Zarząd Okręgu TOZ we Wrocławiu
kontakt:
50-312 Wrocław, ul. Żeromskiego 56
tel/ 322-56-92 lub 0-602-732-179
ZASADY PRAWIDŁOWEGO KONSTRUOWANIA BUDY DLA PSA STRÓŻUJĄCEGO
ORAZ PODSTAWY OPIEKI NAD PSAMI STRÓŻUJĄCYMI

Buda musi:
● być ocieplona styropianem lub wełną mineralną,
● mieć podwójne ściany,
● być nieprzemakalna,
● mieć przedsionek, prowadzący do części legowiskowej,
● mieć uchylny dach
● i podest przed budą, na stałe z nią związany i zadaszony (dach wystający do przodu ponad i
poza podest).
Ponadto:
● Buda musi być podzielona na przedsionek i część legowiskową.
● Buda musi być szczelna i wykonana z drewna.
● Uchylny dach budy musi być pokryty materiałem izolującym od opadów atmosferycznych,
np. papą, i musi mieć zapewniony spadek (nachylenie) skierowany do tyłu (aby woda
odpływała za budę). Dach budy musi być też odporny na ścieranie i drapanie, gdyż psy
często na niego wskakują.
● Dach budy musi być szczelnie dopasowany do ścian, na których jest osadzony.
● Buda musi skutecznie chronić przed wiatrem, zimnem i wilgocią.
● Do środka budy musi być, w razie konieczności (sprzątanie, leczenie), łatwy dostęp przez
uchylny dach.
● Buda musi stać stabilnie np. na cegłach i tym samym musi być skutecznie odizolowana od
podłoża, na którym stoi (spód budy co najmniej 8 cm nad podłożem).
● Buda musi być ustawiona w miejscu osłoniętym od wiatru, przynajmniej z dwóch stron lub
poprzez ustawienie osłon z pełnego ogrodzenia, ale w taki sposób by chroniły z kierunków
zachodnich (płn.-zach. i/lub płd.-zach.).
● Buda musi być dostosowana do wielkości psa, ani za duża, ani za mała, ale taka by pies mógł
w niej stać swobodnie.
● Otwory: wejściowy (do przedsionka budy) i przejściowy (do legowiska), muszą być
umieszczone na odpowiedniej wysokości od podłoża budy i muszą być dopasowane do
wielkości psa tak, by mógł swobodnie przechodzić, ale jednocześnie, nie mogły być zbyt
obszerne (by nadmiernie nie wentylować wnętrza).
● Zimą otwór wejściowy do budy musi być częściowo osłonięty kotarą, aby ograniczyć
napływ zimna do środka.
● Buda powinna być ustawiona w osiatkowanym z boków I od góry (lub w inny sposób
zabezpieczonym przed ucieczką), kojcu częściowo zadaszonym I posiadającym utwardzone
podłoże (pies w kojcu powinien być trzymany swobodnie, bez żadnej uwięzi).
● Jeśli buda jest ustawiona poza kojcem, to również musi stać na utwardzonej powierzchni,
podobnie jak wybieg psa. Pies wówczas musi być trzymany na mocnej uwięzi o długości
minimum 3 m, ale tyko w czasie dnia, gdy bramy i inne wejścia nie są zamknięte i
zabezpieczone na klucz przed otwarciem przez osoby trzecie.
● Pies musi być uwiązany za pomocą wygodnej (odpowiednio szerokiej) i silnej skórzanej lub
parcianej obroży, a łańcuch musi posiadać obrotowe ogniwo pośrednie, zapobiegające
skręcaniu się uwięzi.
● Pies musi być codziennie spuszczany z łańcucha po zamknięciu wszystkich wejść na teren
gospodarstwa-obiektu, aby mógł zażywać swobody pod nadzorem właścicieli.
● Ogrodzenie gospodarstwa-obiektu musi być tak wykonane, by pies nie mógł samodzielnie
wydostać się na zewnątrz (szczelne i odporne na zniszczenie oraz odpowiednio wysokie i
na szczycie nachylone na obie strony).
● Pies, bez względu na to, czy jest trzymany w kojcu czy na uwięzi, musi być również
codziennie wyprowadzany na spacery.
● Psu nie może nigdy zabraknąć czystej i świeżej wody do picia.
● Pies musi być regularnie (codziennie) I właściwie karmiony, stosownie do pory roku i
warunków atmosferycznych (np. zimą - dwa razy dziennie, wysokokalorycznym jedzeniem) oraz
jego stanu fizjologicznego (np. choroba) i wieku.
● Psa należy regularnie odrobaczać, szczepić i przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne
(wyczesywanie) i dezynsekcyjne (odpchlanie).
● Psy obowiązkowo muszą być szczepione przeciw wściekliźnie od 2 miesiąca życia.
● Nie wolno rozmnażać psów bez potrzeby, a zbędne szczenięta należy zaraz po urodzeniu
- ślepe mioty, poddać eutanazji u lekarza weterynarii.

