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W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej aktualnie służbę pełni
ponad 60 czworonogów. Psy służbowe NOSG, na co dzień pełnią służbę
w ochronie granicy państwowej oraz skutecznie walczą z przemytem
narkotyków i papierosów. Wykonują również szczególne zadania,
tropiąc osoby, szukając materiałów wybuchowych oraz broni.

W tym roku w Nadbużańskim Oddziale SG największy sukcesy odniosła IDEA z Placówki
SG w Dorohusku. To dzięki jej czujności 9 marca br.,   funkcjonariusze SG zatrzymali
dwoje  obywateli  Rosji,  którzy  próbowali  przemycić  200  kg  haszyszu  o  szacunkowej
wartości ponad 10 mln zł. Do kolejnego takiego zatrzymania IDEA, przyczyniła się 20
kwietnia br.,  kiedy to ujawniła transport 83 kg haszyszu o wartości  ponad 5 mln zł.
Narkotyki próbował wywieźć na Ukrainę obywatel Litwy.

Profesjonalizmem w służbie popisały się też DILER oraz INDIA  - psy służbowe z Placówki
NOSG w Terespolu. 9 marca tego roku w skrytkach konstrukcyjnych dwóch samochodów,
które wyjeżdżały na Białoruś, znalazły one 200 kg haszyszu. Wartość przewożonych przez
obywateli Rosji narkotyków oszacowano na ponad 10 mln zł.
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Psy służbowe w NOSG

Obecnie w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej  służbę pełni  65 czworonożnych
funkcjonariuszy. Wśród psów służbowych w formacji najliczniejszą rasę stanowią owczarki
niemieckie i owczarki belgijskie, pozostałe rasy to owczarki niemiecko – holenderskie i
labradory.

 

Psy służbowe SG są szkolone w trzech specjalnościach:  psy tropiące,  psy patrolowo-
obronne i psy specjalne. Szkolenie przewodników i tresura psów trwa 5-6 miesięcy.

Psy tropiące specjalizują się w identyfikacji zapachów i w poszukiwaniach, a także w
pościgach  za  podejrzanymi.  Ich  służba  polega  na  tropieniu  osób  nielegalnie
przekraczających  granicę  państwa,  pilnowaniu  i  eskortowaniu  zatrzymanych  osób,
pilnowaniu  podejrzanych  przedmiotów,  przeszukiwaniu  pomieszczeń,  ściganiu
przestępców i obronie przewodnika, udzielaniu pomocy innym organom (do poszukiwania
osób zaginionych i ściganiu przestępców kryminalnych, oraz do identyfikacji woni).

 

Zadaniem  psów  patrolowo-obronnych  jest  przeszukiwanie  terenu  w  celu  wykrycia
przestępstw  i  nielegalnych  przedmiotów.  Psy  patrolowo-obronne  czasem  też  pilnują
zatrzymanych,  tropią  i  ścigają  przestępców,  bronią  przewodnika,  pilnują  i  eskortują
zatrzymanych. Są również doskonałą „bronią” psychologiczną.

 

Psy specjalne natomiast  są przeznaczone do wyszukiwania zapachów, przeszukiwania
pociągów  towarowych  i  osobowych,  statków  powietrznych,  pojazdów,  kontenerów,
bagaży, pomieszczeń, ludzi. Celem pracy psa specjalnego jest wykrycie i zasygnalizowanie
miejsc, gdzie mogą być ukryci ludzie, materiały wybuchowe, broń, narkotyki itp. Psy te są
też  używane  do  udzielania  pomocy  innym  organom  państwa,  zgodnie  ze  swoim
przeznaczeniem.
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