Nušin kotiček
Socializiran oz. dobro vzgojen pes ima skrbnika, ki
razume pasjo govorico. Tak pes se vede umirjeno,
upošteva navodila svojega gospodarja in se kljub
radovednosti ne zaletava v druge pse in ljudi.

Pes od nekdaj
velja za
človekovega
najboljšega
in najbolj
zvestega
prijatelja. Skozi
tisočletja se
je naučil brati
našo telesno
govorico in se
nam trudi čim
bolj prilagoditi.
Koliko sami
razumemo in
upoštevamo
njegova
sporočila?

Pasji poljubi
Oblizovanje lahko v pasjem svetu pomeni čiščenje,
medsebojno povezovanje in izražanje naklonjenosti,
pogosto pa pes na ta način izraža tudi prošnjo. Če smo
si ravnokar privoščili priboljšek, nam pes z oblizovanjem
sporoča, naj delimo hrano z njim. Če se pes oblizuje,
medtem ko ga objemamo in poljubljamo, nas opozarja, da
mu je neprijetno, zato prenehajmo. Neprestano lizanje je
lahko znak močnega stresa, ki mu je pes izpostavljen. Naša
naloga je, da ugotovimo, kaj povzroča ta stres.

Jih res razumemo?

V našem jeziku z objemom izražamo naklonjenost,
ljubezen, včasih tudi tolažbo in podporo. Ko objamemo psa,
mu želimo povedati, da ga imamo radi, da se želimo igrati
z njim ali ga ljubkovati. Včasih psa nagonsko objamemo,
ko ga želimo pomiriti ali potolažiti. A pes ne razume, kaj
pomeni objem, saj v pasji govorici objemanje ne obstaja.
Naše početje ga lahko odvrne ali celo prestraši.

opozorilo, naj ga pustimo pri miru.

Pes, za katerega je objemanje preveč
stresno, nas opozori drugače:

• z oblizovanjem, sopenjem, zehanjem in/ali

renčanjem,
• s privihanimi ustnicami, tako da pokaže del
zob ali celo čeljusti,
• z ugrizom.

Kako svojemu psu pokažeš, da ga imaš rad?
Psa pokličeš k sebi, ga pobožaš, pohvališ, povabiš k igri.
Najbolje pa je, da počakaš, da pes sam poišče tvojo bližino.
Ko pride k tebi, izkoristi priložnost za božanje, ljubkovanje
in igro, saj ti je pes dal jasno vedeti, da si želi tvojo družbo.
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Kako ukrepati?
Ohrani mirno kri. Proti psu se obrni z bokom, stoj
vzravnano in predvsem nepremično. Če te je zelo strah,
močno skleni roke v svojem naročju. Stoj čim bolj trdno,
vkopano, glej stran od psa ali preprosto zamiži. Dihaj
umirjeno in ne spuščaj glasov. Če ohraniš ta položaj, te pes
ne bo več dojemal kot grožnjo ali nevšečnost in se bo prej
ali slej naveličal prežati nate.

Socializiran pes se objemanju prilagodi, a
nas opozori, da mu je neprijetno:

• nežno se poskusi izmakniti iz objema,
• začne se oblizovati ali celo zehati in sopsti,
•m
 ožno je tiho renčanje, ki je zadnje

Tak pes ima nagubano kožo nad smrčkom in visoko
dvignjene uhlje. Bolj ko kaže zobe in čeljusti, bolj je
vznemirjen. Napadalen pes renči in laja. Njegove noge
so trdno vkopane, telo vključno z repom pa otrplo. Če se
pes zapodi vate ali te ugrizne, si žal spregledal njegova
opozorila.

Kako prepoznaš prestrašenega psa
oz. psa v stiski?
Prestrašen pes poleže uhlje čim bolj tesno h glavi, gleda
nekoliko izpod čela in s tem kaže beločnico – bele kotičke
oči. Usta so po navadi zaprta, če se počuti ogroženega, pa
lahko začne vihati ustnice. Koža nad smrčkom je nagubana
in pes pokaže zobe ali celo čeljusti. Rep je spuščen ali celo
pomaknjen med zadnje noge. Pes zelo jasno sporoča, da
nas utegne zaradi občutka ogroženosti napasti.

Ali veš?

•P
 su ne smeš strmeti iz oči v oči; podredljiv pes bo
umaknil pogled, dominantnejši pes pa te utegne
opozoriti na manj prijazen način.
•Č
 e psa ne poznaš, vedno vprašaj lastnika, ali se
mu smeš približati in kako.
•N
 e sklanjaj se nad psa, raje ga počohaj pod
vratom ali po prsih.
•P
 su se vedno približaj od strani v rahlem loku.

Povej naprej!
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Ali se pes (rad) objema?

Kako prepoznati jeznega, napadalnega psa?

