WYKAZ RASY PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNĄ
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w
sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr.77 poz.687).

A M E RY K A Ń S K I P I T B U LT E R I E R

Pit Bull Terrier jest rasą wywodzącą się w linii prostej z psów wyhodowanych w Anglii w XIX wieku i
wykorzystywanych w walkach z innymi zwierzętami. Angielskimi potomkami tych ras są Bulterier oraz
Staffordshire Bull Terrier. Przywiezione do Stanów Zjednoczonych
Staffordshire Bull Terrier szybko zyskały dużą popularność, ceniono
zwłaszcza zwierzęta o większym wzroście ze względu na użytkowość.
W drugiej połowie XIX wieku uformowała się użytkowa rasa psów
wykorzystywanych do walk psów, ochrony i stróżowania. Nowa linia
nie od początku była hodowana w czystości rasy. Wraz z rozwojem
społeczeństw zachodnich walki psów traciły na popularności, a
większość hodowców odcięła się od tych praktyk. W Ameryce rozwój
rasy poszedł dwoma drogami. Hodowcy odcinający się od walk hodują
swoje psy jako American Staffordshire Terrier i od dziesięcioleci wykonują pracę odwrotną do pracy twórców
psów bojowych, próbując stworzyć z nich miłych domowników. Jednak walki psów nie zniknęły całkowicie,
gdyż przynoszą duże dochody. Wykorzystywane w nich psy, Pit Bull
Terriery, to szczytowe osiągnięcie tego procederu. Cenione są przede
wszystkim za niezłomny charakter oraz chęć do walki, rozbudzaną z
pokolenia na pokolenia. Psy tej rasy charakteryzują się siłą,
walecznością i odpornością na ból. Posiadają jednocześnie przy takim
zestawie cech zrównoważony temperament. Istnieją osobniki w tej
rasie posiadające cechy gameness – niepohamowanie do walki
pomimo bólu. Psy te posiadają silną, wrodzoną agresję, ale skierowaną
przeciwko innym psom i zwierzętom, a nie ludziom. Co więcej, dobrze
wychowany i poddany intensywnemu procesowi socjalizacji pitbull potrafi być przyjaźnie nastawiony nawet do
innych psów.

AKBAŞ

Akbaş (akbasz, oryginalna nazwa akbaş çoban köpeği) – rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim,
wyhodowana w zachodniej Turcji jako pies pasterski. Nazwa rasy pochodzi od zbitki słów języka tureckiego ak –
biały i baş – głowa. Takie psy nazywane są w Turcji çoban köpeği – pies pasterski.

Odważny i niezależny obrońca zwierząt hodowlanych. Szybki i zwinny. Potrafi bronić stado nawet przed
niedźwiedziem. Rozdrażniony lub sprowokowany może być nieobliczalny, a tym samym niebezpieczny. Ma
silnie rozwinięty instynkt terytorialny. Jako towarzysz domowy jest wierny i łagodny. Akceptuje dzieci i
zwierzęta domowe. Pozostaje powściągliwy i podejrzliwy w stosunku do obcych Akbaş uznawany jest za
odmianę anatoliana lub za odrębną rasę

B U L D O G A M E RY K A Ń S K I
Buldog amerykański (oryginalna nazwa american bulldog) – rasa psa wywodząca się od buldoga angielskiego,
hodowana w USA. Pochodzi od buldoga angielskiego, którego wykorzystywano do szczucia zwierząt na arenach
(np. psów, byków i niedźwiedzi) ku uciesze tłumów. W pierwotnym typie jest to bardzo zróżnicowana rasa psów,
przeznaczona nie na wystawy, ale na wszechstronnych towarzyszy ludzi na farmach. Pies uznany za rasę
agresywną.

A N AT O L I A N
Anatolian (oryginalna nazwa anadolu çoban köpeği) – rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim,
wyhodowana w Anatolii (Turcja) jako pies pasterski do pilnowania owiec. W języku polskim używane są jeszcze
nazwy owczarek anatolijski i antaolian. Nie podlega próbom pracy.

Tureckie psy pasterskie cechuje lojalność wobec przewodnika. W większości są nieufne w stosunku do obcych i
wymagają szkolenia w zakresie posłuszeństwa. Są odporne na surowe warunki klimatyczne.

DOG Z MAJORKI
Dog z Majorki (oryginalna nazwa ca de bou) – rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie doga, wyhodowana
w XVII wieku na Balearach. Pierwotnie przeznaczona była do szczucia byków i do walki z psami. Współcześnie
pełni rolę psa stróżującego i psa-towarzysza. Nie podlega próbom pracy
Pies jest zrównoważony i spokojny, potrafi dobrze współpracować z człowiekiem, jest wierny i oddany, lubi
towarzyszyć dzieciom. Wymaga konsekwentnego prowadzenia, bez przyuczania do agresji. Jak najwcześniej
powinien być przyzwyczajany do obecności innych zwierząt.

DOG ARGENTYŃSKI
Dog argentyński (oryginalna nazwa dogo argentino) – rasa psa zaliczana do grupy molosów, wyhodowana w
Argentynie jako pies do polowania na grubą zwierzynę i do walki psów. Obecnie pełni rolę psa służbowego i psatowarzysza, rzadziej psa stróżującego. Typ dogowaty. Dog argentyński to opanowany, silny pies, mało
szczekający. Sprowokowany potrafi walczyć bezkompromisowo. Psy mają problemy z tolerowaniem innych
osobników tej samej płci na swoim terytorium. Pies oddany swemu panu, czujny. Psy tej rasy są szybkie i silne,
mają zdolność szybkiego uczenia się. Podczas pracy na polowaniu jest zmyślny, cichy i odważny. Dog
argentyński jest psem aktywnym i wymaga zapewnienia mu dostatecznej ilości zajęć ruchowych. Wymaga
szybkiej socjalizacji od wczesnego okresu życia. Lubi zabawy ruchowe zarówno w wodzie jak i na lądzie.

D O G K A N A RY J S K I
Dog kanaryjski (oryginalna nazwa perro de presa canario) – rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie
mastifa, wyhodowana na Wyspach Kanaryjskich (Teneryfa i Gran Canaria) do stróżowania i pilnowania stad
bydła oraz do walki z psami. Współcześnie jest trzymany jako pies pilnujący stad bydła i pies-towarzysz.
Współczesny dog kanaryjski to pies zrównoważony i bardzo pewny siebie,
cechujący się opanowaniem, umiejący zachować samokontrolę i powagę
wobec zagrożenia. W przypadku zagrożenia reaguje szybko, odważnie,
zdecydowanie

i

skutecznie.

Wymaga

prowadzenia

przez

osobę

doświadczoną w układaniu psów bojowych, ze względu na skłonności do
zachowań agresywnych. Pies-towarzysz, pies rodzinny, oddany swoim
opiekunom, który w razie potrzeby będzie potrafił obronić, gdy zajdzie taka
potrzeba. Są to psy bardzo inteligentne, ale uparte, choć szkolą się łatwo.
Instynktownie bronią powierzonego im terenu. W przeszłości były to psy
pomagające przy ujarzmianiu i pilnowaniu bydła oraz owiec, w polowaniach,
pilnowały dobytku. Rasa miała również swój udział w walkach psów
zwanych w Hiszpanii „pechadas”. Wyrobione – przez funkcje jakie pełniły –
predyspozycje sprawiają, że dziś presy są świetnymi psami obronno-stróżującymi. Z dalszej hodowli powinny
być eliminowane osobniki nadmiernie lękliwe bądź agresywne Presa to pies gotowy stanąć w obronie swojego
opiekuna i przy tym nie sprawiający mu kłopotów na każdym kroku przez zbyt wybuchowe reakcje.

TO S A
Tosa (jap. 土佐犬 tosa-inu, tosa-ken lub 土佐闘犬 tosa-tōken) – rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie
mastifa, wyhodowana w prowincji Tosa w Japonii (dzisiejsza Prefektura Kōchi), w Japonii przeznaczona do walk
psów, w innych krajach pełniąca rolę psa-towarzysza i psa
stróżującego. W Polsce jest rasą mało znaną. Psy rasy tosa są
nieustraszonymi wojownikami. Dlatego muszą być od
szczenięcia starannie socjalizowane, aby nie wyrosły na psy
nieprzewidywalne. Trzeba je wychowywać łagodnie, ale
konsekwentnie. Należy poświęcać czas na regularne, ale
nieobciążające zbytnio spacery. W żadnym wypadku nie
wolno zachęcać ich do agresywnych zachowań, gdyż
nieokiełznane stają się niebezpieczne. Swoich domowników
traktują z dużą troską i miłością. Jest to pies posłuszny i
oddany. Bardzo dobrze żyją z innymi, małymi czworonogami.
Pomimo że zostały wyhodowane do walki to są bardzo
delikatnymi i wrażliwymi psami. Jest to rasa łącząca dwie zasadnicze cechy, których ludzie oczekują od psich
towarzyszy: przyjazny dla otoczenia i kochający swoją całą rodzinę, z drugiej strony gotowy do obrony w każdej
chwili.

ROTTWEILER
Rottweiler – rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie mastifa
(typ dogowaty). Zgodnie z klasyfikacją amerykańską, należy do
grupy psów pracujących, Rottweiler z natury jest psem obronnym i
agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o
zrównoważonej

psychice,

wymagający

odpowiedniego
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konsekwentnego podejścia. Pewność siebie jest główną cechą
charakteru tej rasy, podobnie jak upór, samodzielność czy skłonność
do dominacji (ujawnia się to szczególnie u samców). Rottweiler
potrzebuje sporej dawki codziennego ruchu.

MOSKIEWSKI STRÓŻUJĄCY
Moskiewski stróżujący (oryginalna nazwa ros. московская сторожевая [moskowskaja storożewaja]) – rasa psa
zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana w połowie XX wieku w
dawnym Związku Radzieckim, poprzez krzyżowanie bernardyna z owczarkiem kaukaskim,
rosyjskim łaciatym gończym i innymi rasami, w celu uzyskania skutecznego psa
służbowego do stróżowania, patrolowania i konwojowania. Efektem hodowli jest silny i
energiczny, ale opanowany i podatny na szkolenie pies, coraz częściej zyskujący uznanie
jako pies obronny i pies-towarzysz. Moskiewski stróżujący jest psem aktywnym i
zwinnym, posłusznym, ale pewnym siebie. Ma zrównoważony temperament i silnie rozwinięty instynkt
terytorialny.

O WC Z A R E K K A U K A S K I
Owczarek kaukaski (ros. кавказская овчарка) – rasa psa
zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na
Kaukazie, na terenie dawnego Związku Radzieckiego, pierwotnie
przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i
złodziejami, w okresie zimnej wojny wykorzystywana w wojsku i
milicji, a po upadku Muru Berlińskiego – jako pies stróżujący i
obronny. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne
wobec obcych, czujne, stanowcze i terytorialne – na własnym
terenie nie tolerują obcych. Często wykazują skłonności
dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonemu opiekunowi. Nieumiejętnie prowadzone stają się
agresywne.

Źródło: www.wikipedia.pl

