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NAUKA CZYSTOŚCI W DOMU              ©  Ian Dunbar            

Nieprzestrzeganie zasad czystości to typowy problem zgłaszany przez właścicieli psów. 

Początkowo sami pozwalamy naszym szczeniakom załatwiać się w nieprzeznaczonym do 

tego miejscu i w niedługim czasie sikanie w domu przeradza się w problem. Psy szybko uczą 

się, gdzie jest ich zaimprowizowana toaleta w mieszkaniu i dobrze pamiętają miejsce, 

podłoże i zapachy. Aby nie mieć kłopotów z załatwianiem się w niewłaściwych miejscach 

najpierw spróbujemy zapobiegać kolejnym błędom, a następnie nauczymy psa, gdzie jest 

jego toaleta. 

ZAPOBIEGANIE BŁĘDOM 

Każdy błąd związany z zachowaniem czystości 

jest swego rodzaju katastrofą, ponieważ 

wyznacza precedens będący wstępem do 

wytworzenia złych nawyków, których potem 

trudno jest oduczyć. Dlatego, za wszelką cenę, 

musimy unikać popełniania błędów. Zawsze, 

kiedy wychodzisz z domu zamykaj psa w 

miejscu dłuższego odosobnienia, jak na 

przykład pokój, który ma łatwe do umycia 

podłogi (może to być łazienka, kuchnia lub 

jakiś składzik) – to będzie miejsce zabawy dla 

twojego szczeniaka.  

   Zapewnij psu dostęp do świeżej wody, kilka 

zabawek wypełnionych jedzeniem do zabicia 

czasu, wygodne posłanie w jednym rogu i psią 

toaletę umieszczoną po przekątnej od 

posłania. Naturalne jest to, że twój szczeniak 

będzie chciał się załatwiać jak najdalej od 

swojego posłania i bardzo szybko nauczy się 

korzystać z toalety. I pamiętaj, że dobre 

przyzwyczajenia są równie ciężkie do 

przełamania jak te złe.  

   Konstrukcja psiej toalety jest prosta, 

wystarczy kilka gazet posypanych odrobiną 

ziemi, kuweta wypełniona rolką trawy lub 

płyta chodnikowa. W taki sposób twój 

szczeniak uczy się załatwiać na odpowiednim 

podłożu i kojarzyć je z konkretnym zapachem: 

ziemi, trawy czy betonu. 

   Celem zamykania szczeniaka na dłuższy czas 

jest wykształcenie naturalnych zachowań (w 

tym oddawania moczu i kału) na określonym 

terenie (tym samym uczymy psa jak nie 

popełniać  błędów, kiedy nie nas ma w domu). 

W taki sposób pies szybko przyzwyczaja się do 

wypróżniania się na ziemi, trawie czy na 

betonie. 

NAUCZ PSA, ŻEBY SIĘ ZAŁATWIAŁ WE 

WŁAŚCIWYM MIEJSCU 

Kiedy jesteś w domu, zamykaj psa ma krótki 

czas i podawaj mu zabawki wypełnione 

jedzeniem. Gryzienie jest przyjemnym  

zajęciem dla każdego psa . Przenośna klatka 

może być idealna do tego celu. Można również 

przypiąć psa na krótkiej smyczy w okolicy 

posłania lub przypiąć smycz do paska. W taki 

sposób pies się uspokaja przy tobie, kiedy 

czytasz, pracujesz na komputerze czy oglądasz 

telewizję. 

   Co godzinę wydaj komendę „Idziemy zrobić 

siku i kupkę!” (albo jakieś inne polecenie 

zachęcające do skorzystania z toalety) i 

pośpiesznie idź z psem (na smyczy) do jego 

toalety (na podwórku, na ulicy przed blokiem). 

Stań spokojnie i powtórz komendę 

zachęcającą psa do wypróżnienia. Daj psu 

około trzech minut na załatwienie potrzeby. 

   Po tym jak pies się załatwi, pochwal go z 

entuzjazmem i nagródź trzema kawałkami 

suszonej wątróbki. Większość szczeniaków 

wysika się przed upływem dwóch minut za 

każdym razem, kiedy pójdziecie do psiej 

toalety i zrobi kupę przed upływem trzech 

minut przy następnej okazji. Tak szybko jak 

twój pies zorientuje się, że może wymienić 

swoje sikanie i kupkę na smakowite kawałki, 

będzie pragnął żeby załatwiać się w psiej 
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toalecie. Zanieczyszczanie domu okaże się 

kompletnie nieopłacalne. Ponadto, mniej 

więcej po tuzinie powtórzeń, masz psa, który 

załatwia się na komendę. 

   Jeśli nasz pies nie załatwi się w ciągu 

założonego czasu, umieszczamy go na 

następną godzinę w klatce.  

   Celem krótkotrwałego zamknięcia jest 

niedopuszczenie do wypróżniania się, kiedy 

jesteś w domu  (ale nie masz dość czasu dla 

pieska) oraz przewidywanie, kiedy twój pies 

potrzebuje toalety. Czasami (nie dłużej niż na 

godzinę) krótkotrwałe zamknięcie psa na 

niewielkiej przestrzeni (np. w klatce) 

zapobiega wypróżnianiu, ponieważ pies nie 

chce zanieczyścić swojego legowiska. Dlatego 

też, zaraz po wypuszczeniu z klatki, szczeniak 

będzie chciał iść do toalety, tym bardziej, że 

szybki marsz w tym kierunku poruszy jego 

pęcherzem i jelitami. Teraz to my decydujemy, 

kiedy wypuścić psa i w ten sposób wybieramy 

czas, kiedy pies się załatwia, a ponieważ 

przewidujemy, kiedy pies chce się załatwić, to 

możemy pokazać mu, gdzie ma to zrobić i 

nagrodzić go za to. Następnie patrzymy, gdzie 

się załatwia i możemy natychmiast posprzątać 

po naszym pupilku.  

   Nigdy nie zamykaj szczeniaka lub psa, który 

ma kłopoty z zachowaniem czystości na dłużej 

niż godzinę. Pies zamykany na zbyt długo 

będzie musiał zanieczyścić klatkę, co 

praktycznie zniweczy nasze wysiłki i takiego 

psa trudno będzie nauczyć dobrych manier. 

   Kiedy szczenię jest już na tyle dorosłe, że 

możemy z nim chodzić na spacery, upewnij 

się, że piesek załatwi się (na podwórku, czy 

przed blokiem) przed rozpoczęciem spaceru. 

Jeśli piesek nie załatwi się w przeciągu trzech 

minut, umieść go w klatce i poczekaj następną 

godzinę.  Jeśli się załatwi, to pochwal go, 

nagródź jak zwykle i powiedz „Idziemy na 

spacer!”. Prowadząc politykę  „niema kupy - 

nie ma spaceru” wkrótce będziesz miał bardzo 

szybkiego kupkoroba. Ponadto, wypróżnianie 

się w pobliżu domu ułatwia sprzątanie i 

pozbywanie się odchodów. Nie będziesz 

musiał spacerować po okolicy obwieszony 

woreczkami na psie odchody. 

   Więcej informacji na temat nauki 

zachowania czystości znajdziecie w broszurce 

Housetraining (do kupienia na portalu 

Amazon.com) lub po ściągnięciu książki 

BEFORE You Get Your Puppy z portalu 

www.dogstardaily.com.  Do nauki czystości 

potrzebujemy klatki, zabawek napełnianych 

jedzeniem i smaczków z suszonej wątróbki. 

Można je również nabyć w sklepach 

zoologicznych. 

 

©  Ian Dunbar             

http://www.dogstardaily.com/

