Szczekanie – element psiego języka
Szczekanie jest naturalnym psim zachowaniem, które służy komunikacji.
Twój pies może szczekać, gdy jest głodny, znudzony, zestresowany, chce się bawić, tęskni, boi
się, broni swojego terytorium, pokarmu lub chce zwrócić na siebie uwagę.
Warto poznać różne rodzaje szczekania i mowę ciała swojego pupila, by lepiej go rozumieć i
zbudować z nim silną, pozytywną więź.
Psy komunikują się między sobą oraz z innymi zwierzętami i ludźmi na wiele różnych sposobów.
Jednym z elementów psiego języka jest szczekanie. Bardzo ważne jest odpowiednie pokierowanie tym
naturalnym psim zachowaniem, aby nie przerodziło się w kłopotliwy problem lub poważne zaburzenie.
Niektóre czworonogi są bardziej, a inne mniej hałaśliwe. Istotna jest świadomość, że szczekanie

naszego pupila można zacząć traktować jako zachowanie niepożądane, gdy nie mamy nad nim
kontroli, czyli w sytuacji, gdy pies nie przestaje hałasować pomimo poleceń ze strony opiekuna. Warto
zapoznać się bliżej z formami komunikacji swojego czworonoga, by lepiej go rozumieć oraz mieć
szansę na zbudowanie silnej, pozytywnej więzi między człowiekiem a zwierzęciem. Dzięki temu
unikniemy wielu sytuacji będących źródłem frustracji dla obu stron.

Dlaczego pies szczeka?
„Psy szczekają z wielu różnych powodów. W ten sposób przekazują nam informację o swoich
potrzebach i odczuciach. Nasz pupil może szczekać, gdy jest głodny, znudzony, zestresowany, chce
się bawić, tęskni, boi się, broni swojego terytorium lub pokarmu lub chce zwrócić na siebie uwagę” –
wyjaśnia trener psów Łukasz Wacławski. Kiedy dobrze poznamy swojego ulubieńca, zauważymy, że w
zależności od sytuacji wydaje on inne dźwięki. W ten sposób mamy szansę zrozumieć, co chce nam
przekazać. Oczywiście każdy pies może zachowywać się nieco inaczej. Poza tym powinniśmy
interpretować szczekanie łącznie z mową ciała zwierzęcia. Na przykład seria pojedynczych, krótkich
szczeknięć może oznaczać, że pupil wyczuwa w pobliżu jakiegoś intruza. W sytuacji gdy pies się boi,
może to przerodzić się w groźne ujadanie. Jeśli spotkamy na swojej drodze tak zachowujące się
zwierzę, dla własnego bezpieczeństwa lepiej spokojnie się wycofać. Kiedy pies szczeka w sposób
ciągły, a dodatkowo wyje, chce przekazać, że tęskni i czuje się samotny. Gdy Twój ulubieniec chce się
bawić, może to okazywać radosnym szczekaniem, któremu towarzyszy wymowne spojrzenie i
specyﬁczna pozycja ciała z przednimi łapami położonymi na podłodze, uniesionym zadem i
merdającym ogonem. Z kolei gdy pies chce się o coś upomnieć, np. o smakołyk albo zbyt długo
przetrzymywaną piłkę, szczeknie jeden raz, jakby mówiąc „Hej, chyba o czymś zapomniałeś”.

