
FAKTY I MITY O PIT BULLACH 
 

Faktem jest, że Pit Bulle to jeden z najbardziej niezrozumiałych i 
oczernianych rodzajów psów na świecie. Oto niektóre z mitów, które 

napotkałem podczas pracy z Pit Bullami: 
 

 Mit: Pit Bulle mają szczęki blokujące 
 

Prawda: Pit bulle nie mają żadnych specjalnych fizycznych 
mechanizmów ani chemicznych enzymów które pozwoliłby im 
„zablokować” szczękę. Jeżeli porównasz czaszkę Pit Bulla do czaszki 
dowolnego innego psa, gołym okiem widać, że obie czaszki mają te 
same właściwości i strukturę kości. Jednakże, jedną z cech Pit Bulli 
jest determinacja. Cokolwiek by nie robiły, cechują się potężną dawką 
entuzjazmu, i ta właśnie cecha może powodować wrażenie 
blokujących szczęk gdy coś ugryzą i uprą się, żeby nie puszczać. 
 

 

 Mit: Wszystkie Pit Bulle są agresywne 

 

Prawda: Ten stereotyp generalizuje i dyskryminuje całą rasę z 
powodu działań kilku złych osób. Prawda jest taka, że każdego psa 
należy oceniać indywidualnie, a nie na podstawie rasy. Prawda ogólna 

brzmi tak: nie ma złych psów, są źli właściciele. W eseju pod tytułem 
Troublemakers, Malcolm Gladwell omawia czego stereotypy o Pit 
Bullach mogą nas nauczyć o pomyłkach profilowania rasowego, 
zarówno u psów jak i u ludzi. 

 

  

 

 

Mit: Pit Bull agresywny wobec innych psów będzie agresywny 

wobec ludzi 

 

Prawda: Agresja wobec psów i wobec ludzi to dwie różne cechy i nie 
należy ich mylić. Jeżeli Pit Bull pochodzi z dobrej hodowli i nie został 



specjalnie przeszkolony do atakowania ludzi, zazwyczaj kochają one 
ludzi. Są tak naprawdę jednymi z najbardziej kochających, lojalnych, 
przyjaznych i wiernych towarzyszy jakich można sobie wyobrazić. 
 

 Mit: Adopcja Pit Bulla o nieznanej historii i genach ze 

schroniska, zamiast zakup z  hodowli, jest niebezpieczna. 

 

Prawda: Pamiętaj, że każdy pies jest jak osoba i powinno się go 
oceniać indywidualnie, na podstawie osobowości i zachowania. 
Oczywiście, geny i historia mają wpływ, ale po pracowaniu z tysiącami 
Pit Bulli, mogę zdecydowanie i jednoznacznie powiedzieć, że wiele (a 
nawet większość) Pit Bulli o nieznanej historii które miały nieszczęście 
być porzucane, bite, czy zmuszane do walk wciąż kocha ludzi ponad 
wszystko, i wciąż może być kochającym zwierzakiem rodzinnym. 
Odpowiedzialne osoby odratowujące te psy, a także schroniska 
dokonują ewaluacji zachowania psa przed adopcją, a następnie 
oferują do adopcji tylko te Pit Bulle, które okazują poprawny 
temperament wobec ludzi. 
 

Mit: lepiej jest adoptować szczeniaka Pit Bulla zamiast dorosłego 
 

Prawda: Owszem, szczeniaczki są przesłodkie! Ale fakty są takie, że 
każdy szczeniak dorasta. Gdy stają się bardziej dojrzałe, formuje się 
osobowość, i dopiero wtedy zobaczysz, czy twój Pit Bull jest 

podawczy czy dominujący w stosunku do ludzi, lub czy jest 
agresywny wobec niektórych, żadnych, czy wszystkich innych psów. 

Nietolerancja innych psów i agresja to cechy, które nie występują w 
niektórych psach aż do dorosłości. Możliwe, że ten słodki szczeniak, 
którego adoptowałeś, przyjaźnie nastawiony do wszystkich innych 
psów, może ich nie znosić w dorosłym życiu, nawet psów, z którymi 

dorastał i mieszkał całe swoje życie. Zarówno wychowanie 

(środowisko) jak i natura (geny) grają ważną rolę w osobowości 
dorosłego psa. Nie znaczy to, że nie powinno się adoptować 
szczeniaków Pit Bull, ale jeżeli chcesz wiedzieć jak duży będzie twój 

pies, i jak będzie się zachowywał wokół ludzi i innych zwierząt, warto 
rozważyć adopcję psa dorosłego. 



 

Ostatecznie, decyzja adopcji wymaga dużo zastanowienia i myśli o 
tym, co jest najlepsze dla twojej rodziny, a także zobowiązania się 
wobec psa na całe jego życie. 
 


