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Wstęp

W
1
2

CIACH

3
4

Po przeczytaniu tej książki każdy dowie się, jak poradzić sobie z problemami,
czego nauczyć pupila, jak się z nim bawić, a nawet jak psa ukarać, aby wiedział,
że zrobił źle – bez stosowania przemocy, bardzo popularnego niestety środka
wychowawczego. O tych kochanych stworzeniach można by mówić bez końca,
gdyż są mądrymi i oddanymi istotami, które kochają człowieka tylko za to, że jest.
Napisanie tej książki zawdzięczam niespodziewanemu pojawieniu się w moim życiu
dwóch psów o imieniu Saba i Lucky, od których tak wiele się nauczyłam.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Z
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1 Zakup psa i pojawienie się pupila
w domu

W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jeśli chcesz…

16

• mieć wiernego i lojalnego towarzysza,

Z

• mieć obok siebie kogoś, kto będzie dzielił z Tobą zły i dobry los,
• mieć kogoś, kto łagodzi stres i samotność,
• czuć się potrzebnym,
• aby ktoś poprawił Ci samopoczucie,
• doświadczyć niewzruszonej wierności,
• mieć istotę, która Ci ufa i pozwala zapomnieć o kłopotach,
• mieć kogoś, kto będzie Cię kochał bezwarunkowo, po prostu za to,
że jesteś,
…to spraw sobie psa.
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Jeśli masz…

W

• czas – ok. trzech godzin dziennie (na szkolenie, spacery, wychowanie,
zabawę, pielęgnację, karmienie),

1
2
3

• pieniądze – ok. 150 zł miesięcznie (na jedzenie, opiekę weterynaryjną,
szkolenie, pokrycie ewentualnych zniszczeń domowych sprzętów
dokonanych przez psa),
• chęć posiadania psa i nie wyobrażasz sobie życia bez psa,
…to spraw sobie psa.

4
5
6
7
8
9
10

Przed zakupem odpowiedz sobie na pytania:
• Gdzie będzie pies podczas Twojego urlopu?
• Czy znajdziesz czas dla pupila, gdy zachoruje?
• Czy posiadasz wystarczająco duże mieszkanie na posiadanie psa
określonej rasy?
• Czy osoby, z którymi mieszkasz, lub właściciel mieszkania zezwalają
na psa w domu?

11
12
13
14
15
16
Z

• Czy wybrałeś rasę psa zgodną z Twoimi przyzwyczajeniami / trybem
życia?

CIACH
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2 Co właściciel psa wiedzieć powinien?

W
1
2

Nieporozumienia między psem a człowiekiem,
czyli my mówimy, a on interpretuje
Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, iż wysyłamy zwierzętom wiele sygnałów.
Nawet najdrobniejszy ruch to informacja dla psa o naszych zamiarach, a nawet
nastrojach. Z gestów swojego pana zwierzę może zatem wywnioskować, co go zaraz
spotka z jego strony. Chociaż psy są bardzo wyczulone na każdy wysłany przez nas
sygnał, trzeba pamiętać o tym, że interpretują go na swoje własne sposoby.
Jeśli chcemy, żeby pies przestał wykonywać jakąś czynność, bardzo często machamy
rękami i krzyczymy: „Przestań!”. Nasz pupil takie zachowanie rozumie jako chęć
przyłączenia się do zabawy. Prawidłowo powinniśmy w takiej sytuacji obniżyć
głos (tak robią psy, gdy chcą ostrzec jeden drugiego przed wtykaniem nosa w nie
swoje sprawy).
Gdy przywołujemy psa do siebie, zazwyczaj przybieramy postawę stojącą, wyprostowaną. Według naszego pupila postawę taką przyjmują osobniki groźne, dlatego
pies raczej nie przyjdzie wtedy do nas, gdyż dla własnego bezpieczeństwa będzie
wolał pójść w inną stronę. Chcąc, aby nasza psinka przyszła do nas, przede wszystkim musimy przyjąć pochyloną postawę, wykonać zapraszający gest i przywołać
psiaka przyjaznym tonem. Nie zapomnijmy również, by po dobrze wykonanej
komendzie pupila nagrodzić.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Z

Widząc obcego psa, wiele osób odruchowo podsuwa mu swoją rękę do powąchania.
Jest to poważny błąd. Pies odczyta taki gest jako chęć złapania go lub skrzywdzenia
„tą wyciągniętą łapą” i dlatego woli ugryźć nas pierwszy. Najlepiej trzymać ręce
przy sobie i pozwolić psu podejść do siebie, tak jak podszedłby do innego psa.
Nie tylko człowiek wysyła sygnały zwierzętom. Również i one rozmawiają z nami –
słuchają nas i cały czas do nas mówią. Każde machnięcie ogonem, jak również ruch
uchem ma tu ogromne znaczenie, niestety dla nas zrozumiałe jedynie w niewielkim
stopniu.
Jeśli piesek niszczy nasze rzeczy, kiedy wychodzimy z domu, uważamy to za
oznakę złości lub strachu. Poniekąd mamy rację, odczuwa on bowiem lęk przed
samotnością. Psy szukają ukojenia w gryzieniu przedmiotów, które pachną nami
najmocniej.
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Nieustanne szczekanie naszego pupila potraﬁ doprowadzić do rozpaczy nawet
bardzo opanowaną osobę. Większość z nas uważa to za oznakę usłyszenia bądź
zobaczenia „czegoś” przez psa. Tak naprawdę jest on niespokojny lub znudzony.
Potrzebuje możliwości rozładowania nadmiaru energii. Podobnie jest z wyciem
naszego psiaka. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj o „słyszenie czegoś strasznego”.
Psy często czują się samotne, gdy nie ma nas w domu. Dzięki wyciu nawiązują
kontakt z innymi psami, a niektóre po prostu lubią wyć.

W

Szalone miotanie się po domu nie świadczy o tym, iż nasz pies oszalał. Oznacza
to, że najprawdopodobniej jest znudzony i potrzebuje czegoś do zabawy, np.
piłeczki.

6

1
2
3
4
5
7
8
9

CIACH

10
11
12

Bajki i mity o psiakach

13
14

• Do roku nie wolno kąpać psa. Nieprawda. Trzeba tylko uważać,
aby się nie przeziębił. Także szampon musi być dopasowany do
wieku psa.
• Jeśli pies zje coś gorącego, to się wścieknie. Nieprawda. Wścieklizna
jest chorobą wirusową. Pies jedynie może się zdenerwować, że się
poparzył.

15
16
Z

• Dostanie robaków, jak będzie jadł słodycze. Nieprawda. Pasożytami
pies może się zarazić od podłoża lub innych zwierząt.
• Na pewno ma pchły, bo się drapie. Nieprawda. Drapanie może
być również oznaką alergii. Najlepiej skonsultować się z weterynarzem.
• Jeśli pies poliże Cię po twarzy, to „coś” Ci wyskoczy. Nieprawda, no
chyba że ktoś jest uczulony. Jednak w innych przypadkach niczym
to nie grozi.
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• Psy nienawidzą kotów. Nieprawda. Psy po prostu lubią gonić,
a koty są często przez nie spotykane. Jeśli chodzi o moje psy i koty,
to uwielbiają ze sobą przebywać i razem się bawić.

W

• Kiedy pies załatwi się w domu, to trzeba zanurzyć jego pyszczek
w nieczystościach. Nieprawda. Takie zachowanie niczego psa nie
nauczy. Jedyne, co można w ten sposób osiągnąć, to to, że pies
skojarzy, że tego od niego oczekujesz. Zamiast zrozumieć, że nie może
załatwiać się w domu, nauczy się, że ma zjadać swoje nieczystości.

3

• Psa można uczyć wykonywania komend, dopiero gdy skończy
pierwszy rok. Nieprawda. Szkolić psa możesz od chwili, gdy traﬁ
do Twojego domu.

1
2
4
5
6
7
8
9
10

CIACH

11
12
13
14
15
16
Z
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3 Żywienie pupila, czyli co dawać do
jedzenia, a czego unikać
Smak
Psy i ludzie odczuwają mniej więcej te same smaki, choć człowiek posiada 10 000
kubków smakowych, a pies 1500-2000. Różnica między nami jest też taka, iż my
zwracamy dużą uwagę na przyprawienie potrawy, psy natomiast zjedzą każdy
posiłek, który wg nich jest jadalny. Warto wiedzieć, które pokarmy nasz pupil lubi
najbardziej, i nimi go karmić. W sklepach zoologicznych mamy teraz do wyboru
mnóstwo psich ciasteczek i smakołyków, które mogą służyć jako doskonała zachęta
do nauki posłuszeństwa.

W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CIACH

12
13
14

Co pupil jeść może?
• mięso – najlepiej gotowane,

15
16
Z

• ryby – w postaci gotowanej, bez ości,
• jajka – same żółtka (kilka na tydzień),
• sery białe, twarogi,
• jogurty, keﬁry – naturalne (kilka razy w tygodniu),
• płatki zbożowe, kasze (z wyjątkiem jęczmiennej), makaron (oprócz
z pszenicy durum), ryż,
• warzywa – surowe (starte, zmiksowane) lub ugotowane z wywarem,
• ziemniaki – tylko purée (gotowane w kawałkach, pieczone nie są
przyswajalne przez psi organizm),
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• owoce – mogą to być np. jabłka, banany (mój pupil np. uwielbia
mandarynki; uważaj tylko, aby nie były opryskiwane),

W

• kości – cielęce i wołowe,

2

1
3

• chleb i bułki – szczególnie ususzone i chrupiące, ponieważ są
doskonałymi gryzakami dla pupila.

4
5
6

Czego podawać nie wolno?

7
8
9

CIACH

10
11
12
13
14
15
16
Z
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7 Zmysły, czyli jak pies widzi, słyszy
i czuje

W
1
2
3

CIACH

4
5

Węch
Dla lepszego zrozumienia zmysłu węchu naszego pupila najlepiej na chwilkę wczuć
się w jego skórę. Ludzie zasięgają informacji, oglądając telewizję, czytając gazety,
przeglądając strony internetowe, a pies… no cóż – znajduje je w kupie na trawniku,
pod latarnią, obok hydrantu. Zapachy znaczą dla niego dużo więcej niż dla nas.
Dzieje się tak dlatego, że ich zmysł węchu jest o wiele czulszy niż nasz. Psy potraﬁą
wywąchać substancje o zapachu stukrotnie słabszym w stosunku do tego, który
potraﬁ wychwycić najczulszy ludzki nos. Psy wyczują nawet tygodniowy okruszek
chleba, który spadł za lodówkę, dlatego właśnie wykorzystuje się tę ich zdolność do
odnajdowania ludzi przysypanych lawiną, do tropienia czy szukania narkotyków.
Ponieważ psy rodzą się ślepe, tylko węch pozwala im znaleźć pokarm i ochronę.
Nawet gdy już otworzą oczy, to i tak przede wszystkim polegają na nosie. Nic
dziwnego – człowiek posiada 20 milionów receptorów, a pies 280 milionów.
Wzajemne obwąchiwanie się psów często drażni niejednego właściciela, jednak
jest to naturalne zachowanie, na które powinniśmy pozwolić. Ludzie na powitanie
podają sobie dłoń, a nasi pupile się wąchają. Nie znaczy to oczywiście, że mamy
obowiązek zatrzymywania się przy każdym napotkanym psie, ale piesek na pewno
będzie szczęśliwszy, jeśli pozwolimy mu na takie kontakty od czasu do czasu. Bez
wątpienia zauważymy też, że pupil lepiej się wtedy zachowuje na smyczy. Aby nie
narażać pieska na przykrości ze strony innych psów, najlepiej przed podejściem zapytać właściciela, czy jego pies nie jest agresywny i czy można do niego podejść.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Z

Psy oprócz tego, że wzajemnie poznają się przez obwąchanie, w taki sam sposób
poznają również ludzi. Jeśli pozwalamy obwąchiwać się nowo poznanemu pieskowi, nasze zachowanie odbierze jako grzeczne i uprzejme. Dzięki temu psy szybciej
nabierają zaufania do człowieka, bo mogą poznać nasz zapach.
Niesłychanie potrzebne są również „przystanki” przy latarniach, hydrantach,
skrzynkach pocztowych, drzewach, trawie. Dzięki temu nasz pupil odczytuje
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„wiadomości” pozostawione przez inne zwierzęta. Taka informacja może bardzo
zaciekawić psa i powinniśmy pozwolić mu na spokojne przeanalizowanie jej.

W

Zapach człowieka bardzo intryguje psy, co można wykorzystać w jego wychowaniu. Często przesiadują one bowiem w miejscach, w których najintensywniej
czuć nasz zapach. Jeśli chcemy nauczyć psa, w którym miejscu jest jego legowisko,
wystarczy położyć tam „kawałek siebie”, np. przepoconą koszulkę. Niestety nie
działa to za każdym razem, gdyż niektóre psy kładą się na kanapie nie dlatego, że
pachnie nami, tylko po prostu jest im tam miękko i wygodnie.

2

Zwierzęta wolą naturalny zapach człowieka, pamiętajmy więc o tym, zanim użyjemy zbyt intensywnych perfum czy kosmetyków. Psy mogą odczuwać taki zapach
jako nieprzyjemny i nie będą mogły nas zidentyﬁkować.
Pachnące zabawki również będą bardziej interesujące dla naszych pupili niż te
„zwykłe”, niepachnące. Wystarczy, że do środka gumowej zabawki włożymy jakiś
smakowity kąsek, np. ładnie pachnącą karmę, a nasz pupil godzinami będzie starał
się dostać do smakołyku.

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nos Twojego pupila:
• jest ok. 100 000 razy bardziej czuły niż nos ludzki,
• potraﬁ rozróżnić o wiele więcej zapachów niż nasz,

15
16
Z

• przechowuje dany zapach do momentu, aż zostanie on zidentyﬁkowany,
• gdy raz zetknie się z jakimś zapachem, to zapamiętuje go na całe
życie,
• wyczuje, gdzie jego pan był, co robił oraz w jakim jest nastroju (złość,
przygnębienie, zdenerwowanie, radość, strach, zadowolenie).

CIACH
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8 Mowa ciała, czyli co pies chce nam
powiedzieć

W
1
2
3

CIACH

4
5

Uszy
Uszy naszych pupili są o wiele ruchliwsze od ludzkich. Nic w tym dziwnego, bo
łączy je z głową zespół 20 mięśni. Psy mogą nastawiać uszy w kierunku, z którego
dobiega dźwięk. Poprzez specyﬁczne ułożenie tego narządu wyrażają swoje emocje, mówią nam, w jakim są nastroju i jaki mają humor. Warto zatem wiedzieć,
co dane ułożenie uszu pupila oznacza. Posiadając bowiem taką wiedzę, znacznie
lepiej poznamy naturę psów i zrozumiemy ich zachowania. Oto przykłady ułożeń
uszu Twojego zwierzaka:
• Lekko uniesione – takie ułożenie oznacza, iż pies czuje się bezpiecznie i jest zadowolony. Pupil jest wtedy gotów, aby nas wysłuchać,
i tylko czeka, aż powiemy mu, co ma robić.
• Wysoko uniesione – psy tak reagują, słysząc coś, co ich zainteresowało. Takie ułożenie oznacza, iż jest on czujny i gotowy do akcji. Czasem
pupil, przybierając taką postawę, chce wyglądać na większego, niż
jest w rzeczywistości, by np. ostrzec intruza przed wtargnięciem na
jego terytorium (w takiej sytuacji często też występuje stroszenie
sierści).

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Z

• Nieruchome, lekko odrzucone do tyłu – oznaczają rozluźnienie
i spokój. Pies przyjmie takie ułożenie narządu słuchu, gdy będziemy
go głaskać po głowie (po prostu zrobi nam miejsce na głaskanie).
• Odrzucone do tyłu, płasko przylegające do głowy – takie ułożenie
oznacza podporządkowanie. Psy, chcąc pomniejszyć swoje rozmiary,
tulą uszy. Przestraszone psy również przyjmują taką postawę, dodatkowo chowając ogon między nogami. Niekiedy jednak może być to
oznaka agresji, wtedy kładzeniu uszu towarzyszy groźne warczenie.
W tym przypadku psy chowają uszy, aby usunąć je z zasięgu zębów
przeciwnika.

CIACH
Dobry eBook
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10 Sztuczki i komendy

W
1
2

O czym musisz pamiętać, ucząc psa wykonywania
komend?
1. Psy nie uczą się niczego same, trzeba włożyć trochę pracy i zaangażowania, aby przekazać im to, czego chcemy je nauczyć.
2. Aby nauka szła szybko, należy psa zachęcić do niej odpowiednimi nagrodami i innymi formami zachęt, np. szkoleniem podczas
zabawy.
3. Nagrodą dla psa może być np.: ciasteczko, pochwała, pieszczota
czy zabawa.
4. Na początku pies nie rozumie, co dana komenda oznacza. To Ty
musisz naprowadzić pupila na właściwe zachowanie, a zaraz po
wykonaniu go – nagrodzić. Zwierzak w ten sposób skojarzy wydawany przez nas dźwięk czy sygnał optyczny z wykonaniem danej
czynności oraz z czymś bardzo miłym dla niego, czyli nagrodą.
5. Gdy uczysz psa nowej komendy, zawsze stosuj nagrodę w postaci
smakołyku. Kiedy jednak pupil już zrozumie, czego dokładnie od
niego wymagasz, wydając daną komendę, wtedy jako nagrodę
stosuj również pieszczotę czy pochwałę. Należy naprzemiennie
stosować różne formy nagrody, aby nie doszło do sytuacji, kiedy
pies za każdym razem będzie oczekiwał smakołyku i w razie jego
braku nie wykona polecenia. Tak stosowane nagrody będą dla niego
miłe, a jednocześnie nigdy nie będzie wiedział, czy za poprawne
wykonanie komendy nagrodzisz go smakołykiem, pogłaskaniem, podrapaniem po brzuszku, pochwalisz, czy też pobawisz się z nim.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Z

6. Warto uczyć psa reagowania na komendy, pupile bowiem, które
umieją wykonać choć kilka poleceń swojego pana, są przeważnie
bardziej pewne siebie niż te, których nigdy niczego nie uczono.
7. Zanim wydasz komendę, wypowiedz imię psa. Musi wiedzieć, że
zwracasz się do niego. Jest to pewien sposób kierowania jego uwagi
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na to, co mówisz. Wiadomo, że jeśli pupil nie usłyszy komendy, to
jej nie wykona.

W

8. Zwracaj się do psa basem. Psy najlepiej reagują na niski, lekko
ochrypnięty głos i traktują go poważnie. Natomiast głos wysoki
Twój pupil skojarzy z dźwiękiem wydawanym przez szczeniaka,
a tym samym nie będzie traktował go na serio.

2

9. Pamiętaj, aby na psa nie krzyczeć, ale mówić do niego normalnym,
basowym głosem, ewentualnie troszkę głośniej.
10. W świecie psów ogromne znaczenie ma wielkość, wg ich prawa
bowiem trzeba się podporządkować temu, który jest większy.
Można to wykorzystać, gdy chcemy zmusić psa do posłuszeństwa.
Najlepiej przybrać wtedy wyprostowaną postawę. Będziesz w ten
sposób wydawał się większy, a tym samym staniesz się przywódcą
dla pupila.
11. Gdy wypowiesz raz komendę, nie powtarzaj jej. Jeśli pies nie wie,
co ona oznacza, to pomóż przyjąć mu właściwą pozycję.
12. Gdy masz zły humor, nie zaczynaj szkolenia.
13. Uśmiechnij się, zanim zaczniesz pracę z psem. Podczas szkolenia
zachowaj pogodny nastrój. Ton Twojego głosu, jak również mowa
ciała mają powiedzieć psu, że szkolenie jest przyjemnością, a nie
obowiązkiem. Pamiętaj, że zwierzęciu udziela się Twój nastrój.

1
3
4
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14. Sesje szkoleniowe powinny być krótkie, by nie przemęczyć psa.
15. Skup na sobie uwagę psa i dopiero zacznij szkolenie. Nauka będzie
wtedy szybsza.
16. Nagradzaj psa zawsze po poprawnym wykonaniu komendy, nigdy
przed.
17. Szkolenie zakończ dobrze wykonanym poleceniem przez psa,
a jeśli nie idzie mu za dobrze nauka nowej komendy, to na zakończenie poproś go o wykonanie czegoś, co już umie, i nie zapomnij
o nagrodzie. Dzięki temu pies będzie miał większą motywację do
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nauki i chętnie zacznie następną sesję szkoleniową, traktując ją
jak świetną zabawę.

W
1
2

„Siad”
1. Stań naprzeciwko psa.
2. Trzymaj rękę ze smakołykiem przed nosem pupila.
3. Gdy pies zwróci uwagę na Twoją dłoń, unieś ją powoli nad jego
głowę i skieruj lekko w kierunku zadka.
4. Podążając wzrokiem za smakowitym kąskiem, pies uniesie głowę
i automatycznie usiądzie.
5. W momencie, gdy to robi, wydaj komendę „siad”.
6. Kiedy już usiądzie, daj mu smakołyk, nagradzając go.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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14
15
16

CIACH

Z

„Zostań”
Na czym polega? Na utrzymaniu psa w pozycji, w jakiej się znajduje, aż do
odwołania.
Co powinien pies umieć? Reagować na komendę „siad” i/lub „leżeć”.
1. Stań przed siedzącym bądź leżącym psem.
2. Zwróć uwagę, aby nie znajdował się na śliskiej nawierzchni.
3. Pokaż psu rękę ze smakołykiem, trzymając ją kilka centymetrów
przed jego nosem.
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4. Wydaj komendę „zostań”.
5. Cofnij się krok do tyłu i bardzo szybko (tak, by pies nie zdążył wykonać jakiegokolwiek ruchu) wróć do niego, podając mu smakołyk
i chwaląc go.
6. Powtarzaj lekcję codziennie, stopniowo wydłużając dystans.
7. Gdy pies opanuje komendę w stopniu podstawowym, utrudnij
to ćwiczenie, np. odchodząc coraz dalej i „znikając” na chwilę za
drzewem.
Gdy pies po komendzie „zostań” poruszy się lub zmieni pozycję, powiedz „fuj” lub
„nie” i z powrotem zaprowadź go na miejsce wyjściowe do danej pozycji, po czym
powtórz wszystko od początku.

W
1
2
3
4
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CIACH

14
15
16

„Łapka”

Z

I sposób:
1. Usiądź naprzeciwko psa.
2. Wyciągnij zamkniętą dłoń w stronę pupila (trzymaj w niej smakołyk).
3. Gdy pies zacznie trącać Twoją rękę łapą (bo wyczuje przysmak),
powiedz „łapka” lub „daj łapę”.
4. Otwórz dłoń, aby pies mógł zjeść smakołyk.
5. Powtórz to ćwiczenie kilka razy.



Dobry eBook



24

SZTUCZKI I KOMENDY





II sposób:
Czasami pies sam podaje łapę, więc możesz to wykorzystać. Za każdym razem,
gdy to zrobi, powiedz „łapka” i nagródź go smakołykiem. Po kilku powtórzeniach
nauczy się dawać łapę na komendę.

W
1
2
3
4

III sposób:
1. Usiądź naprzeciwko psa.
2. Wyciągnij otwartą dłoń w jego stronę.
3. Dotknij psa w łapę i znów wyciągnij przed nim rękę.
4. Jeśli nadal nie poda łapy, to delikatnie sam weź ją w dłoń, mówiąc
jednocześnie „łapka”.
5. Po wypowiedzeniu komendy daj psu smakołyk i dopiero puść
łapę.
6. Powtórz kilka razy.
Po kilku takich powtórzeniach pies powinien sam podawać łapę na komendę
„łapka” lub/i po wyciągnięciu przez Ciebie dłoni.

5
6
7
8
9
10
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15
16
Z

CIACH

„Przynieś kapcie”
• Zawołaj psa do siebie.
• Pokaż mu kapcie.
• Powiedz „weź” i włóż delikatnie kapcie psu do pyska.
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• Powiedz „kapcie” lub „przynieś kapcie”.
• Oddal się od psa, ale niedaleko (ok. 50 cm).
• Zawołaj pupila do siebie.
• Jeżeli przyniesie Ci kapcie, to go nagródź, jeśli nie, to powtórz ćwiczenie od początku przy jeszcze mniejszej odległości.
• Gdy pupil zrozumie, o co chodzi, zwiększ odległość. Po wielu takich powtórzeniach pies powinien przynieść Ci kapcie, nawet jeśli
będziesz w innym pomieszczeniu niż on.

W
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tym sposobem możesz nauczyć psa przynoszenia nie tylko kapci, ale np. gazety czy
nawet piwa – oczywiście zmieniając komendę na np. „przynieś gazetę”, „przynieś
smycz”, „przynieś piwo” albo „przynieś zabawkę”.

10
11
12
13

CIACH

14
15
16

Noszenie torby

Z

Pies powinien umieć trzymać przedmiot w pysku na komendę i reagować na
słowo „puść”/„daj”.
1. Włóż do torby trochę smakołyków.
2. Daj psu torbę do potrzymania.
3. Zachęć psa, aby szedł obok Ciebie (np. smakołykiem), i powiedz
wtedy „torba”/„nieś torbę”.
4. Po kilku krokach zatrzymaj się, powiedz „puść”/„daj”, wyciągnij
z torby smakołyk i nagródź nim psa.
5. Po pewnym czasie powtarzania tego ćwiczenia pies skojarzy, o co
Ci chodzi, i na komendę będzie nosił Twoje zakupy :-)
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Otwieranie lodówki
1. Powieś u drzwi lodówki linę.
2. Ucz psa ciągnąć za nią:
• każ psu trzymać linę i jeśli wykona poprawnie to zadanie – nagródź go;
• gdy pupil trzyma linę, każ mu się cofnąć (powinien znać już tę
komendę), a za poprawne wykonanie nagródź;
• gdy pies zorientuje się, o co Ci chodzi, wprowadź komendę słowną,
np. „otwórz lodówkę”.

W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3. W dalszych etapach nauki możesz nauczyć psa podawania różnych rzeczy z lodówki, np. napojów w puszkach (patrz: „przynieś
kapcie”).

12

4. Naucz go też zamykać lodówkę (patrz: „zamykanie drzwi”).

14

13
15
16

CIACH

Z
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13 Problemy z pupilem – czyli dlaczego
tak, a nie inaczej? Jak to rozwiązać?

W
1
2
3

CIACH

4
5
6

Nadmierne szczekanie, wycie

7

Niektóre z przyczyn:

8

• pies może być przestraszony lub zaniepokojony (kilka krótkich
szczęknięć);

9
10
11

• odstraszanie intruza (niskie, gardłowe szczekanie);

12

• chęć zwrócenia na siebie uwagi (szczekanie lub/i skomlenie);

13
14

• słuchanie własnego głosu z nudów (monotonne, rytmiczne, niekończące się serie dźwięków).
Jak rozwiązać problem?

15
16
Z

• Ignoruj szczekanie – każde zwrócenie psu uwagi, czy to słownej
(przeważnie wykrzyczanej), czy za pomocą gestu, daje pupilowi do
zrozumienia, iż włączasz się do „rozmowy”, a tym samym nagradzasz
za takie zachowanie.
• Wyjdź z pokoju – jeśli szczekanie jest próbą zwrócenia na siebie
uwagi, wychodząc, pokażesz psu, iż zachowanie to przynosi odwrotny skutek od zamierzonego.
• Nie pozwól psu się nudzić – gdy pupila rozsadza energia, znacznie
więcej hałasuje. Wychodź z psem na spacer, baw się z nim zarówno
w domu, jak i na dworze. Zajmij go zabawką, porzucaj piłkę.
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• Włącz telewizor lub radio – psy słyszą dźwięki, których my nigdy
nie będziemy w stanie usłyszeć (np. mysz pod podłogą czy szelest
liści). Czasem wystarczy taki dźwięk zagłuszyć innym.

W

• Czynnościom związanym z wychodzeniem z domu odbierz ich znaczenie – psy szybko kojarzą np. dźwięk kluczy, zakładanie kurtki itp.
z następującym zaraz po nim wyjściem właściciela i pozostawieniem
go samemu sobie. Zakładaj kurtkę i zaraz ją ściągaj, weź klucze do
ręki i przejdź się z nimi po pokoju, zaraz po tym odkładając je na
miejsce. Wyjdź z pokoju i wróć po chwili. Po kilku dniach pies nie
powinien już kojarzyć ich z Twoim wyjściem z domu.

3

1
2
4
5
6
7
8
9

CIACH

10
11

Skakanie na ludzi

12

Niektóre z przyczyn:

14

• psy skaczą na ludzi po to, aby się z nimi przywitać; są tak radosne,
że w ten sposób pragną to okazać.
• pupile odczytują głównie mowę naszego ciała, nic więc dziwnego,
że bardzo zależy im na tym, aby zobaczyć, jaki aktualnie mamy
wyraz twarzy; w tym właśnie celu podskakują jak najwyżej, by móc
to dostrzec.

13
15
16
Z

Jak rozwiązać problem?
• Ignoruj go. Jeśli pies na powitanie skacze na Ciebie, nie zwracaj na
to uwagi. Dopiero gdy się uspokoi, podejdź do niego, pogłaskaj i daj
nagrodę (pamiętaj, aby stał w tym momencie na czterech łapach
bądź siedział, w żadnym wypadku nie głaskaj pupila ani nie dawaj
mu smakołyków, a nawet nic do niego nie mów, gdy na Ciebie
skacze).
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• Aby umożliwić psu odczytanie mimiki Twojej twarzy, jak najczęściej
schodź do jego poziomu (przyklęknij, kucnij przed nim) podczas
np. przywitania czy zabawy.

W
1
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3

CIACH
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Zakończenie

W

Psy czasami (tak jak było to w moim przypadku) pojawiają się w naszym życiu
zupełnie niespodziewanie. Można się od nich naprawdę wiele nauczyć, ale pod
warunkiem, że rozumie się ich zachowanie. Mam nadzieję, że lektura tej książki
choć trochę przybliżyła Ci świat, w którym żyją psy, i sposób, w jaki rozumują te
wspaniałe zwierzęta. Życzę Ci wielu niezapomnianych chwil spędzonych ze swoim
pupilem, opartych na zabawach z nim i poprawnym jego wychowaniu.

2

1
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CIACH
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OD WYDAWCY




To był tylko FRAGMENT eBooka. Masz ochotę na więcej?

 Zamów pełną wersję eBooka

Ja i mój pies, czyli jak wychować, zrozumieć i rozwiązać problemy
ze swoim czworonożnym przyjacielem
Twój pies sprawia problemy? A może dopiero chcesz przygarnąć psa? Tresura psa
i jego wychowanie nie musi być tak trudne, jak to się niekiedy wydaje. Gdy tylko
poznasz zasady właściwego wychowania psa, zdziwisz się, jak bardzo pies może być
Ci oddany, posłuszny i zdyscyplinowany – i to niezależnie od tego, czy to mały
psiak czy dorosły pies! Ten eBook pokaże Ci, jak wychować psa oraz jak nauczyć
psa reagowania na 56 różnych komend!
Poznaj świat swojego psa, a Twój pupil na pewno odwdzięczy Ci się
posłuszeństwem i oddaniem
Z eBooka dowiesz się m.in.:
• Skąd przygarnąć psa i jak przygotować mieszkanie na przybycie psa?
• Jak wychowywać szczeniaka?
• Jak żywić psa – co pies może jeść, a czym w żadnym wypadku nie
wolno go karmić?
• Jak nauczyć psa reagowania aż na 56 różnych komend?
• Jak rozwiązywać najczęstsze problemy z psem (gryzienie, ciągłe
szczekanie, skakanie na ludzi i wiele, wiele innych)?

 Zamów pełną wersję eBooka

Ja i mój pies, czyli jak wychować, zrozumieć i rozwiązać problemy
ze swoim czworonożnym przyjacielem



Dobry eBook



