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Pies na wybiegu

Dlaczego warto korzystać z wybiegów dla psów? 

Dlaczego warto korzystać wybiegu dla psów?
Bezpieczna zabawa na wybiegu
Wybiegi i parki dla psów w Polsce

Aby Twój pies był szczęśliwy i zdrowy powinien mieć zapewnioną aktywność fizyczną 
i psychiczną. Ich niedostatek może być główną przyczyną wielu problemów 
behawioralnych. 

Jeśli Twój pies lubi towarzystwo innych psów, wizyta w psim parku pozwoli mu zaspokoić 
naturalną potrzebę kontaktów z innymi czworonogami i zabawy. Będzie miał możliwość 
polepszyć swoje zdolności komunikacji z nimi.

Wybiegi dla psów dają też dużoWybiegi dla psów dają też dużo radości samym opiekunom psów, którzy mogą widzieć, 
jak ich czworonogi cieszą się ze swobodnego biegania,  zabawy i poznawania nowych 
zapachów oraz innych psów. Jeżeli psi park jest wyposażony w przeszkody, wówczas 
możemy dodatkowo ćwiczyć z naszym pupilem (jeśli ten nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych i znamy techniki bezpiecznego treningu).

Wybieg nie jest psią toaletą, lecz służy 
aktywności psów. Jak w każdym innym 
miejscu należy tu dbać o czystość i 
sprzątać po swoim psie odchody oraz 
inne nieczystości. 

Na wybiegu należy 
sprzątać po swoim psie

Podstawową funkcją wybiegu jest możliwość bezpiecznego biegania psa bez smyczy na 
ogrodzonym terenie. W miastach brakuje miejsc, gdzie psy mogą biegać swobodnie, z dala 
od samochodów i dużego ruchu pieszych oraz bez ryzyka ucieczki. 
Wybiegi dla psów mogą stanowić uzupełnienie codziennej aktywności - miejsce, w którym 
pies może wybiegać się bezpiecznie bez smyczy, obwąchać teren i wejść w interakcje 
z innymi psami oraz z ludźmi. 
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Bezpieczna zabawa na wybiegu dla psów
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Przed wizytą na wybiegu zapewnij psu spacer i ćwiczenia.

Nie karm psów innych opiekunów.

Bezpieczna zabawa przynosi wiele radości psom i ich opiekunom. Przed wejściem na 
wybieg koniecznie zapoznaj się z jego regulaminem. Pamiętaj także o zasadach 
bezpiecznej zabawy na wybiegu:

 Zawsze sprzątaj po swoim psie.

Na wybiegu nie zakładaj swojemu psu kolczatki.

Obserwuj swojego psa i reaguj, gdy jest zbyt natarczywy w stosunku 
do innych lub gdy sam jest męczony.

Co jakiś czas odwołuj swojego psa z bawiącej się grupy.

Zanim wejdziesz na wybieg, obserwuj co dzieje się na nim. 
Poproś opiekunów o odwołanie psów sprzed wejścia.

Opiekuj się dzieckiem, które przyprowadzasz na wybieg.

Zabawki dla psa zachowaj na spacer poza wybiegiem.

Przeczytaj więcej na:

psipark.pl/wybiegi-dla-psow/wybieg-dla-psow-13-zasad-bezpieczenstwa

Zapewnij psom bezpieczną przestrzeń do biegania. Nie wprowadzaj 
na wybieg wózków dziecięcych, rowerów itp.

Skupiaj się na obserwacji swojego psa i otoczenia.

Nie trzymaj psa na smyczy, gdy jesteście na wybiegu przeznaczonym 
do swobodnego biegania.

Nie przyprowadzaj psa, który ma duże braki w socjalizacji.
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Jak zorientować się, że zabawa na wybiegu dla psów 
przestaje być bezpieczna? 

Sygnały alarmowe, na które należy reagować, to grupowa gonitwa (jest bezpieczna 
jedynie, gdy realizują ją dwa psy, a nie cała grupa) i zapasy (aby były bezpieczne, 
wymagają zwrotów rozgrywki – jeżeli jeden z psów blokuje innego na pięć sekund 
lub dłużej, należy interweniować). 

Czy można iść z agresywnym psem do psiego parku 
aby socjalizował się z innymi psami?

Pojawienie się z agresywnym psem w psim parku to bardzo zły pomysł. Nie możesz 
pozwolić na to, aby Twój pies pogryzł, zranił czy po prostu stresował inne psy. Takie 
warunki, gdy psy biegają luzem i są mocno podekscytowane, są trudnymi warunkami 
do utrzymania spokoju, nawet dla zwykle spokojnych psów. 

Jeśli Twój pies jest agresywny, słabo socjalizowany, to będzie to dla niego miejsce, gdzie Jeśli Twój pies jest agresywny, słabo socjalizowany, to będzie to dla niego miejsce, gdzie 
będzie mu się bardzo trudno uspokoić. W tej sytuacji najlepiej zacząć od indywidualnego 
treningu w psiej szkole. 

Oznaką zbyt intensywnej zabawy jest 
przewracanie i tarzanie się, czy to wywołane 
poprzez wpływ innego psa, czy po prostu 
przez bieganie bez opamiętania. Inne sygnały, 
na które należy reagować, to m. in.  skowyt, 
chowanie się pod ławkę czy między nogamichowanie się pod ławkę czy między nogami 
oraz nadmierna ekscytacja (np. w momencie 
wchodzenia na wybieg – w grupę psów). Czy każdy pies może korzystać z psiego parku? 

Psi park lub wybieg zdecydowanie nie jest dla każdego psa. Z wizyty w tym miejscu 
najbardziej skorzystają psy młodsze i zdrowe, dobrze socjalizowane i lubiące 
towarzystwo innych psów. Jeśli Twój pies jest starszy, chory (np. po kontuzji, operacji), 
ma duże braki w socjalizacji, jest agresywny czy lękliwy, jeżeli masz suczkę w czasie 
cieczki lub szczenię przed zakończeniem szczepień – lepiej wybierz się w inne miejsce 
na spacer.na spacer.

Żeby ocenić, czy wybieg dla psów będzie 
odpowiednim miejscem dla Twojego 
czworonoga, wybierz się tam bez niego 
i obserwuj zachowania psów oraz ludzi. 

Upewnij się, że potrafisz odczytać to, jak Upewnij się, że potrafisz odczytać to, jak 
psy komunikują się oraz rozpoznać kiedy 
należy interweniować, aby zapewnić im 
bezpieczną zabawę.
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Informujemy o wybiegach i parkach dla psów w Polsce

Edukujemy o bezpiecznej zabawie psów i obowiązkach ich opiekunów

Wspieramy budowę oraz modernizację psich parków i wybiegów

Wybiegi i parki dla psów w Polsce 

Odwiedź psiPARK.pl i znajdź najbliższy 
w Twojej okolicy wybieg dla psów!

W Polsce wybiegi i parki dla psów stają się coraz bardziej popularne. Powstają 
z inicjatywy mieszkańców w ramach projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego, 
petycji i innych akcji. Dostępne są także prywatne wybiegi dla psów udostępniane przez 
hotele i ośrodki szkoleniowe dla psów.

Jak powinien wyglądać wybieg dla psów?

Na wybiegu dla psów ważny jest przede wszystkim duży teren do swobodnego biegania 
i interakcji, o odpowiednim podłożu (najlepiej trawiastym), bezpieczne i szczelnei interakcji, o odpowiednim podłożu (najlepiej trawiastym), bezpieczne i szczelne 
ogrodzenie oraz kosze na psie odchody.  Warto, aby wybieg wyposażony był w źródło 
wody oraz śluzę, czyli podwójną bramkę, która uniemożliwia przypadkową ucieczkę 
bawiących się czworonogów. Z kolei zacienione obszary i oświetlenie ważne są, aby 
psy mogły bawić się w różnych warunkach. Istotna jest również wydzielona strefa dla 
małych psów.
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