
W A Ż N Y C H  s ł ó w e k
p s i e g o  j ę z y k a

Sprawdź, czy wiesz, 
CO MÓWI PIES? 

  



Lizanie po twarzy jest często interpretowane jako okazywanie czułości
Opiekunom i "dawanie buziaczków". Niestety to jeden z popularnych
mitów. A jaka jest prawda?

Z psiego na ludzki

Człowiek pochylając twarz w stronę psa, wpatrując się w niego wysyła
sygnał grożący. 
Część z Was pomyśli pewnie... "być może u innych tak jest, ale na
pewno nie u mnie i nie w przypadku mojego psa" :)
Wyjaśniamy. Psy komunikują się inaczej niż ludzie. W psim języku
przybliżanie pyska do pyska drugiego osobnika, wpatrywanie się 
i pochylanie, to sygnały grożące. 

Jak mówić po psiemu?

Lizanie po twarzy to prośba Twojego psiaka - "odsuń się ode mnie".
Prawidłową reakcją w takiej sytuacji jest odwrócenie głowy 
i odsunięcie się od psa, aby dać mu przestrzeń. 

LIZANIE PO TWARZY
pies pokazuje, jak mnie kocha

pies czuje się niekomfortowo
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Pies "rozbrykał się" i podgryza Twoją rękę? Jeśli myślisz, że to
zaczepianie do zabawy to niestety jesteś w błędzie. Nawet jeśli psiak
jest młody - gryzienie rąk NIE oznacza, że chce się bawić. To mit!

Z psiego na ludzki

W psim języku chwytanie zębami Twojej ręki oznacza "zabierz ją ode
mnie" oraz "nie chcę być dotykany w tej chwili". 
Pies może też chwytać dłoń zębami, jeśli interakcja jest zbyt
intensywna i go frustruje, zamiast cieszyć. Na pewno nie jest to oznaka
dobrej zabawy czworonoga.

Jak mówić po psiemu?

GRYZIENIE PO RĘKACH

pies chce, aby zabrać rękę

pies chce się bawić i zaczepia

Prawidłową reakcją jest zabranie ręki, kiedy pies chwyta ją pyskiem i nie
zachęcanie go do dalszej interakcji. 
Odwróć głowę, odwróć się bokiem do psa, nie patrz na niego i nic nie mów. 
Daj psu spokój :)

2
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Skakanie na człowieka, a szczególnie na wchodzących gości
praktycznie zawsze jest interpretowane jako radość psa. "Pies tak się
cieszy, że aż skacze". Jest to bardzo duże uogólnienie, ale... czasami
może być prawdziwe:)

Z psiego na ludzki

Człowiek, który wchodzi do Twojego domu, a nie ma bliskiej relacji 
z psem może budzić niepokój. Pies skacze na człowieka, ponieważ
obawia się tej osoby i próbuje ją zatrzymać, aby nie weszła dalej. 
Skakanie na Opiekuna po powrocie do domu oraz na osoby, 
z którymi pies ma bardzo bliską relację oraz im ufa, mogą oznaczać
radość i być rzeczywistym rytuałem przywitania :)

Jak mówić po psiemu?

SKAKANIE NA CZŁOWIEKA

pies skacze z radości

pies chce, aby człowiek się zatrzymał 3

Pies może chcieć zatrzymać osobę wchodzącą do domu, żeby ją poznać  "po
psiemu" czyli obwąchać, w czasie gdy człowiek stoi spokojnie i nieruchomo. 
Poproś gości, żeby zatrzymali się na chwilę, nie dotykali psa i nie mówili 
do niego w tym czasie.
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Jeśli witasz się z psem albo podchodzisz do niego, a on wywraca się 
na grzbiet, to NIE prosi o głaskanie po brzuszku.

Z psiego na ludzki

W psim języku odsłanianie brzucha w takiej sytuacji oznacza
zachowanie świadczące o stresie. Pies nie czuje się pewnie lub
zachowanie człowieka sprawia, że jest "przytłoczony" i próbuje pokazać
jaki jest mały i bezbronny - dlatego właśnie wywraca się na plecy
(grzbiet).
Pies, który ma ochotę na "głaskanie" po brzuszku poprosi Cię o to 
w chwili całkowitego relaksu - np. kiedy leży przy Tobie na kanapie 
i jest spokojny:)

Jak mówić po psiemu?

Prawidłowa reakcja człowieka powinna dać psu przestrzeń - zabierz
ręce, nie pochylaj się nad psem i odwróć się. Pokaż psu, że
rozumiesz i respektujesz jego komunikację.

WYWRACANIE SIĘ NA PLECY

pies jest zestresowany

pies prosi o głaskanie brzucha 4
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Warczenie NIE oznacza, że pies chce Cię ugryźć albo, że chce kogoś
zdominować. 

Z psiego na ludzki

Warczenie w psim języku oznacza prośbę o przestrzeń - "zostaw mnie 
w spokoju" albo "odsuń się". 
Warczenie to prośba, aby człowiek sobie poszedł, ponieważ narusza
strefę komfortu czworonoga. Pies NIE CHCE go ugryźć, dlatego warczy.
Komunikuje swoją potrzebę przestrzeni oraz to, że nie czuje się dobrze
z tym, co człowiek robi albo jak blisko niego stoi.

Jak mówić po psiemu?

Prawidłowa reakcja powinna pokazać psu, że rozumiesz jego
komunikat. Nigdy nie ignoruj warczenia - jeśli to zrobisz pies może
poczuć się zmuszony do zastosowania bardziej intensywnych
komunikatów (kłapania pyskiem, hamowanego ugryzienia). 
Jeśli pies warczy, spokojnie przestań robić to, co psa stresuje 
i zwiększ dystans (powoli odejdź od psa).

WARCZENIE

pies mowi "zostaw mnie w spokoju"

pies chce dominować 5
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Oblizywanie nosa najczęściej oznacza niepokój i stres, ale zawsze
trzeba je rozpatrywać w kontekście danej sytuacji. 

Z psiego na ludzki

Psy oblizują nos w reakcji na zachowanie agresywne ze strony
drugiego psa lub na widok stresującego bodźca (np. jakiegoś
zachowania człowieka). Charakterystyczne jest oblizywanie samego
nosa bez boków pyszczka. 

Jak mówić po psiemu?

Prawidłowa reakcja na taki sygnał powinna dążyć do obniżenia poziomu
stresu. Być może stres jest tylko chwilowy i nie ma powodów do
niepokoju. Jeśli jest to jednak odpowiedź psa na Twoje zachowanie, to
najszybciej, jak to możliwe, zaprzestań danej czynności. 

OBLIZYWANIE NOSA

pies jest zestresowany

pies jest głodny 6
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Najczęściej pies łapie za smycz i próbuje nią szarpać, gdy chce
rozładować towarzyszące mu napięcie.

Z psiego na ludzki

Gryzienie smyczy wynika z nadmiernej ekscytacji, narastającego stresu
lub strachu. Powodów może być wiele. Często jednak taka reakcja psa
będzie występować chwilę po pojawieniu się nieprzyjemnych emocji 
i dość łatwo można zdiagnozować przyczynę tego zachowania.

Jak mówić po psiemu?

Gryzienie  pomaga rozładować stres i napięcie i jeśli nie jest 
w danej chwili bardzo uciążliwe lub niebezpieczne należy psu
pozwolić mu to robić. Zakazywanie, wyrywanie smyczy, czy karcenie
może spowodować narastanie problemu, a pies może podjąć próby
"ulżenia sobie" na innym przedmiocie. 

GRYZIENIE SMYCZY

pies odreagowuje stresującą sytuację

pies chce się bawić 7
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Dołącz do nas! 
  

 

Jeśli pragniesz zbudować ze swoim czworonogiem
głęboką relację opartą na zaufaniu, przyjaźni 
oraz poczuciu bezpieczeństwa, 
naucz się psiej komunikacji. 

 
 

Poznaj nasz
bestseller!
Ta książka 

to kompendium
wiedzy, poparte 

tysiącami sukcesów 
psów i Opiekunów

SPRAWDZAM!

https://www.tiktok.com/@comowipies
https://www.facebook.com/CoMowiPies
https://www.instagram.com/cmp_naukapsiegojezyka/
https://www.youtube.com/c/CoM%C3%B3wiPies
https://cmp.getresponsepages.com/

