
Pogosta vprašanja o knjigi

Vzgajati ali ne vzgajati – to je zdaj vprašanje! Nekateri ljudje namreč 
menijo, da je potrebno psu dati »svobodo« in da sta kakršnakoli 
vzgoja psa in njegovo šolanje pravzaprav mučenje. Ljubezen psu 
izkazujejo tako, da ga razvajajo in ne vzgajajo. Ko postane življenje 
z njim neobvladljivo, pa se ga znebijo. 

Drugi spet pretiravajo in s psom ravnajo preveč strogo, poniževalno, 
celo nasilno. Še vedno je namreč zelo priljubljena t. i. dominančna 
teorija, ki nekako trdi, da naj bi človek svojega psa nujno dominiral 
in s tem preprečil ali odpravil njegove vedenjske težave. 

Strokovnjaki so to teorijo že davno ovrgli in svarijo, da lahko z njo 
napravimo več škode kot koristi, mediji pa so je še vedno prepolni. 
Nekateri se pri zagovarjanju dominančne teorije sklicujejo na 
naravno življenje volkov, prednikov naših psov. Ti naj bi živeli v 
krdelih. Obvladovale naj bi jih t. i. živali alfa, ki izvajajo neke vrste 
strahovlado nad ostalimi. Žal, so takšne podatke večinoma dobili 
z opazovanjem volkov v ujetništvu. Tam so združbe teh živali 
naključne, saj niso nastale po naravni poti. Živali svoje življenje 
večinoma preživotarijo v brezdelju, njihovo ozemlje pa je omejeno 
in ne mogoča umika tistim, ki se ne razumejo med sabo. Zato ve-
likokrat res pride do nepotrebnih in hudih bojev. 

Učinkovitejše opazovanje volkov v naravi pa je zadnja leta prineslo 
povsem drugačno sliko o življenju volkov. S pomočjo sodobnih 
naprav in postopkov so opazovalci volkov in raziskovalci njiho-
vega naravnega življenja odkrili marsikaj novega. Denimo to, da 
osnovna volčja združba ni naključno skupaj nametano krdelo, 
ampak družina. Običajno jo sestavljajo starši in njihovi otroci raz-
ličnih starosti. Nekateri zapustijo družino, ko odrastejo, si poiščejo 
partnerja in ustanovijo svojo družino. Drugi vse življenje ostanejo 
skupaj s starši. Glavi družine, starše ostalih v družini, strokovnjaki 
imenujejo vodilni živali ali preprosto – starši, ne več alfa. Bistvo 
volčje družine ni dominanca – torej kdo bo koga obvladal –, ampak 

vzgojimo psa  
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preživetje. Preživlja se namreč z lovom na živali, običajno mnogo 
večje od volkov samih, kar je izredno naporno in težavno. Zato 
je nujno, da so vse živali dobro izurjene, za kar poskrbijo starši 
in njihovi starejši mladiči. Za uspešen lov je izjemno pomembno 
sodelovanje med živalmi. Vodilne živali se ves čas trudijo, da bi v 
družini ohranile splošno prijazno razpoloženje. Spodbujajo soglasje 
v skupini, ki krepi voljo za sodelovanje in občutek za skupnost. 
Podmladek pa jih zaradi njihovega vedenja samodejno spoštuje. 

Zakaj pišem o tem? Po eni strani zato, da bi laže opustili kakršnokoli 
razmišljanje o potrebi po dominiranju psa, saj ni nikakršne »na-
ravne« podlage za to. Nasilje nad psom povzroči le odpor pri živali, 
ki se potem mnogokrat brani z napadalnim vedenjem. Vsekakor 
pa grobo ravnanje z živaljo uniči njeno zaupanje do nas in skrha 
odnos med nami in njo. 

Po drugi strani pa opuščanje prisile ne pomeni nevzgoje in neneh-
nega popuščanja vsem pasjim zahtevam. Mnogo težav pri skupnem 
bivanju človeka in psa nastane prav zato, ker se nekateri ljudje tega 
ne zavedajo. Za tiste, ki potrebujejo neko »naravno podlago« za 
vzgojo: Čeprav so se naši psi že precej oddaljili od svoji prednikov, 
so ohranili določene skupne vedenjske značilnosti in potrebe. Do 
njih se lahko obnašamo kot neke vrste starši, ki tudi v naravi bedijo 
nad svojim podmladkom in ga vzgajajo, a dobronamerno! 

Predvsem pa – ne pozabimo! Mi, ljudje, smo psa vzeli iz divjine 
in ga pripeljali v našo, tako drugačno, družbo in okolje. Zato smo 
mu tudi mi dolžni pomagati, da se laže vživi vanje. A zato psa ni 
potrebno nadvladati in poniževati. Za uspešen odnos nista po-
membna prevlada in nadzor, kot ljudje pogosto zmotno mislimo, 
ampak uspešno komuniciranje. Sporočimo svojim štirinožnim 
»sostanovalcem«, kako bi želeli, da se vedejo! 

Tako, kot smo že omenili pri volčji družini, tudi za psa, ki biva 
z nami, bistvo življenja nikakor ni dominanca, torej kako bi nas 
nadvladal, ampak čim boljše preživetje. To pomeni, kako čim bolje 
zadovoljiti svoje potrebe po hrani, vodi, gibanju, igri ipd. in, ne 
nazadnje – naši pozornosti! Če bomo psu pokazali, kako lahko tem 
potrebam uspešno zadosti na način, ki bo sprejemljiv za nas in za 
njega, bomo pridobili vsi in bomo zadovoljni vsi. In le tak odnos, 
kjer so zadovoljni vsi udeleženi, je uspešen in trajen.


