
Vzpenjanje na ljudi  

Precej zoprna razvada številnih psov. 

Je naravna oblika vedenja. Nekaj vzroka smemo pripisati genetiki. Moramo razumeti, da 

je 'boj' proti genetskem zapisu sestavljen iz dejstva: psu NE SMEMO PONUDITI IZKUŠNJE, 

KI BI GENETIKO PODPRLA!  

Poenostavljeno. Kadar ne želimo, da se naravno vedenje razbohoti in postane neobvladljivo 

pes ne sme pridobiti izkušnje kako čudovito naravno se počuti med vzpenjanjem na ljudi 

ali/in pse. Še preprosteje! Pes se ne sme nikoli na nikogar povzpeti. 🤪  

Pozdravljanje med psi navadno vključuje vzpenjanje na drugega predstavnika iste vrste. 

Hkrati se psi še ritualno vrtijo z namenom obvohati obzadnjične mošnjičke (analne žleze). 

Podrejen, vznemrijen kuža navadno pasjo starešino celo urno oblizuje okoli gobčka.  

Ponovimo. Zapomnimo si, da vedenja, ki so del pasje dediščine težko zdrsnejo v pozabo 

predvsem v primerih, ko se omenjena vedenja nekaj časa (zavedno ali nezavedno) 

potrjujejo oz. nagrajujejo. Pomeni: pes se plazi gor in dol po ljudeh.  

Iz zapisanega potegnemo zaključek, da vedenje skakanja na ljudi z odraščanjem ne bo 

prešlo. Psa moramo naučiti, da skakanje ni sprejemljiva aktivnost. 

Pri skakanju na ljudi je psu nagrada že sam dosežen cilj tj. skok na človeka. Pes pri 

vedenju skakanja ne potrebuje zunanje potrditve v obliki hrane/nagrade (skakanje na ljudi 

je t. i. samonagrajujoče vedenje). Že sam skok na človeka, ne glede ali mu sledi božanje, 

odrivanje, vreščanje in ostale reakcije, negativne ali pozitivne, so za psa nagrajujoče.  

Kako pravilno ravnati, da bomo psu sporočili, da skakanje resnično ni zaželjeno? 

:: mladička božamo v počepu in smo pozorni da so takrat vse 4 tačke na tleh 

:: kužku, ki je s tačkami na nas ne posvečamo NIKAKRŠNE pozornosti (negativno 

pozornost, na primer odrivanje, kuža razume kot pozitivno) - pozornost posvetimo šele ko 

so tačke na tleh (način ni slab ali napačen; nikakor! ...  je pa vsekakor boljše uporabiti način 

pri katerem pes sploh nima priložnosti skakanja, nima izkušnje) 



:: najboljši način: UPORABIMO ORODJI PREVENTIVE SLEDNA VRV ali/in POVODEC in tako 

psu preprečimo (fizično, saj imamo psa pripetega na povodcu) skakljanje - ko se pes za 

objekt poželenja več ne zmeni in se preusmeri na nas ga nagradimo 

  

:: naučimo nadomestno vedenje: sedanje, nošenje predmeta - tudi v primeru, ko smo sami 

‘žrtev’ pasjega navdušenja (ko se od nekod vrnemo ali psu dovolimo iz boksa itn)  


