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JACK RUSSEL TERRIER  



Co myśli właściciel

pies to najlepszy przyjaciel



Prawidłowa dzienna porcja dla psa 
powinna zwierać : 

• białko, (np. mięso, ryby),
• balast pokarmowy (warzywa),
• tłuszcze roślinne (nie przesmażone),
• sole mineralne i witaminy.



W kagańcu czy na smyczy?

Każdy z nas słyszał o tym, że psa należy wyprowadzać na 
smyczy, że wypadałoby mieć również kaganiec i przede 
wszystkim pilnować, żeby nikogo nie pogryzł.



SCHRONISKA

Ponad 500 psów czeka na nowy dom.



Jak poznać po psie, że chce się 
bawić?

Pozycja w której pies leży na przednich nogach, jego przednia 
część ciała dotyka ziemi, zaś tylna jest wyraźnie wzniesiona ku 
górze wskazuje, że pies jest gotowy do zabawy.



JAK PSY WIDZĄ?

Mają jedynie 10% receptorów wzrokowych człowieka. Badania 
przeprowadzone na uniwersytecie w Kalifornii pokazały, że np. 
w tęczy zamiast widzieć fiolet, błękit, zieleń, żółć, pomarańcz i 
czerwień - psy widzą ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary, 
jasnożółty, ciemnożółty (wpadający w brąz) i bardzo ciemny 
szary.



JAK PSY SŁYSZĄ?

Uszy psa, poruszane przez 17 mięśni, potrafią ustawić się tak, 
aby wyłapać najdrobniejszy nawet szmer. Słuch psa rejestruje 
dźwięki o tak niskiej częstotliwości jak 16 Hz i tak wysokiej jak 
50 000 Hz (dla porównania: skala słyszalności dla człowieka 
kończy się na 20 000 Hz). Zwierzaki te słyszą odgłosy oddalone 
o 80 metrów,



WĘCH U PSÓW.

Odgrywa on u psów dominującą rolę. Podczas gdy człowiek 
poznaje świat głównie wzrokiem, pies robi to węchem. Nabłonek 
węchowy w nosie dorosłego człowieka ma wielkość około 3 cm2, 
podczas gdy w nosie przeciętnego psa zajmuje powierzchnię 130 
cm2.



DOTYK PSA

Szczególną rolę odgrywają włosy czuciowe, czyli wąsy 
umiejscowione nad oczami i pod dolną wargą. W ciemności 
umożliwiają one psu omijanie przedmiotów, a także określenie 
ich kształtu i faktury. Dlatego strzygąc psa nigdy nie należy 
przycinać mu wąsów.



SMAK

Warto pamiętać, ze psy nieco inaczej odbierają rzeczywistość 
niż my. Na tej podstawie na pewno łatwiej będzie nam 
porozumieć się z naszym czworonożnym przyjacielem. Zmysł 
smaku – podobnie jak u kota – nie odgrywa większej roli w psim 
postrzeganiu świata, niemniej jednak dostarcza psom pewnych 
wrażeń: psy bardzo lubią smak słodki a nie znoszą kwaśnego 
czy gorzkiego.



JAK LICZYĆ WIEK?

Pierwsze dwa lata psiaka to 24 ludzkie lata, potem co roku 
dodawaj mu cztery lata. Więc pupil ma 5 psich lat to w ludzkich 
ma on ok. 36lat.


