
Собака – друг, але … 

  

За даними Міністерства охорони здоров'я України щорічно велика кількість 

людей потерпає від укусів собак. Непоодинокі випадки мали місце і в 

нашому місті. 

 

Собака – друг людини. Це справді так. Упродовж тисячоліть він вірно 

служить людям, виконуючи різноманітні функції: стереже худобу на 

пасовищах, охороняє обійстя, квартири та цінні об’єкти і споруди, бере 

участь у військових операціях, допомагає медичним, санітарним та 

пошуковим заходам, служить поводирем для незрячих, приходить на 

допомогу людям у воді та проваллях, тішить своєю присутністю дітей і рятує 

від самотності одиноких людей. Тому й любимо ми собаку. Часто хочемо і 

прагнемо погладити його, засвідчивши свої добрі почуття. 

 

І тут нерідко наражаємося на протилежну реакцію пса: він не сприймає нашої 

ласки, а коли намагаємося силоміць її нав’язати, то вчиняє опір, який може 

закінчитися тим, що собака покусає людину. Навіть свого господаря. 

 

Чому?! Не треба ніколи забувати, що пес – звір. І хижий! А хижий звір 

завжди потенційно небезпечний. Навіть якщо він приручений. Бо в його 

клітинах дрімає пам'ять віків, яка застерігає: бійся тих, хто наближається до 

тебе, бо вони можуть бути дужчими і заподіяти зло; і доганяй та нападай на 

тих, хто слабший, бо вони можуть стати твоєю здобиччю. Ось це завжди 

потрібно пам’ятати, маючи справу з собаками. Особливо з великими за 

розміром. Насамперед із тими, які виховані людьми спеціально для того, щоб 

нести охоронну службу, брати участь у переслідуванні правопорушників та у 

військових операціях. А ще при зіткненні з бродячими, так званими 

нічийними, псами, бо вони можуть бути не тільки агресивними, а й хворими 

на особливо небезпечні для людей недуги, зокрема і сказ. 

 

Тому пам’ятаючи, що собака хижий звір і мисливець за своєю природою: 

- ніколи не втікайте від нього, бо це може спровокувати його погнатися за 

вами, відчувши у вас здобич; 

- якщо такий собака наздогнав вас, то не кричіть, тим більше не махайте 

руками або ногами, бо не кожен зможе відбитися від нападу, зате посилить 

агресивність пса щодо вас; 

- як би вам страшно не було, не виказуйте цього тварині своїми рухами, 

діями, навіть очима: погляд намагайтеся зробити якомога спокійнішим. Та не 

дивіться пильно і невідривно у вічі псові. По-перше, собаки не люблять 

лякливих істот, бо це викликає в них почуття переваги над вами, а тому й 

спокусу спробувати свою силу зубами. А по-друге, ваш пильний погляд у 

вічі, настирливе стеження за рухами примушує пса побачити у вас 

супротивника, який готується до нападу, тому звір може зробити спробу 

випередити можливу атаку ворога та й ухопити самому; 



- якщо хтось хоче погладити чужого пса, поруч із яким перебуває його 

хазяїн, то обов’язково треба запитати дозволу в нього, водночас дізнавшись, 

чи пес радо або ж хоч стерпно переносить пестощі чужих людей, і вже тільки 

після позитивної відповіді можна приласкати собаку. Але погладжувати слід 

обережно й повільно, спостерігаючи, як пес реагує на ваші доторки: радо, 

спокійно чи нервує або дратується – в останніх двох випадках слід 

припинити контакт; 

- ніколи не намагайтеся нагодувати чужого собаку з рук, бо він може замість 

подяки вкусити вас; краще покласти чи кинути їжу на відстані; 

- дуже небезпечно пестити чужих чи бродячих собак – навіть якщо вони не 

покусають, то можуть заразити хвороботворними паразитами, а то і внести 

пряму інфекцію; 

- не варто чіпати навіть свого собаку, якщо він спить, - може зі сну вкусити, 

розлютившись; 

- не робіть спроби в собаки, знову ж навіть у свого, відібрати корм – і 

спокійний пес здатен укусити, відстоюючи своє право на їжу, бо то право на 

життя; 

- не наближайтеся до великих за розміром собак, особливо це небезпечно для 

дітей, бо великі потенційно агресивніші – вони відчувають свою силу і 

завжди націлені помірятися нею будь з ким. До того ж, великих собак 

найчастіше використовують як сторожових чи бойових і спеціально вчать їх 

атакувати кожного, хто перетнув певну межу зближення із псом, - фінал 

може бути трагічний; 

- ніколи не кричіть на собак, не дражніть їх, навіть коли ті перебувають за 

парканом – розлючений пес може перескочити і дуже високу загородь та й 

поквитатися зі своїм кривдником; 

- якщо сталася біда і пес покусав когось – слід негайно звернутися до лікаря; 

якщо є можливість, з'ясуйте – пес домашній чи бродячий; у першому випадку 

треба дізнатися прізвище господаря і дані про пса: прищеплений він від сказу 

чи ні, чим хворів, чому втік із двору і т.п.; у другому випадку – щеплення 

проти сказу вам не уникнути, бо ризикувати не варто – це може бути і 

смертельний ризик; 

- окреме застереження для людей, які полюбляють спиртне: краще не 

вступати у близький контакт із собакою, зокрема намагаючись погладити 

його, якщо хтось перед цим випив: запах хмелю сприймається псом як чужий 

і неприємний – і собака може покусати навіть хазяїна; 

- а ще завжди дотримуйтеся доброго і простого правила: після спілкування з 

будь-яким псом, навіть із вашим домашнім улюбленцем, добрим і ласкавим, 

обов’язково ретельно вимийте руки з милом – ніколи не знатимете ніяких 

інфекцій та інвазій. А відтак ще більше любитимете свого пса. Бо собака – 

таки справді друг людини. Але якщо людина розумно і добре поводиться із 

собакою. 

 

І навчіть усього цього дітей ваших! Обов’язково! 

 


