
 

 

Camping Cum Cane 
 
 
Thomas Smith powiedział: "Gdzie kończy się wolność jednej osoby zaczyna się wolności 
drugiej". Niektórzy właściciele psów oczekują zbyt wiele zrozumienia od innych. Dobro 
swojego czworonoga jest dla nich ważniejsze od dobra bliższych im osób. Konsekwencje 
takiego przekonania mogą być dalekosiężne.  
Poniżej kilka zdarzeń, do których doszło w 2006 r. na kempingu Slatina na wyspie Cres w 
Chorwacji - i to w ciągu zaledwie dwóch tygodni!  
 
 
Pewna właścicielka psa myśliwskiego nigdy nie trzymała go na smyczy. Po kilku dniach od 
przyjazdu pies wbiegł w stado owiec pasących się na pastwisku i pogonił do morza. W 
konsekwencji kilka owiec, które w panice biegały po ostrych kamieniach, poraniło racice. 
Przez chwilę proszę postawić się w jego sytuacji. Tak naprawdę te owce były wszystkim, co 
miał. Z jego punktu widzenia wszystko było w porządku do momentu kiedy pewnego dnia 
pojawili się bogaci goście kempingu, którzy zniszczyli jego cały dorobek. - Próby 
wytłumaczenia właścicielce psa, że nieszczęściu można było zapobiec gdyby tylko uwiązała 
czworonoga, nie przyniosły efektu. Dwa dni później pies znowu swobodnie biegał po 
kempingu i przybiegał do innych psów bez względu na to czy one tego chciały czy nie. 
 
Pewnego razu inna kobieta z trudem wchodziła po stromej ścieżce prowadzącej na plażę. 
Nagle wyskoczył pies rasy mieszaniec i zaczął wokół niej skakać. Właściciele, którzy siedzieli 
przy grillu na swoim stanowisku, krzyczeli w stronę starszej pani: "Proszę się nie bać, on tylko 
chce się bawić!" Kobieta jednak upadła i odniosła obrażenia ciała. Nie wspominając o tym jak 
bardzo się przestraszyła. Z kolei inna rodzina spuściła swojego rottweilera w nocy ze smyczy. 
Pies odwiedzał inne psy, które były zamknięte w swoich boksach i które, oczywiście, zaczęły 
szczekać. Kiedy następnego dnia zwrócono uwagę właścicielowi psa, ten odpowiedział: "Tak, 
w nocy mu jest gorąco i nie mogę go zostawić w namiocie". Propozycję, żeby uwiązał 
swojego psa na smyczy przed namiotem natychmiast odrzucił. Jeszcze inny właściciel 
wyprowadzał swojego owczarka, który wobec każdego przechodnia okazywał wyraźną 
agresję, wręcz atak. Właściciel nie był w stanie utrzymać psa, który wyraźnie ciągnął go 
naprzód. Pies dosłownie pociągał go za sobą. Właściciel przy każdym spotkaniu z drugą 
osobą musiał przywiązywać psa do najbliższego słupa. Kiedy zwrócono mu na to uwagę, 
odpowiedział: "Dlatego właśnie wychodzę z psem zawsze kiedy nie spodziewam się nikogo na 
drodze".  
 



 

 

Niestety nie zawsze problemy stwarzają duże psy. Wielu właścicieli psów niewielkich ras 
pozwala im na zbyt dużo uważając, że mały dużemu nie może wyrządzić krzywdy, więc 
wszyscy muszą znosić ich nieustanne szczekanie. Zdanie "Floki przestań w końcu!" jest tylko 
wymówką, pustymi słowami bez żadnego znaczenia. Tacy właściciele zapominają, że wśród 
psów panują określone zasady. Szczekanie, warczenie i specyficzna pozycja ciała - podobnie 
jak u ludzi - "traktowana jest jako prowokacja", której niektóre osobniki nie akceptują. Winy 
za reakcję większego psa nie ponosi on sam, ale pies, który stawiał opór, złamał określone 
zasady. Już sama pozycja ciała zwierzęcia i jego wzrok może w drugim wywołać ofensywne 
zachowanie lub ucieczkę. Każdy właściciel czworonoga musi rozpoznawać wysyłane przez 
niego sygnały. 
 
Zwracamy także uwagę, że psy mogą być jedne drugim sympatyczne lub antypatyczne. 
Również one mogą chcieć, żeby niekiedy zostawić je w spokoju. Oczywiście bardzo możliwe, 
że nieuwiązany pies przybiegnie do drugiego - uwiązanego na smyczy, tylko z chęci zabawy. 
Jeżeli w takiej sytuacji pomiędzy psami dojdzie do starcia, niejednokrotnie właściciel 
nieuwiązanego na smyczy psa obwinia winą właściciela psa trzymanego na smyczy 
tłumacząc, że jego pies jest wyjątkowo łagodny.  
 
 
Jednak oczywistym jest, że drugi pies nie chciał kontaktu z innym czworonogiem i pokazał to 
w odpowiedni sposób. Niestety wiele psów nie potrafi odebrać sygnałów wysyłanych im 
przez inne zwierzęta należące do ich gatunku i właściwie się zachować. To właśnie jedna z 
negatywnych konsekwencji błędnie rozumianego wychowania szczeniaków, niewłaściwych 
zabaw ze szczeniakami i trzymania psów w nienaturalnym otoczeniu. Jeżeli w żadnej fazie 
rozwojowej psa nie zostanie mu dana okazja do nauczenia się zachowywania «krytycznego 
dystansu», taki pies zawsze będzie sprawiał problemy. Właściciel czworonoga, który 
niekontrolowanie biega w stronę nieznanych mu ludzi lub psów, nawet jeżeli z natury jest 
łagodny, powinien go prowadzić na smyczy, żeby na przyszłość uniknąć tego rodzaju sytuacji.  
 
Ważne, żeby propagować naturalne zachowanie zwierzęcia zawsze, kiedy służy ono jego 
domestykacji i socjalnej integracji, ale także bezpieczeństwu innych. Z drugiej jednak strony 
należy wykorzystać zdolność przystosowania się psów w celu uniknięcia niebezpiecznego i 
niewłaściwego zachowania. Czworonogi mogą się nauczyć w jaki sposób nie atakować ludzi 
ani innych psów, a psy myśliwskie niekoniecznie muszą sikać na opony samochodów 
osobowych lub po namiocie sąsiada.  
  
Współczesne metody szkolenia psa przewidują już know-how. Tym niemniej tam, gdzie nie 
ma zrozumienia często nie należy oczekiwać zmian. Większość właścicieli czworonogów żyje 
w przekonaniu, że ich pies jest dobrze wychowany, nie sprawia problemów i absolutnie nie 



 

 

jest groźny. Każdemu z nas bardzo dobrze znane jest zdanie: "Mój pies nikomu nie zrobi 
krzywdy". Jednak rzeczywistość jest inna. U psów nie można wykluczyć takiej możliwości. 
Przyjmując powyższe jako fakt należy odpowiedzieć na pytanie dotyczące praw i obowiązków 
i  podjąć wszystkie możliwe środki w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków. Przede 
wszystkim na terenie kempingu, na którym ludzie przebywają dosłownie jeden w pobliżu 
drugiego i gdzie pojedyncze stanowiska nie są ogrodzone. 
 
Z prawnego, ale i moralnego punktu widzenia właściciele nie mogą puszczać swoich psów 
swobodnie, gdyż świadomie narażają się na ryzyko, że ich czworonożny przyjaciel będzie 
komuś przeszkadzał, może komuś zagrozić lub zrobić mu krzywdę. Ryzyko jest naprawdę 
duże i grozi nawet niepełnosprawnością innej osoby lub jej śmiercią. W tym kontekście 
należy zwrócić uwagę nie tylko na prawo człowieka do nierobienia mu krzywdy, ale również 
na prawo do pełnego bezpieczeństwa.  
 
Z kolei pies, nawet jeżeli jest trzymany na krótkiej smyczy, ma tylko częściowe prawo na 
powyższe. Nawet jeżeli jest prowadzony na smyczy ryzyko zawsze istnieje. Biorąc to pod 
uwagę nasze społeczeństwo jest naprawdę wyrozumiałe wobec właścicieli psów, nawet 
odnośnie obowiązku ich trzymania na smyczy. O tym nie możemy zapominać! Jeżeli 
właściciel psa naraża najbliższe otoczenie na poważne ryzyko nie należy się dziwić reakcji 
otoczenia. Dlatego byłoby właściwym, a nawet mądrym, zachowywać się zgodnie z 
przysługującym człowiekowi prawem do najwyższego bezpieczeństwa. A to zapewni 
wyłącznie pies uwiązany na smyczy.  
 
Opinia, że czworonogi, które w określonych sytuacjach przywiązane są na smyczy, wiodą 
biedne i smutne życie, to nic innego jak bajka. Często takie argumenty oparte są wyłącznie 
na własnej niezdolności do wyszkolenia psa i jego właściwego trzymania. Jedno z badań 
pokazało, że w takich przypadkach mowa o ludziach, którzy bardzo mało lub wcale nie 
zajmują się swoim psami, którzy nie chcą stosować smyczy i którzy jej nawet ze sobą nie 
noszą. Zwierzęta takich właścicieli często nie są szczęśliwe i szukają kontaktu z innymi psami 
oraz ludźmi.  
 
I tutaj pojawia się drugi problem. Wielu właścicieli po prostu narzuca swojego psa innym. Bez 
wcześniejszej zgody drugich puszczają swojego psa na swobodę. Taka sytuacja może się 
zakończyć dobrze albo źle. Ale i to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że nikt nie ma 
prawa, żeby wbrew woli innej osoby narzucać jej swojego sposobu postępowania z psem. 
Nikt nie ma prawa zagrozić bezpieczeństwu innych osób i zwierząt. Pomyśl tylko co może się 
stać jeżeli puścisz swojego czworonoga swobodnie. Drugi pies może być stary, chory lub 
przechodzić rekonwalescencję. Już samo jego nagłe zatrzymanie się jako reakcja na 
biegnącego psa może spowodować paraliż lub exitus letalis. Jeżeli z kolei mowa o bojaźliwym 



 

 

psie takie spotkanie może u niego wywołać nawrót choroby i unicestwić rezultaty 
wielomiesięcznej desensybilizacji. Często również psy biegające bez smyczy atakują suki w 
trakcie cieczki. W takich wypadkach zawsze dochodzi do niechcianych kopulacji, które 
szczególnie w przypadku rasowych psów sprawiają wiele kłopotów i które częściowo są 
powiązane ze znacznymi wydatkami finansowymi.  
 
W tym miejscu należy pomyśleć o zasadach ponoszenia winy. Bezsprzecznym jest, że każdy 
odpowiada za swojego psa! Osoba, która swobodnie puszcza czworonoga w miejscu, gdzie 
znajdują się inni ludzie i psy ignoruje prawa drugich. Co w związku z tym można zrobić? 
Osoba napotykająca przechodnia, biegacza, rowerzystę lub innego właściciela psa powinna 
postąpić w następujący sposób:  
już z daleka przywołać psa, stanąć z nim z boku, na krótko go przywiązać do smyczy i czekać 
aż inny pies nie przejdzie. Ze spuszczeniem psa należy poczekać tak długo aż napotkana 
osoba odejdzie na bezpieczną odległość. Wszystkie powyższe czynności należy wykonać 
nawet jeżeli nasz pies jest mistrzem posłuszeństwa lub sportu, ponieważ drugi pies tego nie 
wie i może już miał złe doświadczenia. Poza tym każdy może się po prostu bać psów. Dlatego 
okaż zrozumienie. Zobaczysz, że w większości przypadków inni będą Ci za to wdzięczni. 
Niejednokrotnie usłyszysz nawet miłe stwierdzenie: "Jak dobrze wyszkolony pies". Takim 
prostym zachowaniem możesz przyczynić się do akceptacji właścicieli psów w 
społeczeństwie. A Twój pies, w ciągu zaledwie kilku tygodni, nauczy się jak postępować w 
przypadku napotkania przechodniów i sam przybiegnie do Ciebie.  
 
W przypadku spotkań dwóch psów nasza rada brzmi: kiedy spotkasz drugiego właściciela psa 
powinieneś, zanim dojdzie do takiego spotkania, spytać go czy akceptuje spotkanie i czy 
spodziewa się jakichś problemów. Najlepiej na samym początku nie spuszczać psów ze 
smyczy. Pojedyncze sygnały w ich zachowaniu pokażą czy spotkanie najprawdopodobniej(!) 
przebiegnie bez problemów czy nie (jeżeli Twój uwiązany na smyczy pies stanie się 
agresywny musisz go jak najszybciej przywołać do porządku).  
 
Podsumowując: z każdego punktu widzenia - moralnego i prawnego, a nawet z etologicznego 
- nieodpowiedzialnym jest puszczanie psa na swobodę bez smyczy i stwarzanie zagrożenia 
innym ludziom oraz zwierzętom. Uszanowanie praw innych oraz trzymanie psa w sposób nie 
zagrażający innym znaczy jego odpowiedzialne wiązanie na smyczy. Dlatego właśnie nie 
mówimy o «zmuszaniu do jego wiązania na smyczy», ale o «obowiązku trzymania psa na 
smyczy», wynikającym z praw, które same w sobie powinny być zrozumiałe i dobrowolne.  
 
Psy należy wszędzie, chociaż co pewien czas, wiązać. Wyjątek stanowią oficjalne, ogrodzone 
miejsca, na których zwierzęta mogą swobodnie biegać. - Pesymistyczne widoki dla 
czworonogów i ich właścicieli? W żadnym wypadku! Przecież zawsze można znaleźć nową 



 

 

okazję do wyprowadzenia psa, ale pod warunkiem, że jego właściciel jest gotowy przywołać 
czworonoga w przypadku spotkania z innymi psami i przywiązać go. Oprócz tego istnieją 
również elastyczne smycze o długości nawet od 5 do 8 metrów. Z psem można także jeździć 
na rowerze (końcówka do biegania przy rowerze), uprawiać jogging, jeździć na sankach 
(Sacco) i w końcu zawsze można go puścić na terenach sportowych, gdzie wybiega się do 
woli.  
 
Periodyczne wiązanie psa na krótkiej smyczy (do 1,5 m) oraz na smyczy elastycznej 
(maksymalnie do 8 - 20 m) jest nie tylko tym, czego można oczekiwać, ale jest wielkim 
socjalnym plusem, pod warunkiem, że jego właściciel zmotywował do takiego zachowania! 
Innymi słowy, najistotniejsze są trzy kwestie:  
 

 pies musi być dobrze wychowany, począwszy od szczeniaka   

 z psem należy się bawić we właściwy i odpowiedni sposób  

 należy szanować podstawowe prawa innych ludzi i psów.   
 
Głównym powodem, dla którego właściciele czworonogów powodują sytuacje konfliktowe 
jest arogancja wywołująca w innych ludziach i psach zagrożenie i nieprzyjemne zajścia. 
Warunkiem koegzystencji w społeczeństwie jest odpowiednie zachowanie właścicieli psów i 
stosowanie się do panujących zasad.   
 
prof. Ekard Lind, Graz, marzec 2007 r.  
 
 


