
Varovanje virov = Zaupanje 

Varovanje virov je naravni impulz psa.  

Pes je lovec. Plen je namenjen zaužitju (pes lovi tj. dela za hrano). Naravno je, da si pes plen 

lasti. Namerava ga odnesti, skriti na varno, kjer ga nato mirno zaužije in pri tem doživlja 

ekstazo pozitivnih občutkov.  

Psa moramo vir naučiti deliti.  

Pojasnimo izraz 'vir'. Nadomestimo ga lahko z dobrino, kostjo, hrano, posteljo, igračo, 

najdbo ... Skratka. Nadomesten izraz za 'vir' je v okolju tisto ob čemer pes čuti visoko 

stopnjo radosti. Pomeni, da pes razvije zaščitniško vedenje do tistega, kar mu prinaša 

čustveno zadovoljitev. Ugodje. Blaženost. Psu je najdba, posebna hrana (iz)vir sreče, 

zadovoljstva, sprostitve nagona.  

Razumljivo, da pes dobrin ne bo delil svojevoljno, če od delitve ni nobene koristi. Pri delitvi 

si moramo pridobiti pasje zaupanje, da prepustitev 'plena', vira prinaša višjo ali vsaj enako 

korist (pes ni v minusu) od samega 'plena'.  

Primerna nadomestila za odvzem posebnega (navadno v naravi/okolju najdenega) zaklada/

plena so: naravna glodala (, ki pogosto sodijo med 'posebne nagrade', ki ponazorijo plen), 

surovo meso, kuhana hrana, mokra hrana, igrača ... odvisno od osebnostnih značilnosti 

psa.  

Pri učenju 'deliti' ali 'daj-dam' uporabimo orodja preventive (sledni povodec, povodec), 

hrano višje hierarhične vrednosti. V primeru, da smo oblikovali pravilno igro s psom 

uporabimo igračo, če psu pomeni ultimativno zadovoljitev.  

Ne uporabljamo besed. Naš zvest pomočnik pri delu je notranja umirjenost, vztrajnost, 

odločnost in čvrsta energija.  

Nikoli ne pozabimo, da psa učimo zaupati.  

Zapis, ki velja za mladiče. Morebitne 'negativne' reakcije mladička (renčanje, poleženi 

uhlji, trda drža telesa) se ne smemo ustrašiti (, ker s tem pokažemo lastno šibkost, 

neodločnost, ki nas v očeh psa ne naredi za vrednega naziva 'skrbnik').  



Pri odraslih psih je v primeru grožnje situacija drugačna, saj se nevešči kaj hitro znajdemo 

v situaciji ogroženosti. Navadno potrebujemo strokovnjaka pasje vzgoje, da se stvari lotimo 

na optimalen, varen način.  

Nadgradnja začetnega učenja:  

Po nekajkratni menjavi s pomočjo vabe (pes vidi, da imamo zanj pripravljen motiv višje 

hierarhične vrednosti) nato kriterij zvišamo in nadaljujemo po začrtani poti 'odvzema' brez 

uporabe nadomestila/vabe prisotne v vidnem polju psa - hrana višje hierarhične vrednosti 

pride šele po tistem, ko nam je pes plen že prepustil in ne pred tem, saj psa ne želimo 

podkupovati.  

Pazljivi smo, da pri vadbi ne gremo v skrajnost s poseganjem v pasjo 'lastnino'. Nimamo 

namena potencirati pasjega nelagodja. Vadba se ne sme obrniti psu v nadlogo. 

Alternativa izgradnji zaupanja je seveda njeno nasprotovanje - ustrahovanje psa oz. pes 

nam najdbo prepusti iz strahu, ker se zaveda negativnih posledic. Omenjenega načina ne 

priporočam, saj s tovrstnim pristopom nikoli niste popolnoma gotovi v izzid. Pogosto pes 

zaradi strašnih posledic najdbo raje skrivoma použije ali z njo pobegne daleč stran (in nato 

potrpi posledico odločitve). Pes ostalim ljudem najdbe ne bo prepustil, saj se drugega ne 

boji.  


