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Wstęp

Książka poświęcona jest analizie jednego ze środowiskowych wa-
riantów języka, jaki stanowi socjolekt miłośników psów. Przedmiotem 
mojego zainteresowania uczyniłam język (słownictwo i frazeologię) 
pasjonatów psów. Na zasób leksykalny będący tematem monografii 
złożyły się jednostki leksykalne1 związane ze specyfiką życia osób 
posiadających psy, pasjonujących się nimi (kwestiami tresury, zdrowia, 
pielęgnacji, psychologii itd. – a więc także trenerów, profesjonalnych 
wystawców, behawiorystów), traktujących czworonogi w sposób wyjąt-
kowy. Zbadane zostało słownictwo wyróżniające się na tle polszczyzny 
ogólnej. Socjolekt miłośników psów nie był dotąd opracowany nauko-
wo, dlatego moją rozprawę doktorską Socjolekt miłośników psów. Stu-
dium leksykalno-pragmalingwistyczne, napisaną pod kierunkiem prof. 
dr hab. Anny Piotrowicz w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku 
2020, poświęciłam temu zagadnieniu. Na jej podstawie przygotowałam 
niniejszą publikację. 

W pierwszej części książki przedstawiłam stan najważniejszych 
badań nad problematyką socjolektów, scharakteryzowałam środowisko 
miłośników psów oraz opisałam strukturę będących źródłem ekscerp-
cji materiału portali internetowych jako miejsca komunikowania się 
pasjonatów psów. Ponadto zaprezentowałam sposób klasyfikacji zgro-
madzonego materiału i wskazałam metodologiczne podstawy swoich 
badań. W drugiej części pracy omówiłam mechanizmy kształtowania 
słownictwa miłośników psów, przeanalizowałam sposoby wzbogacania 
tej leksyki oraz wysnułam wnioski dotyczące tego, czy wśród owych 
mechanizmów można wskazać prawidłowości co do roli konkretnych 
środków językowych pomnażających owo słownictwo. Odrębną część 
stanowi słownik środowiska miłośników psów, będący dopełnieniem 
przeprowadzonych analiz. 

Socjolekty, czyli środowiskowe odmiany języka ogólnego, są obecnie 
bardzo popularnym obiektem zainteresowań językoznawców. Zbadane 
zostały m.in.: język pasjonatów sportu, np. kulturystów (Piekot 2008), 

1 O stosowanej w książce terminologii językoznawczej piszę w rozdziale 4. Pod-
stawowe pojęcia stosowane w opisie leksyki.
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rowerzystów (Wiertlewski 2006; 2008; 2009), paralotniarzy (Pędzich 
2012a, 2012b), alpinistów (Niepytalska-Osiecka 2014), a także słownic-
two członków subkultur (Lewandowski 2007), język pasjonatów moto-
ryzacji (Wilczek 2016), socjolekt graczy komputerowych (Matyka 2010) 
czy użytkowników cb-radia (Jaros 2013, 2013b). Z zakresu opracowań 
dotyczących języka pasjonatów zwierząt do tej pory ukazały się jedynie 
artykuły dotyczące języka miłośników kotów. Jeden z nich, autorstwa 
Michaliny Rutki, zawiera uwagi na temat aktywności językowej forum 
dyskusyjnego miau.pl (Rutka 2011). Autorką pozostałych jest Joanna 
Senderska. Artykuły te stanowią wstęp do badań nad językiem kociarzy 
(Senderska 2013b i 2017). 

Portale internetowe skupiające pasjonatów danej dziedziny są niezwy-
kle cennym obszarem badań nad komunikacją językową. Specyfika tego 
medium pozwala nie tylko na szybką wymianę informacji, ale również 
decyduje o jakości komunikacji. W opisie odmiany środowiskowej stano-
wiącej przedmiot niniejszej monografii źródłem materiału językowego są 
portale internetowe skupiające miłośników psów. Na analizowany mate-
riał składają się wypowiedzi i dialogi prowadzone przez odwiedzających 
portale i fora internetowe oraz treści zamieszczane przez administratorów 
witryn. Badany materiał językowy pochodzi zarówno z ogólnych portali 
internetowych, jak i forów tworzących fankluby danych ras psów lub 
serwisy tematyczne, np. poruszające kwestie pielęgnacji, zdrowia lub 
tresury, czyli portale skupiające nie tylko pasjonatów amatorów, ale także 
fachowców (weterynarzy, trenerów, behawiorystów, wystawców itd.). 
Za względnie stabilne jednostki leksykalne uznałam te wyrazy i związki 
wyrazowe (dyferencyjne w stosunku do języka ogólnego), które w bada-
nym materiale pojawiły się co najmniej pięciokrotnie. Warto podkreślić, 
że niewielka część leksemów tworzących socjolekt pasjonatów psów 
funkcjonuje także w języku ogólnym lub pochodzi z innych dziedzin. 
Niektóre wyrazy należą do potocznej warstwy słownictwa. Dlatego 
kolejnym celem moich badań było stworzenie genetycznej klasyfikacji 
leksyki i ustalenie, które jednostki leksykalne przejęte zostały z innych 
źródeł (zapożyczenia wewnętrzne, zewnętrzne), a które utworzono już 
na gruncie omawianego socjolektu. Analiza materiału leksykalnego po-
zwala również wysunąć hipotezę, że do słownictwa środowiska miłośni-
ków psów mogą przenikać także bardziej oficjalne warianty słownictwa, 
np. leksyka profesjonalnych hodowców, wystawców, groomerów itd.



11

W wyniku ekscerpcji źródeł zgromadziłam 852 jednostki ciągłe i nie-
ciągłe – za jednostkę tworzącą socjolekt uznałam taką, która pojawia się 
co najmniej pięciokrotnie w badanym materiale językowym. Jednostki, 
które pojawiały się jednokrotnie to indywidualizmy, które w książce 
pomijam. Analiza zebranego słownictwa pozwoliła ustalić jego strukturę 
semantyczną, co z kolei umożliwiło mi przyporządkowanie jednostek 
leksykalnych do określonych pól tematycznych (Pisarek 1967, Miodunka 
1980, Cygal-Krupa 1986, 1990, Markowski 1992, Smółkowa 1992, Kita, 
Polański 2002). Zaklasyfikowanie jednostek leksykalnych do danych pól 
tematycznych miało na celu ukazanie, jakie zagadnienia są najczęściej 
poruszane przez środowisko miłośników psów i które dziedziny są dla 
niego najistotniejsze. Zgromadzony materiał poddałam następnie analizie 
formalnej, w której toku scharakteryzowałam neologizmy strukturalne 
i semantyczne, zapożyczenia oraz związki frazeologiczne i zestawienia. 

Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować mojej promotor 
prof. dr hab. Annie Piotrowicz za wieloletnią współpracę, życzliwość 
i wsparcie, recenzentce książki prof. US dr hab. Leonardzie Mariak 
oraz drugiej recenzentce rozprawy doktorskiej, prof. dr hab. Małgo-
rzacie Święcickiej.
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1. Socjolekty w polskich badaniach językoznawczych

Zawodowe i środowiskowe odmiany języka to skutek socjalnego 
i zawodowego zróżnicowania społeczeństwa. Jak zauważa Bogdan Wal-
czak, początków kształtowania się owych odmian można upatrywać już 
w średniowieczu (Walczak 2010: 21), ich naukowy opis datuje się zaś 
na koniec XX w. (Grabias 1994: 81). Propozycję pierwszej naukowej ty-
pologii wariantów polszczyzny wysunął Zenon Klemensiewicz (1953). 
Następnie powstały kolejne klasyfikacje, m.in. Stanisława Urbańczyka 
(1956), Antoniego Furdala (1973), Teresy Skubalanki (1976), Danuty 
Buttler (1973, 1983), Walerego Pisarka (1978), Stanisława Gajdy 
(1982), Aleksandra Wilkonia (1987), Andrzeja Markowskiego (1992), 
Stanisława Grabiasa (1994) czy Teresy Smółkowej (2001)2. 

W typologiach zaproponowanych przez Klemensiewicza i Furdala 
brakuje specjalistycznych terminów odróżniających polszczyznę, któ-
rą posługują się wspólnoty środowiskowe, ponieważ badacze każdą 
odmianę określali mianem języka. Według Stanisława Urbańczyka 
odmiany środowiskowe odróżnia jedynie charakterystyczne słownic-
two, a nie system gramatyczny. W swojej klasyfikacji badacz stosował 
określenia terminologia zawodowa (dialekt zawodowy) i słownictwo 
środowiskowe (dialekt środowiskowy) (Urbańczyk 1956: 24-25). 
Urbańczyk stosował również termin żargon. Warto jednak pamiętać, 
że termin ten w podstawowym znaczeniu eksponuje tajność i kastowość, 
a zatem słuszne wydaje się znaczenie nadane mu przez Urbańczyka, 
ograniczające jego zakres do tajnych odmian języka (Urbańczyk 1956: 
25). Badaczką, która do określenia sposobu komunikowania się grup 
środowiskowych stosowała termin styl, była Teresa Skubalanka – wy-
różniła ona ogólnopolski styl mówiony oraz styl potoczny, w którym 
z kolei mieszczą się: styl zawodowy, styl socjalny, styl rodzinny i styl 
biologiczny (Skubalanka 1976: 261). 

Danuta Buttler do wyróżnienia wariantów języka stosowała termin 
gwara, wskazując takie odmiany, jak: gwary nominatywne, np. gwara 
łowiecka, gwary maskujące, np. gwary złodziejska, ochweśnicka i tajna 
2 W niniejszej książce zaprezentowano wybrane typologie. Szczegółową charak-

terystykę wymienionych klasyfikacji znaleźć można np. w pracach Aleksandra 
Wilkonia (1987) i Ewy Kołodziejek (1994: 9–24). 
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gwara dziecięca, oraz gwary ekspresywne, np. gwara studencka (But-
tler 1973: 157). Buttler w swoich rozważaniach zaznacza, że o gwarze 
danej wspólnoty można mówić dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia 
z bogatym zasobem słownym, liczącym co najmniej 500 jednostek 
leksykalnych – leksemy te spełniają funkcję opisywania rzeczywistości 
w grupie oraz poza nią. Jak zaznacza językoznawczyni: „termin gwara 
nie jest nadużywany w tym wypadku, gdy pewna odmiana języka cha-
rakteryzuje się jedynie swoistym zestawem słownikowym, jeśli tylko 
owe odrębności mają charakter kompleksowy i składają się na całość 
różną od struktury leksykalnej polszczyzny ogólnej” (Buttler 1973: 
157). Uczonym, który w swoich badaniach na temat wariantów polsz-
czyzny posługiwał się pojęciem odmiana, był Walery Pisarek (1978). 
Językoznawca wyróżnił odmiany zawodowe oraz środowiskowe. 
Termin odmiana Pisarek stosował synonimiczne z określeniami język 
i gwara. Mniejszą popularność zyskał termin slang, oznaczający przede 
wszystkim język środowisk młodzieżowych. Powstawanie slangu jest 
wynikiem spontaniczności i chęci wyrażenia ekspresywności w komu-
nikacji (Grabias 1994: 159). Stanisław Kania zaproponował francuski 
termin argot (1995), przez który rozumiał „odmianę języka narodowego 
właściwą określonemu środowisku społecznemu lub zawodowemu, 
różniącą się od języka ogólnego w zakresie słownictwa” (Kania 1995: 
7-18). W pojęciu tym zawierają się zatem zarówno odmiany tajne, 
jak i dialekty miejskie, a elementy różnych argotów przedostają się 
do polszczyzny potocznej, tworząc zabarwioną ekspresywnie warstwę 
leksyki. Za archaiczną formę należy już dziś uznać termin szwargot 
określany jako tajna odmiana języka (Estreicher 1903).

Nowszym i dziś najczęściej stosowanym terminem określającym 
słownictwo danego środowiska jest socjolekt. Już w latach 70. XX w. 
posłużyła się nim Danuta Buttler, jednak dopiero w 1987 r. został on 
rozpowszechniony dzięki publikacji Aleksandra Wilkonia. Pisał on: 
„Terminem tym [socjolekty – M.K.] proponuję nazwać odmiany ję-
zykowe związane z takimi grupami społecznymi, jak klasa, warstwa, 
środowisko” (Wilkoń 1987: 92). Wynika z tego, że badacz utożsamiał 
socjolekty z odmianami językowymi powstałymi w środowiskach 
(także zawodowych), których więzy społeczne wykraczały poza sferę 
zawodową. Wilkoń rozgraniczył pojęcia socjolektu i profesjolektu. 
Za profesjolekt uznał język tych przedstawicieli zawodów, którzy 
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nie tworzyli środowiska wychodzącego poza kwestie zawodowe, co 
obrazuje za pomocą formuły „potoczność + słownictwo zawodowe”. 
Za socjolekty uznał natomiast takie warianty zawodowe, których użyt-
kownicy „nie tylko wytwarzają słownictwo specjalne, ale kształtują 
również środowiska społeczne i pewien model życia, który wykracza 
poza więzi zawodowe […]” (Wilkoń 1987: 101). Tego rodzaju rozgrani-
czenie na socjolekty i profesjolekty nie jest tak wyraźne w najnowszych 
pracach na temat wariantów polszczyzny. Wilkoń wyróżnił także kilka 
warunków, jakie musi spełnić środowiskowa odmiana polszczyzny, 
by można było ją uznać za socjolekt, mianowicie: funkcjonowanie 
społeczności, której członków wiążą relacje (zawodowe, towarzyskie, 
kulturowe), relatywna stabilność grupy, poczucie odrębności grupy 
wobec innych społeczności, ciągłość tradycji społeczności, kontakty 
członków społeczności wykraczające poza kwestie związane z ich 
profesjonalną działalnością. 

Andrzej Markowski odmianę leksykalną pojmuje jako „zbiór 
wszystkich jednostek leksykalnych używanych przez nadawcę w danej 
sytuacji komunikacyjnej” (Markowski 1992: 10), słownictwo odmian 
leksykalnych dzieli zaś na dwie warstwy: wyodrębniającą danego wa-
riantu określaną jako słownictwo swoiste oraz utożsamiającą określaną 
jako słownictwo wspólne. Dwuwarstwowość leksyki poszczególnych 
odmian jest zatem rozumiana jako połączenie warstw utożsamiającej 
i wyodrębniającej. Odmiany językowe, jakie wyróżnia Markowski, są 
następujące: zawodowa mówiona, potoczna, socjalna, ogólnoinforma-
cyjna, zawodowo pisana, publicystyczno-perswazyjna. Uczony wska-
zuje, że odmianę socjalną wyróżnia leksyka ekspresywna, natomiast 
odmianę zawodową pisaną odróżnia słownictwo specjalne i erudycyjne, 
z kolei dla publicystyczno-perswazyjnego wariantu polszczyzny cha-
rakterystyczne jest słownictwo ekspresywne i erudycyjne (Markowski 
1992: 10-11). 

Zdaniem Haliny Satkiewicz, socjolekt to „sposób mówienia grup 
tradycyjnych, istniejących w obrębie społeczeństwa i przez nie akcep-
towanych” (Satkiewicz 1994: 22). Badaczka przedstawiła stratyfikację 
grup społecznych na podstawie ich stosunku do normy wzorcowej, 
uznawanej przez językoznawczynię za wzorzec dla wszystkich użyt-
kowników polszczyzny, i umieściła socjolekty w obrębie subkultur 
rozwijających się na podłożu normy kolokwialnej i wykorzystujących 
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właściwe jej środki. Ponadto uczona podkreślała, że w środowiskowych 
wariantach języka odmiana potoczna języka jest powiększana o jed-
nostki leksykalne pojawiające się na skutek zmian w rzeczywistości 
pozajęzykowej. Są to profesjonalizmy w wariantach zawodowych 
i elementy ekspresywne w odmianach środowiskowych określanych 
przez Satkiewicz jako towarzyskie. Według badaczki najwyższe zna-
czenie w grupach o subkulturze tradycyjnej mają więź wewnętrzna oraz 
poczucie wspólnoty, które łączy się ze wspólnymi zainteresowaniami 
(grupy towarzyskie), zajęciami, przekonaniami itp. (Satkiewicz 1994: 
11). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pojęcie subkultury, które 
Ewa Kołodziejek charakteryzuje jako „wydzielony według jakiegoś 
kryterium segment życia społecznego jego kultury” (Kołodziejek 2005: 
15). W takim ujęciu można mówić o subkulturach grup zawodowych 
(np. marynarzy, myśliwych), o subkulturze mniejszości narodowych, 
a także o subkulturze uczniów, studentów, dzieci oraz o subkulturze 
przestępców, punków, skinów itd. (Kołodziejek 2005: 15). Ewa Ko-
łodziejek wskazała także na płynność granic pomiędzy odmianami 
polszczyzny i wynikającą z tego trudność w określeniu zasięgu leksyki 
konkretnych socjolektów. 

Skutkiem pewnych ograniczeń w strukturalnym opisie języka było 
wyodrębnienie dziedziny nauki, jaką jest socjolingwistyka. Fundamen-
tem rozważań nad społecznymi odmianami języka jest przekonanie, 
że to język determinuje sposób funkcjonowania grup społecznych. 
Na tej podstawie wykształciła się teoria zachowań językowych zapre-
zentowana przez Stanisława Grabiasa w monografii Język w zachowa-
niach społecznych (1994). Autor zauważa, że: 

Najczęstszym obiektem badań socjologizującego językoznaw-
stwa były i w dalszym ciągu pozostają socjolekty – odmiany 
języka uwarunkowane istnieniem powiązanych w rozmaity 
sposób grup społecznych. Tradycja opisu tych odmian ustaliła 
się w końcu XIX w. i jest tak stara jak tradycja badań nad historią 
języka (Grabias 1994: 81). 

Badacz stworzył typologię socjolektalnych odmian języka. Podsta-
wą owej typologii uczynił najlepiej dostrzegalne cechy socjolektów, 
czyli zawodowość, ekspresywność i tajność. Według Grabiasa cechy 
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te tworzą kategorie socjolektalne, które różnią jedne odmiany od 
drugich. Analiza i obserwacja tego, w jaki sposób owe kategorie są 
obecne w omówionych przez badacza odmianach polszczyzny, pozwo-
liły stwierdzić, że najwyższym stopniem nasilenia charakteryzują się 
dwie spośród trzech wymienionych cech, mianowicie: zawodowość 
i ekspresywność. Grabias wskazuje, że nie należy pomijać trzeciej 
kategorii socjolektalnej, jaką jest tajność. Według niego tajność jest 
cechą dotyczącą wszystkich socjolektów.

Problem wewnętrznego zróżnicowania środowiskowych odmian 
polszczyzny podjęła również Teresa Smółkowa. Dokonawszy przeglądu 
najważniejszych typologii odmian środowiskowych języka ogólnego, 
zaproponowała podział wariantów środowiskowych na trzy grupy: 
przestępcze, towarzyskie i zinstytucjonalizowane (zob. Smółkowa 2001: 
79–81). Jak wskazuje badaczka: „właśnie to zróżnicowanie powoduje, 
że obok leksyki ekspresywnej w odmianach środowiskowych, odnaj-
dziemy i leksykę specjalną, i towarzyszącą jej erudycyjną, ponieważ 
granice między odmianami zawodowymi i środowiskowymi w nie-
których wypadkach są nieostre (np. leksyka środowisk sportowych, 
wojskowych, związanych z muzyką rockową)” (Smółkowa 2001: 81).

Omawiając różnorodne klasyfikacje socjolektów, należy przywołać 
monografię Tomasza Piekota Język w grupie społecznej. Wprowadzenie 
do analizy socjolektu (2008), w której przedstawił on wyniki badań nad 
językiem wybranej grupy sportowców – kulturystów nieprofesjonalnych 
(zob. też Piekot 2000, 2001), a język tej grupy środowiskowej posłużył 
mu za przykład analizy socjolektu. Piekot przeanalizował różnorodność 
kryteriów wybieranych przez językoznawców dla właściwego zaklasyfi-
kowania odmian środowiskowych języka. Mając na uwadze wcześniejsze 
badania, nakreślił we wspomnianej monografii nową perspektywę kate-
goryzowania socjolektów. Jednym z kryteriów socjolektalnych uczynił 
kryterium stosunku grupy do rzeczywistości. Takie ujęcie wpisuje się 
w nurt badań socjolingwistyki, która od pewnego czasu stanowi główną 
podstawę metodologiczną w badaniach nad środowiskowymi odmianami 
języka. Jak podkreśla Piekot, zaproponowana przez niego klasyfikacja 
nie jest kolejną, odrębną stratyfikacją socjolektów, lecz stanowi rodzaj 
komentarza, dopełnienia koncepcji Stanisława Grabiasa. Kryterium so-
cjolektalne wysunięte przez Piekota wydaje się trafne w klasyfikowaniu 
socjolektów, ponieważ ogólna postawa członka danego środowiska wobec 
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rzeczywistości determinuje nie tylko to, jak członek takiej społeczności 
odnosi się do ogólnie przyjętych norm obyczajowych i kulturowych, 
ale także językowych. Tomasz Piekot wskazał także inną perspektywę 
podziału socjolektów. Zauważył mianowicie, że współcześnie zanikają 
tajne odmiany języka, dlatego tajność przestaje być tak istotnym kry-
terium stratyfikacji socjolektalnych odmian języka. Proponuje zatem, 
jako alternatywę dla tajności, uwzględnienie komunikacyjnego zasięgu 
socjolektu, tj. stopnia, w jakim dany socjolekt jest zrozumiały i dostępny. 
Klasyfikacja ujmowana jest z perspektywy przeciętnego użytkownika pol-
szczyzny i jego zdolności do rozumienia komunikacji (Piekot 2008: 36). 

Autorzy różnych koncepcji typologii współczesnej polszczyzny 
do dziś nie są zgodni w sprawie umiejscowienia socjolektu wśród innych 
odmian języka. Najistotniejsze było jednak kryterium socjologiczne, 
które pozwoliło na stratyfikację odmian społecznych polszczyzny 
na podstawie swoistych cech użytkowników badanych grup. Posłużyli 
się nim wspomniani wcześniej autorzy: Teresa Skubalanka, Walery 
Pisarek, Danuta Buttler oraz – oczywiście – Aleksander Wilkoń. 

Warto także przywołać publikacje, które stanowią opracowania 
słownictwa poszczególnych środowisk, analizujące leksykę wybranych 
wspólnot środowiskowych. Począwszy od końca XIX wieku do dziś 
zbadano wiele języków środowiskowych. Jedną z najszerzej zbadanych 
odmian jest język łowiecki (Kozłowski 1822, Dunin-Borkowski 1838, 
Hoppe 1951). Inne rozprawy poświęcone środowiskowym odmianom 
języka dotyczyły języka wojskowego (Gonet 1897, Mielczarek 1976) 
i gwary ochweśnickiej (Górka 1901, Budziszewska 1957). Chętnie 
badany był też język takich grup społecznych, których działalność 
była utajniona. Tajne języki związane były najczęściej z uprawianiem 
przestępczości – żargon złodziejski (Ziemba 1890, Estreicher 1907, 
Kurka 1907, Ludwikowski, Walczak 1922, Ułaszyn 1951, Michalski, 
Morawski 1971) oraz więzienny (Estreicher 1903). Znaczna liczba 
opracowań leksyki konkretnych środowisk powstała w drugiej połowie 
XX wieku. Obszerniejsze rozprawy poświęcono językowi sportowemu 
(Ożdżyński 1970) oraz słownictwu marynarskiemu (Kołodziejek 1994), 
leksyce górniczej (Gajda 1976) czy gwarze żołnierskiej (Kania 1978, 
Kupiszewski 1987, Marciniak 1987, Głowacki 1990). Publikacji słow-
nikowych doczekały się również takie języki środowiskowe, jak żargon 
przestępczy (Stępniak 1986) czy słownictwo teatralne (Cegieła 1992, 
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Dulna-Rak 2016). Również leksyka środowisk młodzieżowych cieszyła 
się sporym zainteresowaniem wśród badaczy, o czym świadczą liczne 
badania slangów uczniowskiego oraz studenckiego, pochodzące z 1. 
i 2. połowy XX w. (Klich, Ciuła, Czarnecki 1927, Gucwa 1939, Buttler 
1959, Wysłouch, Zacharczuk, Smuszkiewicz 1963, Sułkowska 1973, 
Grabias, Kaczmarek, Skubalanka 1974, Czarnecka, Zgółkowa 1992, 
Zgółkowa 1991, 1994, 1999, 2003, 2004, Czarnecka 2000, Rzeszutek 
2000, Kołodziejek 2002). Opisano także socjolekt powstały w obozie 
koncentracyjnym (Kuraszkiewicz 1947, Wesołowska 1996), zajęto się 
nadto analizą gwary konspiracyjno-partyzanckiej powstałej i używanej 
w latach 1939–1945 przez ludność polską pod okupacją hitlerowską 
(Kania 1986) oraz leksyką konspiracyjną (Ułaszyn 1957, Pluta 1975).

Odrębny nurt zainteresowań językoznawców dotyczył profesjolek-
tów, czyli języków środowisk połączonych działalnością zawodową, 
począwszy od języka łowieckiego (Dunin-Borkowski 1838, Hoppe 
1951, 1966) poprzez język lekarski (Ross 1965) i prawniczy (Wróblew-
ski 1948, Lizisowa 2005, 2006). Poczyniono uwagi na temat języka 
szoferów (Kania 1980), leksyki taksówkarzy (Stramek 2004), a także 
kierowców autokarów (Bartłomiejczyk 2012a, 2012b) oraz użytkowni-
ków CB-radia utożsamianych z kierowcami TIR-ów (Nowik 2007, Jaros 
2011a,b,c, 2012a,b,c,d, 2013a,b, 2015). Podjęto również badania nad 
słownictwem radiowców i pracowników telewizji (Honowska 1972),  
a także nad gwarą szewską (Żurawski 1982).

Spośród typów środowiskowych odmian polszczyzny najszerzej 
opracowany wydaje się socjolekt młodzieżowy. Jednym z badaczy 
tej odmiany języka jest Piotr H. Lewiński, który analizował przejawy 
etosu rycerskiego w metaforyce potocznej występującej w obelgach 
młodzieży (Lewiński 1994). Słownictwem uczniowskim zajmowały 
się Halina Zgółkowa i Katarzyna Czarnecka, analizując je z różnych 
perspektyw, na przykład omawiając kategorię Boga w leksyce mło-
dzieżowej (Zgółkowa, Czarnecka 1994). Ponadto Zgółkowa badała 
związki języka młodzieży z językiem przestępczym, publikując tekst 
Grypsera w szkole. Przenikanie słownictwa środowisk przestępczych 
do żargonu uczniowskiego (1994). Język młodzieżowy i żargon prze-
stępczy zestawiła również Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (2000). Poza 
monografiami i artykułami powstało też kilka słowników dotyczących 
odmiany młodzieżowej języka, np. Wypasiony słownik najmłodszej 
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polszczyzny (Chaciński 2003), Wyczesany słownik najmłodszej pol-
szczyzny (Chaciński 2005),Totalny słownik najmłodszej polszczyzny 
(Chaciński 2007), Słownik slangu młodzieżowego (Czeszewski 2001), 
Słownik gwary młodzieżowej (Jędrzejek, Pastwa 2006), a także Słownik 
gwary młodzieżowej. Tylko dla dorosłych autorstwa Magdaleny Dziurdy 
i Piotra Choroby (2013). 

Dużą popularnością wśród badaczy leksyki socjolektalnej cieszy się 
słownictwo morskie opisane m.in. przez Edwarda Łuczyńskiego (1982) 
oraz Ewę Kołodziejek. Badaczka w wielu opracowaniach przedstawiła 
swoiste cechy gwary marynarskiej (Kołodziejek 1990a, 1990b, 1991, 
1994a, 1994b). Gwara marynarska – jak twierdzi uczona – funkcjonuje 
na dwóch płaszczyznach: oficjalnej i nieoficjalnej, składają się na nią 
zatem zarówno leksyka potoczna i ekspresywna, jak i słownictwo 
specjalistyczne. 

Wraz z poszerzaniem się wachlarza zawodów pojawiają także nowe 
języki środowiskowe. Za przykład posłużyć może środowisko mene-
dżerów, pracowników HR, czyli osób zajmujących się doradztwem 
zawodowym i rekrutacją oraz specjalistów ds. kadr i szkoleń. Tego 
typu profesje zaczęły funkcjonować w firmach w Polsce w latach 90. 
XX w., a Joanna Kuć, opisując leksykę tego środowiska, uznała język 
badanej wspólnoty za nowy profesjolekt (Kuć 2009, 2011). 

Dużą popularnością wśród badaczy socjolektów cieszą się języki 
środowisk przestępczych. Tę tematykę podejmowała m.in. Agnieszka 
Małocha (1994), klasyfikując wyekscerpowane słownictwo do pól 
tematycznych, takich jak: określenia złodziei płci żeńskiej i męskiej, 
określenia przyjaciół złodziei, obiekty łupu, sytuacje przestępcze, rekwi-
zyty złodziejskie itd. Opublikowano ponadto Słownik gwar środowisk 
dewiacyjnych (Stępniak 1986) i Słownik tajemnych gwar przestępczych 
(Stępniak 1993). Do nowszych opracowań zaliczyć można charakte-
rystykę słownictwa przestępczego na podstawie powieści Katarzyny 
Bondy i Marii Nurowskiej (Niepytalska-Osiecka 2015). Opisano także 
leksykę innych zbiorowości marginalnych, np. narkomanów (Bartło-
miejczyk 2006, Giemza 2003, Moch 2003). 

Kilka publikacji poświęcono językowi polskiej subkultury hiphopo-
wej. Włodzimierz Moch i Zofia Sawaniewska-Moch omówili m.in. 
zapożyczenia angielskie występujące w języku hip-hopowców czy 
sposoby komunikacji tej grupy, porównując je z kierunkami rozwo-
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jowymi współczesnej polszczyzny (Moch, Sawaniewska-Moch 2000, 
2002, Moch 2001, 2002, 2004, 2005, 2008). Warto także zwrócić uwagę 
na liczący ponad 600 wyrazów i związków frazeologicznych Hip-hop 
słownik autorstwa Piotra Flicińskiego i Stanisława Wójtowicza, w któ-
rym badacze zawarli materiał z ponad 700 przeanalizowanych piosenek 
z gatunku hip-hop (Fliciński, Wójtowicz 2007). 

Subkulturą punkowców interesował się Marcin Lewandowski, czego 
dowodem jest monografia Język subkultury punków (2007). W swojej 
wcześniejszej publikacji Słownictwo muzyczne w socjolekcie punków 
(2006) badacz skupił się na słownictwie, prezentując materiał leksy-
kalny podzielony na grupy tematyczne, takie jak nazwy: zespołów, 
instrumentów, członków zespołu, sposobów śpiewania, sposobów 
brzmienia muzyki, nazwy płyt i kaset, imprez koncertowych itd. Socjo-
lektem subkultury muzycznej zajmował się również Wojciech Kajtoch, 
który omówił słownictwo metalowców (1999, 2000, 2006, 2008). Jako 
pierwszy dokonał również systematycznego opisu słownictwa tzw. cza-
sopism alternatywnych, przede wszystkim muzycznych, skierowanych 
do punkowców, metalowców, grup anarchistycznych i obrońców praw 
zwierząt (Kajtoch 1999). Na uwagę zasługują także prace Grzegorza 
Dąbkowskiego (2010) Język muzyków –profesjolekt czy socjolekt? 
oraz Haliny Zgółkowej, Tadeusza Zgółki i Krzysztofa Szymoniaka pt. 
Słownictwo polskich tekstów rockowych. Listy frekwencyjne (1991).

W Polsce dużym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna, nazywa 
się ją nawet sportem narodowym. Dowodem na to, że miłośnicy piłki 
nożnej (czy też kibice określonej drużyny piłkarskiej) tworzą własny 
język, są publikacje poświęcone tej tematyce, m.in. autorstwa Ewy 
Kołodziejek. W jednym z artykułów, zatytułowanym My chcemy gola! 
O komunikacji językowej w subkulturze kibiców piłkarskich, badaczka 
podkreśla, że subkultura kibiców to wspólnota oryginalna, ponieważ 
charakteryzuje ją duża spontaniczność i sytuacyjność – często powstaje 
na potrzebę chwili, czyli podczas rozgrywek meczowych (Kołodziejek 
2006b: 333). 

W ostatnich latach pojawiły się również publikacje poświęcone 
socjolektowi rowerowemu. Jeden z badaczy tej odmiany, Stefan Wiert-
lewski (2006, 2007, 2008, 2009, 2016), poruszył m.in. kwestie utartych 
połączeń wyrazowych i zapożyczeń angielskich w tej odmianie języka 
(2006) i zrekonstruował językowy obraz świat badanej wspólnoty środo-



22

wiskowej (2008, 2009). Badaniem socjolektu rowerzystów zajmowała 
się także Joanna Senderska (2010), omawiając subkulturę miłośników 
kolarstwa górskiego, miłośników turystyki rowerowej itp. 

Prezentując dotychczasowe publikacje, należy zwrócić uwagę na mo-
nografię dotyczącą języka paralotniarzy autorstwa Barbary Pędzich Jak 
powstaje socjolekt? Wprowadzenie do analizy socjolektu (Pędzich 2012, 
zob. też 2005, 2010, 2011). Badaczka podkreśla, że analizy powstawa-
nia socjolektu paralotniarzy nie powinno się odnosić do innych odmian 
środowiskowych, ponieważ przedmiotem jej zainteresowania była 
„tylko leksyka używana przez członków [...] środowiska (w sytuacjach 
typowych dla jego działalności) w dokładnie określonym celu: nazwania 
oraz opisania realiów ściśle związanych z paralotniarstwem” (Pędzich 
2012: 11). Słownictwo charakterystyczne dla użytkowników portali 
skupiających pasjonatów psów traktuję w niniejszej monografii jako 
element socjolektu, odróżniającego i charakteryzującego tę grupę. Jak 
zaznacza Barbara Pędzich, „W słownictwie odmian tworzonych przez 
»hobbystów« dominują elementy o funkcji komunikatywnej, przy czym 
określenia te, na początku nacechowane emocjonalnie, stają się później 
neutralnymi znakami pojęć” (Pędzich 2012: 77). Badaczka socjolektu 
paralotniarzy wskazuje, że już na etapie przygotowywania materiału 
leksykalnego mogą pojawić się pewne kłopoty z uwzględnieniem ele-
mentów wspólnoodmianowych. Takie podejście nastręczałoby trudności, 
gdyż nasuwałoby to konieczność ustalenia, które leksemy należy wziąć 
pod uwagę: najczęściej występujące, a może najściślej związane z funk-
cjonowaniem badanej wspólnoty językowej? Pędzich dowodzi, że szcze-
gółowa i możliwie wyczerpująca analiza leksykalna może dotyczyć tylko 
warstwy wyodrębniającej socjolektu, ponieważ obu warstw socjolektu 
nie można analizować za pomocą tych samych metod badawczych. Poza 
tym autorka zaznacza, że jeśli o istocie socjolektu decyduje słownictwo 
swoiste, to pozostaje problem w ustaleniu celu badania słownictwa wspól-
noodmianowego; analiza musiałaby obejmować wyłącznie te elementy, 
które są charakterystyczne dla danego wariantu języka: 

niewątpliwie należałoby wziąć pod uwagę jedynie te jednostki, 
których użycie jest typowe dla danego wariantu języka. Jed-
nostki te – paradoksalnie – nosiłyby jednak pewne znamiona 
swoistości, ze względu na to, że pojawiałyby się w nietypo-
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wym dla nich otoczeniu kontekstowym (mielibyśmy wówczas 
do czynienia ze swoistym użyciem wyrazów nieswoistych) 
(Pędzich 2012: 42).

Przyjmuję zasadniczo postawę badawczą tożsamą z perspektywą 
Barbary Pędzich – uznaję, że na zasób słownictwa socjolektu, który 
uczyniłam tematem niniejszej książki, składają się te elementy leksy-
kalne, które odróżniają badane słownictwo na tle innych wariantów 
polszczyzny oraz dotyczą ściśle realiów związanych z posiadaniem 
psa i stosunkiem do tego zwierzęcia. Zgadzam się również z badacz-
ką, która uważa, że używanie terminu socjolekt na określenie leksyki 
wyodrębniającej nie zawęża obszaru badań nad daną odmianą języka.

Interesującą publikacją opisującą jedną ze środowiskowych odmian 
polszczyzny jest praca Anny Niepytalskiej-Osieckiej pt. Socjolekt pol-
skich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa (2014, 
zob. też 2015). Jak autorka wyjaśnia we wstępie, celem publikacji jest 
prezentacja i omówienie leksyki wszystkich grup tworzących polskie 
środowisko wspinaczkowe, w tym alpinistów wspinających się w terenie 
wysokogórskim, alpinistów jaskiń (tzw. grotołazów) oraz wspinaczy 
skalnych (Niepytalska-Osiecka 2014: 13). Autorka, opierając się 
na metodologiach badania socjolektu przedstawionych przez Stanisława 
Grabiasa, Aleksandra Wilkonia i Danutę Buttler (zob. wyżej), starała 
się dowieść, że leksykę alpinistów można podzielić na zawodową 
(profesjonalną) i niezawodową (nieprofesjonalną). Zarówno rozprawa 
Barbary Pędzich, jak i monografia Agnieszki Niepytalskiej-Osieckiej 
zawierają analizy materiału z uwzględnieniem neologizmów, frazeologi-
zmów, zapożyczeń z języków obcych oraz zapożyczeń z innych odmian 
polszczyzny oraz ukazują system norm i wartości, jakie wyłaniają się 
z oglądu leksyki badanej wspólnoty, istotnych dla jej funkcjonowania. 
Do innych prac na temat socjolektów należą rozprawy dotyczące języka 
gimnastyków (Hyrnik 2003) oraz koszykarek (Sarna 2017).

Jedną z najnowszych rozpraw dotyczących socjolektów jest publi-
kacja Wioletty Wilczek poświęcona polskiemu językowi motoryzacyj-
nemu Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale 
portali hobbystycznych) (2016). Materiał leksykalny pochodzący z hob-
bystycznych forów skupiających miłośników motoryzacji autorka 
przedstawiła z dwóch punktów widzenia: socjolingwistyki oraz lin-



24

gwistyki płci. Jest to nowatorskie podejście, ponieważ obszerną część 
pracy badaczka poświęciła omówieniu elementów składających się 
na język mężczyzn i kobiet oraz cech je różnicujących. Wcześniejszą 
monografią poświęconą językowi motoryzacyjnemu jest Słownictwo 
z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim autorstwa Ur-
szuli Żydek-Bednarczuk (1987). 

W dzisiejszej dobie rzeczywistość wirtualna, czyli wszelkiego ro-
dzaju wspólnoty sieciowe i komunikatory, stała się równorzędną sferą 
z przestrzenią realną. Dowodem na to, w jak dużym stopniu przestrzeń 
wirtualna zdominowała tradycyjną komunikację międzyludzką, są 
badania Marty Juzy, która w swoim artykule zaproponowała typologię 
relacji istniejących realnie lub/i wirtualnie. Autorka wskazała cztery 
strefy wiązania się relacji: powstające i trwające w przestrzeni realnej; 
tworzące się w przestrzeni realnej i mające swoją kontynuację w prze-
strzeni wirtualnej; powstające w przestrzeni wirtualnej i znajdujące 
kontynuację w przestrzeni realnej; tworzące się w przestrzeni wirtualnej 
i mające kontynuację w przestrzeni wirtualnej (Juza 2004).

Ponadto internetowe rozmowy prowadzone za pomocą różnego 
rodzaju komunikatorów, na czatach czy forach dyskusyjnych stały się 
na tyle popularną formą komunikacji międzyludzkiej, że nie należy 
uznawać ich za formę marginalną, lecz za prymarnie mówioną. W ko-
munikacji w sieci widocznie jest bowiem przenikanie właściwości 
języka mówionego do języka forów, czyli do języka – według okre-
ślenia Aldony Skudrzyk (2005: 137-139) – nowej piśmienności i vice 
versa. Odmiana ustna polszczyzny jest determinowana przez czynniki 
swoiste dla komunikacji face to face. Są to: dialogowość rozmowy, 
spontaniczność konwersacji, sytuacyjność, czyli powiązanie dialogu 
z konkretną sytuacją (Ożóg 2001: 89). Wydaje się, że wszystkie te czyn-
niki są spełniane podczas kontaktu między osobami komunikującymi się 
w sieci, a więc podczas komunikacji posługującej się odmianą pisaną. 
Dialogowość wynika z bezpośredniego kontaktu mówiących, między 
którymi istnieje relacja partnerska „ja – ty”. W internecie, pomimo 
braku bezpośredniego kontaktu z naszym współrozmówcą, jesteśmy 
w stanie prowadzić dialog (na czatach) lub dyskusję (na forach) (zob. 
Grzenia 2012).

Na takie przekształcenie przestrzeni funkcjonowania współcze-
snych środowiskowych wariantów języka zwróciła uwagę Magdalena 
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Smoleń-Wawrzusiszyn w pracy o socjolektach wirtualnych (2016). 
W związku z informatyzacją społeczeństw kontakty międzyludzkie 
w znaczącym stopniu przesunęły się do cyberprzestrzeni. Przestrzeń 
wirtualna wcześniej traktowana była jako alternatywa komunikacji 
międzyludzkiej, dziś bardzo ją zdominowała. Jak zauważyła badacz-
ka, pierwszą wspólnotą porozumiewającą się głównie w przestrzeni 
online, która doczekała się językoznawczych opracowań, byli gracze 
komputerowi (Smoleń-Wawrzusiszyn 2016: 206). Uwagi na ten temat 
poczyniły także Dominika Urbańska-Galanciak (2005) oraz Dorota 
Chmielewska-Łuczak i Joanna Smejlis (2005). 

Socjolektem, w którego badaniu uwzględniono nowoczesny sposób 
komunikacji, czyli internetowe forum dyskusyjne, jest język miłośni-
ków kolei opisany przez Piotra Żmigrodzkiego (2006). Opublikowano 
także opracowania na temat języka braffiterek, określanych mianem 
„stanikomaniaczek” (Senderska 2013, 2014b, 2015). Joanna Senderska 
jest też autorką artykułów na temat języka miłośników kotów na porta-
lach skupiających pasjonatów tych czworonogów (Senderska 2013b), 
a także języka kobiet tworzących wspólnotę na forach urodowych 
(Senderska 2014a). Opracowano również socjolekt blogerek i bloge-
rów modowych, nazywanych szafiarkami i szafiarzami (Mikołajczyk, 
Wasilewska-Stawiak 2013).

Zamykając przegląd najważniejszych badań nad zagadnieniem 
społecznych odmian języka, można zauważyć, że dotychczas nie było 
opracowań dotyczących socjolektu miłośników psów. Należy jednak 
przywołać powstałą w 2014 roku nieopublikowaną rozprawę doktorską 
Anny Sadek Język kynologiczny. Socjolingwistyczne studium języko-
wo-kulturowe. Autorka omawia w niej słownictwo, którym posługują 
się kynolodzy, czyli zwykle absolwenci wydziałów biotechnologii 
i hodowli zwierząt, posiadający wiedzę z zakresu anatomii, biochemii, 
fizjologii, mikrobiologii i genetyki psów (Sadek 2014). W polskim 
językoznawstwie powstały także prace dotyczące językowego obrazu 
psa, np. Językowy portret psa przymiotnikami malowany (Piotrowicz 
2012) i kota (Anusiewicz 1990) oraz stereotypów psa w języku polskim 
(Mosiołek 1992). Co prawda w badaniach polskich językoznawców 
można spotkać artykuły czy szkice na temat socjolektów miłośników 
zwierząt, na przykład kotów autorstwa przywołanej już Joanny Sen-
derskiej, jednak żadne z poruszanych tam zagadnień nie doczekało się 
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dotąd gruntownej analizy w formie monografii. Podstawę materiałową 
niniejszej książki stanowi leksyka wyekscerpowana przede wszystkim 
z wypowiedzi użytkowników portali skupiających miłośników psów. 
Drugą grupę, mniej liczną, tworzy słownictwo z artykułów eksperckich 
(np. tekstów opisujących daną rasę czy będących poradami behawiory-
stów lub weterynarzy) zamieszczanych na łamach internetowych ser-
wisów hobbystycznych. Ta znacząca przewaga leksyki, której źródłem 
są dyskusje prowadzone na forach internetowych, dowodzi szczególnej 
roli, jaką odgrywa komunikacja ich użytkowników. Na słownictwo 
funkcjonujące w socjolekcie miłośników psów mają wpływ także czyn-
niki pozajęzykowe związane np. z wiekiem, miejscem zamieszkania 
czy środowiskiem społecznym, które reprezentuje dany interlokutor. Ta 
różnorodność użytkowników forów internetowych dla psiarzy sprawia, 
że występujące tam leksemy mogą pochodzić zarówno z języka potocz-
nego, języka ogólnego, jak i na przykład ze slangu młodzieżowego.
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2. Miłośnicy psów jako środowisko

Powszechnie uważa się, że leksyka, którą posługują się człon-
kowie danej grupy środowiskowej, pełni różnorakie funkcje. Część 
leksemów ma zadanie np. precyzować opis rzeczywistości związanej 
z profesjonalnym funkcjonowaniem grupy, inne z kolei służą wyra-
żeniu emocjonalnej strony realiów, w jakiej żyją użytkownicy danej 
odmiany środowiskowej. Takie postrzeganie leksyki, którą posługuje 
się określona społeczność, jest często podstawą podziału środowi-
skowych odmian języka na dwie grupy: zawodową i środowiskową. 
Warto jednak podkreślić, że trudno wskazać socjolekt, który byłyby 
całkowicie jednolity pod tym względem, ponieważ znacząca większość 
socjolektów wykazuje cechy obu typów – zarówno zawodowych, jak 
i środowiskowych (Kołodziejek 2005: 35–36; Pędzich 2012: 44–46). 
Powyższe uwagi w pewnym stopniu można odnieść do socjolektu 
miłośników psów. Język psiarzy z jednej strony służy fachowemu, 
precyzyjnemu przedstawieniu pewnych dziedzin, z którymi wiąże się 
szeroko pojęta miłość do czworonoga, np. zagadnień dotyczących be-
hawioryzmu psa, wystaw psów, szkolenia czy ich fachowej pielęgnacji 
i zdrowia. Największy zbiór stanowi jednak słownictwo nacechowane 
ekspresywnie. Warto w tym miejscu podkreślić, że miłośnik psa, któ-
ry nie jest groomerem, weterynarzem lub profesjonalnym hodowcą 
ras wystawowych, również odznacza się szeroką wiedzą z zakresu 
profesjonalnej opieki zdrowotnej, pielęgnacji i hodowli. Dlatego też 
pojawiające się w socjolekcie psich pasjonatów wyrazy czy połączenia 
wyrazowe nacechowane specjalistycznie zwykle są rozumiane nawet 
przez tych psiarzy, którzy nie zajmują się czworonogami zawodowo. 
Pomimo że badany socjolekt wykazuje znacznie mniejsze nasycenie 
terminologią fachową, zawodową, profesjonalną na korzyść wyrazów 
nacechowanych emocjonalnie, należy ustalić, jakiego typu określenia 
używane przez miłośników psów można uznać za terminy czy też 
może bardziej – za określenia stojące na pograniczu terminologii (zob. 
Markowski 1992: 103–104, Jadacka 1976: 28). W badanym socjolekcie 
zdarzają się określenia bliskie terminom, to znaczy takie, które precy-
zują pewne kwestie, wypełniają jakąś lukę w nazewnictwie. 
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Środowisko miłośników psów tworzy szereg portali i forów inter-
netowych zrzeszających osoby cechujące się miłością lub sympatią 
do czworonogów. Obecnie jednym z największych w Polsce forów 
internetowych skupiających psiarzy3 jest dogomania.com. Dotąd za-
rejestrowało się na nim prawie 100 tys. użytkowników, z czego 15 tys. 
jest cały czas aktywnych, dodaje posty, bierze udział w dyskusjach, 
pozostali aktywizują się sporadycznie bądź są biernymi obserwatorami. 
Dotychczasowa liczba postów wynosi 14 milionów, a tematów prawie 
110 tys. Wielu psiarzy skupiają także inne fora, np. forum.mampsa.pl, 
forum.psy-pies.com, krakvet.pl czy cowsierscipiszczy.pl.

Użytkowników tego typu forów traktuję jako społeczność wirtualną, 
która ukonstytuowała się w cyberprzestrzeni, jednakże jej członkowie 
nawiązują i podtrzymują kontakty również poza internetem. Społeczność 
psiarzy ma ponadto cechy społeczności organicznych. Głównym elemen-
tem różnicującym jest jednak brak istnienia wspólnie zamieszkiwanego 
terytorium geograficznego4. Według Magdaleny Szpunar współcześnie 
należy odrzucić tradycyjne definiowanie społeczności (wspólnoty) 
w ramach przestrzennych na rzecz określania społeczności przez sieci 
związków, akcentując funkcję wsparcia (zob. Szpunar 2006: 158–167). 
Członkowie badanej wspólnoty komunikacyjnej nawiązują i podtrzymują 
kontakty również poza internetem, a socjolekt miłośników psów jest 
w wielu przypadkach jednorodny – miłośnicy psów posługują się słow-
nictwem swoistym bez względu na kontekst komunikacyjny (wirtualny 
czy realny). Zwykle umawiają się oni na forum internetowym na różnego 
rodzaju wydarzenia, zloty i spotkania, dlatego ich wirtualne rozmowy 
przenoszą się także poza przestrzeń sieci. Współcześnie to internet stał się 
pierwszym miejscem, w którym ludzie (także miłośnicy psów) poszukują 
odpowiedzi i wskazówek na nurtujące ich pytania, dlatego często to tam 
najpierw nawiązują znajomości, relacje, wspólnoty, by po pewnym czasie 
przenieść się do tzw. realu, choć nie jest to obligatoryjne.

Uznając środowisko miłośników psów za społeczność tworzącą so-
cjolekt, podkreślić należy, że tak jak inne społeczności, skupia się ono 

3 Określenie psiarz stosuję w niniejszej pracy jako potoczne i niewartościujące. O 
historii tego pojęcia zob. Żarski 2012.

4 Społecznościom kociarzy poświęcone zostały artykuły Joanny Senderskiej (2017) 
i Małgorzaty Roeske (2013). Na temat społeczności hodowców gołębi poczto-
wych przeczytać można w pracy Karoliny Słowińskiej (2010).
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wokół głównego przedmiotu zainteresowań, czyli psa. Środowisko mi-
łośników psów spełnia także kryteria (zaproponowane m.in. przez Piotra 
Siudę), według których dane środowisko można uznać za społeczność: 
interaktywność (rozumiana jako wymiana informacji na dany temat), 
stabilność członkostwa i stabilność tożsamości (zob. Siuda 2009: 21–37). 

Analizując zawartość forów i portali skupiających psiarzy, stwier-
dzam, że fundamentalną wartością dla nich jest szeroko rozumiane 
dobro psa. Objawia się to m.in. w udzielaniu pomocy psom skrzywdzo-
nym i porzuconym oraz we właściwej opiece zdrowotnej i pielęgnacji 
czworonogów. Wartości te są popularyzowane w przestrzeni wirtualnej, 
ale realizowane w realnym świecie przez podjęcie określonych działań.

Zarówno na forum dogomania.com, jak i innych portalach trudno 
jest przedstawić modelową sylwetkę użytkownika, ponieważ zwykle 
forumowicze nie zamieszczają szczegółowych informacji o sobie, ta-
kich jak: wiek, miejsce zamieszkania, płeć, wykształcenie czy zawód. 
Przeglądając dyskusje na forach, można stwierdzić, że większość 
użytkowników stanowią kobiety. Miłośnicy psów udzielający się 
w dyskusjach to zarówno osoby młode, np. uczniowie, jak i starsze, np. 
emeryci. Wśród psiarzy na forach postują zwykle doświadczeni psiarze, 
którzy od wielu lat hodują czworonogi lub w których rodzinach pies 
był zawsze ważnym członkiem rodziny:

Zawsze mieliśmy psy w domu. Zawsze kundlice. Jedna miała ok 
11 lat jak Syn się urodził, druga 7. […] Rok później serduszko 
młodszej przestało bić(odeszła raniutko, położyła się i usnęła). 
Pustka była tak wielka, że po kilku dniach już szukaliśmy no-
wego psa (forum.trojmiasto.pl)5.

Wśród aktywnych użytkowników dyskusji nie brakuje również 
behawiorystów zwierzęcych:

Ale przykro mi że przedstawicielka szkoły Dorplant w tak 
zaskakujący sposób wrzuca behawiorystów do jednego worka. 
Ja jestem dumny z tego, że jestem behawiorystą i nie mam 

5 Cytaty ze źródeł internetowych przytaczam w oryginalnej postaci; pogrubienia w 
cytatach (wyrazów i połączeń będących hasłami słownikowymi) pochodzą ode 
mnie. 
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powodu do wstydu. Więc bardzo proszę o uszanowanie zasad 
panujących na forum i odnoszenie się do innych z szacunkiem 
(szkoleniepsow.fora.pl).

Sami psiarze określają siebie jako ludzi zapsionych, czyli, jak twier-
dzą, „zarażonych”, „zakażonych” miłością do psów. Zapsieni to także 
po prostu osoby, które mają psy:

Magda, chyba większość z nas, tu, na forum,to mocno zapsieni 
i pokręceni ludzie. Nie tylko szkolący,ale też kochający całym 
serduchem (forum.owczarkopedia.pl).

Zjawiskiem negatywnie postrzeganym przez większość członków 
środowiska psich pasjonatów jest przygarnianie dużej liczby zwierząt, 
zwane przez użytkowników forów zbieractwem. Wśród psiarzy mianem 
zbieracza lub zbieraczki określa się osobę, która przygarnia na tzw. 
tymczas, czyli pobyt czasowy, dużą liczbę psów, co najczęściej przerasta 
jej możliwości finansowe. Negatywne postrzeganie tych zachowań znaj-
duje wyraz w dyskusjach internetowych, w których często takie osoby 
są krytykowane, zwłaszcza wtedy, gdy proszą o wsparcie finansowe:

Patologiczni zbieracze kolekcjonują ponad stan i zdrowy rozsą-
dek. Nie zważając na warunki higieniczne, socjalne i faktyczną 
potrzebę, nieustannie zbierają, bo… muszą. Przynajmniej tak 
im się wydaje. To nie jest zwykłe chomikowanie, to poważne 
zaburzenie psychiczne. Choroba, która niepokoi szczególnie, 
gdy jej przedmiotem okazuje się być istota żywa (zpazurem.pl).

Z tą kwestią wiąże się także problem nadpopulacji zwierząt, co 
w środowisku miłośników psów uznawane jest za jedną z kluczowych 
przyczyn cierpienia psów, ponieważ wywołuje w efekcie ich bez-
domność. Psiarze stoją na stanowisku, że jedną z form ograniczenia 
bezdomności psów wyrzucanych przez ludzi, którzy nie są w stanie 
zapewnić im opieki, jest sterylizacji zwierząt: 

Ja uważam, że pomagać trzeba z głową. Ale większość zbie-
raczy tej głowy nie ma. Przede wszystkim nie rozmnażać! Nie 
trzymać razem psów i ciecznych suk, sterylizować, kastrować. 
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Większość zbieraczy nie ma na to pieniędzy, ale o taką pomoc 
w pierwszej kolejności powinni się starać.Bo jak psów jest 
za dużo to dzieją się straszne rzeczy i tu już kończy się poma-
ganie, a zaczyna szkodzenie […] (dogomania.com).

Sporną i wzbudzającą dyskusje kwestią jest hodowla popularnych 
ostatnio ras psów z krótką kufą – część psiarzy nie widzi zagrożenia 
w hodowli tego typu psów, o ile umiejętnie się o nie dba:

Mam buldogi francuskie i nie zgadzam się z powyższym tek-
stem, że to męczenie psa. Są zdrowe, wesołe i najlepiej na świe-
cie robią „pies ci morde lizał”. Fałdy czyszcze chusteczkami 
higienicznym i raz w tygodniu i zupełnie to wystarcza. Rasa dla 
leniwych- szybkie siusiu i na kanapę przytulić się do pańci. Je-
dynie w upały należy uważać ze spacerami (inpoland.pl/forum).

Spore grono użytkowników portali obawia się jednak, że krótki 
pysk psów ras brachycefalicznych nierzadko powoduje u nich szereg 
problemów zdrowotnych. Znajduje to swój wyraz zwłaszcza w wypo-
wiedziach psiarzy-weterynarzy:

Intubowanie i potem obserwacja takiego pieska, to nie lada 
wyzwanie. W mojej klinice, w której pracuje, właśnie takie, 
krótkonose psiaki, wymagają obserwacji 2 pielęgniarek pod-
czas operacji. Właśnie ze względu na deformacje układu od-
dechowego. Psy tych ras, są wielokrotnie słodkie i z naprawdę 
dobra natura, ale problem z dotlenieniem całego organizmu jest 
ogromny (bezprawnik.pl/forum).

Wiele osób bardzo krytycznie odnosi się do miksowania ras, okre-
ślanego przez psiarzy jako przerasawianie:

Problem przerasawiania psów, bo opis rasy tak zakłada doty-
czy znacznie większej ilosci ras. Weźmy na to jamniki-chore 
kregoslupy, basety-uszy ciągnięte po ziemi , owczarki niemiec-
kie-dysplazja stawów biodrowych, bo ktoś uznał że spadzisty 
zad i kat 90st. w tylnych kończynach jest cool! Brachycefalia 
jest po prostu najgłupszą i najszybciej rzutującą na zdrowiu 
deformacją psa (bezprawnik.pl/forum).
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Kontrowersje wśród psiarzy, co znajduje swoje odbicie w dyskusjach 
prowadzonych przez użytkowników forów, wzbudzają niektóre metody 
szkoleniowe, jak zakładanie obroży z prądem:

– Obroża elektryczna? heh... i jak wytłumaczyć przeciętnemu 
śmiertelnikowi,iż obroże te to barbarzyństwo […] jakich użyc 
argumentów, by przekonać rozmówcę,że traktowanie psa prą-
dem jest conajmniej złe by nie powiedzieć okrutne?? (szkole-
niepsow.fora.pl).

Polemiki wzbudza także dylemat – co jest lepsze dla pupila: szelki 
czy obroża. Na forach można spotkać mnóstwo dyskusji na ten temat:

Aktualnie rynek jest zasypany różnego rodzaju szelkami, obróż-
kami, niektóre kuszą nas swoim pięknym wyglądem ale nie on jest 
najważniejszy dla psa. Dobre szelki czy obroża to takie, które nie 
powodują u psa dyskomfortu czyli nie obcierają, nie uwierają i co 
najważniejsze nie ograniczają ruchu. Myślę, że nie muszę nawet 
wspominać, że sprzęt nie powinien sprawiać zwierzęciu bólu więc 
sprzęty typu kolczatka, łańcuszki duszące, smycze behawioralne 
zaciskające się jak szubienica na szyi psa [...] (mokrenosy.pl).

Sporną kwestią jest temat stosowania u psów obroży z kolcami, 
tzw. kolczatek, co znajduje wyraz w gorących dyskusjach, jakie toczą 
użytkownicy na portalach i forach internetowych, a często także w ko-
mentarzach pod specjalistycznymi artykułami:

A czy przed założeniem jakichkolwiek wspomagaczy tj. jak 
kolczatka była Pani z psem na szkoleniu? Konsultowała się 
z behawiorystą? Czemu od razu iść na łatwiznę, jeśli można psa 
czegoś nauczyć i na resztę życia mieć problem z głowy? Jeśli 
dziecko ma problem z czytaniem, to się je chłosta czy poświęca 
więcej czasu na trening czytania? (psy.pl).

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów jest kwestia szero-
ko rozumianego uczłowieczania psów. Środowisko miłośników psów 
zwykle jednoznacznie nie pochwala tego typu zachowań, zwłaszcza 
przejawiających się ubieraniem czworonogów w dziecięce ubranka, 
traktowaniem ich jak dzieci:
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Naturalne dla psa jest chodzenie bez jakiś kretyńskich ubranek. 
Rozumiem jak jest zimno, zakłada się derki. Ale sukienki, ŚPIO-
SZKI!! To chyba lekka przesada .Nie męcz tego psa swoimi 
zachciankami [...] Zrozum że pies to nie lalka!! Derka zimą 
okej, ale nie sukienki! (forum.kafeteria.pl).

Czy traktujecie swoje psy jak... psy?pytam, bo ostatnio będąc 
w Ikei, zobaczyłam taki obrazek: kobieta, na oko 30-letnia 
z szczeniakiem shihtzu na rękach. robiąc zakupy, widziałam ją 
kilkakrotnie. a przy artykułach dla psów znów się spotkałyśmy. 
kładła szczeniaka na wszystkich posłaniach po kolei, słodko 
szczebiocząc: „a ty, moje maleństwo! podoba ci się ten kolor? 
[...] takie miałam niemiłe wrażenie, że ona traktuje psa jak żywe 
dzecko, śliczną, puchatą zabaweczkę... (forum.gazeta.pl).

Z tym zjawiskiem wiąże się także problem mody na małe rasy 
psów, które postrzegane są jak maskotki. Środowisko psiarzy to potępia 
i uznaje za szkodliwe:

Wygląda na to, że w dążeniu do tworzenia wymyślnych ras, 
zaspokajających nasze emocjonalne potrzeby, poszliśmy nieco 
za daleko. Zmieniamy psią naturę i robimy ze zwierząt kalekie 
maskotki (dogomania.com).

Boże kobieto ty jesteś kompletnie chora i nieodpowiedzialna. 
Traktujesz psa ładną zabawkę albo mebel. Tacy ludzie nie po-
winni posiadać zwierząt. Jak możesz wziąć psa i go nie wypro-
wadzać z argumentu że pada jest błoto i trzeba go kąpać”, albo 
pies robi na maty. Jpr! To jest znęcanie się nad zwierzęciem. 
Tylko byś go w ciuszki stroiła... (forum.biolog.pl).

Za niepokojące zjawisko psiarze uznają także skrajne przypadki 
uczłowieczania psa, tj. malowanie psich pazurów lakierem do paznokci 
(określanie nierzadko jako znęcanie się nad zwierzęciem):

Szał na malowanie psom paznokci wzbudza we mnie tylko żal. 
Szkoda mi psów, efekt nie jest ani ładny, ani nawet estetyczny. 
Biednepsy!!! mam nadzieje,ze to sie nie przyjmie i ludzie nie 
beda wariować ;// (zakupowebestie.pl/forum).
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Na poziomie językowym uczłowieczanie psa zwykle nie spotyka 
się z krytyką wśród psich pasjonatów:

Znacznie gorzej się dzieje, jeżeli uczłowieczanie psa przekra-
cza poziom języka. W wielu przypadkach traktowanie psa jak 
ludzkiego członka rodziny prowadzi do zaburzeń zachowań 
zwierzęcia. Fiksacja właściciela na punkcie jego psa powoduje 
bowiem, że zwierzę rozwija się w świecie pozbawionym zasad, 
a więc niestabilnym. Brak zasad to brak poczucia bezpieczeń-
stwa. Pies „uczłowieczony” traci swobodę w nawiązywaniu 
kontaktów z innymi psami [...] (psy24.pl).

Oburzenie wywołuje problem kupowania psa w ramach prezentu: 

Kupno psa to wielka odpowiedzialność i powinno być skon-
sultowane z całą Rodzinką, dlatego absolutnie nie należy tego 
żywego przecież stworzenia, traktować jako prezent pod cho-
inkę! (krakvet.pl).

Jednymi z bardziej kontrowersyjnych tematów są ekstrawaganckie, 
odbiegające od tradycyjnych formy wystawiania psów, np. farbowanie 
psiej sierści, a nawet osypywanie psich jąder brokatem:

Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to znęcanie się nad 
zwierzętami.Zdania są oczywiście podzielone. Jedni (tak jak 
ja) uważają, że jest to chore, niepotrzebne i niezgodne z psią 
naturą [...] (blog.swiatzpsem.pl).

Duże kontrowersje w środowisku psich pasjonatów budzą też roz-
pieszczanie psa, absolutny brak dyscypliny prowadzący do zachowań 
agresywnych lub nieumiejętna tresura zwierzęcia. Psiarze potępiają 
innych psiarzy za ignorancję, brak oczytania: 

Ciągle spotykam na spacerach ludzi z psami, nad którymi w ogó-
le nie panują – pies idzie gdzie chce, ignoruje wezwania, oni 
latają za nimi jak głupki, jak im się w końcu uda złapać na smycz, 
to on na tej smyczy ciągnie jak parowóz. Ze zdumieniem widzę 
jak wiele osób nosi w kieszeniach pełno psich chrupek [...] No 
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sorry, ale jak masz psa to siegnij po książkę o tresurze cokolwiek 
(forum.gazeta.pl).

Negatywnie postrzegane przez doświadczonych przedstawicieli śro-
dowiska psich pasjonatów jest nieodpowiednie żywienie czworonoga, 
objawiające się zwykle przekarmianiem psa:

Till122:czy jest jakiś sposób na rodzinę która dokarmia mi psa? 
Za jednym razem dają tyle co powinno starczyć na cały dzień, 
i do tego dają jakieś kiełbasy i nie wiadomo co.Mówią że chodzi 
głodny i prosi,ale to nie prawda. karmie suchą (royalcanin).

Jednoznacznie potępiane jest również adoptowanie zbyt mło-
dych szczeniąt:

Jednak zabranie pieska z gniazda w wieku 6-8 tygodni ma także 
złe strony. To okres gwałtownego rozwoju reakcji lękowych, 
objawiających się unikaniem obcych i strachem przed nowymi 
sytuacjami. Wyrwanie wtedy psiaka ze znanego mu środowiska 
stanowi dla niego szok (psy.pl).

Bardzo krytykowanym zachowaniem jest oszczędzanie na psie, jego 
żywieniu i opiece weterynaryjnej:

I najgorszy kaliber, czyli oszczędzanie na psie. Do weta nie 
pójdzie, bo za drogo […] Po co tracić pieniądze na porządne 
i odpowiednie akcesoria skoro można kupić jak najtańsze […] 
Psy nie mają porządnych i ocieplanych bud, żarcie najtańsze 
(dogomania.com).

W wypowiedziach użytkowników portali widać także negatywny 
stosunek do osób, które przy wyborze psa zwracają uwagę wyłącznie 
na rasę, a nie na przykład charakter zwierzęcia:

Psy rodowodowe z stowarzyszeń też rozchodzą się jak świeże 
bułeczki. NIKT, nikt nie pyta o rodziców, o zachowanie, badania, 
wyszkolenia. Ba, biorą psa z rodowodem i myślą, że są Panami 
świata […] (ukalyny.blogspot.pl).
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Za godne potępienia zachowanie środowisko miłośników psów 
uznaje czerpanie korzyści finansowych z nieprzemyślanego, częstego 
rozmnażania psów ras, które są aktualnie modne. Psi pasjonaci kryty-
kują brak wiedzy takich osób, nazywanych łowcami biznesu, których 
jedynym celem jest chęć zysku, a ich zachowanie określają mianem 
robienia biznesów na psie:

 Jednocześnie pojawiają się łowcy biznesu, którzy na psach 
chcą robić hajs. Ma psa, najczęściej w typie rasy i koniecznie 
musi rozmnażać i robi biznesy na psie. Przecież pies musi 
na siebie zarobić. Przecież, dlaczego człowiek nie może sobie 
dorobić, takie ciężkie czasy. Ludzie, zanim zaczniecie powo-
ływać nowe psy do życia, najpierw douczcie się, bo ten temat 
jest tak obszerny, że spokojnie cały post można o tym napisać 
(ukalyny.blogspot.pl). 

W rozmowach miłośników psów na forach internetowych krytykę 
wywołuje niechęć właścicieli psów do zbierania psich odchodów 
podczas spacerów: 

Psiara 14: Czy wy naprawdę latacie za psem i zbieracie jego 
kupy i odchody do torebeczki? URIA: Dziwne pytanie. Po psie 
się sprząta aby ktoś inny nie wlazł. A to nie jest przyjemne 
(dogomania.com).

Środowisko miłośników psów użytkujących fora i portale interne-
towe tworzą posiadacze psów, osoby chcące w przyszłości je posiadać, 
ale też weterynarze, behawioryści, hodowcy profesjonalni, którzy wy-
stawiają psy na wystawach, konkursach FCI i innych. Wśród psiarzy 
nie brakuje także groomerów, osób prowadzących sklepy zoologiczne, 
sklepy z psią odzieżą, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie dla psów.

Fora i portale internetowe są dla psiarzy głównie miejscem wymia-
ny informacji, edukacji w zakresie właściwego żywienia i pielęgnacji 
psów. Użytkowników forum łączą silne więzi wynikające ze wspólnoty 
zainteresowań oraz wspólnie podejmowanych działań. Kontakty między 
nimi są w większości długotrwałe, częste i dobrowolne. 
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3. Źródła materiału badawczego. Baza danych

3.1. Portal, wortal, serwis, forum – rozważania 
genologiczne 

Obszar internetu wytwarza różnorodne formy przekazu komunika-
tów, treści tekstowych i wizualnych. W sieci internetowej funkcjonuje 
wiele różnych gatunków, które są jednorodne, czasem jednak bywają 
one nieregularne w swojej formie i właściwościach. W świetle niniejszej 
monografii ważne jest rozróżnienie trzech podstawowych gatunków 
internetowych: portalu, wortalu i serwisu internetowego oraz przedsta-
wienie definicji forum internetowego, które stanowi odrębny gatunek 
(Pręgowski 2006: 417). Rozmycie definicyjne widoczne jest w języku 
potocznym, w którym serwisy internetowe określane są przez użytkow-
ników właśnie jako portale lub wortale. Można stwierdzić, że portale 
stanowią internetowe serwisy informacyjne, poszerzone o różnorodne 
usługi internetowe dostępne z jednego adresu internetowego. Przykłado-
wą treść portalu mogą tworzyć działy, np.: dział aktualnych wiadomości, 
prognoza pogody, katalog stron www, forum dyskusyjne (Piądłowski 
2006: 14). Termin portal odnosi się zatem do początkowo głównej roli 
takich serwisów, czyli, jak określił to Michał P. Pręgowski na podstawie 
porównania dwudziestu najpopularniejszych definicji portalu interne-
towego, roli „drogowskazu”, który prowadzi użytkownika do innych 
zasobów w sieci. Portal internetowy ma wyszukiwarkę zewnętrznych 
zasobów, zawiera katalog odwołań do podstron serwisu i serwisów 
zewnętrznych oraz szeroki wachlarz usług i zasobów (Pręgowski 2006: 
417). Portal internetowy nazywany jest także portalem horyzontalnym. 
Według definicji przytoczonej przez Krzysztofa Piądłowskiego: „portale 
horyzontalne przedstawiają tematykę z jak najszerszego zakresu, ich 
celem jest wygenerowanie jak największej liczby wyświetleń reklam, 
z których się utrzymują” (Piądłowski 2006: 14).

Portal internetowy jest zatem pojęciem bardzo szerokim, jego struk-
tura pozwala użytkownikowi na korzystanie ze strony i przeszukiwania 
jej zawartości. Jan Grzenia, definiując portal internetowy, podkreśla, 
że pozwala on na dostęp do wielu informacji, co jest połączone z moż-
liwością przesyłania i odbioru komunikatów (Grzenia 2006: 175). 



38

Badacz klasyfikuje portal jako strukturę ponadgatunkową, która łączy 
w sobie różne gatunki internetowe i rozmaite formy ich występowania, 
co nazwać można gatunkami złożonymi, hipergatunkami lub hybrydami 
gatunkowymi (Grzenia 2006: 173). 

Kolejnym podstawowym terminem jest wortal, czyli portal tema-
tyczny skoncentrowany wokół jednej problematyki: „portale tematyczne 
(tzw. wortale, od ang. vertical portal) – koncentrują się na określonej 
problematyce (np. sport, praca, turystyka, finanse), ich zawartość 
dotyczy tylko i wyłącznie wybranego tematu” (Piądłowski 2006: 14). 
Funkcją serwisu wertykalnego wortalu internetowego jest pogłębienie 
wiedzy z danego zagadnienia, jest on monotematyczny, ma mniej roz-
budowaną wyszukiwarkę zasobów, ograniczone odnośniki (Pręgowski 
2006: 418). Wortal stanowi więc zawężenie prezentowanego obszaru 
do jednego tematu, ograniczenie do omówienia różnorodnych zagad-
nień, ale z jednej konkretnej dziedziny. 

Kolejnym terminem, którego definicja jest zbliżona do definicji 
portalu, jest serwis internetowy, określany jako grupa powiązanych 
ze sobą stron internetowych w celu zwiększenia funkcjonalności. Ser-
wisy internetowe wyposażone są w sekcję wiadomości oraz pozwalają 
na logowanie się i zapamiętywania preferencji użytkowników w celu 
dostosowania treści do indywidualnych upodobań (tzw. ang. cookies 
– ciasteczka). W serwisie mogą występować formularze i aplikacje. 
Serwisy mogą być tematyczne, skupiające się wokół jednej dziedziny 
czy kwestii, lub ogólne. Określenia portal internetowy i serwis inter-
netowy mogą być traktowane synonimicznie. 

Najbardziej jednolitym gatunkiem internetowym w swej strukturze 
i treści jest forum internetowe, określane jako „miejsce, w którym użyt-
kownicy sieci mogą wymieniać między sobą informacje, spostrzeżenia 
i dyskutować na dowolne tematy” (Czajkowski 1999: 123). Użytkow-
nicy forów internetowych są ukierunkowani na komunikację z innymi, 
chcą prezentować własne poglądy, opinie, wymieniać się informacjami, 
dyskutować, wchodzić w interakcje. Artur Rejter wskazuje różnicę 
między tradycyjną dyskusją czy komentarzem a internetowym forum 
dyskusyjnym – jest nią „kluczowa dla medium internetu interaktywność 
przy jednoczesnym zachowaniu dystansu spacjalnego interlokutorów” 
(Rejter 2009: 118). Fora internetowe „pozwalają na interakcję użytkow-
ników z publikowanymi tekstami oraz między sobą. Ciekawość, kto 
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i jak odpowiedział na ich wiadomość sprawia, że powracają do portalu” 
(Piądłowski 2006: 17). 

3.2. Portale skupiające miłośników psów – charakterystyka 
ogólna

Źródła materiału leksykalnego, które posłużyły w niniejszej pracy 
do analizy leksykalnej socjolektu miłośników psów, to zasadniczo 
kilkanaście stron internetowych dotyczących tematyki ogólnej związa-
nej z psami: dogomania.com, cowsierscipiszczy.pl, krakvet.pl, psiaki.
pl, psy.pl, psy24.pl, psy-pies.com, zwierzakowo.pl itd., oraz portale 
tematyczne, np. związane z tresurą: szkoleniepsow.pl, zdrowiem: por-
talzdrowiapsaikota.pl, a także serwisy skupiające miłośników psów 
konkretnej rasy, np.: aussie.phorum.pl, bialyowczarek.fora.pl, bulte-
rier-forum.pl, forum.bulterier.pl, forum.owczarkibelgijskie.pl, forum.
rottweilery.info, forum.shihtzu.com.pl, jamnik.fora.pl, goldenretriever.
fora.pl labradory.info, owczarek.pl, psyipudle.pl, podhalan.fora.pl, 
szwajcary.com, terierkowo.fora.pl, wartagoldena.org.pl, yorkowo.pl, 
ysolom.fora.pl i inne. Najbogatszym źródłem materiału okazały się 
ogólne portale tematyczne: dogomania.com, forum.mampsa.pl, krakvet.
pl, psy.pl, psy-pies.com, psy24.pl, oraz na forach skupiających miło-
śników psów konkretnej rasy: aussie.phorum.pl, forum.shihtzu.com.pl, 
goldenretriever.fora.pl labradory.info, owczarek.pl, terierkowo.fora.pl, 
wartagoldena.org.pl, yorkowe.pl. Ogólna liczba forów i portali, które 
stanowiły źródło leksyki badanego środowiska, to ok. 200, szacunkowa 
liczba przeanalizowanych wpisów wynosi zaś około 10-15 tysięcy. 
Najstarszy analizowany przeze mnie wpis pochodzi z 2003 roku, naj-
nowszy – ze stycznia 2020 roku. Zgromadziłam bazę 852 jednostek 
leksykalnych, każdą z nich potwierdziłam przeciętnie 5-15 cytatami 
pochodzącymi z portali i forów internetowych (w zależności od tego, 
jak często pojawiało się dane określenie).

Każda ze stron ma swój charakterystyczny wygląd, wyróżnia się 
budową i treścią. Należy podkreślić, że w omawianych witrynach 
internetowych pojawiają się elementy swoiste dla różnych gatunków 
internetowych, jednakże żadna z nazw nie oddaje pełnej zawartości stro-
ny. W związku z tym określenia: serwis, strona, portal będą stosowane 
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w niniejszej pracy wymiennie, ponieważ nie mają one bezpośredniego 
wpływu na tok rozważań. Pojęcia te traktuję synonimicznie, z naci-
skiem na termin portal, gdyż taką właśnie nazwę (w swoich opisach 
lub nagłówkach) ma większość stron przeznaczonych dla miłośników 
psów (nie licząc konkretnych forów dyskusyjnych).

Dla dużej grupy użytkowników omawianych portali internetowych 
ich aktywność i zaangażowanie na portalach jest dowodem pasji 
i zamiłowania do czworonogów. Są oni miłośnikami psów, przez co 
prezentowany sposób ich aktywności na portalach można określić jako 
hobbystyczny. Należy zwrócić uwagę na to, że niektórzy z użytkow-
ników portali są zalogowani, część internautów odwiedza zaś tego 
typu hobbystyczne serwisy sporadycznie, np. szukając porady lub 
odpowiedzi na nurtujący ich problem związany z ukochanym pupilem. 
Charakterystyczne dla zalogowanych użytkowników są: częste zakła-
danie nowych tematów i wątków, regularność odwiedzin danej witryny 
internetowej oraz czynny udział w dyskusjach. Warto zauważyć jednak, 
że choć nie każdy nowy użytkownik staje się stałym uczestnikiem 
forum, nie wyklucza go to ze wspólnoty psiarzy i w żaden sposób nie 
umniejsza jego pasji związanej z psami. Swoiste dla osób tworzących 
wspólnotę psiarzy jest także przywiązanie do konkretnego serwisu, 
zwłaszcza do portali dotyczących ściśle ich zainteresowania daną rasą 
psa. Ze względu na ogromną ilość zamieszczanych treści i liczbę osób 
pozostawiających trwały ślad na portalach trudne jest zbadanie statusu 
użytkowników w aspekcie pasji (lub jej braku) i stopnia wiedzy na te-
mat psów. Jako miłośników psów potencjalnie można uznawać zatem 
zarówno autorów artykułów, porad, osoby zamieszczające ogłoszenia 
na przykład o adopcji psów, jak i właścicieli psów, którzy poszukują 
pomocy i proszą o nią innych użytkowników forów.

3.3. Portale skupiające miłośników psów – charakterystyka 
wybranych serwisów internetowych

dogomania.com
Jest to witryna internetowa, która była głównym źródłem ekscerpcji 

materiału językowego do niniejszej książki. Forum zawiera prawie 
15 milionów postów, uszeregowanych w 111 tys. różnorodnych wąt-
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ków tematycznych, i ponad 100 tys. aktywnych użytkowników.. Tak 
ogromna liczba wypowiedzi znajdujących się na forum jest najlepszym 
dowodem na wzajemną interakcję użytkowników, a wyekscerpowany 
materiał leksykalny umożliwia zaobserwowanie wielu cech socjolektu 
wspólnoty psiarzy. Nawigacja strony jest bardzo prosta; jej trzy głów-
ne komponenty to: przeglądaj, aktywność i leaderboard. Pierwszy 
element menu rozwija się na działy takie, jak: administracja, dostępni 
użytkownicy oraz forum (czyli najbardziej rozbudowany, kluczowy 
dział). Kategoria aktywność rozgałęzia się na: cała aktywność, moje 
kanały aktywności, szukaj oraz nieprzeczytana zawartość i zawartość, 
którą rozpocząłem (dzięki temu można sprawnie poruszać się po tym 
niezwykle rozbudowanym forum). Ostatni element nawigacji strony, 
czyli leaderboard zawiera zestawienie najbardziej aktywnych użytkow-
ników. Dogomania.com to jedno z najdłużej funkcjonujących forów 
zrzeszających psiarzy – jego początki sięgają 2003 r. (z tego okresu 
pochodzą najstarsze wpisy). Internetowe rozmowy psiarzy dotyczą 
wszelkich możliwych kwestii związanych z psami i są posegregowane 
według następujących wątków tematycznych: wszystko o psach (na-
sze staruszki, kursy, studia), hodowla (genetyka, przydomki, cieczka 
i krycie, poród i ciąża, szczeniaki, ZKwP), media (czasopisma, książki, 
film i reklama, TV i radio), pielęgnacja (czesanie, kąpiele, farbowanie, 
trymowanie, grooming, kosmetyki, psi fryzjer, kursy, łapy, oczy, uszy, 
zęby), prawo (chipowanie, kopiowanie, myśliwi, okrucieństwo, podatki, 
podróże, pogryzienia, psie kupy, rasy agresywne, schroniska i adopcje, 
spacery, ochrona zwierząt, szczekanie, weterynaria), sprzęt i akcesoria 
(kosmetyki, suplementy, klatki, kojce, legowiska, materace, miski, moda, 
obroże, smycze, zabawki), weterynaria (oficjalne badania, alergologia, 
chirurgia, choroby zakaźne, dermatologia, endokrynologia, gastrologia, 
geriatria, hematologia, kardiologia, laryngologia, neurologia, okuli-
styka, onkologia, ortopedia, pasożyty, rozród, stomatologia, urologia, 
zatrucia, weterynarze, lekarstwa – oddam/przyjmę/pomogę), wychowa-
nie (behawior, agresja, koty, nauka czystości, sam w domu, strachli-
wość, szczekanie, ucieczki, przedszkola), wypoczynek (obozy, podróże, 
spacery, hotele i opiekunki, transport), wystawy (polskie, zagraniczne, 
championaty i tytuły, klasy wystawowe, sędziowie, wspólne przejazdy, 
noclegi), ZKwP (oficjalne badania, podatki, prawa hodowlane, prze-
gląd miotu, rodowody, umowy, zakup rasowego szczeniaka), żywienie 
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(alergicy, BARF, diety weterynaryjne, domowe jedzenie, marki karm, 
problemy z wagą, smakołyki, suplementy, witaminy i minerały), tęczowy 
most (pożegnanie), foto, konkursy, różności. Wymienione wątki znajdują 
się w dziale ogólnym (na forum funkcjonuje także angielskojęzyczna 
wersja wątków tematycznych z tej kategorii).

Kolejny dział – psy w potrzebie zawiera następujące wątki tematycz-
ne: psy do adopcji/znalezione, psy zaginione/ukradzione, przygarnę psa, 
szczęśliwie zakończone adopcje, akcje (na bezdomne psy, na schroniska, 
bazarek, podaruje, sterylizacje, transport, wolontariusze, domy tymcza-
sowe, pseudohodowle, allegro, pomoc dla ludzi). Kolejnym działem jest 
sport, w którym wyróżniono takie wątki tematyczne, jak: agility (kluby, 
seminaria, sprzęt, szkolenie, zawody), dogtrekking6, flyball7, frisbee8, 
sporty obrończe, sporty ringowe, obedience9, psi taniec, ratownictwo, 
wypasanie, tropienie sportowe, tropienie użytkowe (tropiciel poszuki-
wany, szkolenia), zaprzęgi (bikejoring10, canicross11, skijoring12, kluby, 
sprzęt, zawody, szkolenia i obozy), wojsko – policja (psy w wojsku 
6 Dogtrekking to wędrówka z psem lub psami przypiętymi do opiekuna za pomocą 

linki amortyzowanej oraz pasa biodrowego; źródło: aktywnizpsami.pl, dostęp: 
12.02.2020.

7 Flyball to sztafeta psów biegnących po torze złożonym z 4 przeszkód. Wysokość 
przeszkód, jakie pokonują zwierzęta, jest zależna od ich wysokości w kłębie, dla-
tego istotne jest, aby w drużynie znalazł się pies niewielkich rozmiarów, który 
obniży przeszkody dla całej drużyny; źródło: psy.pl, dostęp: 13.02.2020.

8 Frisbee to sport polegający na rzucaniu dyskiem przez człowieka i łapaniu go 
przez psa. W wyznaczonym polu pies aportuje dysk, strefa łapania podzielona jest 
na pola, z których każde jest punktowane w określony sposób; źródło: wikipedia.
org, dostęp: 12.02.2020.

9 Obedience, czyli posłuszeństwo psa: jego podstawą jest przede wszystkim nauka 
poprzez zabawę, jak również doskonały kontakt właściciela z psem; źródło: psy-
-pies.com, dostęp: 12.02.2020.

10 Bikejoring to dyscyplina sportu zaprzęgowego na dystansach sprinterskich, w 
której jeden lub dwa psy ciągną rower połączony z nimi specjalną liną z amorty-
zatorem; źródło: zamerdani.pl, dostęp: 13.02.2020.

11 Canicross to dyscyplina sportowa należąca do grupy sportów psich zaprzęgów. 
Polega na bieganiu z psem upiętym na smyczy z amortyzatorem (długości ok. 
2,5 m w rozciągnięciu), łączącej się z pasem na talii maszera. Zwierzę biegnie 
przodem, pomagając tym samym w biegu zawodników; źródło: wikipedia.org, 
dostęp: 12.02.2020.

12 Skijoring to dyscyplina sportu zaprzęgowego, w której jeden, dwa lub trzy psy 
ciągną narciarza połączonego z nimi specjalną liną z amortyzatorem; źródło: pod-
rozezpsem.pl, dostęp: 12.02.2020.
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i policji), inne (pływanie). Trzecim zasadniczym działem tematycznym 
na forum są rasy, w którym wpisy uszeregowane są według oficjalnych 
grup ras psów Związku Kynologicznego w Polsce, np. grupa 1 (biały 
owczarek szwajcarski, bearded collie, bobtail, border collie, bouvier 
des flandres, czechosłowacki wilczak, owczarek australijski, owczarek 
belgijski, owczarek francuski beauceron, owczarek francuski briard, 
owczarek holenderski, owczarek niemiecki, owczarek niemiecki długo-
włosy, owczarek podhalański, owczarek szetlandzki sheltie, owczarek 
szkocki collie, polski owczarek nizinny, puli, schipperke, welsh cor-
gi), grupa 2 (anatolian, bernardyn, berneński pies pasterski, bokser, 
bulldog amerykański, bulldog angielski, bullmastiff, ca de bou, cane 
corso, czarny terier, doberman, dog argentyński, dog de bordeaux, dog 
niemiecki, dogo canario, fila brasileiro, hovawart, kangal, leonberger, 
landseer, mastiff angielski, mastiff neapolitański, mastiff tybetański, no-
wofundland, owczarek kaukaski, owczarek środkowoazjatycki, pinczer 
miniaturowy, pinczer średni, rottweiler, pirenejski pies górski, sharpei, 
sznaucer, tosa) itd.

Tak obszerna zawartość forum i jego nieustanne rozbudowywa-
nie o coraz to nowe wątki tematyczne to wykładniki jego ogromnej 
popularności – dogomania.com nie ma konkurencji w kwestii liczby 
postów i aktywnych użytkowników wśród innych forów i portali dla 
miłośników psów. 

psy-pies.com
Opis tego portalu na stronie internetowej jest następujący:

Psy-Pies.com – kompletny serwis o psach, ras psów, wychowa-
niu szczeniąt, opiece i leczeniu. Najlepsze porady i najciekawsze 
informacje dla przyszłych i obecnych właścicieli psów zebrane 
w jednym miejscu (psy-pies.com).

Główne komponenty strony to trzynaście podstawowych kategorii 
wyróżnionych w nagłówku – wśród nich znajduje się forum (1689; 
1355)13. Niektóre z nich zawierają kilka kolejnych części składowych. 
W każdym dziale przeczytać można dziesiątki artykułów na różnorodne 
13 Pierwsza liczba w nawiasie oznacza liczbę postów na forum, a druga liczbę zare-

jestrowanych użytkowników. Wszystkie dane pochodzą z lutego 2020 r.
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tematy. Zakładki prezentują się kolejno: home, sklep, psy (historia ras, 
pies pomocnik, psie sporty itd.), nasz pies (mam psa, porady, prawo, 
imię dla psa itd.), wychowanie (najczęstsze problemy, wychowanie 
szczeniąt), zdrowie (anatomia psa, choroby psów, pielęgnacja psów 
itd.), hodowla (dokumenty, wystawy psów itd.), rozrywka (humor, wy-
węszone itd.), zdjęcia psów, imiona, a także działy: forum, gdzie zare-
jestrowani użytkownicy mogą dodawać wątki tematyczne i prowadzić 
dyskusje, ogłoszenia, w którym zamieszczane są głównie ogłoszenia 
adopcyjne, oraz cmentarz, w którym psiarze mogą dodawać swoje 
wspomnienia i zdjęcia zmarłych pupili. 

Każdy z działów rozwija się w kolejne poddziały, w których za-
mieszczane są liczne artykuły na określone tematy, np. w rozwinięciu 
zakładki nasz pies znajduje się kolejna zakładka mam psa, a ta z kolei 
rozwija się w kilka zakładek: dziecko i pies, ja i mój pies, psia moda, 
pies i zwierzęta domowe. W dziale dziecko i pies przeczytać można 
kilkanaście artykułów, np. pies i dziecko autystyczne, pies dla dziecka 
z zespołem Aspergera, czy pies szkodzi kobiecie w ciąży? itd. Z kolei 
zakładka wychowanie rozwija się w kolejną – najczęstsze problemy, 
gdzie przeczytać można na temat takich problemów, jak: dominacja 
u psa, czemu pies warczy podczas zabawy?, ucieczki i wałęsanie się 
psów, dlaczego mój pies liże mnie po twarzy? itd. 

W zakładce kontakt znajdują się informacje na temat tego, jak zostać 
redaktorem portalu. Główną ideą strony jest współtworzenie serwisu 
przez użytkowników. Dzięki temu psy-pies.com jest niezwykle rozbu-
dowaną witryną, ponieważ każdy może napisać własny tekst (notkę, 
artykuł, ogłoszenie lub wspomnienie o swoim zmarłym pupilu). Portal 
zawiera także dział galeria, w którym każdy zarejestrowany użytkownik 
może zamieścić zdjęcia psów. Z prawej strony widoczne jest hiperłą-
cze do fanpage’a Świat na czterech łapach w serwisie Facebook.com. 
Tam z kolei psiarze zamieszczają różnego rodzaju filmiki ze swoimi 
pupilami lub zabawne anegdoty i memy. Po prawej stronie znajduje 
się także zakładka blogi użytkowników, która kieruje na podstrony 
poszczególnych osób tworzących wspólnotę, gdzie zamieszczone są 
podstawowe informacje na temat danego użytkownika, jego zdjęcie, 
osoby znajome, a także foldery ze zdjęciami pupili. Wszystko to skut-
kuje rozbudowaną zawartością portalu i łączeniem się użytkowników 
w grupy znajomych i przyjaciół. 
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psy.pl i pies.pl
Interesującym typem portali skupiających psich pasjonatów są ser-

wisy psy.pl oraz pies.pl. Stanowią one swoistą wirtualną kontynuację, 
dopełnienie papierowych miesięczników przeznaczonych dla psiarzy. 
Na temat serwisu psy.pl, w zakładce o portalu przeczytać można:

Pamiętasz miesięcznik „Mój Pies”? To właśnie nasza redak-
cja latami pracowała nad jego tworzeniem. Portal Psy.pl z dumą 
tę tradycję kontynuuje. Jeśli szukasz wiarygodnych informacji, 
pomocy ekspertów, porad, dzięki którym Twoja przyjaźń z psem 
będzie mądrzejsza, bo lepiej będziesz rozumieć jego potrzeby 
– to najlepszy adres. Chcemy tworzyć miejsce, do którego bę-
dziesz chętnie wracać, by się uczyć, bawić i spędzać czas z tymi, 
których kochamy – z psami (psy.pl).

Twórcy portalu pies.pl przedstawiają go następująco:

Pies.pl to oficjalny portal polskiego miesięcznika „Przyjaciel 
Pies”, który wydawany jest od 1998 r. Na stronie znajdują 
się m.in. artykuły z numerów archiwalnych, aktualności ze 
świata, przydatne adresy i informacje dotyczące psów. Każdy 
użytkownik portalu może zarejestrować się i zostać członkiem 
Klubu „Przyjaciela Psa”. Może wówczas tworzyć własne 
teksty blogowe o psach, uzupełniać galerię o fotografie swo-
ich czworonożnych pupili, udzielać się na forum, brać udział 
w rozmaitych konkursach, głosować w rankingach i zamieszczać 
ogłoszenia o psach do adopcji. Reklamodawców zapraszamy 
do zamawiania reklam internetowych (pies.pl).

Obie strony mają charakter głównie informacyjny, użytkowy, są 
redagowane przede wszystkim przez ekspertów z dziedzin kynologii, 
weterynarii, psiej psychologii, a także przez specjalistów żywieniowych, 
osób zawodowo zajmujących się pielęgnacją zwierząt itp. 

krakvet.pl
Krakvet.pl (161.089; 99.987) jest to witryna internetowa, której 

zasadniczym celem jest sprzedaż produktów żywnościowych dla zwie-
rząt, zwłaszcza psów. Ważną częścią portalu jest także blog, w którym 
znaleźć można szereg artykułów eksperckich i rankingów karm dla 
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zwierząt. Odrębną kategorię na stronie tworzy forum skupiające wła-
ścicieli psów. Wpisy użytkowników zaklasyfikowane są do następują-
cych zakładek: pomoc dla schronisk, psy, żywienie, choroby i leczenie, 
pielęgnacja, hodowla, wychowanie i szkolenie, psy – pozostałe sprawy, 
pozostałe zwierzęta (porady dotyczące żywienia i pielęgnacji pozosta-
łych zwierzaków – tu:papugi, chomiki, świnki morskie, kanarki itp.). 
Forum działa prężnie i stale się rozwija, o czym świadczą statystyki.

forum.mampsa.pl
Portal ten w głównej mierze ma postać użytkową (401.234; 18.789). 

Jego dominującym działem jest forum internetowe, co zostało zazna-
czone w nazwie witryny. Można zauważyć, że prezentowane forum jest 
bliźniaczo podobne do dogomania.com – analogiczne wątki tematyczne, 
szata graficzna utrzymana w niebieskiej kolorystyce. Zawartość strony 
nie rozwija się jednak zbyt dynamicznie, nowe posty dodawane są 
sporadycznie, przyrost informacji widoczny jest jedynie w zakładce 
przedstaw się.

Materiał leksykalny zaczerpnięty został także z takich ogólnych 
serwisów, jak: adopciaki.pl cafeanimal.pl, cowsierscipiszczy.pl, psia-
kość.pl, psiaki.pl, zamerdani.pl, które budową i problematyką zbliżone 
są do wyżej omówionych stron. Tym, co łączy wszystkie portale, jest 
wszechobecna i widoczna w kreowaniu kategorii, działów, wątków 
tematycznych miłość do obiektu zainteresowań twórców i użytkowni-
ków serwisów, czyli psa. 

Wśród serwisów internetowych zrzeszających psich miłośników 
wyróżnić można grupę portali (głównie forów) adresowanych do pasjo-
natów określonej rasy psów. Budowa tego typu witryn jest podobna – 
w każdej znajdziemy takie wątki tematyczne, jak: zdrowie, pielęgnacja, 
galerie zdjęć psów czy adopcje zwierząt. Jednak, zależnie od specyfiki 
określonej rasy, pewne kwestie dominują nad innymi, na przykład 
na forumyorkowe.pl znajdziemy znacznie więcej kategorii związanych 
z pielęgnacją psa: pielęgnacja yorków, kosmetyki dla yorków i salony 
groomerskie dla yorków, podczas gdy tego typu działów trudno szukać 
na forum takim, jak forum.bulterier.pl, gdzie istotnym tematem, który 
poruszają miłośnicy tej rasy, są aspekty prawne zamieszczone w wątku 
Temida radzi (ponieważ teriery typu bull należą do tzw. ras niebezpiecz-
nych, których posiadanie wiąże się przestrzeganiem obowiązujących 
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przepisów prawnych). Poniżej przykładowo charakteryzuję kilka takich 
forów i portali:

forum.shihtzu.com.pl
Coraz popularniejszą, modną rasą psa w Polsce jest shih tzu. Jej 

wielbiciele skupiają się na forum.shihtzu.com.pl. Strona swoją białą 
kolorystyką nawiązuje do sierści psa.

Forum rozwija się dość dynamicznie (29.915; 2108). W prezento-
wanym serwisie znajdują się ogólne wątki tematyczne, takie jak: akcje 
charytatywne, my i nasze psy, charakter, wzorzec, zachowanie psów, 
zdrowie, żywienie, profilaktyka, wychowanie, tresura czy szkolenia. 
Dla właścicieli i miłośników rasy shih tzu jednak, co widoczne jest 
na omawianym forum, do najbardziej istotnych kwestii należą pielęgna-
cja zwierzęcia (o czym świadczą wielowątkowe dyskusje w zakładce 
pielęgnacja – kosmetyki – jakie kosmetyki wybrać, a jakich nie, jak 
dbamy o nasze psy) oraz problematyka wystaw psów tej rasy (osobny 
dział Wystawy, a w nim podkategorie, takie jak: wystawy – stawki, 
relacje z wystaw, wyniki, zdjęcia, przygotowanie – co warto wiedzieć 
o wystawach, sędziowie informacje o sędziach, archiwum – wyniki 
i fotorelacje z poprzednich lat, hodowle polskie, hodowle zagraniczne, 
interchampiony PL – psy, interchampiony PL –suki).

Dział, w którym hodowcy shih tzu mogą podzielić się swoimi do-
świadczeniami i wiedzą na temat przyjęcia szczenięcia na świat oraz 
jego przygotowania do oddania nowym właścicielom, nazwany jest 
nowe życie, czyli wszystko od poczęcia do rozstania z maleństwami – co 
jest dowodem na to, jak ważną częścią życia dla hodowców są psy tej 
rasy. Ponadto na forum znajdziemy standardowo występujące w tego 
typu serwisach zakładki, takie jak: tęczowy most, adopcje, zaginione/
znalezione.

aussie.phorum.pl
Jednym z dynamicznie rozwijających się forów jest aussie.pho-

rum.pl (188.078; 1967). Na forum funkcjonują następujące kategorie 
tematyczne: ogłoszenia, aussie rescue –wszystko, co dotyczy Fundacji 
Pomocy Owczarkom Australijskim, mioty i szczenięta, mioty planowane, 
już urodzone, czyli wszystko o małych włochatych kuleczkach, genetyka. 
Do najbardziej obszernych działów zaliczają się te związane ze spor-
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tem (ponieważ owczarki australijskie należą do ras psów sportowych 
i pracujących). Są to: sporty i zajęcia: agility (wyniki i zawody, nauka 
etc.), frisbee & flyball, pasienie, PT, obedience itp. Ponadto na forum 
znajdują się porady i zapytania dotyczące przygotowania psa do wy-
staw i zawodów oraz zakładki, takie jak: wystawy, życie codzienne, 
żywienie i pielęgnacja, wychowanie, zdrowie, galeria ozikowa, galeria 
nieozikowa, tematy naszych psów nieaussikowych, psy w potrzebie oraz 
spotkania ozikomaniaków.

owczarek.pl
Jednym z najprężniej działających forów jest owczarek.pl (711.891; 

5.834). Wątki tematyczne na forum prezentują się następująco: owcza-
rek moim psem (nasze życie z owczarkiem niemieckim na co dzień, to co 
nas w nim denerwuje, a co nas zaskakuje i za co go podziwiamy), zakup 
owczarka (planujesz kupić lub zaadoptować owczarka? Nie wiesz czy 
to pies dla Ciebie?), o rasie, opieka, wychowanie, zdrowie, problemy 
szczenięce, rozmnażanie/kastracja/sterylizacja, problemy ortopedyczne, 
problemy skórne, przychodnie, żywienie, pielęgnacja, sprzęt i akceso-
ria. Ze względu na specyfikę tej rasy użytkowej na forum nie mogło 
zabraknąć takich kategorii tematycznych, jak: obrona (wszystko na te-
mat szkolenia obrończego – IPO i mondioring14), tropienie (wszystko 
o sposobach użytkowania psiego nosa), seminaria/obozy/warsztaty, 
zawody/egzaminy/testy, szkoły, rekreacja, inne sposoby na aktywne 
spędzanie czasu z owczarkiem, czyli dogtrekking, pasterstwo, agility, 
frisbee oraz praca – owczarek niemiecki psem pracującym.

bulterier-forum.pl
Forum poświęcone bulterierom (267.181; 15.134) cechuje się 

specyficzną dla tego typu ras zawartością. Problematyka dotycząca 
aspektów prawnych posiadania zwierzęcia dominuje na przykład nad 
tematami związanymi z pielęgnacją, czego dowodem jest rozbudowany 
dział zatytułowany okiem Temidy (przepisy, aspekty prawne, ustawy, 
paragrafy, zakazy i nakazy dotyczące psów, podróże z bulterierem 
14 Mondioring to dyscyplina, która polega na sprawdzeniu stopnia i jakości wy-

szkolenia czworonoga, ukazaniu wrodzonych instynktów i zachowania psa oraz 
przetestowaniu umiejętności przewodnika; źródłó: blogzdrowypies.pl, dostęp: 
12.02.2020.
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i przepisy tego dotyczące). Istotną kwestią dla właścicieli ras typu bull 
są wystawy, co znajduje odzwierciedlenie w takich kategoriach tema-
tycznych, jak: na ringu, czyli wszystko, co należy wiedzieć o wystawach 
psów rasowych i przygotowaniu swojego psa do wystaw, wszystko 
o wystawach – akcesoria wystawowe, wyjazdy na wystawy, transport, 
hotele, wystawy w Polsce, wystawy w Europie i na świecie, rok bieżący 
– relacje i wyniki, wystawy specjalistyczne. Forum uzupełniają następu-
jące wątki tematyczne: bulterier, bull terrier, bullterrier, bullterier, czyli 
wszystko o rasie, bulterier standardowy – informacje o rasie, bulterier 
miniaturowy – informacje o rasie, linie hodowlane, rodowody, legendy, 
a także bull gadżety – bullowa biżuteria i inne bajery. 

forum.labradory.org i labradory.info
Dwa największe fora skupiające wielbicieli rasy labrador to forum.

labradory.org (650.706; 7087) oraz labradory.info (961.910; 6151). 
Do najbardziej rozbudowanych kategorii tematycznych należą te 
związane z pomocą zwierzętom (labradorom i nie tylko): labradory 
w potrzebie, labradory do adopcji pod opieką forum, labradory w schro-
niskach, labradory z ogłoszeń, zaginione/znalezione, inne zwierzęta 
w potrzebie, potrzebuję pomocy w opiece nad psem, chcę pomóc, 
znalazły dom. Na obu serwisach znajdują się także działy dotyczące 
spotkań miłośników tej rasy określane jako labowe spotkania oraz 
labradorowe spotkania. Do obszernych kategorii tematycznych należy 
także (w obu serwisach) dział zdrowie, który rozgałęzia się na konkretne 
wątki dotyczące najczęstszych przypadłości labradorów: gastrologia, 
stawy, dysplazja, zęby, skóra, oczy, sierść, pazury i uszy, seksuologia 
i rozród, neurologia. Osobnym wątkiem tematycznym jest pływanie, 
czyli zajęcie, w którym labradory jako tzw. psy dowodne czują się 
najlepiej. Zatytułowany jest on: ruch, pływanie, woda.

3.4. Gatunki tekstów na portalach skupiających 
miłośników psów 

Gatunek tekstu to, jak wyjaśnia Stanisław Gajda: „kulturowo i hi-
storycznie ukształtowany oraz ujęty w społeczne konwencje sposób 
językowego komunikowania się, wzorzec organizacji tekstu” (Gajda 
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1993: 255). Podobnie gatunek tekstu definiuje Maria Wojtak (Wojtak 
2004: 16). W obu definicjach podkreśla się znaczenie kulturowego 
uwarunkowania tekstu jako przedstawiciela konkretnego gatunku, 
co może oddziaływać na odmienność tekstów w zależności od kręgu 
kulturowego i językowego (por. także Białek 2012: 27–38).

Popularność komunikacji internetowej spowodowała ukształtowanie 
się odrębnych gatunków tekstów. Wśród nich wyróżnić można m.in.: 
blog, forum internetowe, pogawędkę internetową (czat), wizytówkę 
elektroniczną, e-mail, księgę gości, formularz elektroniczny, katalog 
stron, witrynę WWW, książkę i gazetę elektroniczną (Grzenia 2008: 
152). Takie formy komunikacji wykształcone w przestrzeni interneto-
wej, podobnie jak gatunki tradycyjnych tekstów pisanych, funkcjonują 
na zasadzie pewnych konwencji formalnych, sugerujących wybór 
stosownych form językowych itd. 

Struktura pól gatunkowych występujących na portalach interne-
towych ma swoje odbicie również na portalach skupiających psiarzy. 
Gatunki tekstów pojawiające się w obrębie portali internetowych można 
podzielić na dwie grupy. Pierwsza to sposoby komunikacji typowe dla 
genologii internetowej, czyli gatunki charakterystyczne dla przestrzeni 
wirtualnej i funkcjonujące tylko w tej płaszczyźnie. Najpopularniejsze 
wśród nich są: blog, komentarz i forum. Wymienione typy wypowiedzi 
pozostają w związku z internetowymi grupami dyskusyjnymi, których 
celem jest budowanie bazy wiedzy na określony temat interesujący 
grupę (Naruszewicz-Duchlińska 2011: 55). W kontekście portali 
hobbystycznych przeznaczonych dla miłośników psów najbogatszym 
źródłem materiału leksykalnego jest forum internetowe, czyli najpo-
pularniejsza forma komunikacji psiarzy. Popularność forów interneto-
wych jako miejsca spotkań miłośników psów wynika z tego, że forum 
internetowe jest najszybszym i najprostszym sposobem komunikacji, 
a także asymilacji użytkowników, a to przecież najważniejsze aspekty 
dla grup tworzących wspólnotę.

Kolejną grupę gatunków funkcjonujących w internecie tworzą for-
my komunikacji przeniesione z rzeczywistości pozasieciowej (Pisarek 
(red.) 2006: 66–67). Warto zauważyć, że wśród internetowych portali 
skupiających członków wspólnoty zainteresowań, także osoby tworzące 
środowisko miłośników psów, rysują się dwa zasadnicze obszary – profil 
hobbystyczny i profil użytkowy. To z kolei pociąga za sobą funkcjono-



51

wanie konkretnych gatunków tekstu, dopasowanych przede wszystkim 
ze względu na celowość przekazu. Użytkowy charakter portalu (w od-
różnieniu od nacechowania stricte hobbystycznego, ale niewyklucza-
jący się z nim) związany jest głównie z adopcją psów. Z tego względu 
najczęstszym gatunkiem tekstu w takim dziale lub na takim serwisie jest 
ogłoszenie. Pojawiają się również artykuły pisane nie tylko przez profe-
sjonalnych redaktorów, ale przez doświadczonych hobbystów. Autorzy 
tekstów są więc także, jak ich czytelnicy, członkami wspólnoty psiarzy, 
posługują się zatem tym samym językiem, co inni członkowie środowiska. 
W tym przypadku obecna jest aktywność odbiorców, dlatego mamy tutaj 
do czynienia z komunikacją wielostronną (Żydek-Bednarczuk 2013). 
Realizacją tych wymiarów komunikacji jest forum internetowe – w wielu 
przypadkach będące najważniejszym, najbardziej rozbudowanym albo 
wręcz jedynym składnikiem portalu (np. dogomania.com).

Gatunki użytkowe, do których zaliczyć należy ogłoszenia, widoczne 
są zwłaszcza na portalach adopcyjnych, np. adopciaki.pl czy adoptujp-
sa.pl. Tego typu serwisy mają na celu pomóc czworonogom, dlatego 
ogłoszenia takie spełniają funkcję przede wszystkim pragmatyczną 
– prezentują danego psa, podają najistotniejsze informacje na temat 
wyglądu i charakteru zwierzęcia. Mają jednak także na celu nakłonić 
przyszłych właścicieli psa do jego adopcji, dlatego zwykle napisane są 
w sposób zachęcający, często zabawny; czasami nawet w ogłoszeniach 
adopcyjnych nadaje się zwierzęciu cechy ludzkie:

Łatka to taka psia matka polka. Kiedy jedna z suczek zaraz 
po urodzeniu szczeniąt odeszła do psiego raju, ona dzielnie 
zajmowała się wszystkimi maluchami, dopuszczając do nich 
jedynie kogoś, kto mógł zaoferować jej adoptowanym maleń-
stwom coś pożywnego do jedzenia (przytulpsa.pl).

Innym sposobem konstruowania ogłoszeń adopcyjnych jest autopre-
zentacja psa napisana w formie krótkiej historii, biografii, w której to 
zwierzę jest nadawcą:

Hej jestem Zgredziu. Pan w mocno średnim wieku, ale ciągle 
na chodzie :) Kocham ludzi! Jestem bardzo ufny i przyjacielski. 
Umiem chodzić na smyczy, jestem łagodny, akceptuje koty, psy, 
dzieci. Wszystkich akceptuję, bo wszystkich kocham! Szukam 
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fajnego, ciepłego i kochającego mnie domu. Na zawsze. Na do-
bre i na złe (adopciaki.pl).

Odrębnym, swoistym dla miłośników zwierząt (nie tylko psów, ale 
także kotów, królików, ptaków i gryzoni) gatunkiem tekstu są nekro-
logi, które funkcjonują w serwisach mających charakter wirtualnych 
cmentarzy dla zwierząt (zob. Kolberova 2016). Najpopularniejszym 
wirtualnym cmentarzem dla czworonogów jest portal www.teczowy-
-most.pl. Zamieszczane tam nekrologi mają formę wspomnienia o psie:

06.03.2015 r. odeszła ode mnie moja ukochana psinka. Moje 
najukochańsze kudłate szczęście. 5 lat szczęśliwego psiego życia 
to zdecydowanie za mało. Jedyne co trzyma mnie przy zdrowych 
zmysłach to to że do końca była szczęśliwa i nie cierpiała.[...] 
(teczowy-most.pl),

a także laurki, ostatniego listu do ukochanego czworonoga:

Lindusiu nigdy nie przestanę tęsknić. Nigdy nie zapomnę Two-
ich pięknych oczu. Nigdy nie zapomnę Twojego miękkiego 
futerka, mokrego nosa, radosnego spojrzenia [...] Chciałam 
podziękować Ci, że ze mną byłaś… Ewa (teczowy-most.pl).

W serwisach dla psiarzy pojawiają się też teksty porównujące 
składy np. karm dla psów czy artykułów do pielęgnacji – są to swego 
rodzaju rankingi:

Poszukujecie wiarygodnych informacji na temat jakości karm? 
Polecamy Wam stronę http://www.dogfoodanalysis.com. 
Znajdziecie tam karmy podzielone według ocen od 1 do 6 […] 
wszystkie karmy Orijen uzyskały maksymalną ocenę. – Taste 
of the Wild [...] Charakteryzuje się dobrym składem. Jednak nie 
każdemu psiakowi może podchodzić skład karmy z dziczyzną 
– jest w niej np. mięso bizona (pazurem.pl).

Na portalach przeznaczonych dla miłośników psów znaleźć można 
także treści multimedialne – filmy, galerie (najczęściej w formie foto-
reportażu), np.:
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fotorelacja Nowy Dwór Maz. 4.04.2009 nieco spóźnione, ale za-
wsze: http://e-hodowla.eu/wystawy-psy/2009-04-04/index.php 
zapraszamy na krótką fotorelację! (forum.mampsa.pl).

Portale skupiające wspólnotę psiarzy funkcjonują jako zbiór różno-
rodnych gatunków, wzajemnie się uzupełniających i mieszających. Ich 
występowanie podyktowane jest specyfiką danego serwisu, popular-
ność konkretnych gatunków i sposobów prezentowanie treści ma zaś 
na celu zjednoczenie wszystkich użytkowników portalu, co pozwala 
na tworzenie wspólnoty. 
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4. Podstawowe pojęcia stosowane w opisie leksyki

Podstawowym terminem używanym w opisie leksyki, jaki wyko-
rzystuję w pracy, jest jednostka leksykalna. Przez jednostki leksykalne 
rozumiem, podobnie jak Barbara Pędzich, „wszystkie samodzielne 
semantycznie elementy opisywanego podsystemu leksykalnego, przy 
czym […] przyjmuję, że jednostce może odpowiadać więcej niż jedno 
znaczenie” (Pędzich 2012: 47). Takie rozumienie terminu jednostka 
leksykalna różni się od klasycznego jego rozumienia w ujęciu Ma-
cieja Grochowskiego, powstałego na bazie teorii jednostki języka 
zaprezentowanej przez Andrzeja Bogusławskiego (1976, 1978). Ma-
ciej Grochowski przez jednostkę leksykalną (także leksemy i związki 
frazeologiczne) rozumie 

ciąg elementów diakrytycznych mający znaczenie globalne, czy-
li ciąg niepodzielny semantycznie na takie podciągi znaczące, 
które byłyby elementami klas substytucyjnych niezamkniętych. 
[…] Przez ‘ciąg elementów diakrytycznych’ rozumiemy ciąg 
elementów różnicujących znaki, a więc elementów fonologicz-
nych bądź grafemicznych. W pisanym subkodzie języka, a więc 
w subkodzie, na przykładzie którego [sic!] rozważamy pojęcie 
jednostki leksykalnej, jest to dowolny układ liter, a więc układ, 
którego granice nie muszą być wyznaczane ani przez dwie ko-
lejne pauzy, ani nawet w ogólne pauzy […]. Zawarte w definicji 
stwierdzenie, że ciąg elementów ma znaczenie globalne należy 
rozumieć w ten sposób, że ciąg ma znaczenie całościowe […] 
(Grochowski 1982: 28). 

Przedmiotem opisu w niniejszej monografii są leksemy (traktuję je 
jako jednostki ciągłe) oraz jednostki nieciągłe, do których zaliczam 
zestawienia frazeologiczne. Maciej Grochowski za leksem uznaje 
„zbiór wszystkich form wyrazowych mających identyczną wartość 
referencjalną lub wartość wykazującą w całej klasie gramatycznej takie 
samo regularne zróżnicowanie referencjalne” (Grochowski 1982: 27). 
Zestawienia frazeologiczne zbliżają się do frazeologizmów, ponie-
waż charakteryzują się regularnym nieprzestawnym szykiem danych 
składników, są też regularne semantycznie. Terminy wielowyrazowe, 



56

podobnie jak leksemy i związki frazeologiczne, identyfikują desygnat 
oraz wchodzą w te same uwikłania semantyczne (zob. Pędzich 2012: 
47–48). Przy określaniu liczebności badanego zasobu słownictwa mi-
łośników psów nie będę stosować podziału na leksemy i zestawienia 
frazeologiczne – posłużę się pojęciem jednostki leksykalnej.

W pracy posługuję się także terminem pole tematyczne. Terminy pole 
tematyczne, pole semantyczne, pole znaczeniowe czy pole wyrazowe 
należą do jednej z dziedzin językoznawstwa – semantyki leksykalnej, 
czyli nauki o rozwoju semantycznym słów, której początków upatrywać 
można w opublikowaniu pracy Reisinga Vorlesungen uber lateinische 
Sprachwissenschaft (1839). Samo pojęcie pola nauki humanistyczne 
przejęły z fizyki, w latach 20. XX wieku zaczęto zaś posługiwać się nim 
w socjologii, a później w psychologii (Piotrowicz, Witaszek-Samborska 
2009: 17, zob. też Tokarski 2001: 362). Na kształt pojęcia pola w ujęciu 
lingwistycznym miały wpływ założenia strukturalistów: Ferdynanda 
de Saussure’a, Charlesa Bally’ego i Wilhelma von Humboldta. Danuta 
Buttler w artykule Koncepcja pola znaczeniowego dokonała przeglądu 
najważniejszych badań dotyczących koncepcji pola znaczeniowego 
(Buttler 1967). Jak referuje badaczka, de Saussure widział język jako 
system wzajemnie powiązanych elementów językowych, w których każ-
dy uwarunkowany jest przez pozostałe jednostki językowe, natomiast 
zmiana jednego takiego elementu powoduje zmianę całości systemu. 
Wedle tego założenia wartość elementu językowego nie polega na jego 
obiektywnych cechach, ale zależy od jego pozycji względem innych 
elementów: ma wartość względną. Jak twierdziła badaczka: „zmiana 
jednego elementu pociąga za sobą przeobrażenia całego układu, do teorii 
wartości jednostek językowych, tj. ich »miejsca« w systemie, wyzna-
czanego przez zakresy elementów pokrewnych” (Buttler 1967: 43). 
Ferdynand de Saussure w koncepcji pola znaczeniowego proponował 
rozróżnienie związków syntagmatycznych, które łączą dane elementy 
języka w konkretnym ich użyciu, oraz związków asocjacyjnych, których 
funkcją jest kojarzenie jednostek języka w pamięci mówiącego. W takim 
ujęciu wyraz-centrum pola łączy się z czterema ciągami słownymi: 1) 
z wyrazami genetycznie pokrewnymi, 2) z wyrazami o analogicznej 
strukturze, 3) z synonimami, 4) z wyrazami podobnymi pod względem 
dźwiękowym (za: Buttler 1967: 44). Omawiając kwestię kształtowa-
nia się pojęcia pole semantyczne trzeba przywołać pogląd Wilhelma 
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von Humboldta, ponieważ poglądy tego uczonego wpłynęły na dalsze 
badania nad polem znaczeniowym. Jak zauważa Danuta Buttler, istotą 
koncepcji Humboldta było: 

[…] uznanie decydującej roli języka w procesie poznawania 
świata. Kontakt jednostki z rzeczywistością następuje za pośred-
nictwem języka; on bowiem dostarcza człowiekowi narzędzie 
interpretacji i klasyfikacji zjawisk świata realnego, zawiera on 
utrwalony obraz. Język zatem narzuca swym użytkownikom go-
towe formy, schematy poznania, jest pośrednikiem między czło-
wiekiem i rzeczywistością. Sfera pojęciowa, forma wewnętrzna 
każdego języka ma charakter swoisty, odzwierciedla się w niej 
bowiem cała odrębność sposobu widzenia i członkowania 
świata, właściwa pewnej grupie etnicznej (Buttler 1967: 44). 

Wynika z tego, że to język odgrywa kluczową rolę w mechani-
zmach poznawania świata, opisywania i interpretowania otaczającej 
rzeczywistości. 

Koncepcje pola językowego proponowane przez francuskich i nie-
mieckich uczonych sprowokowały językoznawców do badań zjawisk 
leksykalnych w świetle teorii pól językowych na gruncie języków sło-
wiańskich. Polscy badacze języka zaproponowali własne teoretyczne 
ujęcia pola znaczeniowego, bazując na istniejących już koncepcjach 
– teorie pola znaczeniowego pojawiły się w publikacjach m.in. Teresy 
Skubalanki (1966), Walerego Pisarka (1967), Władysława Miodunki 
(1980), Ryszarda Tokarskiego (1983), Zofii Cygal-Krupy (1986), An-
drzeja Markowskiego (1992), Teresy Smółkowej (2001).

W polskim językoznawstwie termin pole tematyczne po raz pierwszy 
pojawił się w monografii Słownictwo poezji miłosnej J. Słowackiego 
na tle tradycji autorstwa Teresy Skubalanki (1966). Badaczka przed-
stawiła strukturę semantyczną słownictwa, w której można wyróżnić 
takie kręgi tematyczne, jak nazwy przeżycia erotycznego czy nazwy 
osób kochających się. Skubalanka terminu pole tematyczne używała 
wymiennie z terminem pole konotacyjne. Jednym z badaczy, którzy 
wprowadzili koncepcję pola znaczeniowego na grunt rodzimej lingwi-
styki, był Walery Pisarek (1967). Uczony podkreślał, jak użyteczne jest 
posługiwanie się teoriami pola w badaniach stylistycznych. Pisarek 
zaproponował także własne określenie: pole synonimiczne, które jed-
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nak nie przyjęło się w dalszych badaniach lingwistycznych. Kolejnym 
językoznawcą, który podjął próbę usystematyzowania terminologii 
dotyczącej badań nad polem językowym i wprowadzenia ich na grunt 
polskiej lingwistyki, był Władysław Miodunka (1980). Istotne miejsce 
wśród opracowań związanych ze zjawiskiem pól znaczeniowych zajmu-
ją prace Ryszarda Tokarskiego. Uczony definiuje pole wyrazowe jako 
zbiór wyrazów powiązanych wspólnym znaczeniem, między którymi 
istnieją określone odniesienia znaczeniowe, dające w konsekwencji 
system zwarty i hierarchiczny (Tokarski 1978: 201–213). Terminy 
pole wyrazowe i pole znaczeniowe badacz stosuje wymiennie. W pracy 
Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze) Tokarski opi-
sał leksykę jako system, uporządkowany zbiór wyrazów tworzących 
pole znaczeniowe, proponując termin pole leksykalno-znaczeniowe. 
Tokarski podkreślał, że według większości teorii pól znaczeniowych 
dana jednostka leksykalna nie stanowi autonomicznej całości, badanie 
wyrazów w izolacji jest zatem pozbawione sensu. Badaczką, która 
podzieliła słownictwo na grupy tematyczne, była Zofia Cygal-Krupa. 
W monografii Słownictwo tematyczne języka polskiego autorka powią-
zała pojęcie słownictwa tematycznego, które określiła jako „słownictwo 
konkretne, nazwy konkretnych rzeczy związane z określonym tematem” 
(Cygal-Krupa 1990: 11), z pojęciem centrów zainteresowań. Tematy 
te wydziela się na podstawie analizy owych centrów zainteresowań 
(które to pojęcie wywodzi się z pedagogiki ogólnej i pozwala na orga-
nizację zajęć szkolnych wokół określonych treści) (Cygal-Krupa 1986: 
12–13). Pojęciem pola tematycznego posłużył się również Andrzej 
Markowski w pracy Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny 
(1992). Odwołując się w swojej rozprawie do wcześniejszych badań 
językoznawców, prezentuje on własną koncepcję podziału polszczyzny 
na sfery i pola tematyczne. O różnicy między polem semantycznym 
a polem tematycznym pisze Teresa Smółkowa w monografii Neologizmy 
we współczesnej leksyce polskiej (2001). Uczona proponuje rozumienie 
pola tematycznego jako grupy wyrazów, które odnoszą się do tego 
samego wycinka rzeczywistości. Pole tematyczne może obejmować 
wyrazy należące do leksyki ustabilizowanej, a także neosemantyzmy 
i neologizmy mające strukturę derywatów sufiksalnych i prefiksalnych, 
złożeń itd. Według niej pola tematyczne są odpowiednim narzędziem 
do badania relacji język – poznanie – kultura – rzeczywistość, po-
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nieważ leksemy tworzące dane pole tematyczne nie tylko nazywają 
fragmenty rzeczywistości pozajęzykowej, ale także ukazują, w jaki 
sposób interpretuje je nazywający je człowiek, należący do określonej 
kultury czy środowiska. Pola wyrazowe (tematyczne), jak podkreśla 
Smółkowa, są bardzo przydatną metodą badania współczesnej leksy-
ki, również do analizy elementów języka, którymi porozumiewają się 
użytkownicy języka pochodzący z różnych kręgów środowiskowych 
czy kulturowych: „wyrazy składające się na zasób leksykalny są jednak 
nie tylko nazwami odpowiadających im fragmentów rzeczywistości 
pozajęzykowej, ale przede wszystkim odzwierciedleniem sposobu inter-
pretacji tych fragmentów przez nazywającego je człowieka, należącego 
do określonej kultury” (Smółkowa 2001: 99). Taki sposób rozumienia 
pojęcia pola tematycznego jest najodpowiedniejszy w analizie odmiany 
środowiskowej będącej przedmiotem badań w niniejszej książce. Tema-
tycznie uszeregowano leksykę także w słowniku autorstwa Małgorzaty 
Kity i Edwarda Polańskiego. Wyróżniono w nim cztery główne pola:  
A. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA, B. CZŁOWIEK 
JAKO ISTOTA MYŚLĄCA, C. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPO-
ŁECZNA, D. ŚWIAT WOKÓŁ CZŁOWIEKA (zob. Kita, Polański 
2002), odnotowując w ich obrębie kilkanaście tysięcy prostych i złożo-
nych jednostek leksykalnych. Stratyfikacji słownictwa pod względem 
tematycznym dokonano również w słownikach glottodydaktycznych, 
np. w Ilustrowanym słowniku podstawowym języka polskiego z indek-
sem pojęciowym autorstwa Zofii Kurzowej (Kurzowa 1999), a także 
w Słowniku minimum języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej 
Haliny Zgółkowej (Zgółkowa 2009). 

Najnowsze założenia klasyfikacji współczesnej leksyki prezentuje 
Barbara Batko-Tokarz. Badaczka sformułowała je w związku z powsta-
jącym Wielkim słownikiem języka polskiego PAN pod redakcją Piotra 
Żmigrodzkiego (WSJP PAN). Autorka w artykule Tematyczny podział 
słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego (Batko-Tokarz 2008), 
który w uzupełnionej formie opublikowała w książce Tematyczny 
podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, prakty-
ka, leksykografia (Batko-Tokarz 2019), zwróciła uwagę na kwestie 
dotyczące podziału na pola tematyczne w przypadku słownika, który 
ma stanowić opracowanie całości bogactwa leksykalnego polszczyzny 
(Batko-Tokarz 2008: 33). 



60

Słownictwo miłośników psów zaklasyfikowałam do pól tematycz-
nych (a nie leksykalnych czy semantycznych), zgodnie z koncepcją 
pól tematycznych zaproponowaną przez Teresę Smółkową, która pole 
tematyczne rozumie jako zbiór leksemów składających się nie tylko 
z wyrazów nazywających fragmenty rzeczywistości, ale także z określeń 
obrazujących interpretację wycinka rzeczywistości przez opisującego 
ją człowieka należącego do danego środowiska, kręgu kulturowego itd. 
Z tego względu pole tematyczne to dobre narzędzie do badania relacji 
język – poznanie – kultura – rzeczywistość. W granicach pola tematycz-
nego mogą znajdować się leksemy pochodzące z różnych odmian języka 
– polszczyzny ogólnej, specjalnej, zawodowej i środowiskowej oraz 
potocznej i ekspresywnej. Pole obejmuje wyrazy należące do leksyki 
już ustabilizowanej, ale także neosemantyzmy i neologizmy o różnej 
strukturze gramatycznej (Smółkowa 2001: 98–99).
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5. Pola tematyczne słownictwa miłośników psów

Zasadę stratyfikacji słownictwa stanowiło wskazanie pól tematycz-
nych, które są najistotniejsze z punktu widzenia miłośników psów, 
i tematyki, którą poruszają oni na portalach internetowych. Taki sposób 
prezentacji leksyki pozwoli wskazać najbardziej rozbudowane pola 
tematyczne, najbardziej produktywne nazewniczo zakresy tematyczne 
związane z leksyką, m.in. określenia psów, właścicieli psów, derywaty 
oparte na nazwie danej rasy itd.

W niniejszej książce leksyka wyekscerpowana z rozmów prowa-
dzonych na portalach internetowych skupiających miłośników psów 
stała się podstawą wydzielenia w słownictwie psiarzy następujących 
pól tematycznych:
5.1. Ogólne określenia psów
5.2.  Nazwy ras psów
5.3.  Określenia płci psów

5.3.1. Ogólne określenia suk 
5.3.2. Określenia suk danej rasy 

5.4. Określenia wyglądu psów
5.4.1. Określenia umaszczenia psa
5.4.2. Określenia rodzajów psiej sierści
5.4.3. Określenia oczu psa
5.4.4. Określenia psich uszu
5.4.5. Określenia elementów pyska psa
5.4.6. Określenia psich ogonów
5.4.7. Określenia psich sylwetek
5.4.8. Określenia psów małych
5.4.9. Określenia psów o krótkich łapach
5.4.10. Określenia psów otyłych
5.4.11. Określenia psów po kastracji i suk po sterylizacji
5.4.12. Inne określenia wyglądu psów

5.5. Określenia charakteru psów
5.6. Określenia związane z użytkowością psów
5.7. Określenia związane z bezdomnością psów
5.8. Określenia związane ze zdrowiem psów

5.8.1. Określenia chorób psów
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5.8.2. Określenia objawów chorób u psów
5.8.3. Określenia badań i zabiegów przeprowadzanych na psach
5.8.4. Określenia psów dotkniętych chorobą

5.9. Określenia związane ze szkoleniem psów
5.9.1. Określenia metod szkolenia psów
5.9.2. Określenia związane z behawioryzmem psów
5.9.3. Określenia komend wydawanych psom 
5.9.4. Określenia psich sportów

5.10. Określenia osób tworzących środowisko miłośników psów
5.10.1. Ogólne określenia miłośników psów 
5.10.2. Określenia miłośników psów danej rasy
5.10.3. Określenia osób działających na rzecz psów przebywają-

cych w schroniskach dla zwierząt
5.10.4. Nazwy osób zajmujących się psami zawodowo
5.10.5. Określenia osób negatywnie postrzeganych w środowisku 

miłośników psów
5.10.6. Określenia weterynarzy

5.11. Nazwy miejsc związanych z psami
5.12. Nazwy pożywienia dla psów
5.13. Nazwy akcesoriów dla psów

Ogólna liczba leksemów jest nieco mniejsza niż suma wyrazów 
i połączeń wyrazowych w poszczególnych polach, ponieważ niektóre 
jednostki leksykalne występują nieraz w kilku polach. Definicje kon-
struowałam na podstawie kontekstów, w których pojawia się dany 
wyraz bądź związek wyrazowy. Jak wspomniałam wcześniej, określenia 
rzadko występujące w bazie danych to te, które pojawiły się mniej niż 
5-10 razy, zaś częste to te, które mają frekwencję wyższą niż 10.

5.1. Ogólne określenia psów 

W internetowych rozmowach członków wspólnoty miłośników psów 
zauważyć można tendencję do częstego posługiwania się środowisko-
wymi, żartobliwymi i/lub pieszczotliwymi synonimami rzeczownika 
pies (jest ich około 4,5% w całym zasobie leksykalnym). Pojawiają się 
one w kontekstach o silnym zabarwieniu emocjonalnym. Są to częste: 
piesław, psiur, psiul, psiulek, piesiolek, psiuch oraz szczenior (będący 
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nominacją szczenięcia) i rozkoszniak. Często pojawia się także egzem-
plifikacja ogoniasty:

na początku miał wzdęcia i gazy ale jakoś szybko się do niej 
przyzwyczaił, składu nie ma z najwyższej półki, ale cenowo jest 
przystępna, piesław nie może kurczaka, jest alergikiem, więc 
akurat to dobranie składników mu pasuje (zooplus.pl).
No dobra może trochę przesadziłam, ale po raz drugi nie na-
rażę mojego staruszką na podobne przyjemności wynikłe ze 
zjadania kości w jego wieku. Faktycznie wszystko podawane 
z umiarem i odpowiednio do wieku na pewno nie zaszkodzi, 
chociaż po takim doświadczeniu nie odważę się podać schabiku 
mojemu drugiemu psiurowi (dogomania.com).
Mój labrador waży teraz 15kg, urodził się 4 października w ho-
dowli Adekatos. Nasze dziecie ;) <3 Witamy wszystkie urocze 
psiule :D (labradory.info).
Muszę powiedzieć, że moje psiulki nie uczulają mnie. Ale też 
nie mam kłopotów z alergią.Amastify tybetańskie nie uczu-
lają? Przecież mają dosyć długą sierść... A w ogóle są śliczne 
(dogomania.com).
Jest psem moich marzeń, świetnym kompanem dnia codzienne-
go! Więź która Nas łączy z dnia na dzień jest coraz mocniejsza. 
Po prostu kocham mojego piesiolka. Ooowłaśnie zerka na mnie 
i prosi, żeby przekazać Serdeczne pozdrowienia dla wszyst-
kich, którzy się nim opiekowali. Mówi jeszcze, że jesteście 
w porządkui robicie kawał roboty (ciapkowo.pl).
Myślę, że ta papka to całkiem dobry pomysł, ale już wczoraj 
swoje zrobiły parafina i czopki glicerynowe no i mój wiekowy 
psiuch się w końcu załatwił (dogomania.com). 
Obecnie pojawił się chociaż cień szansy na dodatkowe 4 łapy 
na metrażu w przyszłości. Zaczęłam więc rozmyślać o tym 
jakie cechy powinien przejawiać szczenior, żeby kiedyś być 
godnym następcą Szamanowego Potwora. Kolejną zagwozdką 
jest wybór rasy. Border? Whippet? Parson? A może Malinois? 
(skydog.pl). 
4 rozkoszniaki czekają na domki.Hermiona, Harry, Harrold 
i James to rodzeństwo. Każdy z innym charakterem, maluchy 
mają 7-8 tygodni, jedzą pokarm stały, nie piją już mleka. 
Mama szczeniąt waży 8 kg., ale one raczej będą ciut większe 
(facebook.com). 
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Cieszę się, że udało wam się odnaleźć pieska Ja jestem 
w trakcie poszukiwania swojego ogoniastego i to, że zna-
leźliście swoją suczkę dodaje mi optymizmu. Mam nadzieję, 
że suczka już nigdy się nie zgubi (wizaz.pl).

Do innych, nieco rzadziej występujących ogólnych, pieszczotliwych 
określeń psów należą merdak i merdaczek: 

Nasze słodkie merdaki czekają na nowy domeczek <3 (psy.pl). 
Cześć wesołe merdaczki. Fajnie wypadacie na fotkach i te 
wasze roześmiane pychole .  basiu fajnie fotki twoich piesków 
. Pozdrawiam serdecznie <3 (psiakosc.com).

Jednym z określeń, które zostało przejęte przez wspólnotę psiarzy, jest 
pieseł. Źródłem powstania tej nominacji jest polski odpowiednik ame-
rykańskich memów z tzw. doge’em, czyli psem rasy shiba inu, którego 
zdjęcie z charakterystyczną miną i spojrzeniem jest opatrywane tekstem 
„wow”. Profil „Pieseł” na Facebooku obserwuje ponad 280 tys. użyt-
kowników. Od neologizmu pieseł powstało także zdrobnienie piesełek:

Każdy pieseł chce być tulony ja swojego zawijam w kocyk 
i tule jak mu ciepło to wychodzi mimo ze ma 8 lat i tak dla mnie 
zawsze będzie szczeniaczkiem ;p (m.interia.pl).
dzień dobry! jestem Krzysiek i kocham kotełki i piesełki, sam 
nie wiem, które bardziej : D (krakvet.pl).

Mianem rodowodziak psiarze powszechnie określają psy rasowe 
z rodowodem:

Ja tak samo mam kundla i wiem ze dwa nastepne to beda rodo-
wodziaki [milosc moja i mojego faceta do dwoch ras] a potem 
jesli juz nie zakochamy sie jakiejs rasie beda juz kundelki ze 
schronu (psiaki.pl).

Część określeń to nominacje psów mieszanych, czyli takich, u których 
nie da się rozpoznać, kim byli ich rodzice, przodkowie: kundzio, kundzia, 
mix, natomiast wielorasowcem lub psem wielorasowym jest pies, u którego 
możliwe jest wskazanie przodków (wszystkie nominacje występują często):
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Mój piesek też to zwykły kundziu, jest najkochanszy na swiecie, 
jak każdy kundelek <3 (dogomania.com).
Dla naszej kundzi liczy się tylko mizianko i kiełbaska, wtedy 
jest w raju <3 (zapytaj.onet.pl).
mix dogo de canario – wykastrowany ok. 4letni pies, w schronisku 
od 2 lat. Tajger na pewno jest psem dla „wybranych”. Potrzebuje 
mądrej i konsekwentnej osoby, która będzie nad nim pracować. 
Nie wiem co zrobiłby gdyby ktoś obcy wlazł mu do kojca, ale 
„przekazany” komuś na spacer zachowuje się wzorowo, (fun-
dacja-ast.pl).
to śliczny wielorasowiec :) Po co Ci wiedzieć kim byli jego 
przodkowie? Ważne, że zebrał po nich wszystko co najlepsze 
:) (krakvet.pl). 
Gapa miły pies wielorasowy szuka domu <3 (adopciaki.pl).

5.2. Nazwy ras psów15

Środowisko psich miłośników tworzą w dużej mierze pasjonaci 
poszczególnych ras psów. Pole tematyczne obejmujące rasy psów za-
wiera największą liczbę określeń (około 29% całego zasobu leksykal-
nego). Bardzo często hodowcy konkretnych ras skupiają się w fankluby, 
tworząc fora i portale internetowe przeznaczone dla miłośników danej 
rasy, np. golden retriever. Ogólnym określeniem psa rasowego jest 
rasowiec (popularnie wśród pasjonatów psów):

Kundelki na pewno nie są psami mniej inteligentnymi. Mitem 
jest też twierdzenie, że niczego nie osiągną w sporcie [...] Ra-
sowce same z siebie wcale nie są takie idealne tylko dlatego, 
że mają rodowód (psy.pl).

Wśród określeń rasy golden retriever pojawiają się często nastę-
pujące nazwy: gold, golden, goldenek, goldzio, goldi, goldas, złotko 
i rzadko – golduch: 

A ja mogę polecić w stu procentach golda!!!! Sama posiadam 
takowego pieska,zakupiony był właśnie ze względu na dzieci. 

15 Pisownię oficjalnych nazw ras psów stosuję za: Monkiewicz, Rogowska, Wajdzik 
2011.
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Bardzo trafny wybór był [...] Łagodny psiak,łatwo można go 
czegokolwiek nauczyć więc na prawdę polecam! (forum.lm.pl).
Mój 6 letni golden od jakiegoś czasu ma zatkany nos(?) jedna 
dziurka jest całkowicie zaschnięta i z jakby strupkami, a druga 
cała mokra. Piesek męczy się przy oddychaniu. Bardzo dużo ki-
cha. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? (ozwierzakach.pl).
Znaleziono goldenka! Poszukujemy właściciela! Pierwszego 
stycznia ok. godz. 13 w Bydgoszczy został znaleziony golden-
retriever. Biegał po jezdni, nie miał obroży. Bardzo grzeczny, 
dał się przywołać i bez problemu wszedł do auta. Pani, która go 
znalazła, oddała godo schroniska, gdzie sunia czeka, aż zgłosi 
się po nią właściciel.! (wartagoldena.org.pl).
Moj goldzio jest zadowolony, nie kombinuje z nadmiaru energii, 
nieniszczy nic w domu,wiecmysle ze jest ok (forum.gazeta.pl).
Twój goldi jest dużo jaśniejszy od mojego Mój to się musiał 
mieć jakiś przodków seterowatych. Bardziej rudy, znaczy gold 
(forumogrodniczeoaza.pl).
Luna to typowy goldas, lubiący błoto i kałuże, ale nie używam 
szamponów, po prostu płukam pod prysznicem, z skrajnych 
przypadkach użyję mydła dla dzieci, szamponu użyłam 1 raz 
(cafeanimal.pl).
Jak przystało na Francuza, imię tez ichniejsze. Nasz dom powięk-
szył sie o złotko w wydaniu bardzo złotym. Tak, ze jest (goldeny.
wroclaw.pl).
Mój golduch to regularny wariat, gryzie, szarpie wszytsko co 
wpadnie mu w łapy, meble, wszystko (dogomania.com).

Kolejną rasą licznie reprezentowaną w tym polu tematycznym jest 
labrador retriever. Liczba określeń danej rasy świadczy o jej popular-
ności wśród psiarzy: labradory, podobnie jak psy rasy golden retriever, 
należą do łagodnych, przyjaznych dzieciom psów, dlatego od lat cieszą 
się nieustającym powodzeniem. Dla nazwania tej rasy psa odnotowa-
łam aż trzynaście leksemów: biszkopt, biszkopcik, lab, labuś, labek, 
labi, labusiowy, labcio, labkowaty, labuch, labiszon, labiszonek oraz 
żartobliwe – blablador. Wszystkie pojawiały się często:

Mam dwa labki na wydanie. Maluchy urodziły się 20.07.2016 
– mama czarna a tata biszkopt (alegratka.pl).
 Nie odważyliśmy się wejść między boksy – suczkę wybraliśmy 
w internetowej galerii. Ponieważ dotarliśmy do schroniska póź-
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no (zabierając po drodze dziecko ze szkoły) , przyprowadzili 
nam psiaka do biura (…). No i mamy pięknooką Lunę – małego 
biszkopcika :) (f.kafeteria.pl).
To prawda że laby to psy bardzo aktywne, ale to długodystan-
sowce. Piez z taką masą raczej nie powinien biegać przy rowerze, 
który jedzie z dość dużą prędkością. Jeżeli już to lab biegnie 
bez smyczy i sam sobie reguluje tempo (forum.labradory.org).
Mój czekoladowy labuś już 3 tygodnie nie jeździ na działkę, 
żeby nie stratował odnowionej trawy. Już nie wspomnę ko 
szocie odnowienia.xDxDxD. Ale labusie to takie słodziaki (pl.
bigpoint.com).
Mój labi ma 8 miesięcy i szczeka i to sporo. Przede wszytskim, 
gdy ktoś hałasuje na klatce schodowej lub gdy ktoś dzwoni 
do drzwi. Jest poprostu czujny [...] (dogomania.com).
Pańcio powiedział mi, że były to zdjęcia moich łapek, które 
niestety są dość mocno popsute i muszę mieć artroskopie... 
Że co !!! To taka mało inwazyjna operacja, która naprawi mi 
łapki, i dzięki której nie będę odczuwał bólu i będę mógł chadzać 
z moimi labusiowymi. (pomagam.pl).
Myślałam też nad yorkiem ze względu na jego wagę i możliwość 
szybkiej reakcji ( wziasc na ręce to nie problem) tyle że obawiam 
się że on raczej nie dotrzyma tempa labciowi na spacerach, cho-
ciaż koleżanka ma yorka tylko takiego nie do konca rasowego 
[…] (forum.biolog.pl).
Podoba mi się stwierdzenie „pełna dokumentacja matki” – a co 
z ojcem? Masz labkowatego – czy rodzice zostali przebada-
ni w kierunku dysplazji? […] Dba o dobro psów? Już samo 
wydanie szczeniaka w wieku 6 tygodni mówi samo za siebie 
(uniteddogs.com).
Borka też uwielbia moje kapcie. Myślałam, że konkretnie takie 
różowe, ale po zmianie na  zielone też z wielkim zapałem je 
obryza. Więc to nie to... a Wasze labuchy też kradną?  (forum.
labradory.org).
A ja chcę się pochwalić małym – dużym sukcesem ?Roxy udało 
się zrzucić 5 kilo. Teraz mój 9 letni ,wszystkożerny ,wiecznie 
głodny labiszon po sterylizacji, waży nie całe 30 kilo (adopcje.
labradory.org).
Labiszonek, czekał w przechowalni na wywózkę do brzydkiego 
schronu. Postanowiliśmy go uratować i zabraliśmy go do Dt 
(adopcje.labradory.org).
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Blablador najlepszym strażnikiem domostwa. Choć nieco 
zdziwiony na drugim zdjęciu. Dziwne, bo chyba lubi jak się jej 
zdjęcia robi (forum.labradory.org).

Jedną z ras psów, na której nazwanie wyekscerpowałam dużą liczbę 
określeń, jest bullterier. Są to (popularne): bull, bullek, bullik/bulik 
i rzadko: bulluś, bullin:

Cześć!!! A powiedz, skąd jest ten bull? jest z papierem czy bez? 
Jeśli ma papier może Hodowca coś doradzi? (forum.bulterier.pl).
Do ludzi nie dociera, że mój bullek jest spokojniejszy i bardziej 
łagodny niż obok biegający york. Dla ludzi to PIES MORDER-
CA. Faktem jest, ŻE PSA TRZEBA WYCHOWAĆ i będzie 
wszystko Ok (goldenline.pl).
Witam,mamy bullika ktory teraz bedziemial 3 latka.. ostatnimi 
czasy zdarza mu się powarkiwac i rzucać sie na czlonkow rodzi-
ny.. Nigdy nie byl bity wiec nie wiem co moglo u niego spowo-
dowac takie zachowanie. Szukam pomocy (forum.bulterier.pl).
Witam . Mam 2,5 letniego bulika . Problemy z nim zaczęły się 
pół roku temu , zaczęło się od agresji na ogon , potem w po-
mieszczeniach warczał na ludzi (również na nas – właścicieli) 
np. w aucie , w pokoju (forum.bulterier.pl).
Moj bulluś Diabluś ma taką dziwna przypadłość kręci się czesto 
za swoim ogonem, nie jest to wprawdzie uciążliwe aczkolwiek 
wiecznie musze myć po nim sciany (forum.bulterier.pl).
Mój bullin już czwarty raz rzucił się na kark mojej 14 letniej 
suki. Zaznaczam, że absolutnie nie jest wychowywany w at-
mosferze agresji (forum.bulterier.pl).

Grupa psów typu bull nazywana jest często TTB / ttb:

A co to ma do rzeczy? Tak jakby dziewczyny nie mogły mieć 
TTB.Warto najpierw zastanowić się nad charakterem i wy-
mogami danych ras,dopiero później martwić się karmą etc. 
(krakvet.pl).

W opisywanym polu tematycznym znalazło się także kilka określeń 
psa rasy dalmatyńczyk. Leksemy te są dosyć często stosowane przez 
psich miłośników, zwłaszcza hodowców tej oryginalnej rasy, a częstość 
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występowania określeń jest zbliżona: dalm, dalmatek, dalmatynek, 
łaciatek, łaciaty (wszystkie pojawiają się często):

A na co są uczulone wasze psiaki? I mam pytanko: czy wasze 
dalmy też chodzą „wiecznie głodne” tzn. szukają ciągle jedze-
nia. Oskar jest karmiony na razie 4 razy dziennie a potem i tak 
robi obchód domu i szuka czy coś nie leży na podłodze. Czy 
przejdzie mu to z wiekiem? (zwierzaki.org).
Hej. Błagam o pomoc. Mój dalmatek jest agresywny. Mieszka-
my w bloku. Piesek lubi sasiadów ale jak widzi kogoś obcego 
to sie rzuca. Od wczoraj próbujemy z klikeremm i chodzimy 
na miasto. Ale nie wiem czy to cos da. Błagam o pomoc. Z go-
rydzieki (ozwierzakach.pl).
Mam dalmatynka, mam też kotkę, ma 3 lata i nazywa się 
Antosia. Raz miała kocięta, potem przeszła sterylizację(forum.
dalmatynczyki.org).
Ania mam pytanko a propos twoich planów sprowadzenia ła-
ciatka. Dlaczego z Finlandii, czy masz już wybraną hodowlę ??? 
A może pieska z Norwegii z hodowli dalmówSpotnik?? Oni 
mają rewelacyjne psy, wystarczy popatrzeć... (dogomania.com). 
Może zorganizujemy w przyszłym roku wyprawę na specjali-
styczną dalmatyńczyków do Czech ? Byłoby fajnie. A tak w ogo-
le to planuję sprowadzenie kolejnego łaciatego z Finladii, ale 
to na razie TYLKO plany :-? Ale kto wie ..... (dogomania.com).

Często pojawiające się określenie psa rasy bullmastiff to bullmiś:

W sobotę kiedy zobaczyłam psa – natychmiast go zabrałam. 
Obecnie opiekę nad bullmisiem sprawuje fundacja Animalia 
(dogomania.com).

Analiza materiału pozwoliła mi wyodrębnić dwa często stosowane 
określenia psa rasy doberman – dobek, dobuś i dobcio – ostatnie okre-
ślenie występuje rzadko:

Mój dobek ma rok i jest totalnym dzieciuchem. Co do instynktu 
stróżowania to rozumiem, że masz dom z ogrodem i zastana-
wiasz się kiedy pies zacznie się interesować bronieniem posesji. 
Z pewnością niedługo ;) (dogomania.com).
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Najbardziej ciesze się z powitań, kiedy mój dobuś odstawia 
ten swój wyjątkowy taniec, zarezerwowany tylko dla mnie...
(doberman.pl).
...rozstanie z ukochanym dobciem nigdy nie może być łatwe, ale 
czasem inaczej niemożna.Ja swojego dobcia muszę zostawiać 
na 5 dni w tygodniu, a czasem dłużej. Wiem, że jest mu w domu 
dobrze i że wszyscy o niego dbają, ale to mi wcale nieułatwia 
niczego (doberman.pl).

Na nazwanie rasy owczarek niemiecki odnotowałam określenia 
ON/on oraz onek, a na nazwanie rasy długowłosy owczarek niemiecki 
dwa leksemy – don / DON (od długowłosy owczarek niemiecki) oraz 
donek. Onkowy i onkopodobny (pies) to nominacje psów podobnych 
do rasy owczarek niemiecki (wszystkie są częste): 

Owczarki to największe przytluasy? No rzeczywiscie ONy to 
takie duze przytalanki ;) ale wedlug mnie nagrode na najwie-
kszego przytulaka rodku dostal by maltanczyk ;) pozdrawiam! 
(cafeanimal.pl). 
Owczarki niemieckie generalnie uważane są za psy idealne – 
lojalne, mądre, odważne, grzeczne. Prawda jest jednak taka, 
że wszystko zależy od naszego podejścia. Z czym muszą sobie 
radzić właściciele onków?(psy.pl). 
Owczarek staroniemiecki ma zupełnie inny wzorzec. Podsta-
wowe różnice dotyczą: włosa – o don ma 5-10 cm, u OS ma 
ponad 10 cm, budowy ciała – DON ma wyższy i dłuższy kłąb, 
bardziej opadajacy zad i  głębsze kątowanie kończyn tylnych, 
OS są większe do 5 cm i cięższe do 10 kg, grubszej kości,  
cięższym i mniej wydajnym ruchu oraz innym (spokojniejszym) 
temperamencie niż DON (forum.owczarkopedia.pl).  
Owczarki staroniemieckie to są zwykłe donki, ktoś sobie dorabia 
ideologię w celach marketingowych  (forum.owczarkopedia.pl).  
Mały onkowy czeka na domek (adopciaki.pl).
Witam! sorki ale piszę w imieniu mojego sąsiada który wziął ze 
schroniska ONkopodobnego psa o imieniu Butus (owczarek.pl).

W polu tematycznym „rasa psa” znalazły się dwie nominacje trzech 
ras psów: owczarek węgierski komondor, owczarek z Bergamo oraz 
owczarek węgierski puli: dredziak i dredziarz. Należy podkreślić, 
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że o niezbyt dużej popularności tej rasy świadczy fakt, iż określeń nazy-
wających psa tej rasy próżno szukać na forach innych niż dotyczących 
stricte rasy komondor lub puli. Owczarka węgierskiego psiarze ponadto 
określają mianem pulik. Wszystkie wymienione nazwy są częste: 

Mimo, że nie mamjużaka jestem ich miłośniczką. Mam trochę 
podobną rasę z charakteru. Mam nadzieję, że forum się rozwinie, 
bo lubię oglądać jużaki i czytać opisy zachowań, które  czasem 
są  identyczne jak moich dredziaków (forum.juzak.pl).  
Najbardziej charakterystyczną cechą Bergamsco (zjawiskowy 
dredziarz) jest oczywiście ich okrywa włosowa, która składa się 
szaro- płowych włosów, tworzących grube, płaskie, filcopodob-
ne warstwy.  Ten egzotyczny wygląd, w połączeniu z słusznym 
wzrostem nadają psu dosyć groźnego charakteru. Nic  bardziej  
mylnego (psy.pl).  
Witam serdecznie. Trafiłam tu przypadkiem, bo od jakiegoś cza-
su gryzę się z myślami czy przejść z  karmy suchej na BARFa. 
Mam w tej chwili 7 dorosłych psów i 3 szczeniaki (2 puliki, 
7 komondorów i  staruszka owczarka niemieckiego). Czytam 
i czytam o tym wszystkim nie wiem czy i jak przejść na  inne 
żywienie... (barfnyswiat.org.pl).

Psy ras typu buldog, zarówno francuski, jak i angielski, nazywane są 
za pomocą takich samych określeń odnoszących się do pierwszego członu 
nazwy rasy – bulwa, bulwinek, bulwiak, buldzio. Powszechnie stosowana 
jest pierwsza nominacja, pozostałe odnotowałam dziesięciokrotnie:

Eliza, mój teść w świętokrzyskim zna się na bulwach. Sam 
hoduje je od kilkunastu lat, każdy  pies  którego mieli miał pro-
blemy o których piszesz, buldogi angielskie moim zdaniem są  
jeszcze bardziej  wymagające, są cięższe, bardzo łatwo u nich 
o nadwage (fashionelka.pl) 
Siersclsni i mniej wypada dzieki ksztaltowi karmy nie polykajek 
a gryzie co dla mnie jest bardzo  wazne. Lubi ja i nie jest na nia 
uczulony jak na wiekszosc karm tak... super jest karma specjalnie 
dla  kochanych bulwinek (royalcanin.pl).  
I jeszcze jedno pytanko, czy naprawdę tak trudno nauczyć 
bulwiaka domowej czystości?  czytam sobie tutaj różne wy-
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powiedzi i wątek tego, że dośc trudno buldożka oduczyć „posi-
kiwania” tu i ówdzie, przejawia się dość często (goldeline.pl).
nasza psia ekipa ma dużo cierpliwości do naszego psiego ucznia 
i na każdym kroku buldzio jest na  ile to możliwe, patrząc 
na jego temperament, uczony przez nasze psiaki prawidłowych  
psich  zachowań. Najważnjejsze że w domu żyjący dobrze 
ze swoją ludzką rodzinką a w tym z  dwójką dzieciaczków 
(likedog.pl).

Jedną z najliczniej reprezentowanych ras psów, biorąc pod uwagę 
częstość występowania jej środowiskowych nazw, jest rasa Jack Russell 
terrier: jtr, raselek oraz rzadko dżekuś: 

Ta rasa dla osób, które mają podwórko. Jtr jak i inne psy potrze-
bują wczesnej socjalizacji z innymi  psami i z zachowań, które 
opisujesz, chyba tego zabrakło. Nasz pies jest żywy ruchliwy i  
niewiarygodnie bystry ale mamy małe dziecko i nie ma żadnych 
problemów ! (psy.elk.pl).
Zeszłej nocy,mieliśmy pełne ręce roboty.Poprzez cesarskie cięcie 
przyszły na świat małe  raselki (voofla.com).
Witam Nasz dżekuś Lu to bardzo przyjazny piesek – bardzo 
lubi towarzystwo wszystkich piesków ale  ceni sobie także ludzi 
nie tylko domowników.Ma niespełna rok niestety okazało się 
że ma chore  nerki. Piesek jest z hodowli i posiada rodowód. 
Poza tym bardzo radosny i jest wielkich ulubieńcem  spania 
w łóżku. pozdrawiam (psy.elk.pl).

Równie często pojawiającymi się nazwami są określenia foksteriera 
– foks oraz foksik:

A teraz odpowiem ci ,że to tak troche jest z tymi foksami, dla-
tego często tracą dom. Moje są do tej pory takie same oprócz 
demolowania. Jeżeli liczysz,że z foksteriera zrobisz baranka to 
na to nie licz stada (psy.elk.pl).
Foksterier został znaleziony 19 marca w Białymstoku, na ul. 
Klepackiej. [...] foksik może pochodzić z bardzo odległej części 
miasta. Piesek jest raczej młody, wydaje się, że ma około półtora 
roku (poranny.pl).
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Wśród hodowców dużym powodzeniem cieszy się rasa gordon 
terrier, o czym świadczą często można znaleźć na forach i portalach 
określenia dotyczące tej rasy – gordon i gordonek:

Obyło się wprawdzie bez ataku paniki, jednak sytuacja ze szcze-
kliwym gordonem w roli głównej była dla mojego psa źródłem 
dużego stresu (piesdokwadratu.pl).
Ja mam gordonka 6-letniego,tez też bez rodowodu ale jest 
cudny.Mieszkamy w Krakowie,wiec chyba troszke za daleko 
(psy.elk.pl).

W słownictwie psiarzy odnotowałam także jedno określenie rasy 
wyżeł czeski fousek skrócone do członu fousek:

Bardzo zależy mi na kupieniu fouska – suczki. Jestem myśliwym 
i leśnikiem. Przeglądam gazety, internet itp. i nic nie znalazłem. 
Może ktoś da mi jakiś namiar. Najlepiej woj. dolnośląskie (za-
chodnia Polska) (ozwierzakach.pl).

Psa rasy basset hound środowisko psiarzy określa mianem basse-
cik, a rasa bernardyn często nazywana jest benek lub bern (wszystkie 
nominacje pojawiają się często):

Bassecik mały 😊 Mam prosbe do wszystkich basseto-mania-
ków, powiedzcie mi cos więcej o tej rasie (dogomania.com).
Cała 90tka benków w potrzebie, ich opisy, ogloszenia, miejsca 
pobytu (rejony). Tu chcialabym tez wrzucic wyszukiwarke np. 
suka, mloda (do lat 5) woj, mazowieckie, lubi dzieci, toleruje 
koty – kumacie?:)(dogomania.com).
Berny to niedźwiedzie, ale mmimo miłego uspodobienia sa 
wielkie, trzeba je ułożyc odpowiedno (psy.pl).

Analiza materiału leksykalnego pochodzącego z forów skupiających 
miłośników psów pozwoliła na wyodrębnienie takich środowiskowych 
nazw ras psów, jak: grzywacz oraz grzywka – pies rasy grzywacz chiń-
ski, a także łysol i łysolek (określenia te występują często i znajdują się 
także w polu tematycznym „wygląd psów”). Grzywacz chiński typu 
powder puff określany jest jako pp i powderek (rzadkie):
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Generalnie grzywacz jest psem aktywnym i radosnym z cią-
gle merdającym ogonem [...]. Grzywki uwielbiają szaleńcze 
gonitwy niezależnie od wieku (szczególnie z innymi grzywa-
czami) i doskonale sprawdzają się w psich sportach (obedience 
i agility, znam kilka naprawdę świetnie pracujących grzyw) 
(sledztezpies.pl).
Oczywiście są psy , które mają więcej podszerstka, inne 
mniej. Ale wszystkie mają to samo .No. Może poza łysolami. 
Chińskie grzywacze cieplutkie są i milutkie i kosztują około 
1 tys. Pytałam hodowczynię na wystawie (psy.pl).
Ja też uwielbiam łysolki, sa takie drobniutkie i kochane <3 (psy.pl).
I jeszcze jedno- czy PP musi mieć jakąś określoną długość włosa 
przy przygotowywaniu go na wystawy? Widziałam powderki 
strzyżone na krótko ze względów praktycznych(dogomania.com).

Coraz bardziej popularną rasą wśród miłośników psów staje się sybe-
rian husky, o czym świadczą portale skupiające pasjonatów tej rasy: sy-
beriahusky24.fora.pl czy fundacja-polnocniaki.pl. Często pojawiające się 
środowiskowe nominacje tej rasy to haski, haszczak, hasior i hasiorek:

Nawet słyszałam opinie że WSZYSTKIE HASKI SĄ BAR-
DZO PODŁE. Osobiście moja Bluma nie sprawia mi kłopotów 
chociaż mieszkam w kamienicy... Może mówią to z zazdrości 
(przynajmniej mam taką nadzieje). Proszę was powiecie jak to 
jest z tymi milusińskimi (syberianhusky24.fora.pl). 
Mieszkam z moimi haszczakami w mieście, w bloku :( więc siłą 
rzeczy zwyczajne spacery to podstawowa forma ich aktywności. 
Dlatego od wczesnego dzieciństwa są uczone chodzeniana smyczy 
( również przy nodze , a nie tylko na „wyrwirączkę” oraz innych 
pożytecznych w mieście zachowań. Mają też okazję do kontaktów 
międzyrasowych :) zwłaszcza na tzw. dużych spacerach połą-
czonych ze swobodnym hasaniem po łąkach (dogomania.com).
m tylko 13 lat i chce sam sobie uzbierać na haszczaka.To 
będzie mój 1 hasior dlatego chcę wybrać jak najlepiej a akurat 
położenie tej hodowli mi pasuje ponieważ mieszkam 70km od 
Warszawy(Białobrzegi).Pozdrawiam (syberianhusky24.fora.pl).
Prowadzenie adopcji doprowadziło mnie do kolejnego hasiorka 
Kayetana. Miał być u nas w ramach Domu Tymczasowego, ale 
walcząc o jego zdrowie i równowagę psychiczną coraz bardziej 
się z nim związywałam (fundacja-polnocniaki.pl).
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Hovek i hovuś to egzemplifikacje rasy hovawart. Oba określenia 
występują często:

Z psów jakie znam wszystkie na hasło „Chodź się kąpać” zwie-
wają gdzie się da, byle daleko od łazienki... Nie wiem, jak inne 
hovki. Przypuszczam, że miłość do wody typu jeziora itp. jest 
powszechna (forum.hovawart.pl).
Mój hovuś też tak „reaguje” na błocko. Przeciez tak fajnie sie 
w nim tapla, a potem jak się Pani lub wskoczy na plecy, ojjj to 
już coś. Zabawa na całego (forum.hovawart.pl).

Pole tematyczne „nazwy ras psów” obejmuje także kilka określeń 
jamnika – jamniczor, jamnior, jamniorek, jamniolek i jamniś. Pojawiają 
się one jednak rzadko. Parówa, parówczak i parówka – te żartobliwe 
nominacje rasy jamnik, której wydłużona sylwetka przypomina kształ-
tem parówkę, występują często:

Delikwent posiada pięknego pieska ;) A właśnie nie przejmuj 
się. Mój pies jak był mały też wyglądał jak jamniko-retlerek, 
ale teraz to już porządny jamniczor xD Dobra kończę, bo nie 
mam pomysłu o czym by tu jeszcze napisać :) (forum.gram.pl).
Nie wiem moje jamniory nigdy nie byly agresorami ( a juz na-
pewno nie w stosunku do swoich opiekunów czyli nas) z reszta 
widac to na zdjeciach jaki Jurek jest agresor (dogomania.com).
Mam jamnika Rudego. Jest wspanialym kochanym 10 miesięcznym 
szczeniakiem. Ale ma jedną podstawowa wadę – jest agresywny 
[…] Mam cichą nadzieję ze z tego wyrośnie bo inaczej chyba mnie 
eksmitują z bloku:)))) I chyba moge powiedzieć że mam agresyw-
nego jamniorka ale tak bardzo kochanego:)))) (dogomania.com).
Mój jamnik ma już 9 lat. Teraz jest troche spokojniejszy, ale jesz-
cze jakieś 2 lata temu był agresywny… jedyna odoba, korej nie 
gryzł to mój tata, ale pewnie dlatego że sie go bał...ale naszczęście 
jamniole już jest stary i spokojny... (dogomania.com).
Jamniś szorstkowłosy z domieszką terierka czyli… Cacek szuka 
domu…wszyscy którzy znają jamniki, ich niewinne oczęta i jed-
nocześnie zwodnicze charakterki, z całą pewnością będą wiedzieć 
od razu, jakim cudownym psem jest Cacek (chwiladlapupila.pl).
Lili. Jak widać nie przejdzie obojętnie koło miski, ale i człowie-
kiem nie pogardzi, urocza parówa w schronisku boleslaw. Szuka 
domku :) (jamniki.eadopcje.org). 
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Viguś adoptowany przez moich rodziców niecały rok temu 
z Fundacja Jamniki Niczyje obchodził wczoraj 10-te urodziny 
i jest od dzisiaj oficjalnie nastolatkiem . Zalącząm kilka fotek 
parówczaka z ostatniego roku. Adoptujcie seniorki kochani 
(jamnikiniczyje.pl).
Sama mam jamnika, i są to świetne psy. Bardzo szybkie, zwinne 
i inteligentne. Bardzo szybko się uczą :) Chociaż ja na mojego 
jamnika mówię czasami parówka (zapytaj.onet.pl).

W polu tym znalazło się sześć określeń rasy Yorkshire terrier: 
jorczuś, jorkuś, yorkuś, yoreczek (częste), yorasek oraz yorkilla. Dwa 
ostatnie odnotowałam ośmiokrotnie: 

Pamiętajcie, że jak się Wam marzy jorczuś, doberman, spaniel, 
bokser czy inny bez ogona albo jakiś groźniejszy pies z ucięty-
mi uszami… TO NIECH SIĘ WAM ODMARZY. Nie wolno, 
i tutaj podkreślę i pogrubię – NIE WOLNO żadnego zwierzaka 
pozbawiać czegokolwiek tylko dlatego, że Wam się marzy!(o-
czami-bezdomnego-psa.pl). 
Witam wszystkich! Temat ciekawy, więc i ja się udzielę. Od 
niedawna mieszkam w Brukseli. Ku mojemu wielkiemu zdzi-
wieniu miałam wielkie problemy właśnie w Brukseli z wejściem 
z moim jorkusiem (którego niosłam na rękach) do Ikei. Fakt, 
przy wejściu był znaczek, że pieskom wstęp wzbroniony, ale 
właściwie dlaczego? (dogomania.com).
mój yorkuś jest na royalu ale od jakiegoś czasu nie chce nawet 
na niego spojrzeć staram sie mu gotować i mieszać z karmą 
(krakvet.pl).
Yoreczek ma łupież! Mój pieseczek ma łupież czy mi pomoże-
cie? (dogomania.com).
Mój yorasek jest taki sam. Nie usiedzi w miejscu, nie przyjdzie 
na kolana -no może da czasem buźki, jak go wezme na ręce. Woli 
zabawy ze swoja przyjaciółka niz mizianie się z pańcią. Kiedy 
przyjaciółce się znudzi zabawa, to york zajmuje się swoimi 
zabawkami i wtedy na nich się wyżywa (forum.mampsa.pl).
Yorka można wychować i przystosować do życia jak np. 
owczarka niemieckiego, bo cholery są diablo inteligentne! Moja 
yorkilla ma sześć lat i chwilami mam wrażenie, że składa się 
wyłacznie z przewodu pokarmowego(netkobiety.pl).



77

Pies rasy bokser we wspólnocie psiarzy często określany jest jako 
boks lub boksio:

Pies bokser to są całe nowe światy Domyślam się, że te cechy 
występować globalnie u boksów, jednak tych 9 punktów opar-
łam w całości na zachowaniach Milli (miedzygatunkowarodzina.
pl).
Przynajmniej jest wesoło! :D Ja kiedyś myślałam o takim po-
ciesznym boksie, ale dwa wulkany energii w domu to nie dla 
mnie :P (dogomania.com).

Analizowany materiał obejmuje również określenia rasy owczarek 
anatolijski (anatolek – rzadkie) oraz rasy american Staffordshire terrier 
(ast, astek, staffik i stafiorek – często znajdują się w internetowych 
rozmowach miłośników tych ras):

Azjaty i Kangale są rzeczywiście bardzo podobne w charakte-
rze. Generalnie nasz Azjata jest bardzo milusi [...]Na posesji 
jest bardzo czujny, ale czasami patrząc na niego i anatolki, 
odnoszę wrażenie, że za dobrze zna już swój teren i nie reaguje 
na niektóre rzeczy (ysolom.fora.pl).
Lepiej zacząc przekonywanie od podania niskiej ale realnej 
ceny, a czasami asta można kupic bardzo bardzo tanio, poniżej 
800zł nawet albo np na warunkach. napisz do stafki na priv,moze 
rozpuści wici wsrod znajomych ze npktos szuka szczeniaka 
peta.polecamrowniez zielone forum o astach (dogomania.com).
Kazdy pies rasowy musi pochodzic z dobrej hodowli i miecro-
dowod. Astki jakie są wiadomo (nie mowie ze są „mordercami” 
– po prostu sa to psy ze skłonnościś do dominacji i agresji), 
a z takiej pseudohodowli to może być jakis ze skrzywioną 
psycha i/lub z nieobliczalnym charakterem (dogomania.com).
To wspaniałe , kochające rodzinę i dzieci psy. Moja siostra ma 
dwa staffiki , psa i suczkę także jeśli potrzeba więcej informacji 
to mogę podesłac do niej kontakt (forum.gazeta.pl).
Nasz stafiorek ma 3,5 miesiąca i dotej pory uszy miał wzorcowe 
płatki róży aż tu nagle zaczął wyglądać jak Miś Uszatek!!!Ho-
dowca mówi, że zaczyna się okres wymiany zębów i że należy 
zwiększyć ilość podawanego wapna, ale jedna pani ze sklepu 
przy wecie powiedziała, ze to nie ma nic wspólnego, że koniecz-
nie musze odwedzić weta (dogomania.com).
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Lubianą i popularną rasą psów jest od niedawna bordercollie, o czym 
świadczą wielokrotnie pojawiające się w internetowych dyskusjach 
określenia: border, borderek oraz bc / BC: 

Mam wrażenie, że ludzie kupują te psy, bo one takie inteli-
gentne, tak łatwo się szkolą... a tymczasem border to chyba 
nie jest łatwy pies […] coraz częściej spotyka się też bordery 
głupiutkie, zupełnie nie dogadujące się z właścicielem, niczego 
nie nauczone... (forum.mampsa.pl).
Rasa ta jest wprost idealna do sportów (agillity, obedience, disc cup)
Polecam borderka ludziom, którzy poświęcą duuuużo czasu 
na treningi i bieganie, gdyż ten pies jest stworzony do sportów 
(forum.mampsa.pl).
Pies nie musi być borderem, aby był mądrym i inteligentnym... 
Każdy pies może z charakteru przypominać BC, ale nim nie musi 
być. Nie tylko bordery są inteligentne, bystre, szybkie, skoczne... 
inne rasy i kundelki też takie mogą być (bordercollie.fora.pl).

Berneński pies pasterski nazywany jest popularnie przez miłośników 
tej rasy mianem berneńczyk, berniś lub bernuś:

J a osobiście widziałam samotnego berneńczyka w okolicy ul. 
Orneckiej ... Chyba na dogomanii czytałam o tym co zrobić jak 
zaginie nam pies. (forum.muratordom.pl). 
Od 2 tygodni mieszka ze mną niejaki 2,5 miesięczny berniś 
(dogomania.com). 
Nie należy się spodziewać, że bernuś będzie psim atletą i do-
trzyma tempa w porannym joggingu swojego Pana (hodowla-
-sestosenso.blogspot.com).

Dwa często stosowane określenia popularnej wśród psiarzy rasy 
beagle to biguś i bigielek:

Natalia tak ma na imię wlascicielka hotelu na 90% znalazła 
również domek dla naszego bigusia (forum.e-beagle.pl). 
cudaczne piesiaczki dla dzieci jak najbardziej i tylko dla dziecka 
ten pies nie zaatakuje ale larum narobi co nie miara, pozdrawiam 
właścicieli bigielków a tych zniesmaczonych proponuję rzeźby 
z kamienia a nie żywe zwierzęta!!! (psy.elk.pl).
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Często stosowane określenia psa rasy bloodhound to bloodzio 
i bloodek: 

Nie, to nie tak... to on prowokuje te harce, najpierw on goni blo-
odzie, a potem ona jego.... tylko akurat t ak mi sie „zlapało” fotki, 
ze jest akurat, jak on leci przodem... wyglada, jakby graly w berka... 
przejrze f otki, moze znajde odwrotną sytuację.... (floraforum.eu). 
Jesliktos chce psa, który zadowoli się wlasnymogrodkiem, 
tez nie powinien myslec o bloodku, jego z ywiolemsadlugie 
spacery, podczas ktorychmozenawąchac się do woli, bloodho-
und bowiem oglada ś wiat NOSEM....... bloodek pozbawiony 
spacerow marnieje i zapada na zdrowiu.... (dogomania.com).

Coraz większą popularność wśród miłośników psów zdobywa pies 
rasy cavalier king Charles spaniel powszechnie określany jako cava-
lierek, cavik lub caviś, a także kinguś i king. Wszystkie nominacje są 
stosowane przez psiarzy równie często: 

witam a więc co do cavalierka – mam suczke 11 miesięczną 
– piesek jest kochany :) zakochałem sie w nim jak tylko zoba-
czyłem u hodowcy polecam, szybko sie uczy, jest posłuszny (no 
prawie zawsze :) jak kazdy pies (forum.gazeta.pl). 
Cavik sam pędzi do innych psów, małych i dużych, żeby się 
z nimi przywitać, ale chyba boi się zabaw z tymi wielkimi. Nie 
obawiam się już po spotkaniu z bernami Kasi, że któryś mógłby 
mu choćby najmniejszą krzywdę zrobić. Chciałabym, żeby caviś 
też się tego nie obawiał, skoro sam ma mieć takiego wielkiego 
brata wkrótce w domu. Trzeba go przyzwyczaić i oswoić z taką 
sytuacją (szwajcary.com). 
Chciałabym, żeby caviś też się tego nie obawiał, skoro sam ma 
mieć takiego wielkiego brata wkrótce w domu. Trzeba go przy-
zwyczaić i oswoić z taką sytuacją (szwajcary.com). 
Wspaniały weekend spędzony w Szwajcarii na jubileuszowej 
klubowej wystawie cavalier& king charles spaniel. Piękne 
czworonogi, przyjaźni ludzie i super atmosfera […] Swój udany 
debiut miał też nasz mały kinguś Mouritz który otrzymał drugą 
lokatę w klasie puppy z pięknym opisem od znawczyni rasy 
(ckcs.maradeco-king.pl). 
Witajcie, poszukuję szczeniaczka rasy King Charles Spaniel 
i wiem że trudno jest znaleźć takiego, ....a tak bardzo nam się 
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podobają. Muszę przyznać, że są „o niebo” ładniejsze niż na zdję-
ciach! Miałam okazję oglądać kingi na wystawie i jesteśmy 
z mężem nimi zachwyceni (psy.elk.pl).

Dużą popularnością cieszy się rasa boston terrier, nazywana popu-
larnie boston lub bostonek: 

Moje bostony to żywe srebro, nie można ich spuścić z oka, 
opowiedzice jak wy radzicie sobie z waszynmi maluchami??? 
(dogomania.com).
Kochane bostonki, ślicznusie maleństwa oto galeryjka <3 
(dogomania.com).

Środowiskowe nominacje ras sygnalizują także pochodzenie czwo-
ronoga. Są to irland i irlandczyk, czyli seter irlandzki – pies hodowany 
w Irlandii oraz afgan, czyli pies rasy chart afgański, o którym pierwsze 
wzmianki pojawiły się w Afganistanie (Monkiewicz, Rogowska, Waj-
dzik 2011: 483, 525):

A jaką chcesz rasę? Czy pytasz dla sportu, bo o najlepsza ho-
dowlę kaukazów również pytałaś. No i co chcesz później z tym 
irlandem robić? (dogomania.com). 
A ta druga hodowla na pewno ma irlandczyki (paRamita)? 
Na stronie nic nie ma na ten temat..? (dogomania.com). 
Przydatnym uzupełnieniem garderoby są także butki i ubranko, 
które chronią afgana w czasie słoty. Zdarza się, choć spora-
dycznie, że właściciele zakładają swoim psom papiloty, które 
są bardzo pomocne przy pielęgnacji włosa i zabezpieczają włos 
przy pachwinie przed zabrudzeniami moczem (psy-pies.com).

Dwie często pojawiające się nominacje wskazujące na pochodze-
nie psa to japończyk oraz szkot. Pierwsza dotyczy rasy szpic japoński, 
wyprowadzonej prawdopodobnie z syberyjskiego samojeda w latach 
20. XX w. (Fournier 2011: 199). Szkot, czyli terier szkocki pochodzi 
ze Szkocji, a hodowany był głównie w hrabstwie Pertshire i Rannoch 
(Monkiewicz, Rogowska, Wajdzik 2011: 415). Pozostałe nominacje 
to: szkotnik, szkocik, szkocisko, szkociak, z których najpopularniejsze 
to szkot oraz szkocik: 
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Chociaż sprawiają wrażenie filigranowych, są silne i odporne. Jeśli 
chodzi o wady genetyczne, najczęściej spotyka się zły zgryz. Ge-
neralnie jest to rasa zdrowa, z nielicznymi problemami gene-
tycznymi. Głównym problemem zdrowotnym jest zwichnięcie 
rzepki. Japończyki bywają również również podatne na problemy 
z oczami i alergie. Niektóre osobniki dożywają nawet szesnastu 
lat, co sprawia, że rasa jest uznawana za długowieczną (psy.pl). 
mam westa i szkota pregowanego,do tego jeszcze kota persa 
czarnobiałego Arlekina.- to najcudowniejszy tercet na swie-
cie,wspomnę że szkot został zakupiony dla ratowania zycia 
westa-po zaleceniu lekarskim aby kupis jakiegokolwiek szcze-
niaka decyzja moja była jednoznaczna tylko szkot-wczesniej 
spotkałam siejuz z ta rasa.Terazwiem,ze to była najlepsza 
decyzja na swiecie.Wesowi udało siewyjśc z choróbska i uwa-
zam,że wielka zasługe ma w tym Szkot (psy.elk.pl).
Od dawna podchodziłem do wyboru rasy psów, zatrzymałem się 
w Szkocie i nigdy nie żałowałem! To najbardziej inteligentne i pięk-
ne psy na świecie! Cała moja rodzina i ja szalejemy za szczenia-
kiem. Szkotnik będzie wspaniałym przyjacielem właściciela, który 
będzie mógł dać dyskretną uwagę i będzie gotowy na niespodziewa-
ne zmiany nastroju swojego zwierzaka (pol.dogsandpowder.com). 
A ja trenuję ze swoim szkocikiem tor w ogrodzie, kilka prze-
szkód, ale nawet mu coś wychodzi. Niestety, bardzo się rozpra-
sza, zobaczy tylko kogoś za płotem i już musi przyjrzeć się co 
to dokładnie jest, jak trzeba to musi jeszcze naszczekać i tak 
dalej (scottiedog.fora.pl). 
Świetny sport dla szkotów! Nie mogę sobie wyobrazić jak taki 
malutki piesek o tak króciutkich łapkach przeskakuje przez te 
przeszkody... moje szkocisko nigdy by tego nie przeskoczyło... 
(scottiedog.fora.pl).
Szkociaki maja (powinny miec) szorstka siersc=twardy wlos 
bardziej oporny na druciki w tej szczotce (dogomania.com).

Pies rasy portugalski pies dowodny określany jest mianem portu-
galczyk, zaś pies rasy dog argentyński – argentyńczyk (oba częste):

Portugalczyk to pies średniej wielkości, o mocnej i proporcjo-
nalnej budowie, czasem mylony z dużym pudlem. Choć bardzo 
go przypomina budową i typem szaty, jest jednak nieco bardziej 
krzepki, a jego szata występuje w dwóch typach (psy.pl). 
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Nie znam dunskiego, ale nie wydaje mi sie ze to jest jakas aktu-
alna lista, jest tam wymieniony AmerykańskiStaffordshireterrier 
obok argentyńczyka, a przeciezamstaffow w Danii więcej niż 
jamnikow. Mary, ja przewozilam psa w pazdzierniku, na pro-
mach/granicach nie ma problemów (polonia.info.dk).

Analiza materiału pozwoliła mi wyodrębnić dwa często stosowane 
określenia psa rasy cocker spaniel amerykański – amerykan i amerykaniec:

u nas w sklepie zoologicznym saszczenieta bez papierow w ty-
pie niemieckim tzn. jedno z rodzicowbylo na bank sznaucerem 
a drugie juz niekoniecznie:))i kosztuja 630zl, wiec roznicanieca-
le 400zl, a troche inaczej wygladaja moje szczenki od tamtych:))
plus moje sa zaszczepione podwojnie i odrobaczone:))wiec 
chyba przesadzasz z tymi OGROMNYMI cenami za amery-
kany:)))))) (dogomania.com).
Twoje slicznosci jest w niemieckim „typie”, jest mniej owlosiony 
ale za to szorstki i lepszy w pielęgnacji. Moj jest cocker to ame-
rykaniec, więcej wlosa… Bobiczek, wszystkie sznauci fadtnie-
zaleznie od wzrostu sa „narazone” – genetycznie uwarunkowanie 
– na choroby oczu, zacme, jaskre itp. (forum.muratordom.pl).

W opisywanym polu tematycznym znalazła się spora grupa okre-
śleń dotyczących psów z grupy owczarków i psów pasterskich. Każda 
z nominacji jest nie tylko określeniem rasy, ale także czytelnym od-
wołaniem do kraju, z którego dana rasa pochodzi. Wśród częstych są: 
alzak, czyli owczarek niemiecki, nazywany owczarkiem alzackim, 
zwłaszcza po II wojnie światowej ze względu na złą sławę Niemiec 
w krajach alianckich (Novotny, Najman 1976: 54), szetland i szelciak, 
czyli owczarek szetlandzki, który pochodzi z Wysp Sztelandzkich 
(Monkiewicz, Rogowska, Wajdzik 2011: 330), a także owczarek sze-
tlandzki typ kanadyjski – kanadyjczyk oraz nasz rodzimy podhalańczyk, 
podhalan, podhalaniec, czyli owczarek podhalański, który występuje 
głównie na Podhalu, w Beskidach, Tatrach, Sudetach i Bieszczadach 
(Monkiewicz, Rogowska, Wajdzik 2011: 327): 

wychodzi na to że alzaki to mieszanki owczarka niemieckiego 
z jakimś sporych rozmiarów psem.  Pytałam siewłąsciciela 
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jego matki, mówił że pies był bardzo duży a suka zwiała i sie 
z nim „puściła”  Jeżeli będe mieć możliwość to pstrykneBa-
ry’ego (zwierzaki.org).
Posiadam 4-miesięcznego owczarka szetlandzkiego. Jest bardzo 
spokojny, rzadko chce się bawić, dużo śpi. Mam go dopiero od 
4 dni. Myślę, że coś jest nie tak. Czytałam, że szetlandy to miłe, 
żwawe skore do zabawy psy. Nie wiem czy jest chory czy co? 
Proszę o radę. Czekam na szybką odpowiedź (zwierzakach.pl).
Szelciak znajomych po kąpieli w szamponie dla włosa długiego 
i szorstkiego, wyglądał jak swoja własna trzykrotność (krakvet.pl). 
A co do hodowli kanadyjczykow... Niedawno chyba było 
ogloszenie o „rewelacyjnych rodowodowych szczenietach....” 
(dogomania.com). 
Pierwszy podhalańczyk – Baca, przyszedł do nas w 2010 roku 
razem z suczką Belą. Ta para zapoczątkowała hodowlę Polana 
Pasterska. Obecnie mamy kilka owczarków i spore doświad-
czenie w hodowli psów. (polanapasterska.pl).
Podhalany są bardzo mądre, lubią kontakt z człowiekiem, 
choć po swoich widzę że wolą być na dworze niż w domu. 
Przedwszystkim wyróżniają się wielką nie ufnością do obcych, 
mogą przyjść goście ale pozostaną nimi nawet jeśli przychodzą 
dość często, Podhalany bardzo dobrze wiedzą kto jest rodziną, 
kto przyjacielem a kto tylko znajomym. Również są bardzo 
pamiętliwe i świetnie chowają się z dziećmi (forum.mampsa.pl).
Przedstawiciele tych ras dobrze adaptują się do domowych 
warunków i tak dla przykładu mój podhalaniec latem woli 
pobyt w łazience niż w najgłębszym cieniu w ogrodzie (foru-
mogrodnicze.onfo).

Często występującym środowiskowym określeniem rasy psa jest 
francuz, francuzik oraz bf / BF, czyli buldog francuski. O dużym po-
wodzeniu tej rasy świadczy m.in. dynamicznie rozwijające się forum 
forum.zalogabulldoga.pl. Pochodzenie psa rasy buldog francuski para-
doksalnie jest angielskie, jednak to we Francji spopularyzowano tę rasę: 

rasa ta wywodzi się z Anglii, gdzie hodowano ją do walk psów 
(trudno dziś uwierzyć) w dwóch odmianach wielkości: duże – 
buldogi angielskie i małe – toy buldogi. Te drugie przedostały 
się wraz z emigracją tkaczy angielskich w połowie XIX wieku 
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do fabryk koronek we francuskiej Normandii. Wkrótce zainte-
resowała się nimi cała Francja, a zwłaszcza Paryż (Monkiewicz, 
Rogowska, Wajdzik 2011: 522): 

Francuz Sunia jest Piękna, jak nasza Żaba oczywiści też buldog, 
jak piesek to tylko francuz (forum.zalogabulldoga.pl). 
witajcie :)już prawie na 100% zdecydowałam się na zakup tego 
przepieknego pieska jednak wciąż mam małe obawy i mam 
nadzieję, że pomożeci mi je rozwiać. otóż, nasłuchałam się, 
że buldożki te strasznie źle znoszą samotność i mogą się nawet 
rozchorować jeśli za długo są pozostawione same […]po dru-
gie, czy ktoś z was wie na ile francuzik jest „bezpieczny” dla 
alergików? (goldeline.pl).
Osobiście radzę, duuuużo poczytać a najlepiej spotkać się z kimś 
kilkakrotnie, kto ma w domu BA lub BF albo i kilka psów tej 
rasy. Sama mam doświadczenie w posiadaniu psów i widzę, 
że posiadanie bulw to zupełnie co innego Very Happy Nowe 
doświadczenie, i doznanie, widzieć jak mu kapie z pyska, ile 
wody zostaje wokoło po zwykłym napiciu się z miski (adop-
cjebuldozkow.fora.pl).

Pojawiające się w powyższym cytacie BA, a także angol są określe-
niami buldoga angielskiego, który uznawany jest za jeden z symboli 
Wielkiej Brytanii (Monkiewicz, Rogowska, Wajdzik 2011: 357):  

Czy możecie opisać zalety i waty Buldogów Angielskich? Takie 
informacje od źródła ;D Z czym się zmagacie posiadając tego 
psa w domu? Wady i zalety? (temat bardzo mnie zainteresował 
od wątku Bono) Tak jak pisze się wiele o BF może warto tez 
rozszerzyć wątek BA? Czy ktoś z Was kto ma i BF i Ba w domu 
dostrzega podobieństwa, która rasa jest bardziej polecana dla 
„niedoświadczonego” przewodnika ? (adopcjebuldozkow.fora.pl).
Wczoraj popołudniu zabraliśmy psy na boisko i zaryzykowa-
lismy puszczając je luzem. Efekt zapasy bez gryzienia do zmę-
czenia. Francuz próbuje zdominować angola, angol się nie daje 
ale wisac że czerpie z tego przyjemność. Od czasu do czasu 
na spacerze polize po pysku francuza, francuz nie reaguje 
w negatywny sposób. W domu sytuacja nie jest już taka prosta 
bo francuz dość agresywnie atakuje angola ale zdaje się mniej 
spiety bo daje się szybciej ogarnąć (dogomania.com). 
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Żartobliwym określeniem psa rasy typu buldog jest rzadkie buldożer: 

Tak się czasem jeszcze zastanawiam co by to było gdybym 
mieszkała w małym mieście? Gdzie nie ma ostrego dyżuru dla 
zwierząt? Jak wtedy pomóc swojemu psiakowi w potrzebie?Po-
zdrowienia dla Ciebie i dla Twoich buldożerów, które widać, 
że są szczęśliwe i zadbane (dogomania.com).

Psy ras typu owczarek, zwłaszcza owczarek niemiecki, który jest 
jedną z najpopularniejszych ras wśród psiarzy, jest często określany 
jako owczar:

Nigdy nie zakładałam, że będę miała kundelka, ba! Nigdy realnie 
nie myślałam o psie innym niż owczarek niemiecki. Oczywiście 
były zachwyty różnymi rasami, do tej pory są psy, które wizual-
nie bardziej podobają mi się niż owczary, ale zawsze po analizie 
cech rasy i moich oczekiwaniach wynik jest ten sam – owczarek 
niemiecki (zamerdani.pl).

W polu tym znalazły się trzy określenia rasy owczarek kaukazki: 
kaukaz (częste), kaukazik (rzadkie) oraz substantywizowany przy-
miotnik – kaukaski. Owczarek kaukaski to pies należący do jednej 
z najstarszych ras psów pasterskich pochodzących z Kaukazu (Gruzja, 
Armenia i Azerbejdżan) (Monkiewicz, Rogowska, Wajdzik 2011: 
386):

Przemyślałam wszystkie za i przeciw i stwierdziliśmy, że zde-
cydujemy się na owczarka niemieckiego (jeśli chodzi o tę rasę, 
to mam już doswiadczenie). Kaukazy sa przepiękne, ale zryty 
ogród, konieczność pilnowania równocześnie i dzieci i psa oraz 
żelazna konsekwencja wychowania psa to chyba za dużo na raz... 
Serdecznie pozdrawiam (dogomania.com).
Co najmniej pięć na dziesięć kaukazów zareaguje potworną 
agresją na stłoczenie ich z innymi psami na minimalnym terenie. 
Agresja ta nie wynika jednak z predyspozycji do agresywnych 
zachowań lecz z wtłoczenia w warunki których pies nie jest 
w stanie zupełnie zaakceptować (dogomania.com). 
Nie po raz pierwszy i ostatni na dogo zdarza się że ktoś „ o jejku 
mamo” ma kaukaskiego, lub mieszańca mocno w typie. […] 
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przez tysiące lat kaukaziki były cenione, kochane i wielbione 
(dogomania.com).

Dla psa pochodzącego z terenów centralnej Azji, czyli owczarka 
środkowoazjatyckiego (Monkiewicz, Rogowska, Wajdzik 2011: 388) 
psiarze często stosują nominację azjata:

Rasa została stworzona w konkretnym celu – miała zapewnić 
ochronę swojemu opiekunowi oraz pilnować gospodarstwa. 
Z tego względu można stwierdzić, że dwiema głównymi cecha-
mi, którymi winien odznaczać się CAO są terytorialność oraz 
instynkt socjalny (w swojej ojczyźnie azjata pracuje bowiem 
w stadzie) (psy-pies.com). 

Owczarek belgijski malinois, czyli pies pochodzący z Belgii i pracują-
cego jako strażnik stad owiec już w XVII wieku (Monkiewicz, Rogowska, 
Wajdzik 2011: 314), to w środowisku psiarzy popularnie belg lub maliniak:

Słyszałam wiele, że owczarki belgijskie często są bardzo nieuf-
ne w stosunku do obcych ludzi, a wręcz agresywne. Na jednej 
z wystaw nieopatrznie pogłaskałam belga, który opierał się 
o swoją panią i otrzymałam kłapnięcie zębów w powietrzu. Czy 
z belgiem rzeczywiście nie może przywitać się obcy człowiek 
na ulicy? Jak wyglądają ich kontakty z dziećmi? Jak mają sie 
sprawy z bronieniem posesji?(dogomania.com).
Wyhodowano aż cztery typy owczarków belgijskich. Wszystkie 
są wyjątkowo inteligentne i nastawione na pracę z człowiekiem. 
Ale maliniak jest najbardziej pracowity z nich wszystkich. 
I najbardziej zaangażowany (psy.pl).

Analiza materiału pozwoliła mi wyodrębnić dwa często stosowane 
określenia psa rasy wyżeł weimarski – weimar i wyżlisko. Ponadto od-
notowałam cztery równie często stosowane określenia rasy chow-chow: 
chow, chowek, chowuś oraz czałek:

Zachowuje czystosc w domu. Nie gryzie nic oprocz zabawek. 
Bezproblemowo zostaje sam w domu. Nauczony podstawowych 
komend. Oddaje ze wzgledu na to ze mieszkam w bloku i im 
starszy jest mój weimar tym bardziej brakuje mu przestrzeni.
Ma rodowód (klub.weimaraner.pl). 
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Dziewczyny, wszystkie Wasze pieski są prześliczne...bez wy-
jątków ale no oczywiście i tak uważam, że moje wyżlisko jest 
najpiękniejsze (wizaz.pl). 
Moim zdaniem chow to idealny pies dla dziecka!!! Ale każdy 
pies może reagować inaczej.. Przed zakupieniem psiaka mieli-
śmy duże wątpliwości, naczytałam się w internecie na ten temat 
i faktycznie, jeśli pies od małego wychowuje się z dzieckiem to 
wspaniale się dogadują (chochowforum.pl).
Chow chowy nie nadają się do szkolenia grupowego, jeśli 
wcześnie zaczniemy szkolenie indywidualne ze specjalistą bądź 
na własną rękę chowek będzie łatwiejszy w obsłudze w przy-
szłości. Dzięki szkoleniu między właścicielem a jego psem 
powstaje więź budowana przez zaufanie i wzajemny szacunek 
(zyciezfutrzastym.wordpress.com). 
Chow chow jest to piesek o łagodnym usposobieniu. Pies potrafi 
dominować, suczki są raczej łagodniejsze i łatwiejsze w uło-
żeniu. Tej rasy nie wolno poddawać jakimkolwiek szkoleniom 
gdyż są bardzo uparte. Z wyglądu chowuś przypomina lwa, 
świadczy o tym jego charakterystyczna grzywa.Pies powinien 
mieć sztywny chód (psy.elk.pl). 
Chow mokry,po kąpieli to 1/2 chow chow w stanie suchym . 
Ktoś kiedyś mi robił wyrzuty,że mój czałek jest gruby, a moje 
psisko przy 55 cm w kłębie waży teraz 33 kg, a „amstaff” tej 
osoby mając w kłębie 49 cm waży 37 kg, a wizualnie wygląda 
na lżejszego. Czyli reasumując- to o futro chodzi (zwierzaki.org).

Funkcjonują też dwie często pojawiające się środowiskowe nomi-
nacje rasy owczarek szkocki długowłosy collie – colaczek oraz colak 
/ kolak:

Właśnie coś ze stroną schronu nie tak, znowu mi poznikało 
kilka psów: od wczoraj próbuję interweniować.Corgo jedzie 
dzisiaj do nowego domu – do Donacji!!!. O 16-tej odbieram 
go ze schronu, jedziemy do Częstochowy, a stamtąd odbierze 
go już jego nowa rodzina – Donacja z synem. Szczęśliwy ten 
wątek: dwa colaczki cieszyńskie – Colio i Corgo znalazły nowe 
kochające domy (dogomania.com). 
Mój poprzedni też colak Maks, nie był ani agresorem, ani ule-
gły, po prostu wiedział, że jest duży i silny i chodził pewnym 
krokiem (collie.drlucy.pl). 
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Tak to zdecydowanie za mało, tym bardziej że owczarki szkockie 
lubią biegać, lubią zabawę, są nastawione na człowieka […]. Nie 
miałam nigdy kolaka, ale jako, że mieszkałam 20 lat w bloku, 
trochę ich się na osiedlu przewinęł. (szkoleniepsow.fora.pl).

Pole to obejmuje także dwa rzadkie określenia niezbyt popularnej 
wśród psiarzy rasy psa w typie molosa boerboel – burbul oraz burbulek:

I co? Zero komentarzy? Nikomu Burbule się nie podobają? To 
żeby was „podjudzić” powiem, ze bardzo dużo właścicieli Burbulli 
(poznałam nowych), wcześniej mieli Azjaty. Może to takie „natu-
ralne przejście” Azjata – a potem – Burbull… (dogomania.com). 
To może być jeden z ostatnich tegorocznych spacerków przy tak 
ładnej pogodzie... Burbulki wybiegane – Burbulki szczęśliwe 
(facebook.pl).

Często stosowanym przez psiarzy określeniem psa rasy bernardyn 
jest bern, a rasy cane corso (cane corso Italiano) – cc: 

Miesięczny koszt utrzymania berna? To chyba zależy od karmy 
i wagi psa – jesli np dawka dzienna wynosi 400 g na 40 kg psa, 
a sunia waży ok 45 i nie jest zbyt aktywna, czyli nie spala ka-
lorii, a w większości wypadków dawki na worku są zawyżone 
to może wystarczyć. Ja jeszcze bernardynom daję nieco mniej 
niż na worku jest napisane (szwajcary.com). 
Cane corso nie znalazł sie na „czarnej liscie „psów ras niebez-
piecznych co nie znaczy ,że jest łagodny jak baranek.Z tego 
co pisze w ksiażce to cc jest lojalnym oddanym swemu panu 
stróżem jego mienia (forum.muratordom.pl).

Coraz większą popularność zdobywa rasa welsh corgi pembroke, 
która zwykle przez użytkowników forów skupiających psiarzy okre-
ślana jest mianem corgi, corgulasek i corguś:

a i myslicie ze wszystkie akcesoria kupić najpierw? czy w ten 
dzien kiedy będzie pies? ps. Verdise- corgi sa rzeczywiście 
śliczne ! (wizaz.pl). 
Hej! Czy ktoś z obecnych tu ludzi,lubi lub chociaż zna rasę corgi? 
Proszę o kontakt właścicieli i miłośników corgi :) kogos jeszcze 
corgulaski interesuja??Jak tak to piszcie (dogomania.com). 
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Iza, u nas chodzi mały corguś, suczka. Niestety nie przepadam 
za tą kobitką i mój psi psychol nie lubi szczeniąt. Dała temu 
ostry wyraz, gdy mała chciała do niej podejść, a ja nie zamierzam 
dokładać malcowi przykrych ekscesów, bo jakiś czas temu ten 
mały szczeniak został potraktowany gazem pieprzowym przez 
biegającą panią (krakvet.pl).

W opisywanym polu znalazły się dwa określenia rasy whippet: 
łipecik, łipeciak i łipet. Każde z nich wyekscerpowałam kilka razy, 
ponieważ ta rasa psa nie jest w Polsce zbyt popularna: 

Ja jestem agilitowcem i mam taką mentalność. Nie lubię się 
śpieszyć. Przecież nasz debiut będzie dopiero teraz, w sierpniu. 
Z psem, który agilitował od szczeniaka, a teraz ma 2 lata... Równie 
dobrze można mi zarzucić, że się opierdzielam, a ja po prostu nie 
czułam się gotowa […]. A łipecik debiut w zeróweczkach u sę-
dziego, który wali 10 przeszkód na przebieg (dogomania.com). 
Dziś doświadczyłam pierwszy raz z chartem, łipeciakiem wła-
śnie, no prędkości niesamowite, zwrotność gieparda, jak można 
tak dobrze balansować ciałem przy takim tempie?oglądanie 
zdjęć czy psów na wystawach to nie to samo co spacer z taką 
maszyną do biegania (psiakosc.com). 
To prawda ze strachliwością, mają delikatną psychikę. No i przez 
swoją wątłą posturę właściciele traktują je tak, jakby były ze 
szkła i jak na przykład podchodzi taki mój pieseksię obwąchać 
to biorą na ręce łipeta zamiast dać mu po prostu być psem. Ale 
dobrze, że czytałeś już o socjalizacji, to się chwali (wykop.pl).

Dla nazwania stosunkowo popularnej w Polsce rasy Alaskan mala-
mute odnotowałam jedno często pojawiające się na forach interneto-
wych określenie – malamut oraz jedno rzadkie – malamutek:

Witam Was na stronie poświęconej rasie Alaskan malamute, 
nie będę tu jednak wstawiać kolejnego wzorca rasy, który z ła-
twością można znaleźć w sieci. Chciałabym przedstawić Wam 
informacje o malamutach na podstawie własnych doświadczeń 
zebranych podczas ponad 10 letniego obcowania z tą rasą (snie-
zna-dolina.waw.pl). 
Z tego co wiem pies potrzbuje mnóstwo ruchu, nie przywiązuje 
się do terenu – więc nie nadaje się na obronnego. Moi rodzice 
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mieli malamutka na przechowanie dwa tygodnie i ze spostrze-
żeń (wizaz.pl).

Nominacje psa rasy maltańczyk to: maltan, maltek oraz maltuś – 
wszystkie równie często można znaleźć na forach. O dużej popularności 
tej rasy świadczy powstawanie portali internetowych przeznaczonych 
właśnie dla posiadaczy tej rasy, np. bialymaltan.pl czy maltistars.pl: 

Przed świętami nasze białe maltany otrzymały paczuszkę ze 
sklepu Lili. W środku znajdował się między innymi szampon 
i odżywka PurePaws H2o. Mieliśmy przyjemność przetestować 
je na śnieżnej szacie Kolusia. Jesteście ciekawi czy kosmetyki 
nadają się dla puchatego maltańczyka?(bialymaltan.blogspot.pl).
Mój roczny maltek boi się wykonywać komendy „poproś”. Gdy 
to mówię ucieka. Jadł konserwę Butcher”s. Może jest chory… 
W moim domu nikt nie lubi gdy psy żebrają. Przypuszczam 
że gdy piesek żebrając stanął w takiej pozycji ktoś go uderzył 
:-(. Proszę o pomoc(dogomania.com). Kocham maltańczyki. Pie-
ski uczestniczą w każdym aspekcie naszego życia: podróżach, 
uroczystościach rodzinnych, ciągle pozostając z nami. Maltusie 
zawładnęły cała moją rodziną (maltistars.com).

Wyekscerpowałam dwa dość częste określenia rasy owczarek wę-
gierski komondor, owczarek węgierski puli oraz owczarek z Bergamo: 
mop oraz mopek. Warto zauważyć, że nominacje te znalazły się także 
w polu tematycznym „wygląd psów”, ponieważ sierść obu ras psów 
strukturą i wyglądem przypomina mopa:

Szukam fajnego domu dla mojego „malucha” z ostatniego miotu 
puli. TRISTAN Zwierz w Dredach ur.05.05.2015r. […] Tristan 
jest pięknie zbudowany, ma bardzo dobrą sierść, która zaczyna 
ładnie się tworzyć w dredy, przepiękną głowę, komplet zębów 
i prawidłowy zgryz. Jest zdrowy, komplet szczepień, regularnie 
odrobaczany […] Ktoś chętny na takiego fajnego mopa? Proszę 
o wiadomość prywatną albo Tel (psiakosc.com). 
Wiesz puli to normalne psy...... Ja mam wszystkie zwierzaki 
z odzysku...... Ale i tak jestem dumna z Sabry że schowała się 
w kuchni tzn dokładnie pobiegła do kuchni i się tam położy-
ła.....Jak na nią to wielki sukces. Pozdrawiam serdecznie Twoje 
kochane mopki strasznie je lubię (piakosc.com). 
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W polu tym znalazły się trzy określenia zdobywającej coraz więk-
szą popularność w Polsce rasy papillon: papil, papilon, papillonek / 
papilonek. Wszystkie są często stosowane:

O ile prawdą jest, że szata papila jest stosunkowo mało alergen-
na, o tyle z tym nielinieniem różnie bywa. Suczki linieją dwa 
razy do roku (przy okazji cieczki) , samce głównie na wiosnę 
(ale wtedy już porządnie) […] Papilony też momentalnie tracą 
włos znajdując się w stresującej, obcej sytuacji – mój, w okresie 
Sylwestra, idąc do weta na rutynowe szczepienie, czy podróżując 
samochodem (a nie lubi, ma chorobę lokomocyjną) – gubi je 
garściami – biała jest bluzka, biała jest tapicerka... (psy.elk.pl).
papillonki mają swój charakterek, i o ile w stosunku do ludzi 
są łagodne (chociaż jeżeli na a dużo się im pozwala, szybko 
stają się nieco rozkapryszone), to przy innych psach, zwłaszcza 
samcach , stają się wyzywająco- zaczepne (psy.elk.pl). 
Mam papilonka Harego, który ma 1,5 roku, jest uroczy kochany, 
grzeczny, nigdy się nie męczy :) i super dogaduje się z moją 10-
cio letnią córką :) uwielbiają spędzać czas razem. Zadziwia mnie 
ta rasa mimo tak długich włosów nie wymagają codziennego 
czesania :) minusem jest tylko to że bardzo brudzi się brzuch 
ale przy tak wspaniałym psie jest to do zniesienia :) (psy.elk.pl).

Rasa mops w ostatnich latach jest bardzo popularna nie tylko w Pol-
sce, ale także na całym świecie. Na jej nazwanie psiarze stosują po-
wszechnie nominacje: mopsik, mopsiak i mopsiątko oraz sporadycznie: 
mopsidełko, mopsidło i mopsio. Tę dość sporą liczbę określeń można 
tłumaczyć rosnącą popularnością tej rasy w Polsce: 

Nieporadny mopsik pojawił się w naszym domu w grudniu 2015 
roku. […] Było to wydarzenie zbyt niespotykane żeby przejść 
obok niego obojętnie. Dlatego też, gdy pojawił się u nas piesek, 
rozważając tysiące imion zatrzymaliśmy się na angielskim 
słowie określającym śnieg iuznaliśmy, że nasze małe mopsisko 
otrzyma to krótkie lecz treściwe, wdzięcznie brzmiące imię – 
Snow (sledztezpies.pl). 
ps takie mam pytanie do pisiadaczy mopsiaków czy ona sa 
wszystkie takie grube ze ledwo chodzą? i nienadazaja za czl-
woeikiem? (dogomania.com). 
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Przewodnik powinien zawsze mieć kontrolę nad psem. Jeśli 
Labek rzucił sie na mopsiątko, to wina przewodnika. Bo nie 
przewidział, nie zapobiegł... I to jego trzeba było kopnąć w d... 
(dogomania.com). 
Spotkań było już trochę, ale to chyba rzeczywiście będzie 
najliczniejsze Psy ustawimy od najmniejszego – Ery – do naj-
większego Hipolita – damy „zostań” i będzie zdjęcie roku Żeby 
tak jeszcze mopsidełka przyszły (psiakosc.com). 
A mopsidło wczoraj nawyłudzało od mojej mamy tyle, że wie-
czorem jak poszła spać, to spała brzuchem do góry (wizaz.pl). 
8 czerwca Mopsy w Potrzebie były gościem programu “Pytanie 
na Śniadanie”. Było ciepło, słonecznie i…był mopsio. Zresztą 
zobaczcie sami (mopsywpotrzebie.pl).

Pies rasy nowofundland w języku psiarzy określany jest jako niuf 
lub niufek. Obie nominacje są częste:

Niufy do pracy wodnej, choć w ograniczonym zakresie, szkoli 
także straż pożarna. W Polsce nowofundlandy wykorzystuje się 
też do poszukiwania zwłok w wodzie (psy.pl). 
Pewnie wszyscy pamiętacie Sarę i Dianę, dwie niufki znalezione 
w lesie i przygarnięte przez Fundację Nasza Szkapa. Niufki 
zostały przejęte przez Terranovę w listopadzie i obecnie suczki 
przebywają w Nieporęcie u Kasi (nowofundland.pl).

Interesującym przykładem nowej nominacji rasy jest ozik, czyli 
owczarek australijski (typ amerykański) zwany aussie. To środowisko-
we określenie jest często stosowane wśród psiarzy. Drugie określenie 
– oziczek pojawiło się dziewięciokrotnie: 

Większość aussie uwielbia wodę w naturalnych zbiornikach 
(w wannie już niekoniecznie). Ozik z rozmysłem nie tylko 
wejdzie w sam środek kałuży, ale też z przyjemnością się w niej 
położy. Moja młodsza suczka przegalopowała kiedyś po zamu-
lonym strumyku (psy.pl). 
Aussie to pies o dwóch twarzach: na zdjęciach wygląda albo jak 
wcielenie niewinności albo jak mały szatan. Nic pomiędzy? Po-
mówienia! wygląda przesłodziutko i na pewno jest Aniołeczkiem 
gdzież mały oziczek mógłby być niegrzeczny (aussie.phorum.pl).
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Do omawianego pola tematycznego należą określenia rasy szpic 
miniaturowy pomeranian, który zdobywa coraz większą popularność 
wśród psiarzy. Częste są nominacje pom, pomek, pomerek i szpicek oraz 
dwie, które pojawiły się pięciokrotnie: pompek i pomeczek:

Ale.. szukam też psa z bujną szatą i o ładnej budowie. Nie 
chcę kupować peta, tylko psa, który będzie dobrze spisywał 
się w życiu domowym, sportowym i na wystawach. Tu kolejne 
pytanie – jak Wy to widzicie? Czy pom może być rasą dla 
mnie? (dogomania.com). Chciałabym psa, który będzie ze mną 
współpracował i będzie chętny do wspólnej pracy i zabawy. 
Chciałabym z małym pomkiem ćwiczyć agility i obedience, 
może tropienie i może frisbee(dogomania.com). 
Psy i koty bardzo czesto występują w filmach,serialach i teledy-
skach.Oczywiście aby stać się prawdziwymi aktorami muszą mieć 
do tego odpowiednie predyspozycje […] Wymienić wszystkich 
niesposób, ale przypomnę chociaż kilku psich gwiazdorów: Sza-
rik,Cywil,Lassie,Alex,Marley,Śliniak,Chloe,Beethowen,Saba....
Mam nadzieję,że wkrótce do tej listy dołączy jakiś pomerek. 
Przecież to takie piękne i bystre psiaki (blog-pomeranian.pl). 
Szpic dopasowuje się do trybu życia swojego człowieka. Nie 
można go traktować pobłażliwie – szpicek wykorzysta to tak aby 
jemu było dobrze ;) W grę wchodzi tylko pozytywne szkolenie, 
takie z wykorzystaniem i kar i nagród (szpice.blogspot.com). 
Witam, byłabym zainteresowana kupnem suczki pomereniana 
ale nie wystawowego tylko takiego do rozpieszczania i kocha-
nia. Bardzo podobaja mi sie biale pompki i prosilabym o jakies 
namiary oraz cene za takiego szczeniaczka (szpicewilcze.fora.pl). 
Z przyjemnością informujemy , że przyszły na świat w naszej 
hodowli pierwsze pomeczki ze skojarzenia Bize York Land 
Ukraine i pięknego białego psa ze Szwecji Pom Omelet Snow 
King Polar (hodowla.goxxja.pl).

Coraz większą sympatię wzbudza rasa bichon frise  – pies tej rasy 
przez wspólnotę psiarzy często określany jest jako biszon lub biszonik; 
nieco mniej popularna jest rasa coton de tulear – jej przedstawiciel to 
coton albo cotonek:

Biszon uwielbia ludzkie towarzystwo i wymaga od swojego 
właściciela wiele uwagi. Raczej nie stanowi dobrego nabytku 
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dla osób zapracowanych, zajętych sprawami zawodowymi i nie-
znajdujących czasu na dłuższe rekreacje z psem (psy-pies.com).
Biszonik pozostawiony sam sobie może stać się destrukcyjny i nisz-
czyć domowe sprzęty. Ma umiarkowane zapotrzebowanie na ruch, 
co nie zmienia faktu, że uwielbia zabawy na świeżym powietrzu.Psy 
doskonale nadają się dla rodzin z małymi dziećmi (psy-pies.com).
miałam do wyboru coton lub hawańczyk. W moim przypadku 
zdecydował dotyk ;) coton ma troszkę inna strukturę włosa 
jest w dotyku „jakby dotykać chmurkę”:) A charaktery są dość 
podobne (dogomania.com). 
Witam, już niedługo mój dom będzie nowym domem suczki tej 
rasy ... Ja jestem szczęśliwą posiadaczką suczki, najcudowniej-
szego cotonka :) (forum.gazeta.pl).

Analiza materiału leksykalnego pozwoliła mi wyodrębnić trzy często 
stosowane określenia bardzo popularnej w Polsce rasy Parson Russell 
terrier – PRT / prt, parson i parsonek: 

Moja fryzjerka była mi polecona przez kolegę, którego parson był 
pierwszym russellem jakiego kiedykolwiek trymowała. Opowia-
dała mi, że jak mieli przyjechać 1 raz to odszukała wzorzec rasy, 
zdjęcia jak ma wyglądać PRT, co oznacza trymowanie na szczęście 
wiedziała. Jeszcze zanim zobaczyła moją sukę, zapytała czy na wy-
stawę ma być wytrymowana i na kiedy (fermenaprt.blogspot.com). 
troche cos tam wiem o tych terrierkach wiec sie udziele – wg 
mnie pierwsza roznica to wzrostowa jacki są mniejsze, parsony 
wieksze. wiecej roznic nie zauwazam – charakter – obydwa 
wredne bydlaki :D (dogomania.com) 
Mamy nowe zdjęcia małych parsonków , pieski bardzo ru-
chliwe i trudno zrobić ładne zdjęcia które pokazuje ich urok 
(dogomania.com).

Pies rasy pudel nazywany jest rzadko pudliskiem, a określenie 
rasy owczarek staroangielski bobtail zostało skrócone przez psiarzy 
do bobtail (częste):

[…] akurat to pudlisko ze schronu nie ma w tej chwili żadnej 
sensownej fryzury, która dodała by mu uroku ale gdyby miało 
padlibyście z wrażenia jak bardzo go na plus zmienia ta fryzura 
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(forum.trojmiasto.pl). Prosze o polecenie mi maszynki do strzy-
zenia bobtaila… Olna, a moze spystaj na forum dogomanii? 
(forum.gazeta.pl).

W badanym materiale leksykalnym znalazły się trzy określenia rasy 
rhodesian ridgeback, która nie jest zbyt popularna w naszym kraju. Są 
to rodek i rr:

Psy jak dzieci najpierw rosną błyskawicznie a potem stopuja. 
Nie martw sie: trochę jeszcze urośnie […] Czesto zależy to też 
od rasy np. rhodesiany mają tak, że njapierw rośnie tulów i łapy, 
potem glowa a potem nabierają masy. Dlatego 8,9 miesięczne 
rodki są już tak wysokie jak dorosłe ale nadal przypominają 
fajtłapowate szczeniaki (cafeanimal.pl)
Mój RR za mało waży, czy ma ktoś pomyśl jak sprawić by niewy-
kastrowany samiec, mieszkający w bloku i nie mający nadmiaru 
ruchu przybrał na wadze 3-4kg?? Dawałem mu już różne karmy, 
Acane Sport, Eucanube, Chicoppe, teraz dostaje Nutre Professional. 
Bez najmniejszego efektu – ciągle widać żebra (klubrr.nazwa.pl).

Środowiskowe nominacje psów ras samojed i terier tybetański to 
samek oraz TT / tt:

Samoyed jeśli chodzi o pielęgnację sierści na co dzień jest 
niekłopotliwy [...] Uwaga na psich fryzjerów (groomerów) – 
zanim powierzymy naszego samka takiej osobie upewnijmy 
się, że miała ona do czynienia z rasą i wie jak zająć się sierścią 
samoyeda, bo może się okazać że odbierzemy sfilcowanego psa 
lub co gorsza wytrymowanego, co będzie skutkowało wizytą 
u weterynarza aby wyleczyć problemy skórne (alaskan.com.pl).
Witam. I tak jak w tytule białe jest piękne, ale pielęgnacja białej 
sierści jest problemem.Mam białego TT i od jakiegoś czasu kło-
potam się z kilkoma sprawami;po pierwsze; jakich szamponów 
używać żeby nie zaszkodzić, nie wysuszyć (TT mają włos).. 
nawilżyć itp. (dogomania.com).

Określenia ctr, czernysz, czarnuszek, czarnuch i czarnulek oraz rzad-
ko pojawiające się, lecz interesujące zestawienie duma Rosji odnoszą 
się do rasy czarny terier rosyjski:
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Mam pytanie do właścicieli czernyszy. Mam pieska CTR’a 14 
grudnia skończy 4 miesiące i zastanawiam się czy to normalne. 
Mam 2 synów w wieku 2 i 4 lata piesek gania za nimi i łapie ich 
za nogi ręce pupy itp ale nie byłoby to dla mnie dziwne bo sami go 
podpuszczają do ganiania tylko on przy tym warczy ;( (psy.elk.pl).
Wczoraj nasze najmłodsze czarnuszki skończyły pół roczku!!! 
Buziaki i uściski dla wszystkich piesków! Wiemy, że macie się 
dobrze, Wasi właściciele kochają Was mocno i dobrze się Wami 
opiekują (facebook.com/malyjaworzanskidworek).
Dzięki Ania za odpowiedź! Powiedz mi, czy szkoliliście Waszą 
Maszę sami czy jakieś specjalne metody miały może zastoso-
wanie? Czy masz na tyle zaufania do niej, że możesz zostawić 
ją z dziećmi i zająć się swoimi sprawami?? No i jeszcze napisz 
mi skąd wzięliście szczeniaka i w jakim wieku... Ufff, na razie 
chyba tyle.PS. No strasznie mi się czarnuchy podobają, ale się 
boję, czy za kilka lat nie będę kląć w żywy kamień, że mam 
terrorystkęw domu (forum.muratordom.pl).
W dniu 18 sierpnia 2017 roku Inspektorzy TOZ o/Konin podjęli 
interwencję na terenie Konina. Dotyczyła ona zaniedbanego psa 
prawdopodobnie w typie nowofunlanda. Po zweryfikowaniu 
okazało się, że na posesji przebywa terrier rosyjski w bardzo złym 
stanie fizycznym, skrajnie wychudzony czarnulek (adopcje.org).
Czarny terier rosyjski, który nie podporządkuje się swojemu 
właścicielowi, stanowi poważne zagrożenie […] Czuła i deli-
katna bestia – Czarny terier rosyjski – duma Rosji i rosyjskiej 
kynologii (swiatctr.pl).

Analiza materiału leksykalnego pozwoliła wyodrębnić cztery okre-
ślenia rasy rottweiler. Każde z nich jest często stosowane. Są to rott, 
rottek / rotek, rottuś i roti:

przecież chyba przez kilkaset lat jakośopinia o rottach sie kształ-
towała i nie wzieła się znikad. mój znajomy miał rotta i rodzina 
normalna, kochała zwierzaka, psiak mial dużo kontaktu z ludźmi 
i w ogóle dbano o jego wychowanie, ale od początku zdradzał 
objawy jakiejś dziwnejagresji (forum.gazeta.pl).
Mam trzeciego rottka i nie ma wspanialszej rasy oba moje 
psiaki były bardzo spokojne i cierpliwie ale też uparte trzeci ma 
3 miesiące i dopiero się uczymy zgadzam się z tym że pies ma 
znacznie mocniej dominujący charakter… (dogomania.com).
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Często ludzie kupują psa(jakiejkolwiek rasy), bo im się podoba, 
myśląc, że \”ode mnie będzie zależało, to jak się będzie zachowy-
wał\”, a potem okazuje się, że to nie takie proste, bo nie ma czasu, 
ani cierpliwości i piesek ląduje w schronisku. Dlatego trzeba pisać 
prawdę. A prawda o rotkach jest taka, że te psy mają wrodzone 
ADHD, co w połączeniu z ich rozmiarem i siłą rodzi problemy... 
To naprawdę nie jest pies dla każdego (dogomania.com).
To bardzo mądre psy choć bywają uparte. Jasne zasady co 
do naszych oczekiwań, konsekwencja w naszych działaniach 
i wymaganiach, nagradzanie za wszystko co nam sie podoba 
w zachowaniu naszego rottusia, ciepła i miłości na każdym kroku 
a nasz psiuniek odwdzięczy się po stokroć :-)(dogomania.com).
bujda że to agresywna rasa więcej problemu stwarza z ulo-
zeniem sznaucer ipo nim niewiadomo czego sie spodziewać 
roti jest inny nigdy nie atakuje bez powodu (doświadczenie 
z innymi które układałem) polecam każdemu rottka,kazdemu 
kto ma troche cierpliwości i kocha przylepy jakimi są te pieski 
(dogomania.com).

Bardzo popularną w środowisku psiarzy jest rasa west highland 
white terrier. Nazwy west i westuś są często używane, określenia WHWT 
i westik odnotowałam zaś kilka razy. Określenie westopodobny dotyczy 
psa podobnego do psa tej rasy: 

Czy westy gubią dużo sierści i na koniec czy ktoś z państwa nie 
wie gdzie można takie cudo kupić w woj. Warmińsko-Mazur-
skim. Pozdrawiam Anna (ozwierzakach.pl).
Witam,właśnie się przymierzam do spróbowania jakiejś innej 
karmy dla mojego maleństwa. Niestety Eukanuby dla WHWT 
nie lubi, z Royalem jest juz lepiej , ale muszę go naprawdę mo-
tywować (goldenline.pl).
ja sama zaadoptowałam westika...od pewnej Pani, która chciała 
się pozbyć psa jak maskotki, ze względu na nowonarodzone 
dziecko (nie sądzicie, że to ostatnio coraz częstsza wymówka?) 
Psiaka zrobiło mi siuę poprostu żal, razem z mamą zadecydowa-
łyśmy, że ją adoptujemy. Sierść była w okropnym stanie (obcięta 
zwykłymi nożyczkami (dogomania.com).
nie jest to west tylko westopodobny, a po drugie np. agresję 
i inne negatywne cechy mógł odziedziczyć po kundelkowatych 
przodkach (forum.gazeta.pl).
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Warto zauważyć, że zwykle jeżeli rasa jest mało popularna, to tym 
samym jej nieoficjalnych określeń jest mniej. Mało popularną rasą psów 
jest np. retriever z Nowej Szkocji (toll), który wśród psiarzy określany 
jest popularnie mianem toller:

Szukam dla cioci tollera z czarnym nosem. Pomóżcie. Czy ktoś 
ma albo będzie miał takie szczeniaki? (dogomania.com)

Bywa też tak, że mimo popularności rasy jest niewiele określeń (ze 
względu np. na brak adaptacji – fonetycznej, morfologicznej) oficjalnej 
nazwy rasy w polszczyźnie. Przykładem takiej rasy psa jest shih tzu – 
mimo że wśród psiarzy ma ogromną rzeszę fanów, nie utworzono wielu 
środowiskowych nazw. Odnotowałam zaledwie jedno często stosowane 
określenie – shitzak:

Wiecie co u nas jest plaga kleszczy. Mój kot miał aż 5! Ro-
zumiecie to?! A mój shitzak miał jednego! Normalnie teraz 
chodzę 2 razy dziennie i sprawdzam zwierzaki. NO jakiś obłęd. 
Sprawdzam wszystkich w domu bo ja to kleszcza od razu zoba-
czę (forum.parenting.pl). 

Podobnie sytuacja wygląda z rasą pinczer miniaturowy. Oprócz 
określenia pinczerek odnalazłam dwa, pojawiające się tylko kilka 
razy – pinmin i pinczuś. A także z rasą chihuahua, na której określenie 
znalazłam jedynie dwa leksemy – chi i cziłek, mimo że rasa jest bar-
dzo popularna:

Moja Wika w weekend konczy 6 lat,jest pinczerkiem bez 
rodowodu.Strasznie lubi jeść,biegac na spacerach i atakowac 
wszystkie psy (dogomania.com).
Ogon noszony co najmniej jak szabelka, a lepiej zawinięty 
w kierunku bioder. Zdecydowanie krótka kufa. U pinmina uszy 
mają formę nieco jakby płomyka, au chihuahua- trójkąta o dość 
szerokiej podstawie (dogomania.com). Słodkie małe pinczusie 
już są z nami <3 (dogomania.com).
Myślę, że chihuahua po prostu lubi sobie „poszczekać”, ale 
z pewnością nie jest to zachowanie, którego nie można wy-
eliminować. Moje chi „odzywają się” jedynie na komendę. 



99

Mieszkając jeszcze podczas studiów w wynajętym mieszkaniu 
w bloku, nie mogłam dopuścić do tego, aby na każdy hałas 
na klatce schodowej moja chi informowała pół bloku o tym, 
że ona pilnuje mieszkania (brazylijski.pl).
Zresztą ten cziłek z obrazka też nie jest do końca prawidłowa- 
chi powinien być krótszy, samiec wręcz kwadratowy, suka 
nieco dłuższa; łapki dużo masywniejsze niż pinczer, głowa 
okrągła, jabłkowata, szersza niż na fotce, uszy duże, ale nie 
stojące do pionu, tylko rozchylone na boki. Ogon noszony co 
najmniej jak szabelka, a lepiej zawinięty w kierunku bioder. 
Zdecydowanie krótka kufa (dogomania.com). 

Bardzo interesującą środowiskową nominacją jest rzadki frazeolo-
gizm czerwona pończocha, czyli owczarek francuski Beauceron: 

Ten pies,dobrze wychowany,socjalizowany jak trzeba jest 
wspanialy.Spokojny,cichy,bardz przywiazany,dzielny.Naprawde 
te,ktore poznalem nie mialy wad. ,,Bas rouge” to czerwona 
pończocha od podpalań w kolorze wiewiórczej czerwieni 
(dogomania.com),

a rasy chart rosyjski – borzoj i borzojek (oba pojawiają się często): 

Witam wszystkich poczciwych forumowiczów i mam zapyta-
nie. Jestem właścicielem rocznego borzoja i mam pytanie co 
oznacza pufanie (wypuszczanie powietrza przez usta). Pies nie 
jest chory ani nic takiego (dogomania.com). Teraz mam tylko 
jednego borzojka i dwa greyhoundy wziete „z dobrego 
serca” z przytulku. Ale borzoj (jako rasa) jest i tak number one! 
(forum.gazeta.pl).

Mianem dowodniaków psiarze określają grupę ras psów dowodnych:

niektóre terriery – szkockie i bostońskie – niektóre dowodniaki, 
czy wreszcie wielkie miśki, takie jak nowofundland albo rasy, 
o których istnieniu dopiero niedawno się dowiedziałam, takie 
jak pies Gotów (maly-czarny.blogspot.com). 
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5.3. Określenia płci psów

Psi pasjonaci, wymieniając się informacjami na temat swoich 
czworonogów, bardzo często posługują się określeniami wskazującymi 
na płeć zwierzęcia (w badanym materiale znalazło się około 13,5% 
tego typu nominacji). Jak widać z przedstawionych niżej fragmentach 
rozmów, członkowie badanej wspólnoty komunikacyjnej bardzo dbają 
o to, by za pomocą leksykalnych nominacji podkreślić, że mowa jest 
o suce, nie psie. Przegląd zawartości forów internetowych skupiających 
psiarzy pozwolił wyekscerpować sporą liczbę określeń płci czworono-
gów, które zaklasyfikowałam do dwóch subpól tematycznych: ogólne 
określenia suk oraz określenia suk danej rasy.

5.3.1. Ogólne określenia suk

Wśród właścicieli psów tworzących wspólnotę psiarzy widoczna 
jest tendencja do unikania określenia suka podczas ich internetowych 
rozmów. Ma to prawdopodobnie związek z drugą, pejoratywną definicją 
tego leksemu. USJP oprócz podstawowej definicji hasła suka, która 
brzmi: ‘samica psa lub samica innych zwierząt z rodziny psów’, podaje 
też drugie znaczenie opatrzone kwalifikatorem wulg.: ‘obelżywie o ko-
biecie’. W ISJP, poza podstawową, można znaleźć także taką definicję: 
‘suką nazywa się kobietę rozwiązłą. Słowo wulgarne, pogardliwe i ob-
raźliwe. Suką nazywa się każdą kobietę, którą chce się obrazić. Słowo 
wulgarne i pogardliwe’. Z tego względu miłośnicy psów posługują 
się pieszczotliwymi synonimami określenia suka – sunia, sunieczka, 
suczynka oraz suńka (częste) i suczydełko, które w badanym materiale 
pojawiło się pięciokrotnie. Ponadto dość częstym określeniem jest 
piesiulka. Sporadycznie występuje zaś nomiacja ogoniasta:

Ja miałam niedawno podobne zdarzenie na spacerze. Moja su-
nia bawiła się na spacerze z inną, i tamta po krótkiej zabawie 
bardzo „napaliła się” i zaczęła zachowywać się zupelnie jak pies 
i ciężko było ją odciągnąć (krakvet.pl).
moja sunieczka ma na imię Una – bo ona jest jedyna, unikalna 
i niepowtarzalna:) no i nigdy nie spotkałam tak nazwanej suni 
(dogomania.com).
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A druga suczynka nie ma ochoty na spacery – wyprowadzona 
biegnie przed siebie, ciągnie, i ...szuka jedzenia. Wie, ze przy-
jeżdżamy z miską, więc nie chce oddalać się od kojca. Wraca 
w podskokach, mało smyczy nie urwie (dogomania.com).
moja ONKa ma na imię Saba-z sentymentu od ONki Saby 
w dzieciństwie...ale w ,,W pustyni i w puszczy’’ jest napisa-
ne,że Saba po afrykańsku znaczy lew,a nasza suńka jest czar-
no-podpalana,więc ma piękne złote łapinki i inne podpalania :)
(dogomania.com).
Piękne suczydełka. Niby pech że się zgubiły, ale jakoś nie 
potrafię im życzyc powrotu do właścicieli. Myślę, że znajdą 
prawdziwe domy dopiero teraz, a na pewno już u Was poczują 
jak ludź może być dobry (dogomania.com).
Małe piesiulki labków do adopcji. Sunie czekają na nowy domek 
<3 (labradory.info). 
Moja ogoniasta się znalazła! Dziękuję wszystkim za pomoc 
w szukaniu mojej suni <3 dogomania.com).

Nieco mniej popularnymi określeniami psa płci żeńskiej, które po-
jawiają się w internetowych dyskusjach właścicieli psów, są kundelka, 
kundlica i kundliczka:

Od 2014 roku członkiem naszej rodziny została kundelka 
Tofcia. Przygarnęliśmy ją z krakowskiego schroniska. Wtedy 
maleńka była ona i moje córki. Nie wiem, jakimi powodami 
kierowała się osoba, która ją porzuciła, bo to siedem kilogramów 
szczęścia (dogomania.com).
Kundlica Loka, wiek 12 lat, znaleziona na parkingu jak miała 
max 2 miesiące. Najmądrzejsza kundlica na świecie, kocha całą 
sobą i cała jest kochana (psy-pies.com).
Witam,z moja 13letnia kundliczka od 2 dni dzieje sie cos nie-
dobrego od wczoraj nie zrobila kupy, wymiotuje, zwraca zaraz 
po zjedzeniu niestrawiony pokarm, kiedy cos zje momentalnie 
zaczyna sapac, slinic sie, laczy tylnie nozki i sietrzesie, lezyba-
dzspi „wyciagnieta” a nie w kłebek jak zawsze mam wrazenie 
ze jest tez wzdeta jutro ide do weterynarza, ale jesliktosmial 
podobny przypadek to prosze o pomoc zebymwiedziala czego 
mogesiespodziewac (dogomania.com).

Częstym określeniem suki w okresie rui jest cieczna suka:
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Tak bylo z tą cieczna suką-zerwal sie do niej ale zostal zlapany 
i na sile odciagniety bo cuda niewidy chcial robić,potem z 20 
minut chodzil i klapał szczęka i caly sie slinił-od tej pory de-
moluje przy Ani dom.Traz na naszym pietrze jest cieczna suka 
i jest coraz gorzej (goldenretriever.fora.pl).

5.3.2. Określenia suk danej rasy

Środowisko psich pasjonatów tworzą w znacznym stopniu miłośnicy 
poszczególnych ras psów. Zaprezentowane wcześniej pole tematyczne 
obejmujące nazwy ras psów skupia największą liczbę określeń. Bardzo 
często hodowcy konkretnych ras w internetowych wypowiedziach pod-
kreślają płeć swojego czworonoga. Z tego względu niniejsze subpole 
tematyczne zawiera dużą liczbę nominacji suk danej rasy, powstałych 
zwykle od środowiskowych określeń ras psów. Przykładem często po-
jawiających się egzemplifikacji są: amstafka / amstaffka, amstafficzka, 
stafficzka, staffiorka oraz astka – american Staffordshire terrier: 

W moim domu zawsze byly suczki (wyłamalamsie dopiero przy 
Deimosie) i żadna z nich nigdy nie miała urojonej ciąży. A teraz 
Teściowa ma dwie suczki i obie są wysterylizowane, jedna (ro-
dowodowa stafficzka) z powodu komplikacji po ktoryms z kolei 
urojencu (dostała ropomacicza i ledwo ją uratowali), a druga 
amastafka juz z przezornosci. Szwagra suczka tez po każdej 
cieczce zbiera sie do „rodzenia” szczeniakow . Zresztą tak jak 
wiekszosc suczek z mojego otoczenia. Dlaczego? Takie czasy? 
I urojone ciąze u suczek zdazająsie teraz czesciej, tak jak alergie 
u ludzi? Czy też moze zawsze tak bylo, tylko nikt o tym nie 
mowił, ewentualnie sie nie przejmowal (psiaki.pl).
Sama kiedys czułam paniczny lęk przed psami tej rasy oraz pit bulli. 
Od niedawna sama mam suczkę, amstaffkę, cudowną. UWIELBIA 
dzieci, kocha każdego człowieka, z każdym chcę się przywitać, 
polizać. Ma już 7 mies a nigdy nawet nie słyszałam jak warczy. 
Z pieskami bywa różnie, ale raczej tez lubi :) (forum.gazeta.pl).
Ogólnie każdy pies trochę inaczej się uczy i na inne rzeczy reaguje 
[...]więc próbujcie, nie poddawajcie się, i życzę wam z całego 
serca powodzenia, bo szkoda by było jakby taka fajna młoda am-
stafficzka musiała na smyczy całe życie hasać (dogomania.com).
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Poszukuję mojej stafficzki VENNYA Prozak FCI, ktora oddalam 
na warunek hodowlany. wczoraj( 18.03.2011) dowiedzialamsie, 
ze suczka 1,5 – 2 tyg temu zaginela.Prawdopodobniechcia-
lawpasc pod samochod, przestraszyasie i uciekla. Takia wersje 
znam od postronnych ludzi (forum.muratordom.pl).
Żeby było śmieszniej zawsze, kiedy ma przyjść nowe dziecko 
idę najpierw do jego rodziców i pytam, czy nie widzą proble-
mów, że mam takiego psa. I nikt, ani razu nie zaprotestował. 
A to, że trafiają siębulle psychopaci, to w 98% wina właścicieli. 
I to niestety rzutuje na całą rasę. P.S. do Buldoga – nie wście-
kaj się, nie każdy widzi różnicę między amstaffką a stafiorką 
(zwierzaki.org).
Nie wydaje mi się, żeby suka która ma nieczęsty kontakt ze 
szczeniakiem aż tak przejęła się rolą mamki-ciotki. Co innego, 
gdyby razem mieszkały. Astkę raczej zirytowała postawa starego 
psa, [...].łatwo jest trafić na rozchwiane osobniki nawet w dobrych 
hodowlach. Popularność nie pomaga rasie (dogomania.com).

Sukę rasy owczarek środkowoazjatycki właściciele psów powszech-
nie określają mianem azjatki, sukę rasy owczarek kaukaski – kaukazki, 
a sukę rasy wyżeł weimarski – weimarki:

Koleżanka wzięła od kogoś kilkuletnią azjatkę i jest w tej chwili 
dużą, upasioną maskotką-azjatka, nie koleżanka oczywiście. 
Nie stróżowanie jej w głowie, a prowadzenie psa okazało się 
nazwyczaj łatwe. Po smutnej przeszłości, gdy zostawała sama 
na wiele godzin, a czasem dni, odwdzięcza się nowej rodzinie 
ogromną miłością. A że oni nie wymagają od niej stróżowania, 
to układ jest ok dla obu stron. (forum.muratodom.pl).
Jestem mamą 16-sto miesięcznej Dziewczynki. Moja Córcia od 
początku wychowuje się z jamnikiem, do niedawna była z nami 
kaukazka. Po jej odejściu pojawił się berneński pies pasterski, 
który okazał się URODZONĄ NIAŃKĄ!!! Oprócz tego mamy 
w domu kota (do niedawna dwa). Moje Dziecko ze wszystkimi 
zwierzakami żyje w nierozłącznej komitywie (forum.gazeta.pl).
Agresja weimarki przeniosla sie teraz rowniez na ludzi... nie 
moge spuszczac jej juz ze smyczy bo gdy tylko zobaczy jakiegos 
czlowieka w oddali lub psa, albo jaki kolwiek poruszajacy sie 
obiekt, goni za nim jak w jakims transie i jest glucha na wszelkie 
komendy (dogomania.com).
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Bardzo popularnymi rasami wśród psiarzy są np. szpic miniaturo-
wy pomeranian oraz beagle. Suki szpiców miniaturowych określane 
są powszechnie jako szpicki, zaś beagle płci żeńskiej nazywane są we 
wspólnocie psiarzy bigielkami (często). Równie często występuje też 
leksem podhalanka – nominacja suki rasy owczarek podhalański:

Soraya pojechała do Kielc na swoją drugą wystawę. Ku mojej 
ogromnej radości również uwieńczony dużym sukcesem. Moja 
mała szpicka wystąpiła w klasie młodzieży, pokonała dwie kon-
kurentki i otrzymała swój pierwszy wniosek na młodzieżowego 
championa, otrzymała także tytuł Najlepszy Junior w Rasie 
(szpicwilczy.jasky.pl). 
Ewo – masz dużo racji. Różnice charakteru dotyczą jednak nie 
tylko bokserów – chyba każdej rasy (choc oczywiście, pewna 
generalna „linia” jest). Moje trzy bigielki to trzy charaktery, Cytra 
– łagodna, nie warknie na żadnego człowieka, można jej wsadzic 
rękę do gardła i wyciągnąckośc, jedyny mój i jeden z niewielu 
znanych mi beaglelecących na złamanie karku na pierwsze za-
wołanie… (forumogrodniczeoaza.pl).
Suki rasy Owczarek Podhalański. Podhalanki na zmianę pilnują 
domu i posesji, kiedy jedna odpoczywa, druga czuwa. Działają 
razem, pilnują się (hosna.pl).

Członkowie wspólnoty psiarzy sukę rasy bloodhound sporadycznie 
określają mianem bloodzi, a sukę rasy bernardyn – benki i bernardynki 
(często):

Coś znalazlam... i jeszcze bloodzia – Syrenka idzie spokojnie, 
zebymalymóglzdążyc- ma wyglad dla jego lapy... na pierwszej 
fotce widac nawet moment zawracania... (floraforum.eu).
Bernardyn musi wiedzieć, kto rządzi w domu i kogo należy słu-
chać. Nawet największą czułość wobec benków (którą one oczy-
wiście doceniają) trzeba łączyć z konsekwencją i egzekwowaniem 
posłuszeństwa. Tak było z naszą benką (bernardyny.wortale.net).
BIRMA – duża i majestetyczna bernardynka. Z pięknym 
łbem, jak wiadro. Z oczami w stanie opłakanym – co nierzadkie 
u bernardynów (dogomania.com).

Popularnym określeniem suki rasy border collie jest borderka, a suki 
rasy berneński pies pasterski – bernenka:



105

A po śmierci Beluni, Ariego i Sarci doszły Tosia i Tej. I tak 
powstawał i zmieniał się Red Husky Team. Razem z nimi 
biegała nasza pierwsza borderka Łatka i była wybitnym psem 
zaprzęgowym (bordercolliestory.com).
Przywiozłem ją wczoraj znad morza. Ta młodziutka bernenka 
(20.07.2011) to kupka nieszczęścia, lęka się ludzi i nierucho-
mieje (dogomania.com).

Sukę rasy cavalier king Charles spaniel psiarze popularnie określają 
mianem cavalierki, a pudel płci żeńskiej to pudlica i pudliczka. Często 
pojawiającymi się określeniami suk rasy bokser są bokserka i boksia:

Jeśli spełnimy wszystkie te wymogi udajemy się z dokumentami 
naszej suczki (3 karty ocen z wystaw + oryginał rodowodu) 
do naszego oddziału ZK i składamy je na ręce Kierownika Sekcji 
(lub ew. Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowla-
nej). Tam czy to od ręki, czy po określonym czasie odbieramy 
rodowód z wpisem „SUKA HODOWLANA” i odpowiednią 
adnotacją. Od tego czasu nasza cavalierka jest suczką hodow-
laną i możemy spokojnie i z rozwagą przygotowywac się do jej 
pierwszego krycia (cavaierworld.pl).
Wkońcu to nie jedyna rasa która ma takie zapędy do pilnowania 
„swojego” Być może o ile u innych ras nie zwraca się na to 
uwagi „bo tak mam być” to u gończego może być zaskakujące 
dla niektórych. Nawet moja pudlica odpoczywająca na wysta-
wie w klatce toleruje psy tylko do pewnej odległości a później 
wyraźnie daje do zrozumienia że to chwilowo jej teren i wara 
(dogomania.com).
Od roku mam pudliczkę – całkowity przypadek! Jest piękna – 
nikt by nie odgadł, że to pudel, bo ma normalną fryzurę, sierść 
rośnie jej jek człowiekowi włosy po trwałej – w domu mam 
czysto i jest to mój 3-ci piesek, ale pierwszy tak kochany i nie 
wymagający niczego poza moją miłością! (forum.gazeta.pl).
Przyszłam tu z wątku, w którym poproszono o pomoc dla bokser-
ki. Trochę poczytałam. Niestety nasze choruszki tak mają, że ge-
nerują wysokie koszty. Dwa lata temu odszedł mój terier. Zaczęło 
się od duszności i siadły mu tylne łapy. Później diagnoza, która 
powala: nowotwór płuc z licznymi przerzutami. Psiak żył jeszcze 
około roku. Do dzisiaj za nim tęsknię, choć od tamtego czasu 
pojawiła się u mnie suczka i pies ze schroniska (dogomania.com). 



106

Pierwsza lekcja trwała zaledwie 5 minut, bo King szybko się 
zmęczył, ale po 30 minutowym odpoczynku znowu zrobił so-
bie spacerek, ale tym razem dłuższy. Był bardzo przejęty tym, 
że chodzi, w jego oczach pojawiła się ogromna radość. Próbował 
nadążyć za Luną i Wigą, niestety moje obie boksie uciekały mu, 
ale wierzę, że im więcej będziemy ćwiczyć na wózeczku, tym 
szybciej Kiniu opanuje chodzenie do perfekcji (sosbokserom.pl).

Interesującą grupę nominacji psów płci żeńskiej stanowią określenia 
dotyczące rasy buldog (zarówno angielski, jak i francuski). Często po-
jawiające się w rozmowach psiarzy są nazwy: bulwa, bulewka, bulwka 
oraz buldzia. Pierwsza z nich jest nadto egzemplifikacją nazwy rasy 
psów, o czym pisałam wcześniej, pozostałe nazywają suki: 

Takie są już bulwy, moje panienki też są baaaardzo niechętne 
na spacerki, oj bardzo, wolą lezec na kanapce :P (psy.pl).
Zgadzam się z Adamem. My też chcieliśmy bulewkę z Adopcji 
Buldożków, jednak przez długi czas żaden Misiak nie czekał 
na nowy dom. Ostatecznie więc zdecydowaliśmy się na buldozie 
„do kochania” z cudownej hodowli. Do dzisiaj mamy kontakt 
z hodowcami a ich rady są na wagę złota. Dobra hodowla to 
podstawa (goldenline.pl).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc. Moja półtoraroczna 
bulwka LOLA ma straszny problem z alergią skórną.Ciągle się 
drapie(aż do krwi)a w ranki wdają się infekcje, więc sprawa 
jest bardzo poważna.Byliśmy z Lolą u wielu weterynarzy i ma 
stwierdzoną alergię pokarmową (forum.gazeta.pl).
Royalcanin karma ktora strasznie upadla. Moja buldzia 
po royalylniala strasznie!!!! Normalnie nie potrzebowalam 
w salonie dywanu bo sam tworzylsie z siersciktoagubila. Baki 
miala straszne, uczulenie na uszkach. Wiec co do karmy -nie. 
polecam!!!!! (psypsypsypsy.blogspot.com).

Do omawianego pola tematycznego należy także egzemplifikacja nazwy 
suki rasy chihuahua, przez psiarzy powszechnie określanej mianem cziłki:

Z własnego doświadczenia dodam, że nie ma dwóch takich sa-
mych cziłek. Każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna, i pomimo 
pewnych cech wspólnych, u każdej pojawiają się tzw. cechy 
osobnicze (chihuahua-krakow.pl).



107

Dalmatynka oraz dalmatka to dwie częste nominacje suk rasy dal-
matyńczyk:

Witam:) Poszukuję imienia dla dalmatynki. Mamy już jedną 
suczkę- Kluskę. Zależy mi by imię nie było w stylu dejzi, suzi, 
plamka, kropka, lubię przewrotne imiona, np. czarny kot o imie-
niu kefir :) (f.kafeteria.pl).
mmmm :D:Djakie fajne słodkie dziewczyny :D jejjjuuu jak 
ja patrze na Twoja Sabcię i na inne sunie dalmatki, a później 
na mojego to naprawdę chciałabym aby mial taka tyciusieńką 
oponkę ;D bo bawić to chyba się już nie nauczy ;/ (sosdalma-
tynczyki.pl).

Bullina i bulliczka to nominacje suk rasy bulterier, zaś burbulka – 
boerboel. Nominacje te są rzadkie:

Mojej bulliny nie da się wychować, to mała bestyjka. Porsze 
o porady (dogomania.com).
Bulliczka miała cieczke i wtedy się tez zachowywala agre-
sywnie, także czy ma czy nie to nie mogę z nią dac rady proszę 
o pomoc (dogomania.com).
Moja burbulka Anisia <3 (dogomania.com).

Powszechnie stosowaną nominacją suki rasy jamnik jest jamniczka, 
nieco rzadziej pojawia się jamnisia:

Znajoma dwa tygodnie pożegnała 16 letnią jamniczkę. Psinka 
była adoptowana ze schroniska – wcześniej w domu jakieś 14 
lat przeżyła inna jamniczka, także dom 100% jaminikowy 
;). Szukamy suni, długowłosej (koniecznie), która nadaje się 
do mieszkania w bloku. Dom dbający, rozpuszczający nawet 
trochę (dogomania.com). 
Po prostu byli i są Kinią zachwyceni. Państwo miesiąc temu z po-
wodu choroby nowotworowej utracili swoją jamnisię i Kinia 
bardzo im przypomina ich sunię. (jamnikiniczyje.pl). 

W prezentowanym polu tematycznym znalazły się także często 
stosowane środowiskowe nominacje ras suk Yorkshire terrier oraz 
foksterier – yoreczka i foksiczka:
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Piękna , malutka , reprezentacyjna , urocza suczka yoreczka 15 
miesięcy szuka nowego domu i odpowiedzialnych właścicieli. 
Suczka po pięknych rodowodowych rodzicach . Tylko w ręce 
odpowiedzialnych ludzi. Kraków- centrum (gumtree.pl).
To prawie 4 letnia foksiczka, którą muszę przyznać, bardzo 
rozpieściłam. Po ślubie i zamieszkaniu w trójkę, mąż mimo psich 
protestów wprowadził kilka twardych zasad więc suńka nie jest 
juz osobnikiem alfa np. nie spi w łóżku z nami i znosi dzielnie 
zamknięcie w innym pomieszczeniu niż reszta stada ( wiem 
że mąż dobrze zrobił i jestem mu wdzięczna) (forum.gazeta.pl).

Członkowie wspólnoty miłośników psów dla nazwania suk popular-
nej rasy golden retriever powszechnie stosują środowiskowe leksemy: 
goldenka oraz goldunia. Często pojawiające się określenia suk rasy 
pinczer miniaturowy to pinczerka i pinminka:

Mamy dwuletnią goldenkę. Jada głównie danie gotowane prze-
ze mnie: ryż, makaron, kaszę z dodatkami: kurczak gotowany, 
marchewka i inne warzywa, biały ser, mleko. […] i stanęło 
na Chappi – innej nie tyka. Ale dostaje ją rzadko, awaryjnie, 
kiedy ja nie mogę nic ugotować (forum.gazeta.pl).
Ostatnio od dziadka dowiedziałam się, że golden jest najgłupszy 
pies jakiego widział (sam ma collie), a jego to sama kultura... 
Tak, tyle że jak powiesz psu SIAD to on się popatrzy, a siądzie 
dopiero jak ty na nim siądziesz... Nie, że go nie lubię, bo on 
tu winny nie jest, ale dlaczego się odzywają skoro z ich psem 
nie jest lepiej?! A domyślasz się przecież, że ja moją goldunię 
kocham najbardziej na świecie (dogomania.com).
Mojej pinczerki nikt nie pobije, w taim małym ciele jest wielki 
duh <3 (dogomania.com).
Wychowałam się z dwoma pinczerami, teraz sama mam roczną 
pinminkę. Są to psy bardzo charakterne- od małego trzeba je 
uczyć, że to Ty rządzisz w domu- bo lubią wchodzić na głowę. 
Pinczerki są bardzo inteligentne, szybko się uczą- chętnie przy-
swajają nowe komendy (wizaz.pl).

Równie popularną wśród psiarzy rasą jest labrador. Suki tej rasy 
nazywane są przez psich pasjonatów za pomocą następujących po-
wszechnych określeń: labeczka, labka, labunia, laba oraz labiszonka:
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Na Twoim miejscu bawiłabym się z psem w wodzie ulubionymi 
zabawkami stopniując głębokość. Jak sie rozbryka przy zaba-
wie powinien zapomnieć, że nie lubi mieć mokrego brzuszka. 

 A potem coraz głębiej, jeśli trzeba podtrzymujesz go deli-
katnie od spodu, itd. Można też jechać nad wodę z pływającymi 
pieskami.Może się przełamie i zechce przyłączyć do ich sza-
leństw. Ja w ten sposób pomagałam koledze, którego labeczka 
bała się wody. Teraz nie tylko, że się nie boi ale pływa szybciej 
od Indiany (goldenretriever.fora.pl).
No wiec przedwczoraj sama znalazlamsie w roli zrozpaczonej 
wlascicielki zaginionego labradora (Na szczescie moja psin-
ka odnalazlasie wczoraj wieczorem.Jestem teraz zla na sama 
siebie,bo przez moja nieuwage i zbyt duże zaufanie do mojej 
labki moglabym ja stracic. Dopiero teraz wszystkie moje emocje 
opadly,ichcialamsie z Wami podzielić moja radoscia  (forum.
gazeta.pl).
Witam wszystkich, to właśnie do nas trafiła ta labunia, synuś dał 
jej na imię Rika. Psina od początku poczuła się u nas jak u siebie. 
Potem wrzucę najnowsze fotki. Pozdrawiam! (labradory.info).
Moja labunia (bez mierzenia glowy) bo to dosc trudne u niej 
ma48 cm i wazy 28kg.. w lato wazyla 26 i jest jednym z niewielu 
szczuplychlabow z ktorymi mamy na codzien kontakt:) a jesli 
chodzi o weta to raz bylysmy u takiego co mi powiedzial ze 
laba nie jest tym psem ktorego mam ksiazeczke bo tam jest inne 
imie. Laba ma rodowod i dlatego ma inne rodowodowe i inne 
uzywane, a wet nie mogl tego zrozumiec, biedny..Dlategowiecej 
do niego nie poszliśmy (forum.labradory.org).
Chłopaki biegają na dworze, w zmontowanej wczoraj przeze 
mnie zagrodzie :D Mała Tola ich pilnuje, a labiszonka Lunka 
śpi z głową na moich stopach (m-forum.pl).

Suki rasy labrador w kolorze biszkoptowym określane są często 
mianem blondyny lub blondynki:

Ten blog jest o przygodach, wzlotach i upadkach oraz wspólnym 
życiu Blondyna i Blondyny. Blondyn to Igor, golden z Funda-
cji Alteri, który jest psem asystującym. Natomiast blondyna 
to Megi – chora nazanik mięśni miłośniczka psów i zwierząt 
wszelkiej maści (forum.gazeta.pl).
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Wojtek – od 3 lat zakochany po uszy w blondynce o imieniu Yol-
ka, jednak najwięcej miejsca w sercu ma dla Kasi ;) Z zawodu in-
formatyk, dużo fotografuje, lubi wylegiwać się do poźnych godzin 
i piwo :D W domu ma jeszcze jednego zwierzaka, kota Toffiego. 
Czeka na większy dom, by wreszcie postawić duże akwarium 
z malawi, jak to za dawnych czasów bywało (labradory.org.pl).

Środowiskowymi egzemplifikacjami suk rasy mops (bardzo popu-
larnej w ostatnich latach) są popularne: mopsiczka, mopsica, mopsia, 
mopsina i mopsiunia:

Miałem problem z wyborem imienia dla mojej mopsiczki, po-
czątkowo miał to być KILLER ze względu na ogromną agresję 
tych psów i żądzę walki natomiast imię rodowodowe rozwiało 
moje dylematy. Nazywa się więc Dżuma. Kilka fotek jak była 
zupełnie malutka, razem z naszym Kotem i „Dobermanem 
miniaturą” – Majką (mopsyforum.forumoteka.pl).
Już 10 lat temu właśnie ten zabieg miała wykonana moja sunia 
mopsica. Zabieg udał się w 100% tak jak napisał Pan Jarek, 
proszę więc uwierzyć czasami lekarzom bo Oni mają duże 
doświadczenie i proszę się nie bać wykonania tego zabiego. 
Pozdrawiam (krakvet.pl).
No! Oluś jest taki słodki! oh no tak nie przedstawiłam się:evil_lol:! 
Jestem tu nowa i bardzo uwielbiam moją mopsię ale mojej mamie 
się nie podobają więc ona ma ratlerka... (dogomania.com).
Ja sama czesto drżę jak moje dziewczyny się bawią... a moja 
mopsina jest drobna i waży 6,70 kg... Czeto się niestety zdarza, 
ze malutką nadepnie i pisk jest niemo (dogomania.com).
Od dwóch dni jestem szczęśliwą posiadaczką dwumiesiecznej 
mopsiuni EMI :D Przybyła do naszego dmu jako towarzyszka 
naszej trzyipółletniej buldozki Hebe (dogomania.com).

Członkowie wspólnoty miłośników psów dla nazwania suk Alaskan 
malamute często stosują środowiskową nominację malamutka, a suk 
rasy owczarek alzacki – alzaczka:

Bartku, a może wiesz czym dla malamutki buda powinna być 
w zimie wyścielona. Niestety nie znam sie zbytnio na tej rasie. 
Przygarnelismy Lunę aby nie trafiła do schroniska, a jeteśmy 
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już posiadaczami owczrka niem., no ale jednak te psy bardzo 
się różnią;) (dogomania.com).
Po śmierci mojej suczki Nory (alzaczki), wspaniałej i nie-
zmiernie oddanej o wysokim stopniu właśnie inteligencji, która 
przeżyła 13 lat, przyszło mi się porać z własnymi emocjami, 
z żalem nieskończonym i ogromną pustką. Pustka, która nagle 
ogarnęła mój dom, gdzie ruch się nagle zatrzymał… Stanęło 
życie… (boskibialydom.pl).

Sukę rasy nowofundland psiarze popularnie określają mianem niufki, 
a sukę rasy owczarek australijski aussie nazywają oziczką:

[…] ale ostatecznie na spacer wyszła tylko moja niufka, a szcze-
niaka zostawiłyśmy tacie razem ze smyczą i jakoś udało mu się 
go delikatnie odpiąć i nawet posadzić na kolanach bez paniki 
i trzęsienia się (dogowania.com).
A wiesz, moja rodowodowa oziczka po championach nie jest... 
:roll: Ale za to jest oryginalna! (dogomania.com).

W prezentowanym materiale znalazły się także środowiskowe 
określenia suk następujących ras: ogar polski – ogarka, Parson Russell 
terrier – parsonka, polski owczarek nizinny – ponka oraz owczarek wę-
gierski puli – puliczka. Wszystkie egzemplifikacje pojawiają się często:

Nie wiem jak to jest u innych ogarów, moja ogarka bardzo lubi leśne 
wodopoje, nie dosyć, że pije to jeszcze w nich brodzi, ostatnio nawet 
pyszczkiem w bajorku robiła coś na kształt rycia w błocie. Mina 
psa, bezcenna, i nadmiernie zadowolona (ogar.niechtoszlak.pl).
Może jakiś fan rasy prt któremu zależy na tym żeby piesek 
znalazł szczęśliwy dom pomoże. Niestety mieszkam za granicą, 
bo sama bym ją wzięła do towarzystwa dla mojej parsonki. Do-
gomaniacy, działajcie.Buziaki dla Wszyskich którzy przeczytali 
cały post (dogomania.com).
Polski owczarek nizinny – charakter: Moja ponka jest wesoła, 
szalejąca, kocha piłki i patyczki.Lubi też wleżć mi na kolana, 
objąć łapami za szyję i tulić się aż braknie tchu. A i jeszcze 
jedno – ona stale gada :D (dogomania.com).
No dobrze, skąd pomysł na puli? To nie jest zbyt popularna rasa. 
To jest na szczęście kompletnie niepopularna rasa. Na szczęście, 
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bo dzięki temu puli jest nadal psem pracującym. Pastuchem 
w całkowitym wymiarze. A skąd pomysł? Niejako pierwsza 
puliczka trafiła się z przypadku (sledztezpies.pl).

Członkowie wspólnoty psiarzy powszechnie nazywają suki z grupy 
ras owczarków za pomocą środowiskowej nominacji owczarzyca:

W jakich sytuacjach dochodzi do spięć? Dlaczego twierdzisz, 
że to ustalanie hierarchii? I jak wtedy reagujesz?I jakie zajęcia 
ma owczarzyca? Owczarek to taki pies, że jak mu się nudzi to 
szuka zajęcia na własną łapę(forum.owczarkopedia.pl).

Sukę rasy basset hound psiarze nazywają bassetką, zaś rasy chart 
rosyjki borzoj – borzojką. Coraz większą popularność zdobywa w Pol-
sce rasa bichon frise, dlatego w materiale leksykalnym odnotowałam 
kilkanaście użyć określeń suk tej rasy – biszonka:

Bassetka ETNA szuka domu! (adopciaki.pl)
Borzoj jest krótkodystansowcem – szybki ale mało wytrzy-
mały na długie dystanse. Ja mam wyżła i borzoja, w biegach 
borzojka jest dużo szybsza, ale jesli chodzi o wytrzymałość, 
kondycje na dłuższych spacerach czy przy rowerze wyżeł bije 
ją na głowę. Dla niej 10 km to max, wyżeł dopiero sie rozkręca 
;) (doomania.com).
Polecam panią Dianę moja Ada biszonka wyszła taka dystyn-
gowana. Najlepszy fryzjer (facebook.com).

W omawianym polu tematycznym znalazły się także często stosowa-
ne określenia suk następujących ras: terier szkocki – szkotka i szkocica, 
rottweiler – rottweilerka i rottka, west highland white terrier – westka, 
Yorkshire terrier – yoreczka, barbet – barbetka:

Straszna wiadomość i bardzo mi przykro z tego powodu. Po-
wodem cukrzycy jest trzustka.Moja znajoma ma szkotkę chorą 
na cukrzycę. Przestawiła ją na specjalną karmę, robi regularne 
poziomy cukru ( z ucha) i podaje jej insulinę.Sunia ma chyba 
z 8 lat i czuje się dobrze, ale leczenie jest bardzo kosztowne.
Starość nie udała się Panu Bogu... (forum.interia.pl).
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Może szkocica wychowa jak swoje? W każdym razie miałaby 
towarzystwo, ale znów nie wiem, jak to się ma do ewentualnej 
sterylizacji (scottiedog.fora.pl).
Moja się tez dużych psów boi. Strachliwa rottweilerka to spory 
problem z mojego punktu widzenia. Proszę o rady pozdrawiam 
(dogomania.com).
Hej! Ostatnio jechałam z moja rottką na zlot i wlasnie na dworcu 
podszedl do nas facet z tekstem”ale ten pies brzydki!z reszta wszyt-
sko co sie nazywa rottweiler jest brzydkie”no to mu odpowiedzia-
lam ze ona sie nie nazywa rottweiler tylko Metka (zwierzaki.org).
Kochani poznajcie moją westkę Lulu. Kochani, od 3 tygodni je-
stem szczęśliwą posiadaczką małego białego diabełka ;-) Nasza 
Lulu ma obecnie 10 tygodni i jest juz po dwóch szczepieniach 
(goldenline.pl).
Moje dwie suki – yoreczki w tym roku urodziły każda po 7 szcze-
niąt. Jakoś żadna nie miała cesarki, ani tężyczki i o dziwo wszystkie 
szczeniaki przeżyły. […] Dopiero kiedy szczenięta podwoją, a najle-
piej potroją wagę urodzeniową można sukę na trochę już zostawiać 
samą ze szczeniakami(yorkshireterrier.pl). Moja barbetka ganiając 
po ogrodzie złamała mi gałązki. Zdaje się, ze wysoko podsypałam 
trocinami to może wypuści bokiem nowe gałązki (psy.pl).

Interesującym przykładem nominacji suk danej rasy jest popularnie 
stosowana egzemplifikacja rasy suk z grupy terierów – terierka:

Wtedy tak cudnie wyskakiwała w górę , sprawdzając czy się nie 
zgubiła. Natomiast moja Krecia – terierka owszem ewentualnie 
się przejdzie , ale pod warunkiem ,że jest ścieżka-a jak nie ma 
to będzie szła po moich śladach (terierkowo.fora.pl)

oraz suk z grupy seterów – seterka:

A tak wogóle to ten opis przypomina mi czasy z moją poprzednią 
– tyle,że z seterką.Z nią to była sama radosć iść w teren,uwiel-
biała zwłaszcza wysoką trawę (terierkowo.fora.pl).

W omawianym materiale znalazło się także określenie suk o umasz-
czeniu tricolor, czyli o charakterystycznej trójkolorowej barwie sierści 
– częste: trikolorka / tricolorka:
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Ostatecznie wieczorem ogłosiliśmy rozejm uznając, że serce 
nam podpowie dnia następnego, lub pies wybierze nas sam. 
I dobrze, że mieliśmy to przepracowane i przedyskutowane, 
jako, że dnia następnego, na wielkim spotkaniu, trikolorka Brid-
get miała nas, cóż.. w nosie. Nie chciała podchodzić, złapana, 
wyrywała się i nie spojrzała ani razu w oczy (makoweczki.pl).
Z miotu B na nowy domek czeka jeszcze bardzo szorstka, pięk-
na tricolorka BELLA BONA Fidogs (FCI). Poniżej aktualne 
zdjęcia BONY z kilku ostatnich dni (fidogs.bytom.pl).

Warto zwrócić uwagę na to, że wśród nominacji suk przeważają zdrob-
nienia i spieszczenia, a we wszystkich cytatach widoczne jest duże nacecho-
wanie emocjonalne (w tekstach dominuje funkcja emotywna i konatywna).

5.4. Określenia wyglądu psów16

Psi miłośnicy, prowadząc internetowe dyskusje na temat swoich 
czworonogów, bardzo często posługują się środowiskowymi określe-
niami ich wyglądu. Dzięki tego typu nominacjom mogą szybko zorien-
tować się, o jakiej rasie jest mowa na forum, lub po prostu wyrażają 
w ten sposób swoją ekspresję. Pole tematyczne obejmujące wygląd 
psów gromadzi stosunkowo dużą liczbę określeń (około 11,5% całego 
słownictwa). Można w nim wyróżnić następujące subpola tematycz-
ne: określenia koloru psiej sierści, określenia rodzajów psiej sierści, 
określenia oczu psa, określenia psich uszu, określenia elementów 
pyska psa, określenia elementów umaszczenia psa, określenia psich 
ogonów, określenia psich sylwetek, określenia psów małych, określe-
nia psów o krótkich łapach, określenia psów otyłych, określenia psów 
po kastracji i suk po sterylizacji, inne określenia wyglądu psów.

5.4.1. Określenia umaszczenia psów

Kolor sierści czworonogów jest jednym z najbardziej charakte-
rystycznych i zauważalnych elementów składających się na ogólny 
wygląd psa. Przykładami częstych nominacji są czarnuch i czarnuszek, 
16 Na temat określeń wyglądu psów pisałam także w artykule: Klauze 2019b. 
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czyli określenia psa o czarnym umaszczeniu. Są to także nominacje psa 
rasy czarny terier rosyjski:

Dexowi współpraca z człowiekiem daje dużo radości, takiej 
obopólnej bo każdy jego sukces jest naszym sukcesem. Co tu 
dużo pisać, nasz czarnuch jest po prostu wspaniałym przyjacie-
lem, nauczycielem i towarzyszem! (schronisko.info.pl).
Akurat moja Frida jest z miotu ostatniego, rodzice: Nitka&Bond. 
Z tego miotu dostępne są chyba na chwile obecną dwa czarnuszki 
i jeden piesek czekoladowy. A siostrzyczka suńki, która chyba Cię 
interesuje jest na forum tutaj) Bala jest super (forum.labradory.org).

Suki o czarnej sierści określa się często mianem czarnuszka:

Seja też ma przebarwienia na brodzie i wąsikach. Glownie od 
jedzonka i wody. Smieję się ,ze ma naturalny balejage w ko-
lorze kasztanowo-rudym. Myje jej pysio w szamponie ktory 
przyciemnia te wloski ale to tak raczej dla picu, bo i tak się 
tego nie wywabi...w każdym razie wyglada tak uroczo...moja 
czarnuszka z ruda broda (zwierzaki.org).

Inne powszechne nominacje to łaciatek oraz kropek, czyli określenia 
psa w kropki lub czworonoga o łaciatym umaszczeniu:

Zibi Roczny łaciatek niewielkich rozmiarów to właśnie Zibi. 
Jest on młodym, uroczym ˛ chłopcem. Jego usposobienie jest 
bardzo łagodne (krzesimow-schronisko.pl).
Piękny łaciaty pies czeka na nowy dom. To typowy kropek, 
cały w cętki (dogomania.com)

Wśród nominacji dotyczących koloru psiej sierści znalazł się leksem 
marmurek, którym w badanym socjolekcie określa się psa o wielo-
barwnym umaszczeniu przypominającym ubarwienie marmuru. Często 
mianem tym psiarze nazywają rasy psów, których sierść jest ubarwiona 
w ten charakterystyczny sposób (tzw. umaszczenie typu „merle” – ang. 
merle ‘marmur’), np. owczarek australijski czy owczarek szetlandzki:

Kochani! 2-miesięczne marmurki – sunia i samiec – czekają 
na nowe domy! Ich mama jest czarna, wielkości jamnika (do-
gomania.com).
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Analiza zawartości portali internetowych skupiających psiarzy 
pozwoliła wyodrębnić także środowiskowe określenie psów o umasz-
czeniu tricolor, czyli o barwie czarnej podpalanej z białymi znaczeniami 
– tricolorek, które jest powszechnie stosowane zwłaszcza w odniesie-
niu do ras psów o takim umaszczeniu, np. appenzeller, berneński pies 
pasterski, entlebucher, duży szwajcarski pies pasterski, welsh corgi 
cardigan oraz cavalier king Charles:

Mam pytanko czy moglibyście polecić mi jakiś szamponik, 
który intensywnie wyczyści biel na klatce mojego brudasa... 
tj dla tricolorka jakiś jak to powiedziała mi pani w sklepie... 
z góry dziekuję za pomoc... (cluster006.ovh.net).

Do suk odnosi się forma żeńska tricolorka:

Kiedy urodziła się UrinaOrlena Unita – piękna tricolorka, 
wiedziałam że zostanie z nami, gdyż psów tej rasy nie sposób 
nie pokochać, wystarczy spojrzeć na poniższe zdjęcie i człowiek 
zostaje zauroczony tym „smutnym” spojrzeniem (hodowlabas-
setow.pl).

Interesującą grupę tworzą środowiskowe nominacje rasy labrador. 
Pies rasy labrador w kolorze czekoladowym jest określany jako cze-
koladka (rzadko). Na nazwanie labradora w kolorze biszkoptowym 
psi pasjonaci często stosują określenia blondyn (blondyna, blondynka) 
i blondas:

Biszkopt czekoladce nierówny? Nie wszyscy hodowcy dostrzegają 
różnice w kondycji i usposobieniu labradorów o różnych umasz-
czeniach. Jednak zdaniem Beaty Radomskiej z hodowli Górska 
Fantazja najzdrowsze i najodporniejsze są labki czarne (psy.pl).
Dzisiaj u Eweliny pojawil się na dłuższy pobyt pewnien przy-
stojny blondyn w pełni męskich sił (labradory.info).
Blondyna jest bez zastrzeżeń My jutro rano jedziemy z Blanką 
na mega pola do Rosanowa Blania od kilku dni jest puszczana 
luzem bez linki w bezpiecznych miejscach, ładnie wraca na za-
wołanie i na szęście jestem ważniejsza niż każdy pies i człowiek 
przegrywam jeszcze z kotkami (fajnie się je gania) i z kostkami 
– wróci ja zje (fundacjagoldenom.fora.pl).
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Obawiałam się, że w aucie będzie niespokojna, a w mieszkaniu 
będzie potrzebowała dużo czasu żeby się oswoić, ale jednak 
niunia dzielnie się spisała i od razu oczarowała nas swoim uro-
kiem Baaaardzo chcę podziękować, że ta śliczna blondynka 
akurat nam przypadła. Także Dominice, że dała Cleo ciepły 
domek i wzorowo niunię otoczyła opieką oraz Ani, że utrzymy-
wała z nami miły kontakt, nawiązała współpracę i zaufała nam, 
że damy Cleusi kochający domek (labradory.info).
Starałam się czesać blondasa delikatnie i nie naciskać szczotki, 
zgodnie z kierunkiem wzrostu sieści.Czy mamy kiepska technike 
czesania, czy też sierściuchzrzucil już wcześniej co najgorsze 
i zostało już niewiele podszerstka, i dlatego ilość wyczesanych 
kłaków nie powala, jak w reklamie? (forum.gazeta.pl).

Na wygląd psa składają się także pewne charakterystyczne elementy jego 
umaszczenia. Miłośnicy psów tworzący wspólnotę posługują się swoistymi 
dla tego środowiska określeniami. Nominacje, które są powszechnie wyko-
rzystywane przez psich miłośników, to: kołnierz, kryza, krawat, krawacik, ża-
bot oraz żabocik. Wszystkie są określeniami charakterystycznej, jaśniejszej 
(białej) sierści, która pojawia się pod szyją psa i na części klatki piersiowej, 
i wyglądem przypomina te elementy garderoby (wszystkie są częste):

Maja [57/19], samica, duża, czarna gładka sierść z białym kołnie-
rzem, 2-3 lata. Maja jest zwinną energiczną sunią, która straciła 
zaufanie do człowieka. Wystraszona nowym miejscem zdarzało 
się jej, że z leku próbowała gryźć (schronisko.sopot.toz.pl).
Inny rodzaj szaty to sierść nastroszona. Tutaj długi, prosty 
i twardy włos rośnie pionowo, a pod nim znajduje się warstwa 
grubego, ale miękkiego podszerstka. Na szyi taka sierść tworzy 
mocną kryzę, a ogon przypomina lisią, puszystą kitę. Jest ona 
charakterystyczna dla wszystkich szpiców (zpazurem.pl).
04.06.2014 w Mysłowicach-Kosztowach przy ul. Dzióbka 
zaginął piesek (2 lata, ok. 10kg ). Terier mieszaniec,koloru czar-
no-pieprzowego, podpalany, z jaśniejszym krawatem. Na szyi 
miał obrożę przeciwkleszczową żółtą. Obecnie posiada krótszą 
sierść niż na zdjęciu (przystanekschronisko.org).
Zaginęła piesia Lea w Sulejówku 06.10.2017 w okolicach ul 
Jodłowej. Ma bure umaszczenie, białe łapki, krawacik i nie-
wielka łatkę na nosie. Czekają na nią zrozpaczeni domownicy 
i przyszywany brat Leon (pianol.pl). 
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Drodzy czytelnicy Forum Bielsk Podlaski, W czasie wakacji, które 
spędzałam częściowo w Orli, pod koniec sierpnia w tajemniczych 
okolicznościach zaginął tam mój pies, czarny labrador z białym 
żabotem wabiący się BET. Podobno widziano go w Bielsku, 
wałęsającego sie po ulicach. Zrobiono mu nawet zdjęcie (jeżeli to 
na pewno on), któe postaram sie tu jakoś załączyć (forum.gazeta.pl).
Kajtuś to szorstkowłosy, czarno-biały, roczny piesek średniej 
wielkości. ... deszczu pod rynnę wpadł mały psiak. ... Wygląda 
ślicznie, ogonek zrobił mu się puszysty, a biały żabocik aż bije 
w oczy bielą! (przystanek schronisko.org).

Innymi nazwami, które często pojawiają się w rozmowach psiarzy 
na portalach internetowych, są: skarpetki, czyli charakterystyczna biała 
sierść na psich łapach, wyglądem przypominające skarpety, a także 
strzałka i gwiazdka – jasne lub białe fragmenty sierści kształtem po-
dobne do strzałki lub gwiazdki, które występują na głowie psa i nadają 
zwierzęciu charakterystyczny wygląd:

13 kwietnia zaginęła suczka Daisy. Jest to ośmioletni malutki 
kundelek z odstającymi uszkami. Jego sierść ma kolor czar-
no-beżowo- brązową, podpalaną. Na łapkach białe skarpetki, 
na szyi biały krawat. bardzo proszę… (schronisko.zgmzary.pl).
Sierść na głowie psa ma być długa i układać się w formie chry-
zantemy, jednak nie może przy tym przeszkadzać mu w widze-
niu, ani krępować jego ruchów. Jeśli natomiast chodzi o maść, to 
u shihtzu wzorzec FCI dopuszcza w zasadzie wszystkie kolory. 
Ponadto u psów łaciatych bardzo pożądane są też biała strzałka 
na czole oraz biała końcówka ogona (psy-pies.com).
Suczka, podobna do boksera, umaszczenie ciemnobrązowe, ma 
obcięty ogon, oklapnięte uszy, białą gwiazdkę na głowie jest 
bardzo przyjazna. Ma na imię Klara. Zginęła 15 grudnia z posesji 
przy ul. Sienkiewicza. Może ktoś zna losy mojej suczki? Proszę 
o wiadomość! (forum.gazeta.pl).

5.4.2. Określenia rodzajów psiej sierści 

Analiza materiału leksykalnego pozwoliła wyodrębnić w polu tema-
tycznym „określenia wyglądu psów” subpole „określenia rodzajów psiej 
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sierści”, na które składają się nominacje: kudłacz, puchacz, przytulanka 
i przytulak. Wszystkie pojawiają się często na forach internetowych 
i dotyczą czworonogów o gęstej, miękkiej, puszystej sierści:

Piękny kudłacz ze Zduńskiej Woli szuka opiekuna. Przybłąkał 
się na osiedle, na którym mieszkam w Zduńskiej Woli, bezdom-
ny piesek. Pies posiada obroże, lecz mimo tego nikt nie zgłasza 
się po psa (niechacianeizapomniane.pl).
Jak to ma być piesek do towarzystwa, polecam biszona.Nie linieje, 
nie potrzebuje bardzo długich spacerów, puszysty niesamowity.
Rysiu!A te puchacze to się strzyże? (forum.budujemydom.pl).
Piękny puszysty pies jak przytulanka czeka na nowego pana! 
(dogomania.com).
Mój to też typowy przytulak, sierść ma gęstą jak maskotka 
więc nic tylko się przytulać do tego stwora kochanego <3 (do-
gomania.com).

Określenia: sznurówka, sznurowadełko, dredziak, dredzik, mop oraz 
mopek są nominacjami psów o charakterystycznej, poskręcanej w sfil-
cowane sznurki sierści i dotyczą zwłaszcza ras komondor oraz puli, 
które charakteryzują się właśnie sierścią o strukturze przypominającej 
sznurówkę, dredy lub mopa (rzadkie):

Typowe sznurówki podobno śmierdzą okropnie i jest problem 
z utrzymaniem szaty w czystości... Już to parę razy słyszałam. Może 
Morgan coś więcej napisze na ten temat – skoro masz w domu inne 
sznurowadełka, to na pewno wiesz ;-) (dogomania.com).
Wiecie czemu tak o to pytam? Bo kocham dredziaki!! Mamy 
już komondory, kiedyś będzie jeszcze puli i może właśnie pudel 
sznurowy. I o ile puli to nie problem (jeśli chodzi o zakup) to jak 
widzę pudel to będzie problem... (dogomania.com).
Rasę tę określa się również mianem węgierskich psów paster-
skich, bo to właśnie na Węgrzech została wyhodowana, a jej 
głównym przeznaczeniem była obrona i zaganianie trzody. 
Na przedstawicieli tej wielkiej rasy często mówi się także mopy, 
a to ze względu na ich charakterystyczną sierść poskręcaną 
w sfilcowane sznurki. Taka szata broni komondory zarówno 
przed nadmiernym gorącem jak i przed mrozami (topnaj.pl).
Brawo, brawo dredziki przynoszące szczescie :lol: ja wiem ze 
Twoje mopki sa pieknie ulozone, ale moze masz jakis przyklad 
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ich psot ? :oops PS. Skaczace mopy oblecialy wszystkich moich 
znajomych (dogomania.com).

Pies szorstkowłosy określany jest często przez psiarzy mianem szor-
ściak: 

Niewielki kremowy szorściak. Przedstawiamy Sowika – nie-
wielkiego, prze-sympatycznego, biszkoptowego psiaka, który 
trafił pod naszą opiekę. Sowik ma uroczy przodo-zgryz, ciemne 
oczka, lekko klapnięte uszka. Jest spokojnym, pogodnym zwie-
rzakiem (schroniskopsiepole.pl).

5.4.3. Określenia oczu psów

Analiza leksykalna zawartości forów internetowych skupiających 
psiarzy pozwoliła wyróżnić w opisywanym polu tematycznym subpo-
le „określenia oczu psów”, do którego należą często pojawiające się 
zestawienia rybie oko i cherry eye. Pierwsze odnosi się do barwy oczu 
psa spowodowanej tzw. heterochromią, o której czytamy:

U psów heterozygot (Mm) często występuje także heterochromia 
iridis (różnobarwność siatkówki) lub niebieskie oczy, niekiedy 
można się spotkać także z całkowitym brakiem pigmentu siat-
kówki. Takie umaszczenie uważane jest za wzorcowe i uznawane 
u takich ras, jak: welsh corgi, owczarek szkocki, owczarek 
szetlandzki, owczarek australijski, jamnik (Ciechańska, Bury 
2011: 16).

Zapożyczone z języka angielskiego zestawienie cherry eye odnosi 
się do wyglądu oka psa, który cierpi na chorobę wypadania gruczołu 
trzeciej powieki, co charakteryzuje się specyficznym wyglądem tego 
gruczołu, przypominającym wiśnię. Oba zestawienia zaklasyfikowałam 
także do subpola tematycznego dotyczącego chorób psów:

Troche małe te fotki, ale jeżeli dobrze widac i oko jest błękitne, 
to maluch ma heterochromię – i takie zabarwienie tęczówki już 
sieustaliło.Heterochromia jest wadą rozwojową, ale nie wpływa 
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na nic i po prostu taka jego uroda. Nazywa sie to popularnie 
u psów „rybie oko”. Gdyby Twój piesek był rasowy, to hete-
rochromia dyskwalifikowałaby go jako reproduktora i zwierze 
wystawowe (szwajcary.com).
Cherry eye to anglojęzyczna nazwa dla jednostki chorobowej 
jaką jest wypadnięty gruczoł trzeciej powieki. Cherry, czyli 
po polsku wiśnia. Nazwano tą jednostkę chorobową w ten sposób, 
ponieważ gruczoł, który wypada, ma mocno różowy / czerwony 
kolor oraz jest okrągły, prawie jak mały owoc wiśni (art-vet.pl).

5.4.4. Określenia psich uszu

Do podpola tego należą dwa często stosowane określenia dużych 
uszu psa: radary i klapioki. Pierwsze z nich jest dowcipnym nawią-
zaniem do wyglądu szerokiej tarczy radaru, np. pogodowego, drugie 
zaś w sposób potoczny określa uszy zwisające, w tym i takie, które nie 
zostały poddane zabiegowi kopiowania: 

Emol pokazuje się z jak najlepszej strony, bo i na spacery zawsze 
z uśmiechem i przywita się też z każdym chętnie, w zabawie weź-
mie udział, stara się chłopak! …i nic. Uszy śmieszne nadstawia 
i jakoś imienia swojego nie dosłyszuje.Panczor jeszcze dłużej 
radary nakierowuje na odbiór! (oczami-bezdomnego-psa.pl).
Ja bym cięła bo mi się klapioki nie podobają. jedyne 2 rasy, 
które ujdą to boksery (chociaz kopiowane i tak lepsze) no i roty. 
Ogon u rota mnie nie bol (dogomania.com).

5.4.5. Określenia elementów pyska psa

Subpole to tworzą dwa środowiskowe określenia: pyszczydło, czyli 
psi pysk, oraz faflory, czyli fafle – fałdy okalające pysk psa. Obie no-
minacje pojawiły się kilkukrotnie w badanym materiale leksykalnym:

Wiem, wiem, nie możemy dożywiać się „na mieście”, jak to mó-
wią, ale sama nie pogniewałabym się, gdyby jakiś smakowity kąsek 
znalazł się w zasięgu mojego pyszczydła (piesprzewodnik.org.pl).
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Miska estetyczna, kolory bardzo wyraziste ale jest I ALE ta 
miska 0,9 l. jest dobra dla malucha no może jeszcze dla suni. 
Dorosły spaniel może mieć kłopoty nie mówiąc już o takich 
długouchych jak Basset. Mój jest w miarę młody ale jak mu 
faflory się postarzeją to będę musiała kupić inną (zooserwis.pl).

5.4.6. Określenia psich ogonów

Z wyglądem psa wiąże się także jeden z najbardziej charakterystycz-
nych elementów – ogon. Psie ogony mogą mieć różne kształty, rozmiary, 
grubości, strukturę – zależnie od rasy czworonoga. Kynologiczna termino-
logia wyróżnia około 30 rodzajów ogonów, których odpowiedni wygląd 
i kształt często są jedynym wyróżnikiem czystości rasy. Z internetowych 
rozmów miłośników psów wyekscerpowałam kilka socjolektalnych 
określeń psich ogonów (pojawiły się one kilkunastokrotnie): chorągiew, 
pióropusz, korkociąg, rączka czajnika, rogalik, szabelka, szczotka oraz 
bezogonkowy, bezogonowiec i bezogonek (pies bez ogona), który w ma-
teriale pojawił się pięciokrotnie oraz warianty żeńskie: bezogonkowa 
i bezogonka – określenia dotyczące suk bez ogona (rzadkie): 

WADY JAMNIKA DŁUGOWŁOSEGO: zbyt obfite, równo-
miernie długie owłosienie całego ciała (!), włosy kędzierzawe 
lub najeżone, brak chorągwi na ogonie, włosy silnie rozdzielone 
na grzbiecie albo za długie na palcach (jamnior.fora.pl).
Chiński grzywacz – Szyja długa, kończyny smukłe, delikatne, 
owłosione do połowy wysokości. Ogon osadzony wysoko, pió-
ropusz z włosów na 2/3 długości ogona. (weterynarzeradza.pl).
Weterynarz nie przeczył, że przyciął je szczeniętom, które 
w połowie maja ub.r. przywiózł do niego Jakub N., 40-letni 
hodowca z Chojnic w woj. pomorskim. – Urodziły się z tzw. 
złamanym ogonem – korkociągiem. To genetyczna deforma-
cja i nie można jej przewidzieć – wyjaśnił przyczynę zabiegu 
Aleksander W (torun.wyborcza.pl).
Łukowaty ogon, zawinięty nad psim grzbietem, z wyglądu 
przypominający właśnie rączkę czajnika. Typowy dla psów 
rasy shih tzu (podajlape.pl).
skoro pies ma takie uszy – jakie ma -no to raczej znaczy, ze 
one sa odpowiednie dla tego psawyobraź sobie, że ktoś ma 
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łajkę zachodniosyberyjską i ma ogon zakręcony, rogalik nad 
grzbietem, i taśma samoklejącą usiłuje jej ten ogon prostować 
-na ogon owczarka niemieckiego/ czyli prosty z grubsza i w dół; 
byłoby to raczej dziwaczne. a inne łajki źle by na nią reagowały 
-bo miałaby ten ogon nieprawidłowo ułożony (dogomania.com).
Wet rzeczywiscie nic nie powiedział na pewno ale czucie 
sprawdzone i ja też sprawdzam na bieżąco -jest.Ogonem pies 
rusza i z rozmachu macha cały -gorzej jak staje czujna -wtedy 
normalnie miała szabelkę a teraz takie raczej”S”.Z tym ze 
widze już poprawę bo zwisa tylko 1/4 a nie połowa wiec chyba 
regeneracja następuje? (dogomania.com).
Tak zwana szczotka na ogonie oznacza włos jednakowej dłu-
gości, który odstaje od skóry i jest puszysty to nadaje psiemu 
ogonowi kształt szczotkowaty, który jest podobny do wilczej 
kity, a taki właśnie ogon ma Husky Syberyjski (psy-pies.com).
Duduś dzielnie zniósł okres leczenia i powrotu do zdrowia. Teraz 
jest już wyleczony. Nabrał sił. Wziął nawet udział w sobotnim 
Biegu na 6 łap – bo spacery, nawet długodystansowe – uwielbia.
Dudek nie ma też ogonka – nie wiemy dlaczego? Możemy się 
domyślać. Ale to nie problem. Jest piękny ten nasz bezogon-
kowy (facebook.com).
mam owczarka australijskiego, jest bezogonowcem, ale to 
kompletnie.psom tym obcina sie je zaraz po urodzeniu do 4cm 
czy jakos tak. W kazdym razie pies ten jest super.podobno robi 
sie to z dwoch powodow po piersze jako psy pasterskie ponoc 
były w ten sposb chronione przed zlapaniem za ogon ( przez 
wilka? owce?) a po drugie bo rodza sie czasem tak, to reszcie 
sie „wyrownuje” (forum.gazeta.pl).
Ned – bezogonek, wielbiciel błotnych kąpieli:) (przytulisko-
uwandy.pl).
A to można robić takie krycia miedzy kolorami ?? Ta suczka ma 
faktycznie mała głowę ,jak moja Bianka .Ale bardzo możliwe ,ze 
jeszcze sie trochę zmieni. Całość ładna ,no i przecież to suczka 
wiec główka może być delikatniejsza. Szkoda ,ze bezogonkowa 
:-) (dogomania.com).
Nela to słodka bezogonka, pomóżmy znaleźć sunieczce dome-
czek 😊 (adopciaki.pl).

Określeniem charakterystycznej jasnej końcówki ogona psa, zwłasz-
cza u rasy berneńczyk, jest latarenka (częste):
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Plotka jest prześliczną psiną – ma oryginalne czarno-dropiate 
umaszczenie. Szyja, pierś, łapy i brzuszek są maści dropiatej – 
słodkie, drobne łatki bardzo Plotkę zdobią :) Na końcu ogonka 
sunia nosi latarenkę (to białe zakończenie ogona) (zoomia.pl).

5.4.7. Określenia psich sylwetek 

Sylwetka czworonoga w języku kynologicznym określana jest mianem 
linia psa. W internetowych dyskusjach psiarzy wyekscerpowałam dwie 
popularne nominacje sylwetek: arystokrata, czyli pies o eleganckim, 
dostojnym wyglądzie (zwykle określenie to psi pasjonaci odnoszą do kon-
kretnych ras psów, np. doberman, chart czy porcelaine), oraz kościak – 
pies o chudej, kościstej sylwetce (określenia te pojawiły się kilkukrotnie):

To pies wymagający sporej dawki codziennego ruchu, stąd jest 
idealnym towarzyszem dla ludzi. W dodatku elegancki, piękna 
sylwetka. To prawdziwy arystokrata wśród psów. (forumezo.pl).
I tak pojawił się u nas Bary. Jest to młody, ciekawy świata 
szczeniak, ważący 30 kilo. Lubi się bawić, szczekać i ogólnie 
jest super fajny. Ma tylko jeden feler, a mianowicie jest przeraź-
liwie chudy. Wystają mu żebra, widać kręgosłup. No generalnie 
kościak z niego. Jesteśmy w trakcie robienia badań wszelkiej 
maści, ale istnieje prawdopodobieństwo, że po prostu ma bardzo 
wrażliwy żołądek. W związku z tym może jeść tylko jeden rodzaj 
karmy (dogomania.com). 

Dowcipny, częsty na forach dla psiarzy jest leksem podwozie (brzuch 
psa), który nawiązuje do języka motoryzacyjnego:

Mam pytanie , ponieważ teraz prawie non stop łapki i brzunio 
są brudne czyli tzw. podwozie, jak Wy podmywacie te swoje 
pocieszki i czym? Ja kupiłam tu polecany płyn over zoo do ła-
pek, ale on nie ma pompki , wiec chyba trzeba by bylo rozrobić 
płyn w misce i tak umyć pieska. Moze Wy macie na to jakiś 
inny sposób, może robicie to jakoś bezpośrednio w wannie lub 
prysznicem? (forum.gazeta.pl).
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5.4.8. Określenia psów małych

Interesującą grupę leksemów tworzą określenia małych psów. 
Wszystkie pojawiały się często na portalach internetowych. Są to: 
mikropies, mikrosunia, mikrus, miniaturka:

Mikropsy przeznaczone są do przytulania, kochania i głaskania, 
jak wszystkie inne pieski.Mogą mieszkać albo w domu albo 
w mieszkaniu. Mikropsy do adopcji nie są stworzone do miesz-
kania w budzie.Małe psy adoptowane są przez różne osoby – nie 
ma zależności, że adoptują je tylko osoby starsze lub tylko osoby 
z małymi dziećmi. Mikropsy adoptują osoby, którym pieski te 
się podobają i pasują do rytmu ich życia lub dnia (pionki.org).
Tutka – cudna mikrosunia SZUKA DOMKU! maleńka – waży 
zaledwie 3 kg Bryka po całym mieszkaniu, nie patrząc na nic, 
szczęśliwa, wesoła, kochana! (facebook.com).
Psy mogą rzucać się na dużo większe od siebie osobniki, dlatego 
też konieczne jest stałe utrzymywanie pupila na smyczy. Chorkie 
raczej nie nadają się do rodzin z małymi dziećmi; są zbyt małe 
i drobne, zatem istnieje ryzyko, że niesforne dzieciaki zrobią 
im krzywdę. Nieco starsze dzieci potrafią zazwyczaj dobrze 
obchodzić się z mikrusem (psy-pies.com).
Pomimo że wśród właścicieli miniaturek panuje przekonanie, 
że pupile nie są szczególnie aktywne i wcale nie potrzebują dużo 
ruchu w ciągu dnia, nie powinniśmy zapominać o regularnych 
spacerach i organizowaniu zabaw ruchowych. Psy potrzebują 
stałego kontaktu z właścicielem. Jeżeli prowadzimy bardzo 
aktywny tryb życia, nie powinniśmy decydować się na zakup 
psa tej rasy(psy-pies.com).

Do subpola „określenia psów małych” należą dwie nominacje, 
które podkreślają pewną charakterystyczną cechę drobnych piesków, 
a mianowicie możliwość noszenia ich w torebce: zestawienie pies 
torebkowy oraz powstały od niego uniwerbizm torebkowiec. Warto 
dodać, że miłośnicy psów odnoszą się do takiego sposobu traktowania 
czworonoga raczej z rezerwą:

Prawdopodobnie najmniejszym psem świata jest Chihuahua. 
Cieszy się popularnością wśród gwiazd Hollywood, gdzie po-
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kazywany jest jako pies torebkowy, mieszczący się w każdą 
kieszeń (cowsierscipiszczy.pl).
Czy wolno małego psa puszczać bez smyczy na ulicy? Tak 
szczerze mówiąc już dawno nie widziałam małych psów luzem 
(mam na mysli te rasowe torebkowce) (forum.gazeta.pl).

5.4.9. Określenia psów o krótkich łapach

Grupę liczącą kilka środowiskowych nominacji tworzą określenia 
psów o krótkich łapach. Należą do niej często stosowane przez psia-
rzy: pies niskopodwoziowy, niskpodwoziowiec, niskopodwoziowy, pies 
niskopodłogowy, niskopodłogowiec, niskopodłogowy, przegubowiec. 
Nazwy niskopodwoziowy i niskopodwoziowiec stanowią dowcipne 
nawiązanie do określeń pojazdów z niskim zawieszeniem:

Spójrzcie, znalazłem zdjęcie psa kumpla, które jest zaprzecze-
niem faktu, że niskopodwoziowe psy nie nadają się do zimo-
wych spacerów :) (goldenline.pl).
Dołączam się do wątku, ale pytanie mam z innej strony: mam 
na oku w schronisku młodą, bardzo skoczną i skorą do zabawy 
suczkę, ogólnie marzę o rozpoczęciu przygody z frisbee, tylko 
odpowiedniego psa mi brak. Ta sunia wydaje się być odpowiednia 
ale... jest z tych tzw. niskopodwoziowców, może nie całkiem 
jamnik ale trochę powiększona wersja, i no nieco dłuższe łapki niż 
u jamnika. Ale obawiam się, że z takimi cechami częste skakanie 
miałoby wpływ na kręgosłup i zdrowie psa (dogomania.com). 
Ja mam typowo niskopodwoziowego i też faktycznie wiecznie 
trzeba mu myć podwozie, bo się wyplechcze w błocie i nie tylko 
łapy ubrodzi, ale też cały brzuch (bulterier-forum.pl).
Wracając ze spaceru w smętny jesienny dzień i spoglądając 
na szarawego pieska z intrygująco wyglądającymi brązowymi 
zaciekami z błota na podwoziu, wrócisz pamięcią do miłych 
chwil na wystawach. Westchniesz. I sięgniesz po suszarkę. Bo 
decydując się na niskopodłogowego psa o jedwabistych wło-
sach, decydujesz się zarazem – jak to roztropnie napisał pewien 
hodowca na swojej stronie WWW – na „niezbyt częste” kąpiele: 
najwyżej co dwa, trzy tygodnie (psy.pl).
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Kilka słów o Rudym: przekochany, przecudowny, niskopodło-
gowiec, zero agresji, umiarkowana szczekliwość – szczeka tylko 
na przywitanie i to dość krótko, ale jest, czujny niesamowicie 
APORTUJE -wytrwale bez przerwy, najlepiej szyszki, oddaje 
bez problemu, naprawdę świetny pies!!!wszelkie informacje 
podam na priv lub telefonicznie (forum.psiakosc.pl).
Z doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że zapach obroży jest 
dość intensywny przez pierwszy tydzień. Po tym czasie, przy-
najmniej ta, którą ma mój niskopodłogowy, przestaje wydzielać 
zapach. Wciąż jednak chroni przed kleszczami i pchłami, więc 
ciągle jakieś specyfiki w sobie ma. Ale wydaje mi się, że skoro 
nie szkodzi psu, to i śwince nie zaszkodzi (forum.cavia.pl).
Ten sympatyczny przegubowiec mieszka w schronisku od kilku 
lat, jest pogodnym, łagodnym psem, który zgadza się z innymi 
zwierzakami w grupie, ma dużo energii i jest ciągle w ruchu 
(schronisko.gliwice.pl).

5.4.10. Określenia psów otyłych

Wśród leksyki wyekscerpowanej na portalach internetowych sku-
piających psiarzy wyodrębniłam także środowiskowe określenia psów 
otyłych lub z nadwagą. Są to często stosowane pulpecik, kluska, bydlę:

Czy twój pies za gruby? Nie. myślę że jest w sam raz hehe: )
nie wystają mu żebra ani nie wygląda jak typowy kundelek, 
pulpecik tylko tak normalnie (zapytaj.onet.pl)
Luis czasem tak ma że od rana nic nie je i nie piję i wtedy właśnie 
wymiotuje tą pianą. Zdarza się to rzadko no ale jednak nie daję mi 
to spokoju . Tak tak do weta idziemy i tak . On jest strasznie ener-
giczny wszędzie skacze biega non stop tylko że jak na bulwy jest 
hmm chudy. Nie spasiony nie jest typową kluską (goldenline.pl) . 
Ucieczke przed dużym psem do wody to czarno widze. Ale 
mogesie mylić […] Miałem raz sytuacje jak wracając do domu 
napotkałem sie na jakieś grube bydle sięgające mi do pasa. 
Jak zawsz w takiej sytuacji włączyłem ignora i ide dale. Nagle 
to bydle grube przede mnie wyskakuje i warczy. Ja semyśle 
po mnie. Próbuje odwrotu, a bydle znowó mi droge zastępuje 
(tak kilka razy) (sfd.pl).
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5.4.11. Określenia psów po kastracji i suk po sterylizacji

Na pole tematyczne „określenia wyglądu psów” składa się także 
subpole dotyczące określeń zwierząt, które poddane zostały zabiegowi 
kastracji i sterylizacji. Znalazły się w nim cztery egzemplifikacje nazw 
czworonogów po kastracji: kastratka, ciachnięty, wyciachany (wycia-
chana), bezjajeczny – wszystkie stosunkowo często pojawiały się w in-
ternetowych dyskusjach badanego środowiska. Określenie bezjajeczny 
dotyczy wyłącznie psów, podczas gdy dwa pozostałe odnoszą się zarówno 
do psów, jak i do suk i stanowią czytelne nawiązanie do sterylizacji bądź 
kastracji, czyli zabiegów chirurgicznych polegających na nieodwracal-
nym pozbawieniu zdolności rozrodczych suki lub psa, w wyniku czego 
organizm nie ma możliwości zapładniania albo zajścia w ciążę (usunięcie 
jąder u psa, jajników u suki) (zob. Heimendahl 2017: 60–81):

Po kastracji musisz uważać na dietę – kastratki mogę mieć 
większy apetyt i co za tym idzie – utyć, ale ruch i zabawa, którą 
te psiaki kochają, zrobią swoje, problemu nie będzie (krakvet.pl).
Twoje psy te wysterylizowane? Kofi jest.. Marley z Benkiem też 
ciachnięci.. to jest czysta ekscytacja połączona z mega miłością 
(wartagoldena.pl).
Agresja ? U mnie nigdy takiej wojny nie było. Ale może to 
dlatego, że mam zestaw: starsza suka (kochająca wszystkie psy, 
ale dominantka) i młodszy pies, który dołączył później. Oba 
wyciachane. Jakoś od początku wyszło tak, że Sara ważniejsza. 
A ja to wspomagałam (labradory.info).
Teraz jestem przed sterylką sucza dziwak nr 2 hehe: dlatego intere-
suje mnie ten temat bardzo Mam wyciachaną i tylko ciekawa jestem 
co ten zabieg może zmienić w jej psychice/zachowaniu czy jeszcze 
bardziej zdziwaczeje czy może się jej coś poprawi (dogomania.com).
Mój pies jest wykastrowany, ma 7 lat i również bezwiednie po-
puszcza moc, czasem w sporych ilościach (kapie). Jest to jeden 
z ubocznych skutków kastracji/sterylizacji, rzadko zdarza się 
u psów, a jednak Bariego dotknęło. U nas świetnie sprawdza się 
Propalin, może Bubuziowi też pomoże? Dla komfortu własnego 
i przede wszystkim psa. Mimo wszystko i tak wykastrowałabym 
następnego psa, moje obydwa są bezjajeczne i ZERO pociągu 
do suczek z ich strony, jeśli w przypadku Arona chodzi przede 
wszystkim o to (fundacjaprima.pl).
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5.4.12. Inne określenia wyglądu psów

Osobne subpole tematyczne stanowią pozostałe leksemy charakte-
ryzujące wygląd psów. Są to np.: brzydale i pokraki, czyli żartobliwe 
nominacje psów o niezbyt idealnym wyglądzie (często psy nierasowe, 
przebywające w schronisku), a także trójłapki – psy, które nie mają 
jednej kończyny, oraz ozdóbki i maskotki – środowiskowe określenia 
psów o ładnym wyglądzie, najczęściej psów do towarzystwa. Wszyst-
kie te nazwy są często stosowane przez psiarzy podczas interneto-
wych rozmów:

Dlaczego warto adoptować brzydala? Z jednej strony – bo on 
ma mniejsze szanse na dom. Jeśli my mu nie pomożemy, może 
dożyć swoich dni w schronisku. Z drugiej strony – brzydale 
i pokraki potrafią wzbudzić zainteresowanie i pytania, co to 
za oryginalna rasa (forum.muratordom.pl).
Czy trójłapki są kalekami? Nie! Przynajmniej one wcale tak 
nie uważają, ich pobratymcy też nie. Zwykle już w niedługim 
czasie po stracie łapy trójłapki uczą się sprawnie poruszać. 
Niektóre bywają nawet zwinniejsze od przeciętnego czworo-
noga! Łatek-Trójłapek (zdjęcie powyżej) wciąż czeka na dom 
w warszawskim schronisku (forum.muratordom.pl).
Wybierajac rasę raczej nie spojrzałabym na grupę IX gdzie 
znajdę tzw. ozdóbki czyli ładne pieski do towarzystwa czy 
np grupę VII lub VI gdzie mamy psy mysliwskie. Wybierając 
po prostu na starcie mam ułatwione zadanie i nie spotka mnie 
raczej bolesne rozczarowanie mające wpływ na moje stosunki 
z psem.Co nie zmienia faktu, że jakiś mieszaniec nie mógłby 
świetnie spełnić wszystkich moich marzeń – tylko, że to byłaby 
loteria (forum.muratordom.pl).
Trudno jednoznacznie określić charakter chow chowa. Zwykle 
są to łagodne zwierzęta, przyjazne ludziom. Suki bywają bar-
dziej agresywne i głośniejsze, trudniej się je wychowuje. Psy 
lubią spacery i bardzo przywiązują się do swojego właściciela. 
W okazywaniu uczuć chow chow nie jest wylewny. Zresztą 
nie lubi pieszczot i głaskania po głowie, więc nie będzie nigdy 
typową maskotką (mjkamama24.pl).



130

5.5. Określenia charakteru psów

Fora internetowe skupiające miłośników psów obfitują w wątki te-
matyczne dotyczące wszelkiego rodzaju kłopotów z ich czworonogami. 
Psiarze dzielą się swoimi historiami, piszą o problemach, jakie mają 
z ułożeniem zwierząt, wynikających często z niełatwych psich charak-
terów (określenia te stanowią około 4% całego słownictwa). 

Sporą grupę leksemów w opisywanym polu tematycznym tworzą 
nominacje psów o agresywnym, dominującym charakterze. Są to np. 
agresor i tyran, których wartość semantyczna zarówno w socjolekcie 
psiarzy, jak i polszczyźnie ogólniej jest taka sama. Oba określania 
występowały często w badanym materiale:

Cześć! nazywam się Nina , a moim prblemen jest Pusia. Malutki 
kundelek czasem bojuch a czasem agresor, jak się zdenerwuje 
warczy. Uwielbia podróże samochodem i zabawy na śniegu. 
Pusia to wybitny niejadek, aż dziwne bo jak urodziła się rok 
temu u mojej cioci to była przezywana pulpa bo była tak gruba 
(forum.mampsa.pl).
Przez pierwsze dwa tygodnie myślałam, że oszaleję, a potem już nie 
pamiętam, albo rzeczywiście oszalałam, albo pokochałam bydlaka. 
Na pewno nie jest bez znaczenia to, że trafił mi się bardzo silny 
samiec rasy pierwotnej, i wszystkie osoby, które mają do czynienia 
z pierwotniakami i silnymi samcami, wiedzą co mam na myśli. 
Tu nie było mowy o mizianiu się z pieskiem i powolnej nauce, 
ok 12 tygodnia życia Noasia, w domu zapanował żołnierski dryl 
bo tylko tak udawało się funkcjonować z tyranem (psiamatka.pl).

Jednym z często pojawiających się określeń w dyskusjach miło-
śników psów na portalach internetowych jest terminator, czyli pies 
o władczym, dominującym charakterze, który konflikty rozwiązuje 
agresją, a swoje pokłady energii zużywa na walki i ataki. Często 
mianem tym określa się psy ras tzw. niebezpiecznych, ale nie tylko. 
Wartość semantyczna leksemu terminator w języku psiarzy jest inna 
niż w polszczyźnie ogólnej. SJPDor podaje, że terminator to ‘uczeń 
odbywający dawniej naukę rzemiosła u majstra’ (w USJP znaczenie to 
opatrzone jest kwalifikatorem przestarzałe). Środowiskowa nominacja 
jest prawdopodobnie nawiązaniem do postaci Terminatora z filmu 



131

Jamesa Camerona Terminator, czyli jest to ‘osoba, która doprowadza 
do kresu (łac. terminus) życia (zabija)’17:

Jeśli młody bulterier (nie myślę tu o szczenięciu 10-tygodnio-
wym, ale o 6-8 miesięcznym podrostku) wda się w taką walkę 
i – najprawdopodobniej – wygra, to nauczy się, że wiele kon-
fliktów z psami można rozwiązać za pomocą zębów i pchany 
przez właściwy tej rasie instynkt dominacji i odziedziczoną 
po przodkach łatwość i umiejętność walki szybko zmieni się 
w bezwzględnego terminatora, kasującego wszystkich, któ-
rzy ośmielą mu się przeciwstawić, a nigdy nie wiadomo, co bul 
uzna za prowokację. Zwycięski bulterier jest tak szczęśliwy, 
że będzie się swym zwycięstwem szczycił i nie pominie żadnej 
okazji, by znów spróbować swych sił. A jeśli okazji nie będzie – 
to postara się ją sprowokować […] Idealny właściciel nie może 
odkładać zabawy z młodym (a później – i dorosłym) bulterierem 
na później, bo jest zmęczony (gackowo.pl).

Stosunkowo często pojawiającymi się określeniami psów agresyw-
nych są zabijaka oraz morderca. Nominacje te dotyczą zwykle psów ras 
tzw. niebezpiecznych lub psów w typie tych ras (rottweiler, american 
Staffordshire terrier, amerykański pitbulterier, bulterier itd.). Warto 
zauważyć, że hodowcy takich psów podkreślają, że agresja jako cecha 
charakteru niekoniecznie musi leżeć w ich naturze, lecz w głównej 
mierze zależy od sposobu wychowania czworonoga. Miłośnicy tego 
typu ras walczą z takim postrzeganiem ich zwierząt i dają temu wyraz 
podczas dyskusji na forach internetowych:

Cześć, bardzo mnie to interesuję, ponieważ ja na mojego kundel-
ka słyszałam już tyle przezwisk. Szczeniak w typie Rottweilera. 
Standardem jest: oddaj go, zje Cię, zaźre wszystkich, przecież 
to morderca i wiele innych. Na spacerze po mieście słyszę, 
że mam zabijakę i wielkiego morderce. Mimo tego, że mój 
zalizałby wszystko co spotka na drodze i w tym wieku przypo-
mina raczej grubą świnkę o umaszczeniu czarnym podpalanym 
(dogomania.com).

17 https://pl.wikipedia.org/wiki/Terminator_(film), dostęp: 23.09.2019. Warto zazna-
czyć, że nowego znaczenia słowa terminator (brak hasła) nie zarejestrował jeszcze 
najnowszy słownik ogólny języka polskiego WSJP PAN (dane na 24.08.2021).
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No tak, hodowcy nie zrobili nic.... a to poczytaj na stronie forum 
ile razy do hodowców pukała TV, ostatnio do hodowli Taboo 
i z całego materiału, w którym hodowca się produkował poka-
zali jakieś 6 sekund bzdur.....mediom nie zależy na tym, żeby 
„mit amstafa jako mordercy” został obalony i kto tu wierzy 
w ideały... Ja uważam, że póki prawo nie nakaże sterylizacji 
psów nierasowych problem będzie istniał dalej (goldenline.pl).

Psy niegrzeczne, sprawiające problemy wychowawcze, a także 
czworonogi o władczym, dominujących charakterze są popularnie 
określane przez członków środowiska psiarzy jako łobuzy, bestie, 
bydlaki oraz dominanty:

LORD- ze Stanowego Kojca (niewiem co z tego łobuza wyro-
śnie). FIORA- od ludzi którzy ją kupili ale bardzo szybko im 
się znudziła i postanowili sprzedac ja dalej, (bardzo wdzięczna 
suka). RAMZES – z Radziejowa (piekny długowłosy ONek, 
mój kochany leloszek i przyjaciel, niestety żył krótko, był przy 
mnie tylko 2,5 roku, bardzo za nim tęsknie, pozostanie w mym 
serduchu na zawsze) (owczarek.pl).
Gdy tylko puszczę go ze smyczy,wkagańcu,gdzie nie ma lu-
dzi,nachwilę,od razu chce uciekać.Wieczorem kładzie się spać 
na podłodze,ale w nocy wskakuje do łóżka i skacze mi na brzu-
ch,nażołądek.Nad ranem budzi mnie wrzaskiem [...] rybki.
Nadal marzę o psie,ale o prawdziwym psie,którego wychowam 
sama,na psa swoich marzeń,a nie o bestii.Już tego dłużej nie 
wytrzymam!Co robić? (forum.mampsa.pl).
Marcinie z twoich opisów to bym powiedziała, ze macie bestię 
w domu, ale tak na poważnie. Dominant z niego straszny, 
podporządkował sobie was wszystkich w swoim malutkim 
paluszku…. Może spróbujcie.... małymi krokami, zdobyć jego 
zaufanie.... (psiaki.pl).

Interesującym określeniem jest gameness18, czyli cecha, jaką jest 
nieustępliwość, która dotyczy psów ras bojowych przeznaczonych 
do walk między sobą lub z innymi zwierzętami, np. z bykami:

18 Zob. Historia walk psów, https://psy-pies.com/artykul/historia-walk-psow,1077.
html, dostęp: 19.10.2019.
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Jako osoba kompletnie nie w temacie zapytam tylko czy ga-
meness czyli wola walki nie niesie ze sobą wspomnianych 
zachowań typu brak reakcji na sygnały ze storny poddającego 
się osobnika. Bo jeśli nie to moje psy też mają cechę gameness: 
nawet z dziurami na wylot i flakami na wierzchu dalej będą 
startowały do dzika (akurat tutaj lekko przesadziłam bo jeden 
z moich psów zdaje się nawet nigdy na oczy dzika nie widział :) 
ale generalnie wyżły tak mają lub powinny mieć) (dogomania.
com).

Często pojawiającym się określeniem charakteru psa jest pies tery-
torialny. Nominacja ta jest terminem z dziedziny kynologii i dotyczy 
psów niezależnych, o dominującym usposobieniu:

Prosty przykład: mamy dwa samce malamuty, kilkuletniego – 
dojrzałego, pewnego swej siły fizycznej i mocno terytorialnego 
psa oraz młodzieńca, który pragnie wejść na szczebel wyżej 
w hierarchii stada i pręży się chodząc na tzw. „sztywnych łapach” 
przed starszym malamutem. Taka sytuacja najprawdopodobniej 
skończy się nie lada awanturą (psy24.pl).

W omawianym polu tematycznym znalazło się określenie pies 
demolka. Miłośnicy psów nazywają tak czworonogi, które niszczą 
mieszkanie, demolują je itd. Określenie to często pojawia się w in-
ternetowych dyskusjach, głównie jako wątek tematyczny, w którym 
hodowcy proszą innych psiarzy o pomoc i wskazówki, jak postępować 
z trudnym czworonogiem:

Pomozcie mi, nie radze sobie... Diabel, pies demolka, niszczy-
ciel. Ratujcie!!! Pies Olo, mam go od poczatku.. Gdy mieszkalam 
w domu prywatnym myslalam ze jest wszystko w porzadku, ale 
gdy sieprzeprawadzilam do nowiuskiego mieszkania, przezylam 
szok.!! Poszlam do pracy, Olo był zamkniety w moim pokoju, 
gdy otworzylam drzwi, kopara mi opadla. Wiecie co zrobil.? 
Zrobildziure w scianie, tynk lezal na podlodze, powyrywl mi 
profile ze sciany, zeskrobal drzwi, otworzylszafe wszystkie 
ubrania na ziemi, okna cale brudne od jego nosa, no armagedon 
normalnie.. Sasiedzi mi powiedzieli ze wylcalydzien, z krotkimi 
przerwami na odpoczynek (dogomania.com).
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Wśród określeń dotyczących charakterów psów odnotowałam także 
leksem bojuch, który dotyczy psów o bojaźliwym, nieufnym usposo-
bieniu. W badanym materiale pojawił się on pięciokrotnie:

Pies niebojaźliwy nie jest natrętny, oczywiście chce się poznac 
ale widząc wycofanie bojucha nie naciska. Zastanawiam się czy 
pomogłoby spryskanie psa niebojącego się psimi feromonami. 
Niestety to sytuacja ekstremalna i nie ma czasu na oswajanie 
tzn. będziemy miec na to ok. 2 godzin (labradory.info).

Jak dowodzi analiza materiału leksykalnego, wachlarz psich cha-
rakterów jest niemal tak szeroki jak u ludzi. Psy nie dzielą się tylko 
na agresywne i tzw. przytulasy. Określeniem, które oddaje dumny, 
wyniosły charakter czworonoga, jest arystokrata (leksem ten znajduje 
się także w polu tematycznym „wygląd psów”):

Mój pies to takie panisko rasowe. Chodzi dumny jak paw, fuka 
na mnie i zre najlepsza karme a teraz spi na fotelu i wez go 
zgoń. Nie to co pies ze schroniska, wpatrzony w ciebie, przy 
nodze, kochane zwierze. Moj natomiast to arystokrata. Uwaza, 
ze kazdy go kocha i obraza sie jak ktos nie chce go poglaskac. 
Ehh (f.kaferetersia.pl).

W polu tematycznym „określenia charakteru psów” spora grupa lek-
semów odnosi się do czworonogów o przyjaznym usposobieniu, które 
uwielbiają pieszczoty i są bardzo towarzyskie. Są to popularne wśród 
psiarzy: przylepa, przytulanka, przytulas oraz przytulak, a także leloch, 
który pojawił się kilkukrotnie, a podstawy jego utworzenia upatrywać 
można w pochodzącym z gwary miejskiej Poznania (i gwar wielko-
polskich) określenia lelać się ‘rozpieszczać dziecko poprzez dziecinne 
zachowanie i mowę; infantylizować; także o zachowaniu dziecka, które 
lubi być w ten sposób pieszczone’ (por. też leloszek ‘pieszczoszek’) 
(zob. Piotrowicz, Witaszek-Samborska 2018: 35, 82, 209):

Każdy psiak ma swój charakterek. Jeden jest przylepa, a inny 
za to zosia samosia.Bardzo słuszna decyzję pojęłaś!! To nie 
powód do oddawania psa!! (krakvet.pl).



135

ile ludzi tyle opinii... i tyle samo mądrości na temat szkolenia 
psów. Taka luźna obserwacja: w 90% przypadków to ludzie 
a nie psy potrzebują „tresury”, bo z tego co widzę w programie 
to ludzie nie mają pojęcia co zrobić z czworonogiem który 
z przytulanki wyrósł na całkiem niezależne żyjątko z własną 
– nieraz bardzo silną :) (goldenline.pl).
Bardzo jest kochany, bo burczy na mnie przy podawaniu leku, 
a zaraz potem przychodzi, żeby się przytulić. O ile od dawna 
jest już wielkim domowym przytulasem, to teraz stał się przy-
tulasem ogromniastym i bardzo często chce być bardzo blisko. 
Ale martwię się, na ile starczy tych moich dotychczasowych 
inwestycji w jego do mnie zaufanie (szkoleniepozytywne.pl).
My mieliśmy niesamowite szczęście. Rok temu adoptowaliśmy 
Armaniego, 12-letniego goldena, który umierał nam na rękach 
ponieważ był podtruwany w przytulisku. Odratowaliśmy go, 
umieszczając w szpitaliku i po tygodniu trafił do nas na DT, 
który oczywiście stał się DS Nie mieliśmy z nim przez ten rok 
dosłownie żadnego problemu, jest strasznym przytulakiem 
i wdzięcznym psem (piesologia.pl).
To nie są psy podwórkowe. One najlepiej czują się , jeśli są 
w pobliżu pana, lub chociaż mają go na oku. Potrzebują bliskości 
i czułości, same zreszta są czułe, milusińskie i takie lelochy 
(przynajmniej taka jest moja sunia) (psy.elk.com).

W polu tym znalazły się także określenia psów hałaśliwych, które 
często szczekają, są napastliwe, czym przysparzają swoim właścicie-
lom wielu problemów. Są to: gaduła, szczekacz oraz zaczepiacz, które 
pojawiały się kilka, kilkanaście razy w analizowanym materiale lek-
sykalnym:

W domu mamy jeszcze 2 koty i też kolejne zaskoczenie Edi ze 
stoickim spokojem przywitał się kulturalnie z sierściuchami. 
Edi to bardzo pojętny i inteligentny pies,dużo z nim rozmawiam 
oczywiście to na ogół monolog chociaż Edzio to straszna gaduła 
i bardzo często odpowiada w swoim psim języku (fundacjagol-
denom.fora.pl).
Moj pies jest strasznym szczekaczem (sznaucer mini). Pomijam 
szczekanie na spacerach ale potwornie szczeka jak slyszydzwo-
niacy dzwonek do drzwi albo domofon. I strasznie szczeka jak 
do domu przyjdzie ktos obcy. Co robic? (forum.gazeta.pl).
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Pies szczekał przez bramkę, taki wredny zaczepiacz (zupełnie 
jak mój pies...) aż któregoś pięknego razu Brutus (ast) sprytnie 
wciągnął go pod bramką i zgnoił w ułamku sekundy – pies puścił 
dopiero, kiedy TŻ mu kazał (na szczęście stał w oknie i zleciał 
na dół) (dogomania.com).

5.6. Określenia związane z użytkowością psów

W zgromadzonym materiale wskazać można grupę środowiskowych 
nominacji psów użytkowych, czyli psów pracujących lub przeznaczo-
nych do konkretnych celów – około 2% całego słownictwa. Ogólnym 
określeniem psa użytkowego jest często funkcjonujący w języku mi-
łośników psów użytek:

A co jeśli masz w domu „ użytka”? Nie wiesz co to jest „Uży-
tek”? Maja Weronika ujęła to tak: „…czyli kupił pan malinoisa, 
panie Kowalski? A pana szwagier zarezerwował już u hodowcy 
niemieckiego owczarka użytkowego? No, tak, trzeba przyznać 
– to wspaniałe rasy. Jak dla mnie – najlepsze. Dlaczego? Bo 
użytkowe, pracujące! (zachod.pl).

Analiza materiału pozwoliła mi wyodrębnić także częste określenia 
psów, zwykle drobnej postury, mało aktywnych i niepotrzebujących 
zbyt dużo ruchu i takich, które nie nadają się do życia na podwórku: 
pies na kolanka, pies nakolankowy, pies kanapowy oraz kanapowiec 
(wszystkie są częste):

Na wystawę iść możesz, jeśli Twój pies ma rodowód. szczenia-
czek śliczny:) ale faktycznie oczy bardzo odbiegają od wzorca. 
a psa kupowałeś jako hodowlanego czy psa na kolanka? (do-
gomania.com).
Kaj to młodziutki piesek drobnej budowy. Kaj szybko się uczy, 
jest przezabawny – pies nakolankowy do pieszczenia ale potrafi 
też pokazywać zęby (napaluchu.waw.pl).
Pies obecnie mieszka w DT w Poznaniu, gdzie uczy się życia 
psa kanapowego i stara się przybrać na wadze. Uwielbia spa-
cery i wszelkie interakcje z człowiekiem. Do psów podchodzi 
z przyjaznym zainteresowaniem (wartagoldena.org.pl).
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Czesanie i oczki to z pewnie maks 30 min zajmie dziennie... 
No chyba że będzie miał długie włosy to trochę dłużej , ale nie 
wiem z ile może zająć bo Diana nie ma długich jeszcze i nie 
planujemy by wgl je miała bo uważamy że to raczej dla niej 
było by nie wygodne i nam się nie podoba także Diana będzie 
ciałkiem krótkie włosy miała Niestety ale kanapowce raczej 
wymagają tej drobnej pielęgnacji dziennej... Może przemyślą 
kota ? (krakvet.pl).

Psy, które swoje życie spędzają na podwórku, określane są popu-
larnie mianem psów podwórkowych:

Rubin to pies, który całe dotychczasowe życie spędził jako pies 
podwórkowy. Trafił do nas w listopadzie 2017r (wartagoldena.
org.pl).

Do określeń psów użytkowych zaklasyfikowałam nominacje pies 
gruzowy i gruzowiec, czyli przeznaczony do odszukiwania osób rannych 
lub ofiar z gruzów, oraz jedną egzemplifikację psa ratownika wodnego 
– wodniak (obie pojawiły się kilkukrotnie). Do innych egzemplifikacji 
psów użytkowych należą pies lawinowy – pies ratownik ratujący osoby 
ocalałe w katastrofach lawinowych oraz pies meldunkowy, czyli pies 
wykorzystywany w służbach wojskowych do przenoszenia meldunków 
(występuje w badanym materiale sporadycznie). Pies wystawowy to 
środowiskowa nominacja psa biorącego udział w wystawach psów, 
a pies wyścigowy to pies biorący udział w wyścigach psów:

psy gruzowe szukają ludzi zasypanych pod gruzami w wyniku 
zawaleń budynków, trzęsień ziemi czy zamachów terrorystycz-
nych (fajnyzwierzak.pl).
Po raz kolejny – fakty – ile masz sukcesów z molasami proble-
mowymi – pochwal sie! przeciez sukcesy wstydu nie przynosza 
:-) Nie decyduj za mnie czym mam sie zająć... sorki – ale gdy-
bym miała się czymkolwiek zajmowac – to pozyteczna praca 
z psem – gruzowce, wodniacy, psy myśliwego itd... sporty czy 
może raczej cyrkowe sztuczki – to zabawa dla ludzi z bardzo 
niską samooceną, szukajacych poklasku, aplauzu, sztucznych 
sukcesów, dla osób z wielkimi kompleksami – psy maja te 
kompleksy wypełnic jak łaty (dogomania.com).



138

NSO – ale rozmawiamy o „pracy” czy PRACY? Bo to zasad-
nicza róznica. To co Ty robisz ze swoim psem – to jest zabawa. 
Spróbuj iść ze swoim psem do pracy przy stadzie owiec... będzie 
to owocna praca przy psie asertywnym? A może pies ratownik 
(nie istotne czy gruzowiec czy wodniak) w typie asertywnym 
jest tym pożądanym? (barfnyswiat.org).
Pies lawinowy pracuje nie tylko przy lawinach śnieżnych, 
z czym głównie go kojarzymy. Oprócz lawin śnieżnych są lawiny 
kaminno-błotne (zpazurem.pl). 
Dzisiaj parę słów o szkoleniu i przygotowaniu psa meldunko-
wego do pracy. Wróćmy do podstaw (psyratownicze.eu).
Oczywiście nie mówiłam o pielęgnacji psa wystawowego, bo to 
zupełnie inna bajka,ale,na Boga,po co psa-psa niewystawowego-
-kąpać co tydzień,albo i jeszcze częściej? Ja rozumiem,że pies 
się wybrudzi,wytarza w czymś nieświeżym...Ale kiedy wszystko 
jest ok? Takiemu malcowi naprawdę niewiele trzeba,by się 
przeziębić (psiaki.pl).
Psy wyścigowe – zobacz, które rasy psów są odpowiednie 
do pełnienia tej funkcji (dogopedia.pl).

Psy, które aportują, zwykle w zawodach sportowych, to aportery 
(żeński wariant na określenie suki, która lubi aportować, to aporterka):

W sporcie tym biorą udział głównie psy ras określanych jako 
aportery, np. labradory, golden retriwery. Są tu 4 konkurencje, 
będące eliminacjami do kolejnego etapu, czyli do półfinałów 
(naszpies.com).
Po odejściu Tao do Orki dołączyła Ira, kolejny owczarek nie-
miecki z linii użytkowej, wilczasta suczka z hodowli państwa 
Majtasów z Bratysławy. Ira to temperamentna, a zarazem 
zrównoważona suka, o stabilnych nerwach, zdecydowana 
i zapamiętała w działaniu,o silnych pierwotnych istynktach, 
mocna aporterka, z ogromną pasją do pracy węchowej i obrony 
(szkoleniepsow.net.pl).):

Psy, które prezentowane są na wystawach psów, określa się popu-
larnie mianem wystawowców, nominacje BIB, BIS i CACIB dotyczą 
zaś zwycięskich tytułów, które wówczas psy zdobywają:
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Poszukuję więc dobrej, polecanej hodowli ONków niedaleko 
Leszna (woj. Wielkopolskie). Jakiego owczarka oczekuję? 
Przede wszystkim miałby być to przyjaciel, pies rodzinny, 
dopiero potem obrońca czy wystawowiec. Preferuję jednak 
„lekki” typ owczarków. Nie lubię, gdy są zbyt „napakowane”. 
;) Dodatkowo umaszczenie „książkowe”, a sierść krótka (do-
gomania.com).
W finałach nie mieliśmy już tyle szczęścia i nie zajęliśmy 
żadnego miejsca na podium. Czy żałuję? Oczywiście, że nie. 
BISy młodszych szczeniąt to dla mnie trochę loteria. Jak można 
porównywać 5 miesięcznego szczeniaka doga z jamnikiem? 
(piesologia.pl).
O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną 
doskonałą, lokatą pierwszą z klas pośredniej, otwartej, użytko-
wej i championów (psy-pies.com).
Wychodzi klasa posrednia,otwarta,uzytki i championy.Mlodziez 
wychodzi dopiero do porownania o BOB (w niektorych innych 
krajach mlodziez rowniez wychodzi do porownania BOS,ale 
oficjalnie w Polsce nie) (dogomania.com).

Na nazwanie rodowodu psiarze stosują powszechnie dwa określenia 
– papier oraz papierek:

Taki papier otrzymuje każde nowo narodzone szczenię, pocho-
dzące z hodowli zarejestrowanej w Związku Kynologicznym 
w Polsce […] Jednak obecnie przydzielane są one wszystkim 
rasowym szczeniętom. Nie ma więc możliwości, by rasowy pies, 
pochodzący z zarejestrowanej i legalnej hodowli, sprzedawany 
był bez (psy.pl). Kupując zwierze bez papierka napędzamy 
rynek pseudohodowli -....nie wiemy co wyrośnie ze zwierzątka 
i jaki moze mieć charakter czy jakimi wadami genetycznymi 
moze być obciążone... (wizaz.pl).

5.7. Określenia związane z bezdomnością psów

Miłośnicy psów to nie tylko pasjonaci konkretnych ras czworono-
gów. W dużej mierze środowisko to tworzą osoby adoptujące zwierzęta 
ze schronisk, organizujące psom domy stałe lub tymczasowe. Dowo-
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dem na duże zaangażowanie psiarzy w pomoc bezdomnym psom jest 
bogactwo określeń budujących pole tematyczne „określenia związane 
z bezdomnością psów” – około 4,5% całego zasobu leksykalnego. 

Znaczną grupę leksemów w omawianym polu tematycznym sta-
nowią określenia psów przebywających w schronisku i czekających 
na adopcję. Są to często pojawiające się w badanym materiale: adopciak, 
bezdomniak, schroniskowiec:

Wracając do tematu – nie bójcie się adopcji – pies odwdzięczy 
się całym sercem i ciałem, nadając Waszemu życiu dodatko-
wego napędu do spacerów – i powrotów do domu. mówię to 
z perspektywy życia z 4 adopciakami (zwierzaki.trojmiasto.pl).
bezdomniak. Możliwe, że zmarł jego właściciel, możliwe, 
że ktoś pozbył się go jak starego mebla... Wszystko jest możliwe 
jednak nie zanstanawiajac się na przeszłością Serka skupmy 
się na jego przyszlości bowiem psiak mimo wieku ma apetyt 
na życie (jamnikiniczyje.pl).
Ja dostałam jeszcze jedną radę od pani weterynarz, wymyślona 
przez nią, bo miała podobny problem ze swoim schroniskow-
cem. Do połowy szklanki wody dosypuje sporo pieprzu i wa-
cikiem nakłada ten roztwór na zagrożone przedmioty. Ja tak 
zrobiłam z drzwiami wejściowymi (dogomania.com).

Pięć nominacji dotyczy czworonogów, które przygarniane są przez 
psiarzy na tzw. adopcję tymczasową: tymczasowicz, tymczas, tymcza-
sek, tymczasiak oraz tymczaska (forma feminatywna od tymczasek). 
Wszystkie określenia są popularne wśród psiarzy:

Oczywiscie rycze zawsze jak oddaje tymczasowicza. Ale sa to 
raczej lzyszczescia... i szybciutko biore kolejnego by zapelnic 
w domu pustke :) (goldenline.pl).
Najlepiej dla Ciebie bedzie jak będziesz brala tymczasy w po-
rozumieniu z jakas fundacja np. albo z osobami z dogomanii, 
ktoresie tym zajmuja (czyli prawie wszyscy). Pomoga Ci one 
w szukaniu domu (samemu jest trudno) (goldenline.pl).
Tak te pewnie szybko znajdą te psy to ostatnie tymczaski 
i szukały domu ponad dwa miesiące, w sumie trochę dziwne, 
bo naprawdę ładne z nich psiaki (wizaz.pl).
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Nie zakładaj z góry że koty dla psa to przeszkoda – one są 
u siebie – nie dadzą się skrzywdzić a pies też to zrozumie 
że doszedł do tego stada, i musi je zaakceptować. Ja tem mam 
kota i każdy tymczasiak kilka razy oberwał po nosi i na tym 
sie skończyło a no i obowiązkowo obwąchanie kociego tyłka 
:) i tyle (dogomania.pl).
Moja ostatnia tymczaska miała parwo i to były takie przeboje, 
że hej… Od razu zaczynam czytać i przeglądać forum jestem 
trochę panikara :) (e-samoyed.pl).

Do interesujących, lecz rzadko pojawiających się w materiale 
leksykalnym nazw psów przybywających w schronisku oraz czworo-
nogów porzuconych w lesie zaliczyć można metaforyczne określenia: 
schroniskowy weteran oraz więzień lasu:

Nikoś to nasz schroniskowy weteran. Wiele razy był prezento-
wany do adopcji, niestety nigdy nie miał szczęścia i nadal jest 
u nas. Nigdy nie znalazł „tego” człowieka, który pokochałby 
go takim, jaki jest.. (schroniskopsiepole.pl).
Więźniowie lasu. Niewiele osób pomaga psom uwiązywanym 
w lasach przez zwyrodniałych właścicieli. A one mają tak mało 
czasu, zanim dopadną je lisy lub jenoty (psy.pl).

Nadrzędnym celem pomocy bezdomnym i porzuconym psom ze 
schroniska jest ich adopcja przez odpowiednią kochającą rodzinę. Czę-
sto występującym środowiskowym wariantem określenia adopcja jest 
adopcyjka. Warto zwrócić uwagę na to, że i w USJP, i w WSJP PAN 
w definicji hasła adopcja brak odniesień do zwierząt19.

Asia, super ze juzdogadalassie z Owieczka i ze pomalenku 
zaczyna swiecicsloneczko dla Lusi:lol::multi::lol:Ja na 1 razik 
oferuje 50 zl,pozniejzobacze co i jak, ale na pewno bedew-
spomagac co miesiac / choc mam nadzieje ze nie bedzie takiej 
potrzeby,bo wierze w baaaaardzo szybka adopcyjke do super 
domku (dogomania.com).

19 Adopcja ‘prawnie zatwierdzone uznanie cudzego dziecka za swoje i przy-
znanie mu prawa do nazwiska, a także do dziedziczenia’ (WSJP PAN, dostęp: 
28.08.2021).



142

Oprócz tradycyjnej adopcji czworonoga, która polega na przyjęciu 
psa do domu, funkcjonuje także inna, bardzo popularna wśród psiarzy 
forma wsparcia zwierząt przebywających w schroniskach – wirtualna 
adopcja. Polega ona na udzielaniu szeroko rozumianej pomocy mate-
rialnej i finansowej:

Wirtualna adopcja to przede wszystkim finansowe wspiera-
nie potrzeb pupila. Za przekazane środki możemy nasze psy 
leczyć, niejednokrotnie ratując ich życie, prowadzić program 
kontroli nielegalnego rozmnażania, umieścić i opłacić pobyt 
psa w hotelu, przeprowadzić niekiedy drogie leczenie, operację, 
zakupić leki, witaminy, jedzenie, kojce, budy, smycze, obroże 
itp. (forum.mampsa.pl).

W opisywanym polu tematycznym znalazły się dwie egzemplifikacje 
schroniska dla psów. Częsty w internetowych rozmowach psich miło-
śników schron oraz umieralnia – pejoratywnie nacechowane określenie 
schroniska dla zwierząt niespełniającego żadnych norm wymaganych 
choćby przez powiatowego lekarza weterynarii: 

Kontakt z wolontariuszką – opiekunką psa oraz schronem jest 
nawiązany, stały – wszyscy są powiadomieni o chęci adopcji 
tego psa. Wolontariuszka na bieżąco przekazuje info o psie, jego 
stanie zdrowia, o żywieniu, przesyła zdjęcia, itd. (dogomania.
com).
Kiedy fundacja Viva starała się o uratowanie zwierząt ze Schro-
niska w Korabiewicach nie wszyscy nas wsparli. Były osoby 
i organizacje, które same chciały przejąć teren schroniska – m.in. 
deweloper, nieuczciwe organizacje prozwierzęce oraz 2 hycli, 
którzy uczyniliby z Korabiewic swoja kolejną umieralnię dla 
zwierząt. Nawet po przejęciu schroniska przez Vivę wiele osób 
nie mogło się z tym pogodzić (schronisko.info.pl).

Wyekscerpowany materiał zawiera także często stosowane środo-
wiskowe nazwy miejsc, do których czworonogi trafiają do adopcji. 
W zależności od tego, czy pies adoptowany jest tymczasowo, czy 
na stałe, zabierany jest on do domu tymczasowego (DT / dt) lub do domu 
stałego (DS / ds):
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Nie można określić dokładnego czasu pobytu zwierzaka w domu 
tymczasowym. Czasem znalezienie domu stałego trwa miesiąc, 
czasem wiele miesięcy. Ale pamietajmy, że każdy czworonożny 
nasz podopieczny ma gdzieś swój własny Dom Stały, taki przez 
duże D, na który warto czasem długo poczekać! (przystanek 
schronisko.org)
Pilnie poszukujemy osób, które są w stanie zapewnić naszym 
zwierzętom dom tymczasowy, a dzięki temu szansę na nowe, 
lepsze życie. W domu tymczasowym zwierzę przebywa tyle, 
ile czasu potrzeba na jego adopcję. Najczęściej trwa to około 
miesiąca (szczenięta, kocięta) lub kilka miesięcy (dorosłe zwie-
rzęta) (ciapkowo.pl).
Najważniejszym celem DT jest chęć pomocy. Pies nie potrzebuje 
wiele, własne posłanko, miska, odrobina czułości i poczucie 
bezpieczeństwa, sprawią, ze stanie się on cudownym towa-
rzyszem. Taka forma pomocy przynosi wymierne korzyści 
(schronisko-nowodwor.com.pl).
Madox Onek bez ogonka nie radzi sobie w hotelu szu-
kamy DS  lub DT . Madox, przepiekny przedstawiciel rasy 
owczarka niemieckiego, pies, który ma potwornego pecha. Jego 
historia jest bardzo smutna (psydoadopcji.com).

Wariantem określenia dom tymczasowy jest popularna środowiskowa 
nominacja tymczas (częste):

Wielu ludzi decyduje się na adopcję oceniając jedynie wygląd 
psiaka, a to nie o to chodzi […] Dalej wiadomo co się dzieje... 
Pies ląduje z powrotem w schronisku, na tymczasie czy w hote-
lu. A zdarzają się i takie, które mają mniej szczęścia i ich życie 
kończy się w tragiczny sposób... (zacisznytymczas.pl). 

Szczególną formą adopcji psa jest przygarnięcie zwierzęcia star-
szego lub schorowanego, któremu pozostało niewiele życia. Wówczas 
wolontariusze schroniska i inne osoby zaangażowane w pomoc psom 
umieszczają na portalach internetowych ogłoszenia, w których zazna-
czają, że danemu zwierzakowi potrzebny jest dom na dożycie (częste):

Chcesz pomóc? Szukamy domu na dożycie dla suni o gołębim 
sercu. Hera waży ok. 40 kg i jest w typie owczarka środkowoazja-
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tyckiego. Właśnie otrzymałyśmy wyniki jej badań i sunia ma 
kostniakomięsaka… czyli złośliwy nowotwór kości, dodatkowo 
jeszcze zaatakowana jest listwa mleczna (karmimypsiaki.pl).

Tworzenie domu tymczasowego dla psa to tymczasowanie psa, 
a wśród nazw czynności, których celem jest stworzenie tymczasowego 
domu adopcyjnego dla psa, jest czasownik tymczasować i – odpowied-
nio  – rzeczownik tymczasowanie:

Też tymczasuję psiaka, który się błąkał po okolicy, zaszcze-
piłam go, mieszka z nami a teraz ponoszę niemałe koszty 
leczenia Gacka. Myślicie, że mogłabym wystąpić do gminy 
o zwrot poniesionych kosztów i środki na dalsze leczenie psa? 
;) (dogomania.com).
Ja jestem bardzo ciekawa tej interpretacji, że to gmina jest nadal 
odpwiedzialna za psa. Też tymczasuję psiaka, który się błąkał 
po okolicy, zaszczepiłam go, mieszka z nami a teraz ponoszę 
niemałe koszty leczenia Gacka. Myślicie, że mogłabym wystą-
pić do gminy o zwrot poniesionych kosztów i środki na dalsze 
leczenie psa? ;) To niezły pomysł, dzięki! :) Jak będę u prawnika 
(czwartek) to spytam o ten zwrot kosztów. Czy Ty zgłaszałaś 
gdzieś tymczasowanie Gacka? (dogomania.com).

W internetowych rozmowach psich miłośników, zwłaszcza na porta-
lach dotyczących stricte adopcji zwierząt, wiele miejsca zajmują kwestie 
dotyczące wizyt, które wolontariusze schronisk dla psów składają poten-
cjalnym nowym właścicielom czworonogów. Dla osób prowadzących 
schroniska dla zwierząt oraz wolontariuszy zaangażowanych w pomoc 
porzuconym czworonogom jest to bardzo istotny problem, ponieważ 
muszą oni zadbać, aby pies, który już i tak przeżył traumę porzucenia 
przez pierwszego właściciela, trafił do dobrego, kochającego domu, 
który spełnia odpowiednie wymagania adopcyjne. Takie sprawdzanie 
warunków, w jakich ma się znaleźć pies, to wizyta przedadopcyjna 
(wizyta pa) oraz wizyta poadopcyjna:

Następnie umówimy się na wizytę przedadopcyjną w twoim 
domu. Celem wizyty jest sprawdzenie, w jakich warunkach 
zamieszka adoptowane zwierzę. Musimy mieć pewność, że pies 
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NIE BĘDZIE PRZYBYWAŁ NA ŁAŃCUCHU ani W KOJCU, 
kot będzie mieszkał w odpowiednich warunkach, a adopcja nie 
jest „prezentem” np. dla dziecka (schronisko.info.pl).
Zdajemy sobie sprawę, że wizyta przedadopcyjna może być 
zbyt odpowiedzialnym zadaniem dla nowicjusza, ale wizyta 
poadopcyjna jest dużo prostszym zadaniem. Jeśli masz moż-
liwości spotkać się z nowymi właścicielami malamuta i nim 
samym w jego nowym domu, porozmawiać i jednocześnie 
sprawdzić warunki w jakich żyje pies – okażesz nam wielką 
pomoc (adopcjemalamutow.pl).
Moim zdaniem wizyta ma głównie na celu ‚wybadanie’ danej 
rodziny czy osoby – ustalenie, czy ludzie dobrze zajmą się psem, 
czy poddadzą go (w odpowiednim czasie) kastracji, czy wiedzą 
o podstawowych rzeczach typu... Ah te wizyty PA....w sumie 
poszla bym na jakas dawno juz nie bylam (dogomania.com).

Wśród określeń, które zaklasyfikowałam do tego pola tematycznego, 
znalazły się dwie nominacje dotyczące osób, które są zaangażowane 
w pomoc bezdomnym psom. Są to: często stosowane tymczas, czyli 
osoba, która otacza opieką czworonogi w ramach adopcji tymczaso-
wej (jak wcześniej pisałam, tym socjolektalnym określeniem psiarze 
posługują się także w odniesieniu do samej adopcji tymczasowej oraz 
psa, który jest nią objęty) oraz wolo, czyli wolontariusz – osoba, która 
bezpłatnie angażuje się w pomoc zwierzętom w schronisku (sprząta, 
karmi zwierzęta, wyprowadza je na spacer itd.). Leksemy te pojawiły 
się pięciokrotnie w analizowanym materiale językowym:

Kiedy i dlaczego zostałaś „tymczasem”? W 2015 roku, trochę 
przez przypadek. Zanim jeszcze zostałam wolontariuszką, ob-
serwowałam schronisko na Facebooka (adopciaki.pl).
Wraz ze stałym rozwojem wolontariatu w naszym schronisku, 
zmienia się również zakres zadań powierzanych wolontariu-
szom. W znacznej mierze jest to zasługa samych wolo, którzy 
dokształcają się, chcąc bardziej efektywnie pracować ze zwie-
rzętami i odkrywają nowe pola do angażowania się na rzecz 
Korabek. Weekendowe przyjazdy wolontariuszy nie sprowa-
dzają się zatem do samego wyprowadzania psów na spacer 
(schronisko.info.pl).



146

W polu tym znalazły się także określenia znajdy (leksem ów SJPDor 
definiuje jako ‘zwierzę przypadkowo znalezione i przygarnięte przez ko-
goś’). Te dwie częste środowiskowe nominacje to znajdka oraz znajduś:

Wszelkie znajdki, co dokarmialam butelka, pakowalam w ciepla-
skarpete i kladlam obok siebie na poduszce. Szybko przenosilysie 
na szyje, a ja mialam piasek kuwetkowy w oczach i ustach ;). 
Ale co tam, slodkie stworzonka. Piesunia nie mialam na szyi, ale 
zdarzalo mi sie, ze 3 psy i kilka kotowokupowaly moje wyrko, 
a ja sieruszyc nie mialam jak (goldenline.pl).
Nasza Nusia nie miała jednak spokojnego dzieciństwa...Jakoś 
tak tydzień później pojawił się kolejny w naszym domu znajduś, 
wielkości ratlerka, ale z aspiracjami do jamnika. Śliczny, milutki, 
ale zarażony parwowirozą. Leczyliśmy biedaka, usilnie starając 
się izolować pozostałe psy i kota. Jednak znajduś niestety odszedł 
na drugą stronę tęczy, a zachorowała Nusia (amicus.malopolska.pl).

5.8. Określenia związane ze zdrowiem psów

Właściciele psów doskonale wiedzą, że odpowiedzialna opieka nad 
ich ukochanymi pupilami nie polega wyłącznie na zapewnieniu im poży-
wienia i schronienia. Wirtualne rozmowy na temat problemów zdrowot-
nych czworonogów i sposobów leczenia stanowią dużą część tematów 
poruszanych przez środowisko psich miłośników, co pociąga za sobą 
tworzenie nowych jednostek leksykalnych, ułatwiających szybką i sku-
teczną komunikację (około 5% wszystkich leksemów). W omawianym 
polu tematycznym wyróżniłam następujące subpola: określenia dotyczą-
ce chorób psów, określenia objawów chorób u psów, określenia badań 
i zabiegów wykonywanych na psach, określenia psów dotkniętych chorobą.

5.8.1. Określenia chorób psów

Nieodłączną konsekwencją posiadania psa jest borykanie się z jego 
problemami zdrowotnymi. Członkowie wspólnoty psiarzy w swoich 
wirtualnych dyskusjach wiele miejsca poświęcają na wymianę in-
formacji i dzielenie się doświadczeniami związanymi z chorobami 
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ukochanych pupili. Przykładem często pojawiającej się w rozmowach 
choroby jest babeszjoza, czyli pasożytnicza choroba o gwałtownym 
przebiegu przenoszona przez kleszcze, objawiająca się m.in. apatycz-
nością, brakiem apetytu, wymiotami (Adaszek, Winiarczyk, Górna 
2010: 111-1115), określana popularnie jako babeszja, babeszka i babesz:

Guzek zostaje kilka dni. Pies moze zlapac babeszje jesli ma 
kleszcza dluzej niz 24 godziny (forum.muratordom.pl)
Swoją drogą ta babeszka jest przerażająca. Ostatnio brałam 
od wetki tabletki na odrobaczanie i dowiedziałam się, że jakieś 
trzy tygodnie temu, czyli już w nowym roku, miała kolejny 
przypadek babeszjozy (szwajcary.com).
Nasz Borys miał dwa razy babesz a w teście nic nie wyszło. Ale 
jak wymiotował i miał biegunkę, jak był taki malutki jak twój, 
to zawsze dostawał kroplówkę. Jeśli się martwisz proponuje 
konsultację z innym wetem. Pozdrawiam (owczarek.pl).

Kolejna choroba przenoszona przez kleszcze to borelioza, czyli 
zakażenie wywołane przez krętki Borrelia burgdorferi, powodujące 
przewlekłe zapalenie stawów, a nawet upośledzenie chodzenia. Do obja-
wów boreliozy należą: osowiałość, brak apetytu, gorączka (Case 2010: 
378–380). W środowisku psiarzy jest ona popularnie nazywana borelką:

Dla ludzi szczepionki nie ma, ale dla psów tak i to skuteczne. 
Oczywiscie jest jeszcze ryzyko babeszjozy, ale przynajmniej 
borelka odpada (forum.gazeta.pl).

Do nierzadko występujących wśród psów chorób zakaźnych na-
leży parwowiroza: „parwowirus psów występuje na całym świecie 
i wywołuje poważną, niekiedy śmiertelną, krwotoczną chorobę układu 
pokarmowego. Chorobę wywołuje psi parwowirus-2b, zaklasyfikowany 
do rodziny Parvoviridae” (Case 2010: 283), wśród psiarzy skrótowo 
nazywany często parvo:

Witam . od 6 dni mam w domu prześliczną sunię – 13-sto tygo-
dniowego labradora. Niestety od 5 dni zmagamy się z parvo. Za-
częło się od biegunki. Myślałam , że piesek reaguje tak na zmianą 
otoczenia, stres itd. Niestety do biegunki dołączyły wymioty 
i bardzo szybkie odwodnienie organizmu (goldenline.pl).
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Jednym z często pojawiających się w omawianym materiale lek-
sykalnym określeń choroby psów jest kaszel kenelowy, tj. „zakaźne 
zapalenie tchawicy i oskrzeli u psów […] stan zapalny dotyczący gór-
nych dróg oddechowych, czyli krtani, tchawicy i oskrzeli. […] Kaszel 
kennelowy występuje najczęściej u psów przebywających w hodowlach 
(kennelach) lub schroniskach dla zwierząt” (Case 2010: 280).

Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli, popularnie nazywa-
ne kaszlem kenelowym jest najczęściej występującą chorobą 
zakaźną psów, której głównym objawem jest kaszel. Choroba 
wywoływana jest przez kilka czynników zakaźnych, m.in. Ade-
nowirus typu 2, wirus Parainfluenzy typu 2 oraz bakterię Bor-
detellabronchiseptic (pavet.pl).

Psy często narażone są na wszelkiego rodzaju zakażenia lub schorze-
nia bakteryjne. Przegląd materiału leksykalnego dowodzi, że właściciele 
czworonogów ten rodzaj schorzenia powszechnie nazywają bakteryjką: 

Mała miała szew wewnętrzny i rozpuszczalne nici. Po zabiegu przyj-
mowała antybiotyki – dwa, z czego jeden troche dłużej, bo newral-
giczne miejsce było lekko zaczerwienione i bardzo gorące. Lekarz 
podejrzewał bakteryjkę albo alergię na nici (forum.gazeta.pl). 

Psi miłośnicy rozmaite infekcje, zakażenia czy schorzenia wirusowe 
określają też często jako wirusówki:

też chciałam szczepić psa na wirusówki co 2 lata- jednak Pan dr 
Jarek powiedział, że oficjalnie producenci szczepionek nie dają gwa-
rancji dłuższej jak rok. Myślę, że nie warto ryzykować (krakvet.pl).

Do często występujących wśród czworonogów chorób oczu zali-
cza się cherry eye, określane jako wiśniowe oko lub wisienka (częste 
nominacje). Jest to jedna z najczęstszych chorób oczu u psów, której 
objawem jest wypadanie gruczołu trzeciej powieki. Obserwuje się je 
jako gładki, różowy twór usytuowany w przyśrodkowym kąciku oka. 
Wypadanie gruczołu trzeciej powieki występuje na skutek rozluźnie-
nia tkanki łącznej podtrzymującej gruczoł łzowy i wydostania się go 
na zewnętrzną stronę migotki (Sapierzyński 2007: 985–990):
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Suczka wabi się Moli i miała od dłuższego czasu problem 
z wypadającą trzecią powieką. Chodziliśmy na wkładanie jej ale 
wypadała po dłuższym czy krótszym czasie. Pani doktor prze-
konała nas do zabiegu wszycia cherry eye. Zabieg połączony 
był z zabiegiem sterylizacji (zapobiegawczo) (dogomania.com).
Widoczna jest jako gładka, czerwona, grudkowata masa 
w przyśrodkowym kącie oka. Swym wyglądem narzuca po-
dobieństwo do wiśni, stąd potoczona nazwa wiśniowe oko, 
cherryeye, często psy to mają (dogomania.com).
Niektórzy lekarze wciąż wykonują ten zabieg nie bacząc na kon-
sekwencje gdyż jest on łatwiejszy i jego efekt jest bardziej wi-
dowiskowy. Oddajesz psa z „wisienką” przy oku, odbierasz bez, 
nie ma ryzyka, że poluzuje się szew i gruczoł znowu wypadnie. 
Po prostu bajka dopóki nie zastanowimy się nad tym jakie moga 
być tego następstwa (dogomania.com).

Jednymi z częstszych przypadłości u psów są wady postawy. Ana-
liza zawartości forów internetowych pozwala stwierdzić, że wśród 
psów nierzadko występuje tzw. postawa francuska, charakteryzująca 
się nadmiernie rozstawionymi przednimi łapami, która w środowisku 
psiarzy jest nazywana francuzem. Równie powszechną deformacją 
psich kończyn jest też niedźwiedzia łapa. Krzyżowanie łap psa, który 
ma postawę francuską, psiarze nazywają robieniem francuza (wszystkie 
nominacje pojawiają się często):

Wielu właścicieli szybko rosnących psów dużych ciężkich ras 
ma ten problem [...] Francuz (bądź skłonnośc do niego?) chyba 
też się dziedziczy. Pies znajomej mógł odziedziczyć to po ma-
mie, ktora też ma francuza (dogomania.com).
Witam, czy ktoś mógłby mi napisać co to jest i jak to zdiagno-
zować te niedźwiedzią łapę? Czym się to charakteryzuje i czy 
jest to wada genetyczna czy też można temu zapobiegać? Z góry 
dziękuję za każdą odpowiedź i pozdrawiam :-) (dogomania.com).
Moj półroczny golden ustawia przednie łapy na zawnątrz, pani 
ze związku kynologicznego nazwała tę postawę jako „robienie 
francuza”. Czy jest to jedynie wada pod względem przyjmowa-
nej postawy czy też wada fizyczna, którą powinno korygować 
się leczeniem. Czy powinnam się martwić o zdrowie psiaka? 
(owczarek.pl).
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5.8.2. Określenia objawów chorób u psów

Jeden z objawów poważnych schorzeń u psów to tracenie sierści 
w określonych miejscach. Przykładem takiej choroby jest nużyca20, 
która objawia się wyłysieniami wokół oczu psa. Wspólnota psiarzy 
często określa takie wyłysienia mianem okularów:

Nużeńce występują również u ludzi (najczęściej w mieszkach 
włosowych rzęs). Najczęściej objawia się w postaci miejsco-
wych, ciemnym wyłysień, początkowo bez objawów świądu, 
m.in. tzw. okularów, czyli wyłysień wokół oczu lub niewiel-
kich wyłysień wielkości złotówki na kończynach lub grzbiecie 
(petsidiag.pl).

Pies, który ociera zadem podłoże, w języku psich miłośników sa-
neczkuje (ta nazwa czynności pojawia się często): 

Tamtego roku zauważyłam że liże się po odbycie, a czasami 
saneczkuje, więc odrobaczyłam znowu, były czyszczone gru-
czoły których właściwie nie trzeba było czyścićpomyśleliśmy 
że poczekamyale luty był zły już, psiak znowu saneczkował, 
wylizywał się mocno..(krakvet.pl).

Objawem dysplazji stawów jest sztywny chód (częste):

Napisz cos więcej o psie, rasa, wiek.koro łapy sa sztywne to 
tym samym pies nie ma zbyt ładnego ruchu i będzie miał gorsze 
oceny.Wzalezności od przyczyny sztywnego chodu, można po-
dawać psu preparaty na stawy, np. Arthroflex (dogomania.com).

Jak pokazują omówione jednostki leksykalne, słownictwo z podpól 
tematycznych „określenia chorób psów” i „określenia objawów chorób 
u psów” nie jest nacechowane emocjonalnie. Występuje w nim wiele 
terminów, a w postach dominuje styl popularnonaukowy.

20 Zob. weterynarianews.pl, dostęp: 9.01.2020. 
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5.8.3. Określenia badań i zabiegów przeprowadzanych na psach

Właściciele psów podczas internetowych dyskusji często rozmawiają 
o różnego rodzaju badaniach, którym poddają swoich pupili. Środo-
wiskowa nominacja na ogólne badania psów to popularne badanka: 

Szami ma się bardzo dobrze, wczoraj byli u nas znajomi, od 
razu zaskarbil sobie ich serca, cała trójka zresztą robiła to cały 
wieczór z wielkim uporem. Jutro jedziemy na badania, damy 
znać co i jak. Miłego wieczoru. Trzymamy kciuki na badankach 
(wartagoldena.org.pl).

Okresowe badania psiarze określają często dowcipnie jako przegląd 
techniczny lub przeglądzik:

Przedwakacyjny przegląd techniczny. Zastanawiasz się, co zabrać 
na wakacje? Jeśli jedzie z tobą pies, nie zapomnij o jego ekwipunku 
– a przede wszystkim przygotuj jego samego na pobyt w nowym 
miejscu – tak by nic nie zakłóciło waszego wypoczynku (psy.pl).
Rośnie, rośnie szkrabik złoty!!! Jutro dokładnie podamy wagę. 
Jedziemy do naszej kochanej Pani Weterynarz i zrobimy Malut-
kiej przeglądzik – choć leczona do tej pory i prowadzona przez 
Kasię i Arka – była super (wartagoldena.org.pl).

Jednym z podstawowych zabiegów, którym poddawane są zwierzęta 
domowe, zwłaszcza psy, jest odrobaczanie. W omawianym materiale 
leksykalnym znalazła się jedna często stosowana przez psiarzy nomina-
cja tego zabiegu, czyli odrobaczanko, natomiast określenie szczepienia 
– szczepionko pojawiło się pięciokrotnie:

Pani doktor skrupulatnie ją zbadała... jest zdrową sunią /od-
pukać/ musimy założyć jej książeczkę zdrowia i zaczynamy 
szczepienia od początku na razie było odrobaczanko. Zależy 
nam żeby nie bała się wizyt u weta ale również nie chcemy jej 
niepotrzebnie stresować, bo przecież dla niej jest nadal wszystko 
nowe, choć Korasek nie wyglądała na mocno zestresowaną jak 
na pierwszą wizytę u naszej doktórki (wartagoldena.org.pl).
Hehehe bardzo się cieszymy że mam taką opiekę i daleko i bli-
ziutko Na pewno w niedługim czasie będziemy jechać z małą 
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do bydgoszczy na odrobaczanko i przeglądzik do kliniki 
na Bełzy nie szykuje się Lunce jakieś szczepionko? A w Lipcu 
jedziemy na wesele do Sochaczewa mam nadzieje że Mia polubi 
podróże z nami (fundacjagoldenom.fora.pl).

Zabieg sterylizacji suk popualrnie nazywany jest przez członków 
wspólnoty psiarzy sterylką. Kastrację psów użytkownicy forów nazywa-
ją odjajczeniem, a weterynarz, który tę kastrację wykonuje, psa odjajcza. 
Lekarz, który wykonał zabieg sterylizacji i kastracji ciachnął psa:

Jeżeli nie planujesz rozmnażania to sterylka suczki to dobre 
rozwiązanie to zobacz w 4łapach, co jakiś czas mają „akcje” 
związane ze sterylizacją (4lomza.pl).
Pękate biedaczysko z Radys okazało się mniej pękate i wcale nie 
biedne. ;-) Fizycznie i psychicznie jest raczej w dobrej formie. 
Wizualnie półszlachetny, zachowanie buraka, ale z czasem na-
bierze ogłady. :-) Zaprosze jeszcze raz na bazarek dla Ogórka. 
Trzeba uzbierać na odjajczenie (dogomania.com).
Domek NA PEWNO sie znajdzie!! jutro jade pogadać, czy 
mozna mu już jajka obcinac. Odjajczyć koniecznie, wtedy 
będzie gwarancja, ze nie pójdzie na zarobek ale do kochania 
(dogomania.com). Wiesz, po prostu znam osobiście kilka psów, 
u których wet ciachnął wszystko, dlatego sprostowałam. Mnie 
sie na szczęście zapytał, która ma być u Haka opcja, po objaśnie-
niu co i jak wybraliśmy z pozostawieniem moszny, jako mniej 
inwazyjną. No a poza tym pies krótkowłosy jest, więc również 
efekt wizualny jest lepszy (forum.mampsa.pl).

Wśród innych metod zapobiegania nieprzyjemnym i groźnym dla 
zdrowia psa schorzeniom wymienić należy zakładanie specjalnych 
przeciwkleszczowych obróżek. Czynność ta w języku psiarzy nazywana 
jest często mianem zaobrożować psa, a pies, który nosi taką obrożę, to 
pies zaobrożowany (częste):

Mój przywlókł z podwórka ,mam dużo krzewów i choinek [...] 
Myślałam że jak go wykropię i zaobrożuję psa to żadna fran-
ca się nie czepi .Ciekawe czy łódzkie kleszcze są nosicielami 
babeszki i borelki ? (krakvet.pl).
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a ja ufam wetowi. I wiem,że jego zdanie jest takie,że zakroplony 
pies lub zaobrożowany nie powinien pływać,bo każda styczność 
z wodą osłabia działanie preparatu (labradory.info).

Do innych sposobów radzenia sobie z kleszczami należy aplikowanie 
leku w postaci kropli. Czynność tę psiarze określają jako zakroplenie 
(psa):

Preparat zakrapla się na skórę wzdłuż kręgosłupa (nie trzeba go 
wcierać, wchłonie się sam) – to mało dostępne dla psiego pyska 
miejsce, dzięki czemu zwierzak nie zliże trującej substancji 
[…] dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zakroplenie psiaka 
wieczorem, już po ostatnim spacerze (psy.pl).

Wizyty u specjalisty w celu obcięcia psich pazurów są ważne nie 
tylko dla zdrowia zwierzęcia, ale też dla utrzymaniu odpowiedniego 
wyglądu. Środowisko psiarzy nazywa to popularnie wizytą na pazurki:

Obcinanie pazurów jest ważne u piesków, które sobie ich wy-
starczająco nie ścierają. Wtedy przychodzą na szybką wizytę 
na pazurki. Jakie to psy? Po pierwsze, są to lekkie pieski, takie 
jak pinczerki. Ich masa ciała zwyczajnie nie pozwala na odpo-
wiednio silne tarcie o chodnik, więc pazury wyrastają na tyle, 
że zaczynają stanowić problem (psy.pl).

Obcinanie pazurów psiarze nazywają obcinankiem, a czesanie psiej 
sierści – czesankiem (oba częste):

Trzeba zawsze dodać że oddany będzie doprowadzony do po-
rządku. Sama nie wiem ale chyba go zabiorę do jakiegoś psie-
go salonu, aby fachowo go obciąć, bo zawsze jest deszcz jak 
zamierzam to zrobić w schronie. Poślij jeszcze jednego maila 
do pani, bo może tak być że nie doszedł. Ostatnio mi sie to zda-
rzyło kilka razy, i przy okazji upewnienia dodaj o tym czesanku 
i obcinanku. Marzę by znalazł domeczek (dogomania.com).

Usuwanie martwej sierści, czyli trymowanie, określane jest często 
przez psiarzy jako trymowanko:
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Dostałam link do prawdziwej kopalni wiedzy, na temat trymo-
wania. Pomyślałam sobie, że nie ma sensu wywarzać otwartych 
drzwi a dobrze by było mieć te wiadomości w jednym miejscu. 
Zakładam więc odrębny temat, bo przecież w sieci można zna-
leźć wszystko, :)a i nasze Mistrzynie gromerstwa, też nie będą 
w nieskończoność tego samego powtarzać (terierkowo.fora.pl).
Roma była szczęśliwa bawiąc się tak super:)a dla niej to raj 
na ziemi – nie dość że koleżanka to jeszcze tak wielki ogród 
Dziękujemy raz jeszcze za gościnę !!!:* tu przed trymowankiem 
;p (terierkowo.fora.pl).

5.8.4. Określenia psów dotkniętych chorobą

Wśród środowiskowych określeń związanych ze zdrowiem psów 
znalazły się dwie nominacje psów dotkniętych kłopotami zdrowotnymi. 
Pierwsza z nich – wątrobowiec – dotyczy psów mających problemy 
z wątrobą, a druga – nerkowiec – czworonoga borykającego się z cho-
robami nerek. Obie egzemplifikacje są częste:

Prawidłowo ustalona dieta dla wątrobowców zawiera mniejszą 
ilość białka. Psom z zapaleniem wątroby, u których nie występuje 
wzrost poziomu amoniaku w surowicy krwi, należy podawać białko 
wysokowartościowe i łatwo przyswajalne (np. zawarte w rybach), 
oraz obecne w mleku i pochodzenia roślinnego (karmaexpress.pl).
Niestety nie jest dobrze, wyniki nerkowe wyszły koszmarne […] 
Wczoraj zjadł troszkę gotowanego, dziś trochę gotowej puszki 
dla nerkowców, popija wodę, mocz produkuje, więc to wszystko 
daje nadzieję. Trzymajcie za nas kciuki (szkoleniepsow.fora.pl).

5.9. Określenia związane ze szkoleniem psów

Szkolenie, tresura, układanie psów – wszystkie określenia odnoszą 
się do bardzo ważnej części życia każdego miłośnika psów. Zachowania 
psów i wynikające z nich problemy najczęściej można rozwiązać za po-
mocą różnorodnych metod domowego treningu. Członkowie środowiska 
miłośników psów doskonale o tym wiedzą, dlatego kwestie tresury zwie-
rzęcia są jednymi z najczęściej poruszanych na forach internetowych. 
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Wyekscerpowałam dużo określeń dotyczących szkolenia psów (około 8,5% 
całego zasobu leksykalnego) – zaklasyfikowałam je do czterech subpól 
tematycznych: określenia metod szkolenia psów, określenia związane 
z behawioryzmem psów, określenia komend oraz określenia psich sportów. 

5.9.1. Określenia metod szkolenia psów

Jedną z popularnych, lecz dyskusyjnych metod układania psów jest 
metoda określana jako spalenie miski. Spalenie miski to metoda szkole-
niowa, która polega na zaprzestaniu podawania psu pożywienia w misce 
i karmieniu go jedynie z ręki. Według entuzjastów palenia miski tak 
żywiony pies miałby zrozumieć, że tylko jego odpowiednie zachowanie 
skutkować będzie nagrodą. Zwolennicy tej metody twierdzą ponadto, 
że karmienie czworonoga z ręki wzmacnia relację z opiekunem, który dla 
psa staje się przewodnikiem, pies zaś czuje przed człowiekiem większy 
respekt. Palenie miski zwiększa też psią motywację do wykonywania 
poleceń21. Na ten rodzaj szkolenia psa członkowie omawianej wspól-
noty stosują kilka nominacji, które pojawiają się często: spalenie miski, 
spalenie michy, palenie miski, spalona miska, palić miskę, spalić miskę:

Czytałam na forum sporo o spaleniu miski, czyli dawaniu psu 
jedzenia tylko z ręki i tylko za coś. W związku z tym mam dwa 
pytania: 1- CO TO DAJE? i dlaczego? 2- co jeśli pies – do karmy, 
zmieszane w misce- dostaje suplementy w postaci granulatu bądź 
proszku? jak to pogodzić? Czy ta metoda tresury cos pomaga? 
(szkoleniepsow.fora.pl).
Teraz Pinia je o stałych porach, chociaż zdarzają jej się jakieś fochy 
i wtedy michy nie ma, aż do kolacji. O spaleniu michy warto też coś 
napisać, świetny sposób na niejadka (pies-hermes.blogspot.com).
Nie będziemy robić w domu ogniska – palenie miski to po prostu 
wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie klasycznego sposobu 
podawania jedzenia w misce. Zamiast tego dzienna racja żywie-
niowa wydawana jest z ręki, najczęściej jako nagroda za wyko-
nanie ćwiczenia lub pożądane zachowanie psa (copiesnato.pl).

21 Zob. Spalenie miski – czy to zawsze dobry pomysł?, https://www.psy.pl/spalenie-
-miski/, dostęp: 29.11.2019; Spalona miska – za czy przeciw, talkingdogs.pl, do-
stęp: 29.11.2019.
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Jak widac na zdjeciach jego obrona zasobów poszla na chwile 
obecna w zapomnienie. Im mniej zakazow tym jego zachowanie 
jest lepsze. Jak pisalam pare tygodni temu w jego przypadku spa-
lona miska zuplnie nie zdala egzaminu (wartagoldena.org.pl).
Ja w przypadku Baloo nie musiałam palić miski, on sam się nie 
palił nigdy (hyhy:P) do jedzenia. Teraz w domu nastała Ruby, 
demon pilnowania zasobów i żarłok nie z tej ziemi i musiałam 
się przeprosić z metodą :) (mojprzyjaciel-pies.blogspot.com).
Daje tyle, ze pies uczy się, ze nic w życiu nie ma za darmo, 
że wszystko co dobre pochodzi od przewodnika i jest wzamian 
za pracę. Co do suplementów, myślę, że można tylko częściowo 
spalić miskę i trochę karmy z dodatkami dawać w misce, oczy-
wiście też może być za coś (szkoleniepsow.fora.pl).

Jednymi z najbardziej dyskusyjnych metod ułożenia psów są techniki 
stosowane przez Cesara Millana22, który znany jest na całym świecie 
jako zaklinacz psów. Jak widać w prezentowanym cytacie, metody 
Cesara Millana, określane popularnie przez środowisko psiarzy jako 
metody CM, budzą kontrowersje i poddawane są krytyce:

Metody CM czynią z psów tykające bomby, owszem tłumią 
zachowania, ale na zasadzie hamowania w obawie przed reakcją 
właściciela, takie metody nie są długodystansowe i nigdy nie 
wiadomo kiedy kolejna interwencja tego typu „behawiorysty” 
będzie potrzebna (piesologia.pl). 

Metody stosowane przez Cesara Millana to w dużej mierze metody 
awersyjne, które oparte są na wzmocnieniu negatywnym: 
22 Cesar Millan (ur. jako César Millán Favela 27 sierpnia 1969) – pochodzący z Mek-

syku, amerykański behawiorysta psów, samouk psychologii psów. Znany jest ze 
swojego serialu Zaklinacz psów (ang. The Dog Whisperer with Cesar Millan), który 
był wyświetlany w ponad 80 krajach.. Cesar Millan specjalizuje się w rehabilita-
cji agresywnych psów i założył Centrum Psychologii Psa (ang. Dog Psychology 
Center) w Los Angeles. Millan jest także znany jako autor książek sprzedanych w 
milionach egzemplarzy, napisanych wspólnie z Melissą Jo Peltier. Część zawodo-
wych treserów uznaje stosowane przez Millana techniki jako [sic!] niehumanitar-
ne i niezgodne z obecną wiedzą naukową, m.in. z powodu wywoływania u psów 
niepotrzebnego stresu. Uważają oni, że jego metody ignorują rozwój umysłowy 
psa i mogą prowadzić do ciężkich zaburzeń behawioralnych (źródło: https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Cesar_Millan, dostęp: 29.09.2019; zob. także: M. Gembarzewska, 
Zaklinacz psów, czyli jak nie należy szkolić, www.zpazurem.pl, dostęp: 29.09.2019).
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Awersyjne metody szkoleniowe, takie jak bicie, szarpanie, krzyk, 
powodują, że pies zaczyna bać się swojego przewodnika – prze-
staje więc wykonywać to, czego człowiek wymaga, w obawie 
przed karą. To powoduje frustracje człowieka i jeszcze większe 
szarpanie, bicie, krzyk, ciągnięcie na kolczatce czy obroży zaci-
skowej (nawet jeśli teoretycznie jest ona stosowana na zasadzie 
wygaszenia pozytywnego)23.

Są stosowane, ponieważ wywołują szybką supresję (stłumienie) 
zachowania i wzmacniają przewodnika, który ma wrażenie 
szybkiego postępu. Jednak na dłuższą metę są destruktywne 
i szkodliwe. Metody awersyjne tworzą więcej problemów niż 
rozwiązują, z tego powodu nie powinny być stosowane w szko-
leniu psa (piesologia.pl).

Do metod układania psów, które budzą kontrowersje i są powszech-
nie krytykowane przez psich pasjonatów, należą kagańcowanie (na-
kładanie psu kagańca na pysk) oraz kolczatkowanie (nakładanie psu 
na szyję tzw. kolczatki, czyli obroży z kolcami). O ile kagańcowanie 
psa wytłumaczyć można potrzebą ochrony otoczenia przed psem, który 
może stanowić zagrożenie, lub ochroną czworonoga przed zjadaniem 
niepożądanych rzeczy podczas spaceru, o tyle kolczatkowanie jest uzna-
wane przez psiarzy za zdecydowanie naganne. Osoba, która nakłada 
psu kaganiec, kagańcuje psa, a ta, która nakłada kolczatkę – kolczatkuje 
psa (wszystkie nominacje są częste):

Jeśli właścicielom wychowanych psów pozwala na nieużywa-
nie smyczy i kagańca, a na właścicieli psów niewychowanych 
nakłada obowiązek kagańcowania i smyczowania psa zawsze 
to jak najbardziej inicjatywa jest słuszna (dogomania.com).
Bo dla mnie takie nie spuszczanie ze smyczy, unkanie jakiego-
kolwiek psiego kontaktu, kolczatkowanie i wieczny lęk że pies 
ugryzie to nic zwykłego jak ludzka ignorancja i czysta głupota, 
egoizm. (szkoleniepsow.fora.pl).
Zdecydowanie wolę więc jeśli ktoś kagańcuje i kolczatkuje, 
bo przynajmniej zdaje sobie sprawę z ew. zagrożenia jakie może 

23 K. Wawryniuk, Czy szkolenie pozytywne zawsze jest pozytywne?, https://napsiro-
zum.wordpress.com/2014/11/16/czy-szkolenie-pozytywne-zawsze-jest-pozytyw-
ne/, dostęp: 19.11.2019.
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sprawić jego pies – niż beztroskiego misiaczka co to „ojojoj, 
mój piesek został sprowokowany, proszę wysokiego sądu”. :-) 
(dogomania.com).

Inne metody szkolenia czworonogów nie wzbudzają w psich pasjo-
natach takich emocji, są popularne i pozytywnie oceniane, np. metoda 
klikerowa, która 

polega na tym, że wzmacniamy pożądane zachowanie, klikając 
w momencie, gdy pies je prezentuje. Zawsze po kliknięciu nagra-
dzamy psa. Kliknięcie jest więc dla psa zapowiedzią nadchodzącej 
nagrody. Zamiast klikać można powiedzieć „tak” lub „dobrze” 
itp. Klikanie ma jednak kilka zalet nad wypowiadanym słowem. 
Po pierwsze kliknięcie zawsze brzmi tak samo, nie jest zależne 
od naszego nastroju i emocji. Dzięki temu jest to jednoznaczny, 
jasny sygnał dla psa. Ponadto kliknięcie trwa bardzo krótko, pod-
czas gdy wymawianie słowa rozciąga się w czasie. Ciężko [sic!] 
więc zaznaczyć słowem precyzyjnie, który moment zachowania 
nam się spodobał. W wypadku klikera sygnał jest szybki i pre-
cyzyjny. Kolejną zaletą metody klikerowej jest brak stosowania 
przymusu i bólu wobec psa. Pies nie wykonuje komendy, by 
uniknąć kary, ale dlatego, że chce z nami współpracować. Metoda 
klikerowa umożliwia też pracę na odległość24.

Rozpisałam się trochę o podstawach metody klikerowej, ale 
myślę, że warto to wszystko wiedzieć zanim zacznie się szkolić 
psa tą metodą. Niedługo pojawi się wpis o tym jak nauczyć psa 
komendy „siad” metodą klikerową. Czyli oprócz teorii będzie 
trochę praktyki ;D Zapraszam do śledzenia naszych zmagań 
z klikerem. A tu link do filmu, który pokazuje jak zacząć pracę 
z klikerem (piesologia.pl).

Praktykowanie tej metody określane jest przez psich pasjonatów 
jako klikanie, a osoba, która to robi – klika lub klika psa. Psiarz, który 
z powodzeniem nauczył psa pożądanych zachowań metodą klikerową, 
wyklikał je (wszystkie określenia są częste):

24 Zob. Metoda klikerowa. Jak zacząć?, https://piesologia.pl/metoda-klikerowa-jak-
-zaczac, dostęp: 1.11.2019; zob. także: K. Pryor, 2007. 
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Klikanie – co to oznacza dla psa? a tez zaczynam (na razie 
samodzielną) pracę z klikerem i zastanawia mnie jedna rzecz – 
czy kliknięcie oznacza koniec dobrze wykonanego zadania? Bo 
wg mnie klik jest na uchwycenie tego co zrobił dobrze, ale np 
przy zostawaniu klikam po kilku sekundach ładnego siedzenia 
i zaraz po tym sygnale Kendo do mnie podchodzi zupełnie jakby 
rozumował (szkoleniepsow.fora.pl).
Robimy tak do czasu, aż pies na chwilę przestanie interesować 
się przysmakiem, wtedy klikamy i nagradzamy psa. Czynność 
tę powtarzamy kilka razy, aż pies załapie, że dostaje przysmak 
dopiero wtedy, kiedy nie próbuje go dostać (wymarzonypies.pl).
Nigdy nie jest za późno. Moje psy zaczęłam klikać i efekty są 
zadowalające, a byłyby jeszcze lepsze gdybym ja sie tak nie leniła. 
Jeśłi by sie naprawdę przyłożyć, regularnie treningi i takie tam, 
to można sobie wyklikać nawet obedience (forum.mampsa.pl).
Mam tez ostre NIE, ktore juz zaczyna skutkowac… Oczywiscie 
wszystko to mozna wyklikać, ale wtedy zajmie to duzo wiecej 
czasu (ja mam to zachowanie w 2 dni), a mnie sie spieszy. Pies 
zyje tak krotko (szkoleniepsow.fora.pl).

Interesującą i popularną wśród psich miłośników metodą szkolenia 
psów jest tzw. targetowanie (od ang. target ‘cel’). Jest to dotykanie przez 
psa określonego celu (targetu). Pies może wykonać tę czynność nosem 
lub łapą w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. W sklepach zoolo-
gicznych możemy kupić specjalne targety, zwykle w postaci podłużnego 
przedmiotu z wyodrębnioną końcówką. Targetem mogą być zwykły kijek, 
patyk, a nawet palec. Umiejętność targetowania oraz podążania za targe-
tem to doskonały wstęp do treningu posłuszeństwa i wielu sztuczek, np. 
otwierania bądź zamykanie drzwi, szafek, wyłączania światła. Zwykle 
targetowanie wykorzystuje się, gdy chce się przemieścić psa z jednego 
miejsca na drugie czy też ustawić go przy nodze, bez stosowania siły lub 
wymuszania posłuszeństwa25. Pies, który wykonuję tę czynność, targetuje:

witam na forum,od razu pytam z grubej rury: po co ten cholerny 
target, tudzież targetowanie? czemu ma ono słuzyc. niemoge 
znależć na ten temat zadnej konkretnej informacji... Po co psu 

25 Targetowanie czyli jak ułatwić sobie życie za pomocą prostej umiejętności, http://
przezswiatzlabradorem.pl/targetowanie-czyli-jak-ulatwic-sobie-zycie-za-pomo-
ca-prostej-umiejetnosci, dostęp: 22.11.2019.
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dotykanie nosem lub łapą „targetu”? i co ma do tego karton (taką 
radę przeczytałem na tym forum)? z góry dzięki za odpowiedzi!! 
(szkoleniepsow.fora.pl). 
Iga czasem dotykała go nosem, czasem łapą (czy obie formy 
są dozwolone, czy klikamy tylko wtedy, gdy pies ma umieć 
targetować TYLKO nosem). Za każdym dobrym zachowaniem 
dostała smakołyk. Ćwiczenia zaczęlyśmy „na głodnego” – a Iga 
to straszliwy głodomor, więc motywację powinna mieć potężną 
(szkoleniepsow.fora.pl).

Jedną z najbardziej skutecznych metod, która pomaga pozbyć się 
lęku separacyjnego u psa, jest stosowanie klatki kennel (klatki kenne-
lowej). Wielu hodowców psów uważa, że stosowanie klatki kennel to 
doskonałe rozwiązanie dla każdego psa, który przejawia problemy beha-
wioralne. Według nich klatka wspiera szczenię w nauce utrzymywania 
czystości w domu, ale głównie pełni funkcję azylu, miejsca, w którym 
zwierzę może wyciszyć swoje emocje, np. związane z rozłąką z właści-
cielem. Ponadto kennel pomaga psu poczuć się bezpiecznie, spokojnie, 
tłumi lęki26. W analizowanym materiale czynność ta określana jest 
często przez psich pasjonatów jako trening klatkowy, kennelowanie 
i klatkowanie, a osoba, która stosuje tę metodę, klatkuje lub kenneluje 
psy (wszystkie określenia są częste):

Od czasu tego incydentu z poharatanym pyskiem nie chciał 
znowu do niej wchodzić, po raz kolejny trening klatkowy 
poskutkował i znowu traktuje ją jak swój azyl, jednak nawet 
jak na chwile go zamknę będąc w pomieszczeniu od razu się 
podnosi i denerwuje (dogomania.com).
Klatka pozwoli mu uniknąć niepotrzebnego stresu albo chociaż 
go zmniejszyć. Kennelowanie znajduje też zastosowanie ze 
względów higienicznych np. podczas cieczki, bądź gdy pies 
schnie po spacerze w deszczowy dzień (zpazurem.pl).
Jak wybrać klatkę i czemu to jest takie brzydkie?O tym, a także 
innych sprawach związanych z klatkowaniem będzie właśnie 
dzisiaj… a ten post to swoiste jajko-niespodzianka – w środku 
jest coś ukryte Zapraszam do czytania! (dogomania.com).

26 Klatka kennelowa dla psa – dlaczego warto rozważyć jej zakup?, https://pupil.pl/
artykuly/klatka-kennelowa dla-psa-dlaczego-warto-128, dostęp: 27.11.2019.
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No i klatki… Klatki to temat rzeka. Pisałam o tym niejednokrot-
nie […] Uważam je również za świetne do transportu. I zapew-
niam, że 99% hodowców poza wystawami psa nie kenneluję 
ciągle i wszędzie (bialyjack.pl).
Absolutnie! Ja także klatkuję moje psy, w razie potrzeby, dzięki 
temu są mega spokojniejsze, polecam te metodę naprawdę! Nie 
ma w tym nic złego! (dogomania.com).

5.9.2. Określenia związane z behawioryzmem psów

Podczas rozmów online psi pasjonaci poruszają także tematy związa-
ne z ogólnie pojętym behawioryzmem, czyli – w ich języku – popularnie: 
behawiorem psów (zachowaniem psów będącym źródłem wielu proble-
mów). Właściciele psów dzielą się swoimi doświadczeniami i próbują 
szukać rozwiązań agresji, fobii, lęków i stresów swoich ukochanych 
czworonogów (Horwitz, Mills 2016, Fisher 2015):

Behawioryzm psów. Jak zadbać o bezpieczeństwo przy wcho-
dzeniu na wybieg dla psów? (psipak.pl).
Odmawianie psu możliwości eksplorowania świata za pomocą 
jego naczelnego zmysłu jest ograniczeniem swobody zwierzęcia 
i zarazem przeciwstawianiem się jego naturalnym, wynikającym 
z behawioru potrzebom. Odciągając psa od zapachu, który 
przykuł jego uwagę zmuszamy go do działania wbrew naturze, 
która dyktuje mu taką potrzebę (cbdzoe.pl). 

Ważnym elementem wychowania psa jest jego oswojenie z otocze-
niem, często określane jako socjalizacja (Moore 2007, Konefał 2014, 
Zaniewska-Wojtkow, Wojtkow 2019) lub socjal. Socjalizacja psa polega 
na „zdolności do formowania związków z innymi osobnikami z grupy. 
W przypadku psów dotyczy to zarówno osobników z ich własnego 
gatunku, jak i ich ludzkich opiekunów oraz innych, utrzymywanych 
w domu, zwierząt towarzyszących” (Case 2016: 167): 

Socjalizacja dorosłego psa wygląda inaczej niż socjalizacja 
szczeniaka, jednak podstawy pozostają zbliżone. Chodzi o zapo-
znanie psa ze światem, którego nie poznał wcześniej w bezpiecz-
ny i komfortowy sposób. U dorosłego psa zajmie to rzecz jasna 
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dłużej i może być trudniejsze niż ze szczeniakiem. W pierwszej 
kolejności pies musi zaufać tobie i poczuć, że faktycznie może 
ci ufać (karmimypsiaki.pl).
W socjalu pomogą elementy posłuszeństwa. Pies nie musi 
kochać ludzi wkoło, ale warto, by był na nich przynajmniej 
obojętny (goldenline.pl).

Interesujący, choć pojawiający się rzadko w prezentowanym ma-
teriale, jest zwrot dawać psu wolną łapę, który stanowi dowcipne 
nawiązanie do frazeologizmu dać / zostawić komuś wolną rękę ‘nie 
ingerować w autonomiczność innych; pozwolić komuś podejmować 
decyzje w jakiejś sprawie, nie wywierać presji na kimś’ (WSF: 78). 
Poniższy cytat jest fragmentem dyskusji na temat tego, czy właści-
ciele psów powinni prowadzić proces socjalizacji nowego zwierzęcia 
w domu, w którym mieszkają już inne psy, czy też nie należy ingerować 
w relacje między czworonogami i pozwolić im samodzielnie oswajać 
się nawzajem: 

Aganica, a jak wprowadzałaś kolejne psy do domu? Czy trakto-
wałaś je identycznie, czy któryś był traktowany jako pierwszy? 
Czy dawałaś im wolną „łapę” w ich relacjach? U mnie obyło się 
bez zgrzytów i ciekawi mnie, czy to wynik mojego postępowa-
nia, czy po prostu trafiły mi się wyjątkowe psy? (labradory.info).

Jedno z podstawowych pojęć z zakresu behawioryzmu zwierząt to 
calming signals (‘sygnały uspokajające’), które w środowisku psiarzy 
określane są jako CS. U wilków nazywane są sygnałami cut off, czyli 
takimi, które wyłączają agresję u innych wilków. Calming signals (CS) 
są stosowane także przez psy w celu zapobiegnięcia czemuś nieprzy-
jemnemu, zmniejszenia stresu, strachu, uniknięcia agresji, uspokojenia 
psa dającego CS lub odbierającego je. CS służą również do przyjaznych 
interakcji z innymi psami i ludźmi (Rugaas 2005: 22–51):

Turid Rugaas twierdzi, że CS-y są sygnałami wrodzonymi, któ-
rych pies uczy się używać w toku socjalizacji z innymi psami. 
Są psy mało „rozgadane” i bardziej ekspresyjne. Oczywiście 
można stłumic prezentowanie CS-ów(dogomania.com).
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Psy, które podczas interakcji z ludźmi lub innymi zwierzętami wyko-
rzystują calming singals (CS-y), są określane mianem psów CS-ujących, 
a pies, który wysyła sygnały – CS-uje, pies zaś, który warczy – warkoli 
(określenia te pojawiają się często): 

Czytałam gdzieś, że psy, które pomimo stosowania sygnałów 
uspokajających napotykały agresję (czyli np. pies cs-uje, a mimo 
to jest bity) wygaszają w sobie te reakcje, gdyż okazują się one 
zupełnie nieskuteczne. Podczas przebywania z normalnie cs-ują-
cymi psami – które prawidłowo wysyłają sygnały i prawidłowo 
na nie reagują pies może odzyskać „dawną mowę”. Są też rasy 
psów, których język ciała jest po prostu ubogi. Wykorzystują 
z całej gamy sygnałów tylko 2 lub 3 (dogomania.com).
Wczoraj zetknelam sie z sunia w schronisku, ktora w ogole nie 
używała sygnałów, chociaz przebywa z psami przecież non-
-stop. Moj rodezjan CS-uje bez przerwy, aż za bardzo nawet 
:roll: dlatego od razu cos mi w tej sunieczce nie pasowało. Czy 
stosowania sygnałów można psa nauczyc? Jak to zrobic? (do-
gomania.com).
rudziutki siedzi w boksie goólnym z innymi samcami i to golden 
nie jest, jest mały, sięga max do moich kolan, z zachowania to 
pies typowo podwórzowy, na podejście człowieków do krat 
niefajnie marszczy fafle, warkoli i szczeka , ogon wysoko 
i sztywno – na 100% nie jest to golduś, nie wpuszczono nas 
do pomieszczeń w budynku gdzie odbywa się kwarantanna 
zamknięta (wartagoldena.org.pl).

Obrona zasobów jest uznawana za jedno z najbardziej pierwotnych 
i naturalnych zachowań psów. Zasoby odgrywają istotną rolę w życiu 
zwierząt. Zasobem można nazwać wszystko, co jest przeznaczone dla psa 
i czego pies będzie bronić przed potencjalnymi rywalami. Do zasobów 
zaliczyć można: jedzenie, picie, zabawki, legowisko, a nawet członków 
stada. Zasobem, którego może bronić pies, jest także uwaga, jaką poświę-
cają mu właściciele. Należy pamiętać, że dla jednego psa zasobem może 
okazać się coś, co dla innego zupełnie nim nie jest, a wartość zasobów dla 
konkretnego psa może się zmieniać w zależności od sytuacji. Na przykład, 
jeśli pies jest głodny, to w naturalny sposób jedzenie będzie dla niego 
cennym zasobem i może go aktywnie bronić, jeśli zaś pies będzie naje-
dzony, to pożywienie nie będzie dla niego już tak atrakcyjnym do obrony 
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zasobem27. W internetowych rozmowach kwestia bronienia zasobów jest 
bardzo często poruszana, a miłośnicy psów stosują powszechnie kilka 
nominacji: obrona zasobów, bronienie zasobów, bronienie miski, obrona 
michy, obrona miski, pies zaś broni zasobów lub broni miski:

Nie ma listy uniwersalnych zasobów dla wszystkich psów. Dla 
każdego najcenniejszym zasobem może być coś innego. Trzeba 
też pamiętać, że wartość zasobów dla konkretnego psa zmienia 
się w zależności od sytuacji (piesologia.pl).
Cześć, Jestem właścicielką 1,5 rocznego kundelka znalezionego 
w wieku 7 tygodni (po tygodniowej tułaczce) w okresie Bożego 
Narodzenia. Mam z nim bardzo dużo problemów, jednak chciała-
bym zacząć rozwiązywać je po kolei, skupiając się jednocześnie 
na jednym – agresja w obronie zasobów (dogomania.com).
Carbonowe bronienie zasobów i nie tylko! Carbon w pierwszym 
domu warczał przy misce i ostro bronił zasobów. Nauczył się, 
że ludzie ustępują gdy warczy. Do tego ci sami ludzie zaczęli 
się go bać – przypomnę, że miał wtedy około poł roku. Gene-
ralnie słabo się słuchał, prawdopodobnie właściciele nie mieli 
doswiadczenia w bullowatych, do tego chłopak długo zostawał 
sam w domu (szkoleniepozytywne.pl).
Jedzenie: je bardzo szybko (i dużo ) -> pobyt w stadzie, albo zjesz, 
albo tobie zjedzą. Za bardzo nie zaobserwowałam bronienia miski, 
ale też i nie mam w zwyczaju psu przy jedzeniu przeszkadzać, miskę 
zabieram do mycia opróżnioną i jak odejdziey (dogomania.com).
Opisujesz bardzo typowe zachowanie, obrona michy, lepszych 
kąsków i napięcie w pomieszczeniu, w którym jedzą psy. Na po-
czątek kilka szczegółów. Nie zabieraj Kamie smakołyków żeby 
ją „przetestować”(dogomania.com).
A swoją Jamajkę tez od początku szkoliłam takimi metodami, 
miała dużą obronę zasobów, obronę miski, małymi kroczkami 
zostało to wyeliminowane, Mailo adoptowałam jako 2 letniego 
psa tez z kilkoma problemami typu obrona zasobówm (war-
tagoldena.org.pl).
Dostał miskę, ta miska jest jego, a facet chce mu w niej grzebać 
podczas jedzenia. Jeżeli pies broni zasobów, i chcemy go tego 
oduczyć, to na pewno nie takimi sposobami, bo konsekwencje 
są właśnie takie(wartagoldena.org.pl).

27 Zob. Gdy pies broni miski, https://piesologia.pl/gdy-pies-broni-miski/, dostęp: 
12.11.2019; zob. też: Case 2010: 225–231.
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Zachowanie zalezy od tego cochesz osiągnąć. 1. jesli chcesz psa 
szkolicnp do pilnowania przedmiotu (na egzaminie ZPU1) to 
dobrze ze broni miski, wtedy lepiej nie stwarzac takiej sytuacji, 
zebymogl warknąć. 2. jesli chcesz miec psa do ktoregomoze-
szpodejsc przy jedzeniu i „pogmerac” w misce, zabrac mu kosc, 
czy smakolyk to lepiej od poczatkuprzyzwyczajac ze nie broni 
jedzenia (wolfdog.org).

Niejednokrotnie dyskutowany jest problem zbieractwa, czyli spoży-
wania przez psa jedzenia, na przykład podczas spacerów. Psy, które tak 
robią, to w języku środowiska miłośników psów złodzieje i śmieciarze. 
Wymienione nominacje pojawiły się w wyekscerpowanym materiale 
kilkanaście razy:

Nie wierzę, że można na stałe oduczyć psa zbieractwa. To 
naturalne zachowanie.Tylko kaganiec (krakvet.pl).
Witam, mam problem ze swoim beaglem 5 miesięcznym. Jest 
po prostu złodziejem, przychodzi po cichu i kradnie wszystko 
co tylko można złapać w pysk i ucieka. Tak ucieka, że nie da 
się go złapać (wirtuanemedia.pl).
Ten pies to śmieciarz. Mam problem z moim 4-miesiecznym szna-
ucerkiem miniaturką. Na spacerze bierze różne papierki, butelki 
liscie itp. do buzi i nie chce ich wyjąć! Co z tym zrobić?? Dobrze, 
ze ich nie polyka, ale niegdy nic nie wiadomo (dogomania.com).

Psiarze stosują interesujące określenia różnych sposobów chodzenia 
psa na smyczy. Nieodpowienie chodzenie na smyczy jest określane mia-
nem chodzenia na wyrwirączkę, poprawne zaś jest chodzenie na luźnej 
smyczy, zwane także luźną smyczą (wszystkie częste):

Dlatego od wczesnego dzieciństwa są uczone chodzenia na smy-
czy (również przy nodze , a nie tylko na „wyrwirączkę”oraz 
innych pożytecznych w mieście zachowań. Mają też okazję do kon-
taktów międzyrasowych :) zwłaszcza na tzw. dużych spacerach po-
łączonych ze swobodnym hasaniem po łąkach (dogomania.com).
Pamiętajcie, że chodzenie na luźnej smyczy to nie to samo co 
chodzenie przy nodze. Na luźnej smyczy pies może chodzić 
sobie po trawniku, węszyć, załatwiać swoje potrzeby itp. Jest to 
idealny tryb podążania za przewodnikiem, który wyznacza kieru-
nek i tempo marszu, ale daje psu sporą swobodę (piesologia.pl). 
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Dlatego postanowiłam stworzyć kurs dotyczący luźnej smyczy, 
online. Przekazuję w nim masę porad jak pracować z psem, by 
spacery przestały być udręką (piesologia.pl).

5.9.3. Określenia komend wydawanych psom

Do środowiskowych określeń komend należą dwa pojawiające się 
w prezentowanym materiale: równanko – pochodzące od komendy 
„równaj”, które pojawiło się siedmiokrotnie, oraz stójeczka, czyli 
określenie komendy „stój” (często stosowane):

Więc było równanko na smyczy ze wszystkimi zwrotami, siad 
w marszu, zostawanie, zmiana komend siad waruj i na odwrót, 
przywołanie oraz to w czym Laguna jest najlepsza czyli „sztucz-
ki” przebijanie piątki, „wstydź się”, głos, i poproś.(owczarek.pl). 
A z naszego setera szkockiego jest po prostu kawał cwaniaka. 
Piesek, jak wiadomo, ma za zadanie wystawiać ptactwo wodne. 
I owszem – robi to pięknie. Na próbach polowych odstawia 
cudne stójeczki (forum.gazeta.pl).

5.9.4. Określenia psich sportów

Psie sporty są nieodłącznym elementm życia pasjonata psów, zwłasz-
cza konkretnych ich ras, biorących udział w zawodach sportowych. 
Jednym z najpopularniejszych sportów jest agility – sport polegający 
na tym, że pies prowadzony przez swojego przewodnika głosowymi 
i ruchowymi komendami musi pokonać bezbłędnie i jak najszybciej 
specjalny tor przeszkód, nazywany przez psiarzy także agilitką:

Przy stoisku obok rozdawano jedzonko dla piesków i kości 
czyszczące psie ząbki, a także baloniki i żółte chusty. Można 
było również zasięgnąć bezpłatnej porady weta. Był też tor 
do agility oraz zabawy dla maluchów (goldenretrieverpl).
Gdy Vuko wszedł w wiek, kiedy można było zacząć myśleć 
o poważniejszych ćwiczeniach, na zewnątrz było źle, zimno, 
ciemno. Nie mieliśmy nawet jak dłubać agilitek, bo wszystko 
mokre, albo zamarznięte (vukobordercollie.wordpress.com).
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Obedience, czyli dyscyplina sportowa dla psów – treningi posłu-
szeństwa o różnych stopniach trudności, określana jest także przez 
psiarzy mianem obi:

Trenuję agility, a także rekreacyjnie frisbee i obedience. Od cza-
su do czasu pojawiamy na jakimś treningu pasterskim, ponieważ 
to właśnie do owczarków moje serce zabiło mocniej i ogromną 
przyjemność sprawia mi obserwowanie mojego psa w dziedzinie 
do której ma naturalne predyspozycje (zdaniempsa.pl).
Pewnie! Ja też z moją się przymierzam do obi ale dopiero gdzieś 
za rok. A jest to totalny kundel bez rodowodu ze schroniska ;] 
(dogomania.com).

Frisbee i dog frisbee to określenia sportu polegającego na rzucaniu dys-
kiem przez człowieka i chwytaniu go przez psa. Fitpaws zaś to zyskujące 
coraz większą popularność zajęcia fitness dla psów polegające na staniu 
czworonoga na piłce w celu poprawienia jego równowagi i kondycji:

Głównym tematem było obi, ale Patrycja pokazywała nam również 
jak uczyć różnych sztuczek i elementów frisbee (dogprospect.pl).
Ja trenuję dogfrisbee już od dłuższego czasu,zapisałam się na-
wet do klubu,chodzę na dużo spotkań,ćwiczę też z psem trochę 
sama na własną rękę i pod okiem trenerki. Polecam zapisanie 
się do klubu,tym bardziej,że dopiero rozpoczynasz przygodę ze 
sportem. Nie płaci się dużo,a zyskuje się wiele (zapytaj.onet.pl).
Obecnie mamy za sobą 5 spotkań FitPaws (fitnessu dla psów) 
pod okiem trenera i wszystko w mojej głowie się poukładało, 
a ćwiczenia, jak w najpiękniejszych bajkach, stały się bezpieczne 
i dobre (miedzygatunkowarodzina.pl).

5.10. Określenia osób tworzących środowisko miłośników 
psów

Środowisko miłośników psów tworzą osoby posiadające psy, opieku-
jące się nimi, zawodowo związane z czworonogami. W prezentowanym 
polu tematycznym wyodrębniłam kilka subpól tematycznych. Są to: 
ogólne określenia miłośników psów, określenia miłośników konkret-
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nej rasy, określenia osób działających na rzecz psów przebywających 
w schroniskach dla zwierząt, nazwy osób zajmujących się psami 
zawodowo, określenia osób negatywnie postrzeganych w środowisku 
miłośników psów, określenia weterynarzy. Zasób tego pola stanowi 
około 7% słownictwa psiarzy.

5.10.1. Ogólne określenia miłośników psów

Jedną z interesujących nominacji psiego miłośnika jest leksem 
zapsiony, który w badanym materiale pojawił się kilkunastokrotnie: 

Na wakacje czy weekendy jeździmy jak zawsze nad jeziora, więc 
psy jadą z nami (nie tylko my jesteśmy zapsieni :P ). Jedyne 
co się zmieniło to święta – już nie przesiadujemy u rodziców 
całymi dniami, ale to w sumie wyszło nam na plus, bo zawsze 
jest wymówka żeby się szybciej zmyć do domu, bo psy hehe ;) 
(dogomania.com).

W omawianym polu tematycznym znalazły się trzy popularne okre-
ślenia ludzi lubiących (czy też kochających) psy oraz takich, dla których 
pies jest obiektem pasji: psolub, piesolub, dogomaniak, dogomniaczka 
i dogociotka. Do ogólnych określeń psiarzy zaklasyfikowałam także 
jedną nazwę osoby lubiącej zwierzęta, czyli zwierzolub:

O Blekim dowiedziałam się od koleżanki. Bleki wcześniej już ucie-
kał Właścicielowi i chciałam przez Magdę prosić, aby nam oddał 
Blekiego, że znajdziemy mu domek. Niestety, Pan się nie zgodził. 
Jutro zapytam męża ,ale nie robię sobie nadziei ,może w rodzinie 
by ktoś przygarnie, bo to by na miejscu było. Z tym ,że może być 
ciężko ,bo nie mam tu takich psolubów (forum.bassety.net).
Tajga całkowicie ją zaakceptowała (do wczoraj traktowała raczej 
jak gościa w rodzinie) i dziś po raz pierwszy widzieliśmy ich 
prawdziwą radość na swój widok kiedy Mila wróciła od weta:lol: 
Merdający wesoło puszysty ogonek i roztańczony kuperek bez 
ogonka i buziaki na dzień dobry obu księżniczek – wynagro-
dziły mi dziś wszelkie trudy opieki :lol: nikomu tego nie muszę 
tłumaczyć, bo my tu wszyscy piesoluby;) (dogomania.com).
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Wyeksploatowana do granic możliwości w jakiejś pseudoho-
dowli. Wyrzucona jak smieć, kiedy okazała się niepotrzebna. 
Po długotrwałym i kosztownym leczeniu na koszt dogomania-
ków, rekonwalescencji i pobycie w domu tymczasowym znalazła 
w końcu swoje nowe miejsce na Ziemi (4lapy.org.pl).
Czy są tu jakieś dogomaniaczki? Dziewczyny mam problem 
z moją biszonką, ktoś może mi pomóc? (wizaz.pl).
dogociotki wykończyły psa! mały padł, jak tylko dotarł do domu 
w powrotnej drodze ciągnął miarowo, musiałam włączyć 5 bieg 
;-) Iljova i Iga – dziękujemy za wizytę poa :) i za prezenty! 
(dogomania.com).
Malenska- co do krolikadokladnie nie wiem ale zdaje sie, ze 
niczym sie nie rozni od procedury sprowadzenia psa do UK. Jes-
lichcialabyszdobyc rzetelne informacje chetniepolece Ci zyczliwa 
lecznice dla zwierzat. Nie sadze, zeby za takie informacje pobierali 
oplaty. Lub- jeslibedzieszchciala- zapytam o to przy najblizszej wi-
zycie u weterynarza. Pozdrawiam wszystkie zwierzoluby (hull.pl).

W opisywanym subpolu znalazły się dwie stosunkowo często wy-
stępujące zabawne nazwy osób nadawane im w narracjach prowadzo-
nych z perspektywy czworongów na forum oczami-bezdomnego-psa.
pl – bezogoniasty oraz bezogoniasta: 

Przyniosło do nas jednego bezogoniastego, w średnim wieku, 
średniego wzrostu… Przyprowadził psa na smyczy. Zwierz grzecz-
nie szedł przy nodze, do biura wmaszerował spokojnie, siadł przy 
bezogoniastym, z którym przyszedł i czeka. Wystawiłam łeb zza 
biurka, żeby mu się przyjrzeć, on też zerknął na mnie, ogonem 
merdnął, mrugnął, a w tym czasie bezogoniasty zagadał: Znala-
złem psa… oddać przyszedłem…. Kiedy pan znalazł, gdzie, jak się 
pies zachowywał… Odpowiadał na te pytania i wszyscy widzieli, 
że kłamie. Ale jak mu to udowodnić?Bezogoniasty poszedł sobie, 
a jeden z naszych wziął psa do kojca (oczami-bezdomnego-psa.pl).
Natomiast teraz będzie o Sopelku. Sporo już o nim było na tym 
blogu, to tylko dla przypomnienia: nieduży, stary i autystyczny, 
dysfunkcjonalny taki[1]. Sam ledwo łaził, chociaż powoli mu się 
poprawiało.No i tego psa postanowiła wziąć pewna bezogonia-
sta z dalekiego miasta, ze stolicy. Tylko nie miała jak po niego 
przyjechać. Więc nasi bezogoniaści ogłosili, że potrzebują 
transportu dla Sopelka(oczami-bezdomnego-psa.pl).
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5.10.2. Określenia miłośników psów konkretnej rasy

Odnotowałam kilka określeń psiarzy – miłośników konkretnej 
rasy psa. W omawianym subpolu wyróżniłam grupę miłośników rasy 
owczarek niemiecki, dla których nazwania funkcjonują następujące 
środowiskowe nominacje: owczarkarz, owczarkarka, owczarkomaniak. 
Warto dodać, że – jak wskazują lokalizacje poniższych cytatów  – pa-
sjonaci tej rasy tworzą wirtualne wspólnoty na przeznaczonych dla 
nich portalach, takich jak: owczarkopedia.pl, owczarek.pl czy hodow-
la-owczarkow.ad-web.pl: 

Owczarkarze z Ciechanowa łączcie się !!!Może małe spotkanko 
??? Albo wspolne z warszawą zrobić (owczarkopedia.pl).
zaraz....ktora to nasza „stara” owczarkarka napisala jak daje 
sobie rade z dzieckiem i psem? (owczarek.pl).
Strona przedstawia działalności mojej hodowli owczarków, moje 
sunie hodowlane (Laurę i Kairę) oraz najbliższych przyjaciół 
moich kochanych suniek i ojców miotów w hodowli Kapsla czy 
Champa. Mam nadzieje że wychodząc z mojej stronki będziesz 
już kochał owczarki niemieckie i zawitasz na niej jeszcze nie 
raz, nie dwa – poprostu odwiedzanie mojej strony zmieni się 
w nałóg, nad czym chyba nikt nie będzie ubolewał, kolejny 
owczarkomaniak, nie zaszkodzi, dobra rzecz :) (hodowla-ow-
czarkow.ad-web.pl).

Inną szeroko reprezentowaną w środowisku psiarzy grupą miłośni-
ków konkretnej rasy jest wspólnota pasjonatów rasy labrador retriever, 
którzy sami siebie często określają mianem labomaniaków (forma żeń-
ska – labomaniaczki). Zrzeszają się oni zwłaszcza na takich portalach, 
jak: adopcje.labradory.org, forum.labradory.org, labradory.info:

Hejka Labusie i Labomaniacy :))) Chciałam wszem i wobec 
oznajmić, że ja pływam już i wcale jak przystało na prawdziwego 
labradora wody się nie boję :))) Mamuśka zabiera nas codziennie 
na spacery . Mamy super miejscówkę gdzie jest i rzeka i las 
i duuużo łąk do wybiegania. Najlepiej biega mi się z Toffim to 
ten czarny – fajny jest, ale do podgryzania to Czesiek lepszy 
(adopcje.labradory.org).
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Plecaki i worki są świetne , ręce mamy wolne , mozna tam wło-
żyć zabawki dla psiaków, klucze z domu , ja czasami zabieram je 
do sklepu Jeżeli chodzi o torby na zakupy ,każda labomaniaczka 
i Pani robiąca zakupy musi ją mieć, Zaznaczam ,że takiej drugiej 
żadna z Pań nie bedzie miała Lans ,lans, lans! (labradory.info).

Wśród członków wspólnoty miłośników psów wyróżniają się rów-
nież pasjonaci rasy golden retriever, którzy nazywają siebie popularnie 
goldeniarzami (oraz goldeniarami):

W dniu 3.05. goldeniarze z dyskusyjnej Listy MiłosnikówGol-
denów podziwiali piękno okolic Olsztyna i Sokolich. Trafiliśmy 
na najładniejszy dzień tego „łykendu” zgodnie z powiedzeniem 
starych Kaszebów : „Dobrzy ludzie maja dobra pogodę” (fo-
rumjurajskie.pl).
Ja to cudo zamówiłam jakiś czas temu przez allegro, nadal 
cuda się nie doczekałam... jeżeli do jutra nie dojdzie to zrobię 
tutaj sprzedawcy antyreklamę. Larego wyczesała tym znajoma 
goldeniara, bardzo fajna sprawa a że pies mi linieć zaczął to 
wreszcie uskładałam drobniaki i kupiłam (labradory.org.pl).

W omawianym subpolu tematycznym znalazło się także określenie 
miłośników rasy Yorkshire terrier – yorkarze:

Dynks u grzywcow jest taki ze nie maja podszerstka jedynie 
wlos okrywowy. Szalu dostaje z tym gadaniem ze yorki nie maja 
siersci tylko wlos, yorkarze od siedmiu bolesci!!! Poprawny 
yorek, zdaje sie tez nie ma miecpodszerstka i tyle tej roznicy... 
no i wlos tej siersci jest slisko-jedwabisty (psiakosc.com).

Miłośnicy rasy jamnik to w języku psiarzy jamnikarze, a wielbiciele 
bardzo popularnej rasy mops to mopsiarze:

hmmmm: na jamnikach się nie znam (odkrywcze!) ale może 
w weekend jamnikarze się pojawią i wszystko będzie jasne! Ja 
tez się specjalnie nie znam, stąd moje pytanie. Chociaż, po na-
myśle stwierdzam, że faktycznie powinnam je inaczej zadać... 
(dogomania.com). 
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koszta są naprawdę bardzo różne. Dużo zależy od miasta, 
bo przedział jest od 700 zł do nawet 2,5 tys (z czego ta druga 
cena jest bardzo wygórowana, ale już się z taką spotkałam 
w opowiadaniach mopsiarzy). Ogólnie trzeba być przygoto-
wanym finansowo i mieć raczej około 1 tysiąc złotych (mopsy.
phorum.pl).

5.10.3. Określenia osób działających na rzecz psów 
przebywających w schroniskach dla zwierząt

Osoby, które kochają psy i tworzą wspólnotę, bardzo często angażują 
się w pomoc bezdomnym psom przebywającym w schroniskach dla 
zwierząt. Wśród nich są tzw. ciocie, czyli kobiety i dziewczęta, które 
opiekują się psami w schronisku, a także wolo, czyli wolontariusze, 
których główne zadania to wyprowadzanie psów na spacer, sprzątanie 
boksów, karmienie zwierząt (leksemy z niniejszego subpola zaklasyfiko-
wałam także do pola tematycznego obejmującego określenia związane 
z bezdomnością psów):

Ciocia Bogusia z DT zapewniła Lolkowi nie tylko super schro-
nienie, ale również postanowiła nauczyć powoli tego radosnego, 
skorego do wszelkich zabaw chłopakowi domowej ogłady 
(adopcje.labradory.org).
W naszym schronisku wolontariusze dzielą się na dwie 
sekcje: żółtą i pomarańczową[...]Wolontariusze z sekcji po-
marańczowej to niewielka, 10 osobowa grupa wolo do tzw. 
zadań specjalnych. Są to ludzie dobrze przygotowani do pracy 
z trudnymi psami, często po wielu szkoleniach, z dużą wiedzą 
z zakresu psiego behawioru. Pracują nad naszymi „trudnymi 
przypadkami”, zajmują się więc psami lękowymi, nadpobu-
dliwymi czy takimi, które mają różnego rodzaju problemy 
zdrowotne. Nad obiema sekcjami czuwa nasz koordynator 
wolontariatu (schronisko.pila.pl).

Opiekunami adopcyjnymi nazywa się osoby, które odwiedzają swo-
ich podopiecznych w schroniskach, bawią się z nimi, wyprowadzają je 
na spacery, głaszczą itd.: 
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Jeśli jesteś w stanie dojechać do „swojego” psa, oprócz wsparcia 
finansowego, możesz go wyprowadzać na spacery, przynosić 
smakołyki, dbać o niego, głaskać, otaczać opieką i miłością, 
zanim znajdzie dom docelowy. Opiekunów adopcyjnych może 
być kilku, może to być nawet cała firma, rodzina, szkoła, czy 
klasa (dogomania.com). 

Osoby podejmujące się tzw. adopcji wirtualnej czworonoga, która 
zwykle wiąże się z udzielaniem pomocy finansowej psu za pośrednictwem 
portalu internetowego schroniska dla zwierząt, to opiekunowie wirtualni:

Opiekunowie adopcyjni, którzy nie będą mieli bezpośredniego 
kontaktu z podopiecznym informowani będą droga internetową 
o psie, mogą także otrzymywać jego zdjęcia. Aktualnie szukamy 
opiekuna wirtualnego dla naszej podopiecznej WERY (forum.
mampsa.pl).

5.10.4. Nazwy osób zajmujących się psami zawodowo

Wśród nominacji tworzących omawiane pole tematyczne funkcjonu-
ją także określenia osób, które profesjonalnie zajmują się tresurą bądź 
opieką nad czworonogami. Jednym z coraz popularniejszych zawodów 
jest petsitter (opiekun zwierzaków), stąd w języku psich pasjonatów 
funkcjonuje także jego żeńska forma petsitterka:

Ja w Twoim wieku miałam podobny pomysł, ale jako że tych 
parę lat temu świadomość posiadaczy psów była znikoma, a ja 
mieszkałam w niedużym mieście, to nie przekształciłam planów 
w czyn. Nigdy nie zostałam „prawdziwym” petsitterem. Życzę 
Ci dużo wytrwałości i samozaparcia w osiąganiu swoich celów. 
No i pamiętaj – najlepsza reklama to poczta pantoflowa. Jeśli 
sprawdzisz się w opiece nad psem, to jego właściciele z chęcią 
polecą Cię swoim znajomym. A ci znajomi swoim znajomym... 
(forum.mampsa.pl).
Jak był Dżodżo mały to przychodziła przez kilka tygodni petsitter-
ka, która wychodziła z nim na spacer i dawała jedzonko. Dżodżo 
funkcjonuje w takim trybie odkąd miał 10 czy 11 tygodni, w domu 
pół siku nie było od 12 tygodnia życia (bulterier-forum.pl).
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Członkowie badanej wspólnoty komunikacyjnej stosują różnego 
rodzaju narzędzia i metody pomocne podczas uczenia psa komend i po-
słuszeństwa. Jednym z takich akcesoriów jest kliker, czyli urządzenie 
wydające charakterystyczny dźwięk „klik”, który działa na zasadzie 
skojarzeń – jeśli pies wykona komendę poprawnie lub podejdzie 
przywołany przez właściciela, wówczas usłyszy ten dźwięk i otrzyma 
nagrodę w postaci smakołyku. Osoby, które stosują metodę tresury 
z klikerem, określane są powszechnie mianem klikerowców:

Do nauki OB zalecane są wszystkie metody pozytywne, 
w których pies jest partnerem, a nie sługą, który musi wyko-
nać polecenie. Jako zapalczywy klikerowiec muszę przyznać, 
że z trudem widzę możliwość przyszykowania psa do OB bez 
klikera, ale wiem, że jest to możliwe (np. metoda Inki Sjosten 
czy Zofii Mrzewińskiej) (psy24.pl). 

Człowiek, który zajmuje się terapią zachowań psów to behawiorysta 
(behawiorystka). Wśród psiarzy funkcjonuje także popularnie wystę-
pujące określenie tego, kto bierze udział (oczywiście wraz ze swoim 
psem) w zawodach agility28– agilitowiec:

Teraz zbieramy Fundusze na wyjazd do behawiorysty, gdzie 
pod okiem specjalisty zostanie poddany ocenie i odpowiedniemu 
szkoleniu (przystanekschronisko.org).
Centek zaczął przejawiać agresywne zachowanie wobec 
domowników, zacięcie bronił wszystkich swoich rzeczy, 
nie pozwalał do siebie dojść, aż w końcu ugryzł właściciela. 
Oczywiście były porady behawiorystki ale to nie pomogło 
(przystanekschronisko.org).
Cocker spaniel? To pies, który nie zatracił cech użytkowych, ma 
silny instynkt myśliwski, nie jest prosty w prowadzeniu, o czym 
moze powiedzieć wielu agilitowców startujących z tymi psami. 
Raczej polecałabym go osobom z pewnym, o ile nie dużym 
doświadczeniem (forum.mampsa.pl).

28 Agility – sport dla psów polegający na tym, że pies prowadzony przez swojego 
przewodnika głosowymi i ruchowymi komendami musi pokonać bezbłędnie i jak 
najszybciej specjalny tor przeszkód, https://pl.wikipedia.org/wiki/Agility,dostęp: 
12.09.2019.
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Mianem handlera29 (żeńska forma handlerka) oraz wystawiacza (sześcio-
krotnie pojawiająca się forma żeńska wystawiaczka) psi pasjonaci określają 
osoby, które prezentują czworonogi podczas wystaw psów. Handler to 
profesjonalne określenie, wystawiacz zaś jest jego polskim odpowiednikiem:

Handlerzy nie dzielą się żadnymi zarobkami ze związkiem, to 
bajeczka. Tak samo związek nie wyrzuci nikogo za to, że zerwał 
umowę z handlerem. Ja na Twoim miejscu już bym umowę 
zerwała po tej pierwszej wystawie kiedy nie wystawiła psa. 
W końcu płacę to wymagam (dogomania.com).
Po miesiącu kupiliśmy sobie kolejnego psa i wtedy pani 
handlerka zaproponowała, że da mi rabat na tego szczeniaka 
i podpisałam umowe,[...]. Miesięcznie za to, że poprawadza 
na trawce psy chce 700zł (dogomania.com).
Jeśli nasz pupil przegra, nie wińmy go za to! On i tak jest naj-
piękniejszy, po prostu nie jest urodzonym championem. Z kolei 
jeśli nasz psiak wygrywa z wystawy na wystawę pamiętajmy 
przy zgłoszeniach, że nie jesteśmy jedynymi, którzy chcieliby 
wygrać ;). Wśród zaprzyjaźnionych wystawiaczy obowiązuje 
kodeks fair-play (hovawart.in).
Odwiedziła mnie Kristina-jedna z lepszych w regionie han-
dlerek, czyli wystawiaczek psów wystawowych ze swoim 
beaglem-Tytusem. Kristina sama jest zjawiskowo piękna. Po-
dziwiam, w jaki sposób dba o burze loków! Piesek też niczego 
sobie! (shellyvani.pinger.pl).

Nominacją, która wystąpiła w prezentowanym materiale leksykal-
nym siedmiokrotnie, jest łapacz – środowiskowe określenie hycla, czyli 
osoby, która zawodowo zajmuje się wyłapywaniem bezpańskich psów:

Dzięki wolontariuszom został zakupiony boks. Teraz trzeba 
złapać psy i to jest niestety najtrudniejsze bo: 1. psy nie mają 
stałego miejsca „postoju” i trudno czasem je zlokalizować, 2. 
sa bardzo płochliwe.Próbowałam rozmawiać z zawodowym 
łapaczem ale koszty mnie zmroziły (forum.e-sochaczew.pl).

29 Handler to osoba prezentująca psy na wystawie. Może zastępować właściciela, 
który w tym samym czasie wystawia innego swojego podopiecznego, ale często 
jest zatrudniana po prostu dlatego, że ma większe doświadczenie, mniej się de-
nerwuje i robi to lepiej niż opiekun czworonoga, https://www.psy.pl/kim-jest-han-
dler/, dostęp: 14.09.2019.
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W ostatnich latach obserwować można rozwój zawodu groomera, 
czyli fryzjera zwierząt. Określenie to wywodzi się od angielskiego cza-
sownika groom ‘pielęgnować’. Zawód groomera znany jest w większo-
ści krajów zachodnich. Fryzjerzy zwierząt nie tylko przycinają sierść, 
ale zajmują się także myciem czworonogów, trymowaniem sierści, 
czyszczeniem uszu, usuwają insekty, poddają zwierzęta wielu zabiegom 
pielęgnacyjnym. Groomerzy posługują się specjalnymi przyrządami 
do pielęgnacji sierści psów różnych ras. Wiele psich salonów fryzjer-
skich oferuje nawet farbowanie sierści oraz psie perfumy. W Polsce nie 
jest to zawód regulowany, jednak w wielu krajach Europy i w Stanach 
Zjednoczonych jego wykonywanie obwarowane jest pewnymi wa-
runkami – aby otworzyć salon fryzjerski dla zwierząt, obligatoryjne 
jest ukończenie specjalistycznego kursu30. Żeńskim odpowiednikiem 
groomera jest groomerka. Wspólnota psiarzy w swoich internetowych 
rozmowach posługuje się także nominacją psizjer, będącą efektem gry 
językowej – od psi fryzjer (pięciokrotnie w materiale): 

Pierwsza wizyta zapoznawcza – groomera należy odwiedzić 
z psem jeszcze przed pierwszym zabiegiem. Najlepiej jest umówić 
się po godzinach pracy, na neutralnym terenie. Wówczas groomer 
może zdobyć zaufanie czworonoga. Jeśli pies jest wyjątkowo 
lękliwy umów wizytę w salonie wtedy, gdy nie będzie w nim 
innych zwierząt. Najtrudniejsze jest przełamanie strachu przed 
nieznanym. Kolejna wizyta powinna być już łatwiejsza (psy24.pl).
Na czas strzyżenia czy trymowania sierści czworonogi trafiają 
na specjalny stół. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych zabezpie-
czam je, żeby nie spadły i nie zrobiły sobie krzywdy – mówi 
Urszula Maszewski, groomerka (echodnia.eu).
Upał, upał, upał. Trzeba to przespać! A psizjer dopiero 24go 
(facebook.com).

5.10.5. Określenia osób negatywnie postrzeganych w środowisku 
miłośników psów

Psi miłośnicy w internetowych dyskusjach dzielą się także wieloma 
nieprzyjemnymi doświadczeniami i zasłyszanymi historiami związa-
30 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Groomer, dostęp: 11.10.2019.



177

nymi ze złym traktowaniem psów przez ludzi. Dowodem na to, że tego 
typu przykrych sytuacji zdarza się wiele, jest spora grupa określeń 
osób, które w nieodpowiedni sposób postępują z psami. Wśród nich 
odnotowałam trzy popularne egzemplifikacje osób prowadzących tzw. 
pseudohodowle: pseudohodowca, pseuduch oraz rozmnażacz. Osobę, 
która prowadzi hodowlę wyłącznie w celach finansowych, a nie z pasji 
do zwierząt, miłośnicy psów nazywają łowcą biznesu:

Byłam u kilku pseudohodowców i każdy mówi że łatwiej jest 
po prostu uciąć bo wiadomo jaki będzie efekt bez bawienia się 
w taśmy za tą samą cenę. Ogólnie nikt nie próbował bo każdy 
ma znajomego weta który robi mu to taniej bo masowo cały 
miot. BtwYorkarze też się burzą jak słyszą o taśmie bo twierdzą 
że tylko w pseudo uszy nie stają naturalnie. Dziękuję, że w końcu 
ktoś zainteresował się odpowiedzią a w załącznikach...(dogo-
mania.com).
Są rasy modne lub popularne i w tych hodowle się mnożą. Są 
rasy mało popularne i hodowcy pasjonaci. Jak można włożyć 
je do jednego worka? Parę lat temu chciałam cocker spaniela, 
ten pies odpowiada mi pod względem wizualnym i charak-
teru. W schronach są tylko psy w typie którym do cudownej 
osobowości cocker spaniela baaardzo daleko. Gdyby nie było 
hodowli ta cudowna rasa raz dwa by wyginęła bo mnożyliby 
tylko pseuduchy bez bladego pojęcia o rasie (dogomania.com).
Ex właścicielka Fuksa bardzo chciała być sprytna. Marzyła 
o pięknym i mądrym owczarku niemieckim. Takim jak Szarik. 
Ale nie zamierzała wydawać za dużo pieniędzy. Kupiła taniego 
szczeniaka od masowego rozmnażacza. Szybko przekonała się, 
że została oszukana. Fuks, chociaż rósł jak na drożdżach, nie 
wzbudzał podziwu wśród sąsiadów (ciapkowo.pl).
Szczecinek? Ja bym ta nie radzil bo ta kobieta to łowca biznesu, 
nie kocha wcale psów, dla kasy i tyle w temacie (dogomania.com).

Członkowie omawianego środowiska otwarcie i zgodnie potępiają 
osoby, które przygarniają dużą liczbę zwierząt (dotyczy to zarówno 
psów, jak i kotów), nie mając ku temu odpowiednich warunków i traktu-
jąc to jako formę zbierania, kolekcjonowania czworonogów (niektórzy 
utożsamiają to z chorobą zwaną zbieractwem, inaczej syllogomanią, 
czyli patologiczną potrzebą nabywania nowych rzeczy). W środowisku 
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psiarzy osoby dotknięte tym syndromem określa się popularnie jako 
zbieraczy (zbieraczki) lub kolekcjonerów (kolekcjonerki):

Co do usypiania – z ciezkim sercem stwierdzam, ze powinno 
być dozwolone. Warunki w polskich schroniskach lub u zbiera-
czy sa straszliwe i zastrzyk czy uspienie tlenkiem weglawydaja-
sie bardziej humanitarnym rozwiazaniemniz trzymanie zwierzat 
nie wiadomo jak długo (polityka.pl). O sprawie poinformowała 
naszą redakcję Katarzyna Banaś, inspektor Towarzystwa opieki 
nad zwierzętami w Bytomiu. – Ta pani to była taka zbieraczka 
zwierząt. Jeśli coś przed nią nie uciekało, to łapała i zabierała 
do siebie – wyjaśnia.Interwencję towarzystwo wraz ze schro-
niskiem w Bytomiu przeprowadzili kilka dni temu. Z trzech 
posesji łącznie zebrano około 50 kotów i kilka psów (dzien-
nikzachodni.pl).
Co gorsza, kolekcjonerzy zwierząt czują emocjonalną więź 
ze swoimi ofiarami. Przymus oddania jakiegokolwiek psa, czy 
kota to dla nich prawdziwa tragedia. Odebranie więc zwierząt 
zbieraczowi to nie lada problem (dogomania.com).
Ludzie! To nie zadnezlote serce itp. itd., to typowy obraz Ani-
malhording, czyli zbieraczka, kolekcjonerka zwierzat, nie dba 
ani o siebie, ani o zwierzeta, tylko zbiera, zbiera, a im wiecej, 
tym lepiej. Tacy ludzie to powinni miecsadowne (poprzez chy-
ba atest psychiatry) zakazane trzymanie wiekszejniz ustalone 
iloscizwierzat, przeciez to jest znecaniesie nad zwierzakami. To 
podobna sytuacja jak np. Violetta Villas, czy tez „Matka Boska” 
od psow z Boguszyc czyliBozena Wahl (forum.wspolczensa.pl).

5.10.6. Określenia weterynarzy

Miłośnicy psów tworzący wspólnotę na portalach internetowych 
i na forach dyskusyjnych bardzo często rozmawiają na temat problemów 
zdrowotnych i sposobów leczenia ich pupili. Dzielą się także swoimi 
doświadczeniami z weterynarzami, którzy leczą ich psy. To przyczynia 
się do tworzenia nowych leksemów nazywających weterynarza. Są to 
często występujące: wet, wetuś, wetek oraz sporadycznie pojawiający 
się weterek:



179

Dziewczyny martwię się o mojego Tobiego. Od kilku dni ma 
takie drgawki... wygląda to tak jak by miał dreszcze z zimna . 
Najbardziej wtedy kiedy leży lub śpi. Po za tym zachowuje się 
normalnie je, pije bawi się ... Spotkałyście się kiedyś z czymś 
takim? Jak mu nie przejdzie do jutra to polecę z nim do weta 
(forum.shihtzu.com.pl).
Nasz wetuś dał nam preparat na grzybicę i psikałyśmy, myły-
śmy i tak chyba ze dwa tygodnie. Już mi ręce opadały bo ja to 
niecierpliwiec jestem i najlepiej chciałabym psik raz i gotowe 
efekt murowany Nawet dzwoniłam do lekarza zniechęcona 
bo efektów zero ale dałyśmy rade te trzy tygodnie. No i zmie-
niłyśmy karmę ponieważ te przebarwienia też mogą być na tle 
alergicznym ale na tym się nie znam. Najważniejsze że jest efekt 
(klubbeardedcollie.darmowefora.pl).
jaki jest koszt leczenia chemią dla 60 kg psa? jak często poda-
wane są leki? pomóżcie proszę o wszelkie informację. Bardzo 
chciałbym przedłużyć życie i zmniejszyć cierpienie swej 
ukochanej psince ale nie wiem czy da się i czy będzie mnie 
na to stać . proszę o info co można zrobić i jakie koszty za odp 
serdecznie dziękuję […] jutro spytam się o tym mojego wetka 
(forum.gazeta.pl).
Nasz weterek zlecił badanka więc idziemy z naszym maleń-
stwem (psy.pl).

Środowiskowe nominacje weterynarza mają także swoje formy 
żeńskie – popularnie stosowane wetka i weterynarka oraz wecia, która 
pojawiła się kilka razy:

Rufi, przez bardzo długi czas miał problemy z uszami, było to tez 
wynikiem, jego uczulenia na drób. Wydałam kupę kasy na testy, 
badania i przeróżne specyfiki. Jak już moja wetka wyciągnęła 
ode mnie przysłowiową „ostatnią złotówkę” to poleciła mi 
właśnie Borasol (wartagoldena.org.pl).
Wlasciwie to objawy mial identyczne. Pil ogromnnieduze ilości 
wody, non stop sikal pod siebie (bojuz nie mial sil siepodnosic). 
Z wymiotami bylorowniez bardzo podobnie. Za nim zaczeasie ta 
cala gehenna wymiotowalduzo i czesto (ale wtedy tez jeszcze sa-
modzielnie jadl).Mnie rowniezdreczypytanie DLACZEGO? Moja 
weterynarka nie postawila mi zadnej istotnej diagnozy I dlatego 
jego smierc boli mnie jeszcze bardziej (forum.mampsa.pl).
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Moi kochani, dziękujemy za serducha i kciuki – wygląda 
na to, że chłopczyk sobie jakoś poradzi . Wprawdzie istnieje 
niebezpieczeństwo, że może mieć kłopot z nóżką ale wecia 
jest dość dobrej myśli i proponowała zostawić go do obserwcji 
i intensywnych masaży na 2 tyg. Ja myślę, że on zostanie tak 
czy owak (forum.owczarkibelgijskie.pl).

5.11. Nazwy miejsc związanych z psami

Nazwy miejsc związane z psami to około 2% całego zasobu lek-
sykalnego. Jedną z interesujących nominacji jest psiedszkole, czyli 
rodzaj szkoły dla szczeniąt, w której młode psy uczą się podstawo-
wych komend, posłuszeństwa oraz oswajają się z innymi zwierzętami. 
W prezentowanym materiale określenie to pojawiło się sześciokrotnie:

Nasze psiedszkole zapełnione 9 szczeniorami i mamusią <3 
gromadka jest spora, bo liczy 7 chłopców i 2 dziewczynki. 
Chcemy Was prosić o pomoc w wyborze imion dla maluchów. 
Jutro wstawimy zdjęcia pojedynczych szczeniaków, a Wy już 
możecie wymyślać licytacja odbędzie się na naszym bazarku 
(psnrz.org.pl). 

Członkowie środowiska psiarzy, którym zależy na odpowiedniej 
opiece nad pupilem podczas ich nieobecności, wymieniają się informa-
cjami na temat hoteli dla psów lub psich hoteli, czyli miejsc, w których 
można pozostawić psy na określony czas, i które prowadzone są przez 
wykwalifikowanych psich opiekunów. Hotelować oraz hotelowanie to 
popularne określenia czynności mających na celu zapewnienie opieki 
psom w hotelu podczas nieobecności właścicieli:

Zostawiając u nas swojego psa, możesz spać spokojnie i w pełni 
korzystać z urlopu. Psy przebywające w hotelu dla psów są 
pod stałą opieką obsługi hotelu, a w nocy teren nadzoruje stróż. 
Obiekt, w którym się znajduje jest całkowicie odseparowany 
od reszty Schroniska.Pilny wyjazd, choroba, czy też inne zda-
rzenia zmuszają nas, by na kilka czy kilkanaście dni rozstać się 
z naszym pupilem, którego z różnych względów nie możemy 
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pozostawić pod opieką innej, zaprzyjaźnionej osoby. Rozwią-
zaniem jest hotelowanie psa (piesprzewodnik.pila.pl) .
Każda rozłąka z pupilem to dla opiekuna niemały stres. To, 
jakim przeżyciem będzie zostawienie go w hoteliku, zależy od 
tego, do jakiego obiektu trafi i jak go przygotujemy do pobytu. 
Jak szukać psiego hotelu? Należy pamiętać, że każdy oferuje 
inne warunki, jakość i poziom opieki. Po czym poznać, że psi 
hotel jest dobry? Dokonując wyboru, musimy kierować się 
nie tylko renomą obiektu, ale również potrzebami zwierza-
ka. To, co jest dobre dla jednego, dla drugiego może być 
wyjątkowo nieprzyjemne (johndog.pl).
Proszę spróbować kontaktu tel. z właścicielami od lat oferujący-
mi noclegi w Dębkach, może będą znali taką osobę. Ewentualnie 
kontakt z http://www.facebook.com/pg/stowarzyszenie.debki/
about/ lub odszukać zaufaną osobę w miejscu zamieszkania 
i tam hotelować psiaka przez cały okres nieobecności. Tyle 
przychodzi mi do głowy (psipark.pl).
Pilny wyjazd, choroba, czy też inne zdarzenia zmuszają nas, 
by na kilka czy kilkanaście dni rozstać się z naszym pupilem, 
którego z różnych względów nie możemy pozostawić pod opieką 
innej, zaprzyjaźnionej osoby. Rozwiązaniem jest hotelowanie 
psa (piesprzewodnik.pila.pl).

Jednym z powszechnie odwiedzanych miejsc przez wspólnotę psich 
miłośników jest sklep zoologiczny określany jako zoologik (często 
pojawiająca się nominacja):

Posluchajcie bylam juz napalona na karmepedigree ale na-
czytalamsie wiele zlego, wiec juz nie chce jej mic .. Ale ja nie 
jestem bogata, a te karmy z zoologika sa chyba bardzo drogie, 
Czy kamy z zoologika sa faktycznie o wiele drozsze czy nie ? 
I jakie polecacie karmy, dla szczeniakow , narazie bo kupuje 
beagle 2 miesieszcznego , wiec jaka dla niego najlepiej .. (za-
pytaj.onet.pl).

Do omawianego pola tematycznego zaklasyfikowałam także jedno 
popularne środowiskowe określenie schroniska dla zwierząt – schron 
(umieściłam je także w polu tematycznym dotyczącym określeń zwią-
zanych z bezdomnością psów):
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Sytuacja ma się następująco: W schronie siedzi pies, który 
ma właściciela (bo np. ma chipa). Właściciel ma psa w d****, 
mimo telefonów oraz wysyłanych do niego poleconych, nie 
ma zamiaru odebrać swojego czworonożnego przyjaciela. Jak 
długo taki pies musi siedzieć w schronisku, zanim może zostać 
zaadoptowany przez kogoś innego? Słyszałam o trzech latach, 
ale aż mi się wierzyć nie chce.....(dogomania.com).

Często pojawiające się nominacje to pseudo i rozmnażalnia, czyli 
pseudohodowla psów, tj. 

niezarejestrowana hodowla nierasowych, nierodowodowych 
zwierząt domowych, nieposiadająca uprawnień hodowlanych 
[...]. Pseudohodowle funkcjonują dla zysku finansowego i roz-
mnażane są w nich psy i koty w typie «modnych», popularnych 
ras. Termin pseudohodowla został ukuty w środowisku miłośni-
ków psów rasowych i zarejestrowanych hodowców na określenie 
osób, które masowo rozmnażają nierasowe zwierzęta dla zysku 
[…] Najczęściej nazwę stosuje się w odniesieniu do nielegalnych 
hodowli psów, rzadziej kotów31:
Pseudohodowla to brudny garaż, szczepienia (o ile zrobione) 
„od Ruskich” i samiczka rodząca nim dojdzie do siebie. Jesli 
nie macie dość pieniędzy weźcie bidotę ze schroniska. Mam 
takiego znajdę- wszystkie rasy świata w jednym- jest cudownym 
przyjacielem (forum.gazeta.pl).
Pies z pseudo to zwykły kundel a takich na naszych forach 
najwięcej. Każdy z nich może być psem z pseudo. Skoro tak 
bardzo zgadzamy się z tym tekstem to powinniśmy ostrzegać 
potencjalnych starających się jakie grożą im konsekwencje. 
Wzięcie psa od nas to to samo jak z pseudo tyle, że bez zapłaty. 
To te same psy tyle, że przesunięte w czasie. Walczmy z pseudo 
ale nie kosztem naszych podopiecznych (dogomania.com).
Zgadzam się, że to bardzo przykre – uważam, że zwolennicy 
adopcji psów schroniskowych oraz psów rasowych powinni 
działać razem. Tylko w ten sposób uda się rzeczywiście zmniej-
szyć skalę funkcjonowania rozmnażalni (piesdokwadratu.pl).

31 Zob. ‘Legalna’ pseudohodowla – czy to w ogóle możliwe?, https://optovet.pl/le-
galna-pseudohodowla-czy-to-w-ogole-mozliwe/, dostęp: 20.06.2020.
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Jednym z ważnych miejsc dla psich pasjonatów jest także bazarek, 
czyli internetowa zbiórka wszelkiego rodzaju rzeczy lub usług, które 
członkowie środowiska psiarzy mogą umieścić, zakupić lub którymi 
mogą się wymienić, a pieniądze z ich zakupu przeznaczane są wyłącznie 
na potrzeby psów, najczęściej chorych bądź przebywających w schronisku:

Ruszył bazarek, z którego cały dochód zostanie przeznaczony 
na potrzeby naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że włączycie 
się w bazarkowe przedsięwzięcie i znajdziecie na naszym 
kiermaszu coś dla siebie:) Jeśli macie konto na portalu Facebook 
– bez problemu możecie dołączyć! (przytuliskawandy.pl).

Psiarze wierzą, że ich czworonogi trafiają po śmierci w piękne, 
przyjazne dla nich miejsce, które powszechnie nazywają tęczowym 
mostem (często posługują się oni także skrótem TM / tm):

Ten pies trafił do przedsionka psiego nieba, były tu piękne łąki 
do biegania, czysta woda do picia, zabawki, gałęzie, gryzaki. 
A na samym końcu był tęczowy most. I ten pies widział, że są 
tu też inne psy i że te inne trafiają tu najpierw tak jak on – stare, 
chore, kalekie, ranne, ale po chwili wszystkie biegają i bawią 
się, wszystko przestaje je boleć, zdrowieją (kundellos.pl).
Moje kochane sunie są już za tm, na pewno czują się tam 
dobrze, są szczęśliwe… Wspomnijmy nasze szczęścia, które 
odpoczywają już za TM <3 (dogomania.com).

Na temat genezy tęczowego mostu w niektórych źródłach inter-
netowych można przeczytać: „Powszechnie uważa się, że ten termin 
(z ang. Rainbow Bridge) wywodzi się z kilku dzieł poezji (o tym właśnie 
tytule) z lat 80. i 90., które miały pomóc opiekunom zmarłych zwierząt 
domowych uporać się z bólem spowodowanym stratą”32. Inne źródła 
podają, że geneza ta związana jest z mitologią nordycką: 

Spekuluje się, że koncepcja Tęczowego Mostu mogła być 
oparta na moście Bifröst. W mitologii nordyckiej oznacza on 
bowiem płonący, tęczowy most, który łączy świat śmiertelników 

32 https://psy.pl/teczowy-most/, dostęp: 22.09.2019, zob. też Zohttps://kochamy-
zwierzaki.pl/teczowy-most/
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z Midgard z królestwem bogów. Pierwsze odniesienia 
do idyllicznej łąki, na którą trafiają zwierzęta, można znaleźć 
w książce Margaret Marshall Saunders Beautiful Joe’s Paradise. 
W tej powieści zwierzęta czekają na swoich opiekunów, a przy 
okazji pomagają sobie nawzajem wyleczyć się z okrucieństw, 
których doznały za życia. Autorka książki nie wspomina jednak 
o Tęczowym Moście. Według Margaret zwierzęta ostatecznie 
dostają się do nieba za pomocą balonu33.

5.12. Nazwy pożywienia dla psów

Jednym z problemów, które są najczęściej poruszane przez psich 
pasjonatów w dyskusjach online, jest żywienie zwierząt. Odżywianie 
ukochanych czworonogów jest niezwykle ważne dla miłośników psów, 
ponieważ to ono ma zasadniczy wpływ na kondycję i zdrowie psa. 
W kwestii jedzenia pies jest całkowicie zależny od swojego opiekuna 
i to właśnie od wiedzy o tym, jak karmić psa, zależy, jak długo zwierzak 
będzie żył, w jakim zdrowiu, kondycji, czy będzie pełen sił i energii. 
Świadomi tego miłośnicy psów konsultują się między sobą, korzystają 
z porad online weterynarzy i profesjonalistów. Dyskusje na temat odpo-
wiednio zbilansowanej diety i sposobu żywienia zwierzęcia stanowią 
dużą część tematów poruszanych przez środowisko psiarzy, co pociąga 
za sobą tworzenie nowych jednostek leksykalnych, ułatwiających szyb-
ką i skuteczną komunikację. Jeden z szeroko dyskutowanych sposobów 
żywienia to tzw. BARF. Jest to 

[…] skrót od angielskiego Biologically Appropriate Raw Food 
(Biologiczne Odpowiednie Surowe Jedzenie). Biologicznie 
odpowiednie, czyli jakie? Dieta BARF zakłada, że psy przez 
miliony lat ewolucji przystosowały się do jedzenia głównie 
surowego mięsa. Tak więc biologicznie odpowiednie jedzenie 
dla psa to surowe mięso, kości, podroby i nadtrawione części 
roślin34. 

33 https://psy.pl/teczowy-most/, dostęp: 22.09.2019, zob. też Zohttps://kochamy-
zwierzaki.pl/teczowy-most/

34 https://piesologia.pl/co-to-jest-barf (dostęp: 30.09.2019).
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Środowisko psiarzy powszechnie stosują skrótowiec BARF, a także 
czasownik barfować i rzeczownik barfowanie, które nazywają proces 
przygotowywania diety BARF:  

Szykując się na BARF, wiedz więc, że poświęcisz sporo czasu 
na doczytywanie i dokształcanie się. Co gorsza, niekiedy do-
trzesz do informacji sprzecznych… Wciąż brakuje dobrych, 
zweryfikowanych badań i informacji na temat tej diety, ale my-
ślę, że moda na zdrowe odżywianie zarówno nas, jak i naszych 
pupili, nastała na dobre i takich wiarygodnych źródeł informacji 
będzie corazwięcej(psaurok.pl).
Przez lata barfowania nabrałam sporego doświadczenia. Umiem 
reagować na różne  przypadłości i niedyspozycje moich psów. 
Reagować dietą, modyfikować ją. Zgromadziłam nie małą 
kolekcję suplementów, nutraceutyków, ziół pozwalających mi 
dostosowywać dietę moich psów do ich aktualnych potrzeb, 
wieku , aktywności czy sezonowości. Mam poczucie, że daję 
im to, co najlepsze, bo robię to z troską o nie i angażuję się w to 
na dobre (zwierzaczek-wroclaw.pl).

Często stosowane przez psiarzy leksemy micha i miska są ogólnymi 
określeniami (zadziałał tu mechanizm synekdochy) pożywienia dla psów:

Skoro masz problemy z tym, że pies nie chce jeść stawiaj mu 
michę raz dziennie, najlepiej wieczorem po wszystkich space-
rach ( i przed ostatnim typowo „toaletowym”), będzie głodny 
to zje na pewno, później sama zdecydujesz czy dawać mu raz 
czy dwa razy dziennie (zapytaj.onet.pl).
Rację żywieniową można podzielić wtedy na dwie części – większą 
wydawać podczas spacerów i szkolenia, a to co zostanie po np. wy-
konaniu kilku komend w domu. Wtedy miska stanie się nagrodą. 
Taka opcja daje możliwość np. podawania psu surowego mięsa albo 
gotowanego jedzenia. Pies uczy się, że na posiłek musi zapracować 
i drogą do tego jest współpraca z człowiekiem (copiesnato.pl).

Wśród pokarmów przeznaczonych dla czworonogów można wy-
różnić dwa zasadnicze rodzaje – karmę suchą oraz mokrą, która jest 
zapakowana próżniowo w puszkach, stąd na jej nazwanie środowisko 
psiarzy stosuje określenia pucha oraz puszka (kolejna synekdocha):
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Po 4 msc zbrzydła mu sucha karma? Kupuj inną i tyle. Urozma-
icaj. Jednego dnia pucha, drugiego suche, trzeciego gotowane. 
Lub zmieniaj co kilka dni daną dietę. Możesz też dawać surowe 
mięcho. Tyle. Oto urozmaicenie :) Moja suka tak jada i po 3 
latach nic jej nie zbrzydło (zapytaj.onet.pl).
Kupowałem jej wiejskie króliki, porcjowałem i gotowałem. 
Dostawała też dziczyznę, wywar z warzyw, ryż, masę owoców, 
je najlepsze puszki oraz suche karmy oraz liczne dodatki typu 
jogurt, siemię lniane, oleje, sery, itd... Gdy była szczeniakiem to 
cieszyło mnie, że jadła wszystko i że tak chętnie jadła. Cieszyło 
mnie, że daję jej najlepsze co mogę. Po jakimś czasie dogadza-
nia, zaczęła jeść coraz słabiej (dogspassion.pl).

W analizowanym materiale znalazły się cztery określenia na na-
zwanie bardzo popularnej suchej karmy dla psów: chrupki, chrupole, 
chrupaczki i chrupaki. Pierwsza z nazw jest powszechna w dyskusjach 
internetowych, a pozostałe wystąpiły kilkukrotnie:

Przez długi czas oszukiwałem go, dodając do suchej karmy 
jakieś tam frykasy, w postaci czegoś, co lubi, czyli jakieś zupki, 
sosy, twaróg. Lecz przestał w ogóle podchodzić do miski, jak 
słyszy, że sypię chrupki. A nawet, jeśli podejdzie, to popatrzy 
na mnie z wyrzutem w oczach, jakby mówił: co ty mi tu dajesz? 
(krakvet.pl).
Witam, poranne wiadomosci. Zami urwis, noc minelacalkiem 
spokojnie poza wyjsciem starszego syna o 5 do pracy. Bylaproba 
zjedzenia drzwi. Sa obite plastikowymi panelami. Poza tym i ko-
lejna wizyta u sasiadki (zostal na dworze 3 min ) jest dobrze. Snia-
daniebylo, chrupole zjedzone, nawet zostal wyczesany wstepnie. 
Stoi bardzo grzecznie. Domagasiegłasków w mega ilosci, chodzi 
za nami caly czas, towarzyski kawaler (wartagoldena.org).
Sklepy zoologiczne oferują nam mnóstwo smakołyków, którymi 
możemy uszczęśliwiać naszych futrzanych przyjaciół. Mamy 
w domu dwie merdające ogonkami lokatorki, które ze słodyczy 
widują tylko chrupaczki na zdrowe psie ząbki (miniaturowa.pl).
Zdrowe kości i stawy w dużej mierze wpływają na ogólną 
kondycję i samopoczucie pupila, dlatego warto poświęcić im 
więcej uwagi. Chrupaki to idealne uzupełnienie diety Twojego 
pupila dzięki odpowiednio dobranym składnikom (dogway.pl).
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Częste są pejoratywnie nacechowane określenia karmy niskiej ja-
kości – karma marketowa i marketówka: 

Gotowe karmy – tu należy zwrócić uwagę na skład (jak najwięcej 
mięsa); lepiej unikać karm marketowych na rzecz tych dostęp-
nych w sklepach zoologicznych (dogomania.com).
Wszyscy robią nalot na pedigree gdyż składem przypomina 
bardziej karmę dla kur. Samo zboże, to karma z najniższej półki, 
mimo nie najniższej ceny. Nie polecam żadnej marketówki 
(zwierzakowo.pl).

Miłośnicy psów stosują pewne rodzaje pożywienia dla czworonogów 
jako zachęty, swego rodzaju nagrody podczas nauki posłuszeństwa. 
W tej formie doskonale sprawdzają się niedużej wielkości przysmaki 
dla psa nazywane popularnie smakami, smakołykami i smaczkami oraz 
treserkami. Inne, nieco rzadsze, nominacje to: smakole, smaczusie oraz 
psiasteczka (pojawiły się kilka razy):

To jakie smakołyki podajemy psu podczas treningu ma wpływ nie 
tylko na jego zdrowie, ale też na całą misternie utkaną sieć powiązań, 
która sprawia, że trening jest dobry i kształcący lub…kształcący ;-))) 
I w końcu: smaki to nie łapówka, a szkolenie bez nich byłoby bardzo 
trudne (balans.dog.pl).
Jakich smakołyków wy używacie? Mój pies zaczął kręcić nosem 
na moje i zastanawiam się nad kupowaniem takich z prawdziwe-
go zdarzenia :) Chodzi mi o smaki do tresury, a nie np wędzone 
kości czy inne tego typu „psie słodycze (zapytaj.onet.pl).
Najfajniejsze są właśnie te suszone kawałki mięsa. Trixie ma 
niektóre fajne smaczki – na przykład suszoną kaczkę czy rybne 
sushi.Ostatnio poprawił się też Vitakraft i mają kilka mocno mię-
snych smaczków (ale z produktami pochodzenia), Britkipremium 
treserki, 8in1 czy boschefruitees też są fajne (piesologia.pl).
Dziś mamy dla Was kolejne zestawienie o charakterze TOP 10. 
Tym razem pod lupę wzięliśmy treserki, to takie przysmaki 
dla psa, które można podać czworonogowi np. podczas tre-
ningu – w trakcie ćwiczeń sztuczek czy jakichkolwiek innych 
aktywności (bialyjack.pl).
Najgorsza jest pierwsza faza spaceru kiedy zaczyna biegać 
w kółko, nie zwraca na nic uwagi, po prostu biegnie przed siebie. 
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Jeśli w takim stanie wpadnie np. na kota to zacznie go gonić. 
Wtedy jest głucha na wszystko. Jak chcę aby do mnie przybiegła 
muszę jak szalona uciekać, wtedy ona dogania mnie i... mija 
i biegnie dalej mogę sobie mieć szarpak, smakole i wszystkie 
skarby świata. Jak już faza ekscytacji minie to dopiero można 
z nią normalnie pracować, słucha się, jest grzeczna, przynosi 
dysk, potrafi się skupić (szkoleniepsow.fora.pl).
Tęczowe przysmaki dla psa diy… Wow, wow, wow! Klikając 
na wpis byłam przekonana, że zobaczę tu tylko przepis na śliczne 
smaczusie, a tu proszę – taki dokładny research barwnikowy, 
jestem pod wrażeniem! Takich blogerów nam potrzeba! (vuko-
bordercollie.wordpress.com).
Utrzymanie psa to nie jest aż tak kosztowna sprawa lepiej zastanów 
się czy masz wystarczająco dużo czasu żeby wychodzić z nim 
na spacery itp. pies potrzebuje opieki to nie kot który jest samowy-
starczalny wystarczy mu dać jeść i wymienić kuwetę raz na jakiś 
czas.ak kupię maskotkę, jedzonko,kocyk i psiasteczka to 100zł 
miesięcznie moja miniaturka sznaucerka (warszawa.online.pl).

Właściciele psów kupują swoim czworonogom także inne przysmaki. 
Są to na przykład prasowane skóry wołowe zwykle występujące w po-
staci kości do gryzienia. Tego rodzaju pokarm służy do pielęgnacji psich 
zębów, jak również do zabawy. W sklepach zoologicznych i w słownic-
twie psiarzy ten typ pożywienia dla psów określany jest jako gryzak:

Niektórzy weci popadają w lekką paranoję słysząc „gryzak” 
czy nie daj boże „kość” :lol: Prawdą jednak jest, że niektóre psy 
muszą być ściśle nadzorowane w czasie spożywania powyższych 
– przykładowo, mojej suki nigdy nie zostawię samej z gryza-
kiem z prasowanej skóry po tym, jak wywinęła mi numer... 
Ciumkała sobie gryzak, w pewnym momencie wstała, kaszle, 
pluje, piszczy, drze łapami – okazało się, że kawałek gryzaka 
jej utknął między zębami a o mało sobie oczu nie wydrapała 
(dogomania.com).

Innym rodzajem pożywienia dla psów, które znalazło swoje egzem-
plifikacje leksykalne, są suszone kawałki mięsa lub podrobów. Miłośni-
cy psów określają je popularnie mianem suszków, a także śmierdzieli 
(ze względu na specyficzny zapach):
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Z 1 kg fileta z indyka wyszło mi 300 g suszonych przysmaków, 
z 530 g polędwicy wieprzowej 160 g suszków. Gotowe sma-
kołyki można przechowywać do kilku tygodni w zamkniętym 
szklanym słoiczku. Nie liczcie jednak na to, że starczą na długo, 
psy za nimi szaleją! (psimtropem.pl).
Ja preferuję dobre smaki pod choinkę typu suszone żwacze, 
płuca, tchawica wołowa, czy inne smaczne śmierdziele. Psy 
je kochają i wiem, ze z tego najbardziej będą się cieszyć. No 
a drugi element prezentu to zabawki, w tym roku to będą piłki 
chuckit (piesmojamilosc.pl).

5.13. Nazwy akcesoriów dla psów

Analiza leksykalna zawartości forów internetowych skupiających 
psiarzy pozwoliła wydzielić pole tematyczne, w którym znalazła się 
spora grupa określeń akcesoriów przeznaczonych dla psów (około 5% 
całego słownictwa). Każdy właściciel czworonoga doskonale wie, że aby 
móc psu zapewnić odpowiednią opiekę i pielęgnację, należy zaopatrzyć 
się w różnego rodzaju narzędzia, które to zadanie ułatwią. Poza podsta-
wowymi elementami, takimi jak miski czy smycze, rynek akcesoriów 
dla zwierząt jest pełen przyborów, które pomogą sprostać temu zadaniu. 
Psiarze chętnie dzielą się swoimi opiniami na temat smyczy, obroży, dys-
kutują na temat nowych gadżetów, poddają je krytyce i ocenie. Ponadto, 
czego dowodzi prezentowany materiał, członkowie wspólnoty bardzo 
dbają o to, aby akcesoria służące do zabawy, karmienia, spacerów czy 
szkolenia ich zwierzaka były jak najwyższej jakości i były funkcjonalne.

Znalazły się tutaj dwa popularne określenia akcesoriów (zwykle 
w formie plastikowej łopatki) przeznaczonych do zbierania psich od-
chodów, nazywane przez psiarzy zbieraczkami oraz kupozbieraczkami 
i kupozbieraczami, a odchody, które się w nich umieszcza, psiarze 
żartobliwie nazywają qpa oraz qupale:

Robiliśmy porównanie naszych worków z tymi dostarczonymi 
ze zbieraczką Nippy, filmik pokazujący zbieraczkę „w akcji” 
jest dostępny […] Nie jestem pewien, czy zwykłe śniadaniówki 
będą pasować do niej, ale powinieneś móc dopasować jakieś 
woreczki (może jakieś inne spożywcze dadzą radę, jeśli śnia-
daniówki będą za małe)? (dogomania.com).
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Bezdotykowa łopatka ułatwiająca sprzątanie odchodów bez 
bezpośredniego kontaktu z nieczystościami pozostawionymi 
np. na trawniku. Kupozbieraczka pozwala szybko i bardzo 
precyzyjnie usuwać odchody, a dzięki swojej ergonomicznej 
konstrukcji, może być używany zarówno przez dzieci, jak 
i osoby dorosłe (sklepzoologiczny.org).
Witam również używam kupozbieracza.Udałam się do sklepu 
zoologicznego w celu kupienia czegoś małego, poręcznego 
i trafiłam rewelacyjnie.Wychodze z psiakiem na spacer wykła-
dam sprzęciaka , zbieram kupala do worka mina mojego psa 
lekko zdziwiona,dumnym krokiem podprowadził mnie pod sam 
smietnik:) (dogomania.com).
Pies to obowiązek. Jakbym nie była na to gotowa, to kupiłabym 
akwarium i rybki. Mały spędza tam 7-8h, większość czasu 
przesypia i bawi się gryzakami. Tata wraca, idą na spacer... 
siku, siku, qpa siku, qpa, siku i pies wraca do domu szczęśliwy 
(forum.labradory.org).
U Pedra po podaniu w nocy i dziś rano siemienia ( nie było to 
proste czuł się lepiej , qupale zrobione byliśmy nawet w małym 
parku i u znajomej , potem sobie spał a teraz znów stęka i ma 
ogon podkulony :-( (dogomania.com).

Akcesoria dla psów nie ograniczają się wyłącznie do tych praktycz-
nych, funkcjonalnych przedmiotów. Część właścicieli czworonogów 
zaopatruje swoich pupili w ozdoby, takie jak wysadzane sztucznymi lub 
szlachetnymi kamieniami obroże, które określają mianem kolii (takie 
zjawisko nierzadko spotyka się z krytyką części środowiska psiarzy):

Modnie ubrany pies zawsze zwróci na siebie uwagę nawet 
największych znawców mody. Czasem wystarczy tylko jeden 
gadżet, który dzięki swojemu designowi całkowicie odmieni 
wygląd pieska. Takim gadżetem jest właśnie biała kolia dla 
psa, która poza walorami estetycznymi doskonale sprawdza 
się podczas spacerów, gdy przypinamy do niej smycz (ubran-
kadlapsow.pl). 

Adresówką psiarze powszechnie nazywają przymocowaną do obroży 
tabliczkę z adresem właściciela czworonoga:



191

Jeżeli pies ma do obroży przypiętą adresówkę, to powinno się 
go zaczipować? (dogomania.com).

W prezentowanym materiale znalazły się także dwa środowiskowe 
częste określenia legowisk dla psów – ponton (posłanie wyglądem 
przypominające ponton) oraz łóżko:

Mój lab ma 3 lata, więc jest juz dorosły. Śpi na posłaniu typu 
ponton. Jest z niego zadowolony, nawet mieścimy sie tam razem 
(musze przyznać, że jest bardzo wygodnie) . Pokrowiec mozna 
zdjąć i wyprać, wypełnie to chyba gorczyca, bądź coś podob-
nego. Jest to dobre rozwiazanie, poniewaz się nie odkształca 
(krakvet.pl).
Umieść łóżko swojego psa w spokojnym miejscu, w którym 
nie słychać ulicznego hałasu,ponieważ będzie on stale uważnie 
nasłuchiwał wszystkich odgłosów i nie będzie w stanie spać 
głęboko (twojezwierzeta.pl).

Wspólnota psich pasjonatów, zwłaszcza właściciele ras psów 
o sierści wymagającej starannej pielęgnacji, wymieniają się opiniami 
na temat szczotek i grzebieni dla psów. Szczotkę do usuwania martwego 
podszerstka psiarze określają mianem pudlówki, a drucianą szczotkę 
do rozczesywania splątanej sfilcowanej sierści nazywają filcakiem. Obie 
nominacje są często stosowane:

Raczej też rozczesuje się kołtuny Fanie, a inaczej Mimi – więc 
faktycznie, co pies to inna historia Fana ma bardziej watowe 
włosy więc wystarczy rozerwać palcami i bez problemu rozcze-
sać, najpierw pudlówką z grubsza, a dokładnie grzebieniem. 
A Mimi najlepiej rozczesuje grzebień, pudlówki mogłoby nie 
być (forum.shihtzu.com.pl).
Moim zdaniem jest różnica między rozczesaniem (szczotka, 
grzebień), a przecięciem (filcak, nożyczki).Jeżeli filcak posia-
da nożyki to tnie, niezależnie od wprawy i umiejętności osoby 
posługującej się tym narzędziem.Oczywiście filcak ułatwia 
pracę i ją przyspiesza, ale nie należy wprowadzać innych w błąd 
mówiąc o tym, że czesze (dogomania.com).
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W prezentowanym polu tematycznym znalazły się dwa określenia 
smyczy dla psów. Pierwsza środowiskowa nominacja – flexi odnosi się 
do smyczy automatycznej (od nazwy producenta smyczy stworzonej 
przez Manfreda Bogdahna w latach 70. XX w. w Niemczech). Mianem 
ringówki psiarze określają smycz ringową (smycz wystawową) prze-
znaczoną do prezentacji psa na wybiegach lub wystawach zwierząt 
(wszystkie nominacje pojawiają się często): 

Długość smyczy możemy wybrać dostosowując ją do własnych 
potrzeb, natomiast głównym wskaźnikiem wyboru powinna 
być waga psa. Każdy rozmiar tzw. flexi jest przeznaczony dla 
psów do określonego ciężaru ciała. Tego parametru należy 
przestrzegać – wraz z podaną maksymalną wagą psa zmienia 
się wytrzymałość smyczy (filozof.dog.pl). 
Żadna ringówka, nawet najgrubsza nie zda egzaminu, gdy pies 
się wyrywa na smyczy... Należałoby najpierw zacząć od nauki, 
prawidłowego chodzenia na smyczy, a później na ringówce 
– po okręgu i w linii prostej. Tak się składa, że ja też mam 5 
miesięcznego szczeniaka i wiem, jak trudne są to ćwiczenia 
[...]W sumie trudno ocenić psa, który skacze i nie umie ustać 
w miejscu... (dogomania.com).
Wielu wystawców chcąc lepiej kontrolować psa ( szczególnie 
w przypadku dużej rasy ) używa podczas wystaw tradycyjnego 
zestawu obroża + smycz ringowa. W dobrym tonie jest jednak 
korzystanie z ringówki, której kolor powinien być zharmonizo-
wany z barwą szaty psa (biard.com). 

Członkowie środowiska miłośników psów borykają się na co 
dzień z wieloma kłopotami dotyczącymi ich czworonogów, czego do-
wodem są liczne wątki tematyczne związane np. z tym, jak poradzić 
sobie z psem, który ma trudności z wyciszaniem się lub cierpi na lęk 
separacyjny. Użytecznym w tych kwestiach akcesorium jest klatka 
kenelowa (klatka kennelowa)35, która służy do stworzenia zwierzęciu 
azylu, spokojnego miejsca wyciszenia. Środowiskowe określenia na ten 
rodzaj akcesorium, które powszechnie pojawiają się w prezentowanym 
materiale, to: kennel, kennelek, klatka oraz KK:

35 Zob. Klatka kennelowa dla psa – bezpieczne miejsce czy więzienie?, https://www.
psy.pl/klatka-kennelowa-dla-psa/, dostęp: 1.11.2019.
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A kennel – w skrócie – ma służyć psu jako bezpieczne schro-
nienie i zwyczajna jama. Pies w kennelu ma się wyciszyć, 
odpocząć, położyć się. Szkoda, że nie wiedzą o tym przedsta-
wiciele organizacji prozwierzęcych, którzy wydają do adopcji 
niejednokrotnie (mówię tutaj ogólnie) psy problematyczne, np. 
z lękami separacyjnymi, które przy pewnej pracy da się dosko-
nale usunąć właśnie przy zastosowaniu klatki (bialyjack.pl).
mam taki pomysł żeby się zaopatrzyć w kennelka dla Nero, 
może ktoś mógłby mi pozyczyć? na czas kiedy jestem w pracy 
boję się zostawić chłopaków bez nadzoru a biorąc pod uwagę 
pewne skłonności Nero do wyładowywania energii może lepiej 
byłoby żeby był w swoim małym azylu??? (forum.labradory.
org). 
Klatka – wymysł, czy sprzęt niezbędny? Wiele osób uważa 
ją za barbarzyństwo a ludzi którzy klatkują swoje psy za znę-
cających się nad nimi psycholami. Znam opowieść osoby, 
która po występie schowała zmęczonego psa do klatki i została 
zbluzgana przez starsze małżeństwo, że unieszczęśliwia pieska 
(myheartchakra.pl).
KK bywa pomocna w wielu aspektach pracy z psem. Najważ-
niejsze z nich to praca z psem niszczącym pod nieobecność do-
mowników oraz z psem, który ma spore trudności w wyciszaniu 
się. W niektórych przypadkach KK przydaje się tez do nauki 
czystości u szczeniąt (fundacja-ast.pl).

Właściciele psów chętnie obdarowują swoje czworonogi zabawka-
mi, na przykład szarpakiem, czyli rodzajem grubego sznura, węzła słu-
żącego do zabawy, podczas której zwierzę chwyta go zębami i szarpie:

Logan każdą zabawkę by zniszczył, nawet konga ale generalnie 
jest tak, że nie może żadna zabawka leżeć samotnie na podłodze 
u nas [...] a Logan jak napotka coś na drodze to tak jak mówiłam 
od razu niszczy, albo jak bawimy się szarpakiem /piłką/czym-
kolwiek i przypuszczalnie Logan wygra zabawkę, uda mu się 
z nią uciec a nie przynieść mi to wtedy też niszczy i po prostu 
jest mi szkoda dla niego zabawek, bo czego się nie dotknie, to 
rozwala... ma manię gryzienia i rozwalania wszystkiego (aussie.
phorum.pl).
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Wśród akcesoriów dla czworonogów coraz większą popularność 
zyskują gadżety edukacyjne, których zadaniem są podniesienie inteli-
gencji zwierzęcia oraz nauka cierpliwości. Wewnątrz tego typu zabawki 
umieszcza się smakołyk, który pies musi wyciągnąć. Zdobycie jedzenia 
wymaga jednak od zwierzaka sprytu i cierpliwości (pokarm schowany 
jest w labiryncie). Ten rodzaj zabawek określany jest popularnie jako 
smakula (lub kula-smakula) oraz kong36:

Wiele osób stosuje takie kule również jako zamiennik miski 
z jedzeniem. Cała koncepcja opiera się na tym, że przy pomocy 
smakuli pies je po prostu wolniej. Pozwala to na uniknięcie 
problemów trawiennych oraz innych dolegliwości (jak choćby 
skręt żołądka). Jednocześnie psiak je dłużej, wolniej i jest mniej 
nerwowy przy całym procesie (wiele psów nakręca się za bardzo 
na jedzenie) (zyciezpsem.pl)
U nas kula-smakula to też jedna z tych fajniejszych zabawek. 
Zdecydowanie wygrywa z kongiem ;) Jednak zamiast uspokajać 
się to pies pokłada wszelką energię na wydobycie smaczków, 
biega po całym domu turlając piłkę, skacze na nią itd. Także 
u nas to zabawka bardziej pobudzająca, niż wyciszająca ;) 
(zyciezpsem.pl).
Moja Tośka też uwielbia konga. Również mamy wersję dla 
szczeniaków. Ja do konga wkładam gryzaki (tej samej firmy), 
ewentualnie pastę (też Konga) lub inne smakołyki dla szczeniąt. 
Tośka nie jada pasztetów, wędlin, kiełbas, więc to nie wchodzi 
u nas w grę (dogomania.com).

Środowisko miłośników psów za jedne z podstawowych akcesoriów 
przeznaczonych dla czworonogów uznaje obroże. Właściciele psów 
w znaczącej większości negatywnie odnoszą się do dwóch rodzajów 
obroży – obroży z kolcami (popualrnie określanej mianem kolczatki) 
oraz obroży elektrycznej (na której nazwanie psiarze stosują skrót OE). 
To wysoce dyskusyjne akcesorium dla psów określanie jest także jako 
pastuch. Psiarze nazywają w ten sposób obrożę elektryczną, ponieważ 
swoim działaniem przypomina pastuch elektryczny, czyli rodzaj ogro-
36 Kong jest eponimem od nazwy firmy: KONG to amerykańska firma z siedzibą w 

stanie Kolorado, która opracowuje projekty i produkuje linie zabawek dla psów 
i zabawek dla kotów. Jej podstawową linią produktów jest zabawka do żucia dla 
psów o nazwie KONG, https://fera.pl/kong.html, dostęp: 30.06.2020.
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dzenia stosowany na pastwiskach, którego celem jest zabezpieczenie 
przed wychodzeniem zwierząt hodowlanych poza ogrodzenie oraz 
ochrona przed wchodzeniem dzikiej zwierzyny do wewnątrz. Inne typy 
obroży to obroża antyszczekowa oraz szelki (wszystkie wymienione 
nominacje są częste):

Natomiast zupełnie nie wyobrażam sobie szkolenia z udziałem 
kar i kolczatek – jak zachęcić psa np.do entuzjastycznego cho-
dzenia przy nodze szarpiąc go przy tym za każdym razem, gdy 
wyforsuje się do przodu? Dlatego w szkoleniu do OB powinno 
używać się jak najwięcej nagród, a ćwiczenia podzielić na małe 
kroczki- łatwiej wtedy osiągnąć doskonałość, do której się 
przecież dąży (psy24.pl).
Czy u psa, któremu zdarza się wystraszyć nagłego hałasu, 
głośnego dźwięku, który jest nieufny wobec mężczyzn, jest 
wrażliwy, można zastosować OE?[…] Szkoleniowcy różnie 
wypowiadają się na ten temat. Ja sam nie wiem… Jak Wy 
uważacie? (dogomania.com). 
Ja miałam do czynienia z pastuchem. Wzięłam tą obrożę do ręki 
i dałam napięcie takie, jak normalnie ma pies który nosi tą 
obrożę – tylko zaczęła mnie ręka mrowić. To nie jest narzędzie 
tortur – zapewniam (dogomania.com).
W tańszych modelach obroży antyszczekowej czujnik urucha-
mia się nie tylko w sytuacji, kiedy pies szczeka, ale przy okazji 
innych drgań, otarć (cowsierscipiszczy.pl).
Przymierzam się do zakupu dla młodego i przydałyby się 
podpowiedzi od osób używających dla psa szelek (szkolenie-
pozytwyne.pl).

Często pojawiającym się tematem rozmów jest problem stosowa-
nia kantaru dla psa (określanego mianem kantarka, czyli tzw. obroży 
uzdowej). Kwestia tego, czy zakładanie psu tego rodzaju obroży jest 
bezpieczne, czy też nie, wzbudza wśród psiarzy niemałe kontrowersje, 
czego dowodem jest poniższy cytat pochodzący z forum psiakosc.pl. 
Inne popularne nominacje tego rodzaju obroży to halter oraz halti:

Czytałem o obrożach uzdowych. Opinie są podzielone ale 
z reguły behawioryścierekomendują. Prośba o poradę. Na ten 
moment Cookie niszczy system (dogomania.com).
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Ostatnio czytałam o kantarku dla psów, na jakiej zasadzie działa 
i czy jest szkodliwy? Pytam z ciekawości, bo kantar dla konia 
to ok ale dla psa ? Dziwne troszkę, jak na mój gust, ale piszcie 
może jestem niedoinformowana? (psiakosc.com).
Cóż, nie byłabym sobą, gdybym nie wyraziła własnego zda-
nia, zamiast podążać ślepo za uwielbieniem dla haltera, czy 
też halti, bo nazewnictwo bywa różne. Podobnie postąpiłam 
w temacie kolczatki, na którą obecnie wszyscy napadają i którą 
uważa się powszechnie za narzędzie samego szatana. Jak jest 
więc z obrożą uzdową? (bialyjack.pl).
Hmmm halti ma na celu spowodować nieciągnięcie psa bądź 
go tego oduczyć poprzez ściąganie głowy ku dołowi. Wg nie 
jest szkodliwy jeżeli się go właściwie używa. Są przeciwnicy 
i zwolennicy kantarków. Spot ma halti najczęściej na zime, 
gdy jest lód bądź w czasie gdy po prostu robi się nabuzowany , 
chociaż niedlatego że ciągnie, ale dlatego, że się rzuca na inne 
psy (normalnie chodzi na obroży) (psiakosc.com).

Wśród określeń akcesoriów dla psów znalazł się również piesuar, 
czyli nazwa pojemnika na psie odchody usytuowanego zwykle w miej-
scach przestrzeni publicznej, np. w parkach, na skwerach, przy osiedlo-
wych alejkach. Nominacja ta jest żartobliwym nawiązaniem do pisuaru:

Piesuary mają ten plus, że są samoobsługowe, co znaczy, że nie 
trzeba ich opróżniać, napełniać feromonami wabiącymi psy. 
Warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, śnieg i deszcz nie są 
w stanie wypłukać zawartości wewnętrznej komory, mają jedy-
nie oczyszczać go z zewnątrz. Piesuar pozostaje więc w założe-
niu stale atrakcyjny dla psów i powinny one chętnie załatwiać 
na niego swoje potrzeby (psy.pl).

Do użytecznych i pomocnych w nauce posłuszeństwa akcesoriów dla 
psów należy tzw. kliker, czyli urządzenie wydające charakterystyczny 
dźwięk „klik” i działające na zasadzie skojarzeń – jeśli pies wykona 
komendę poprawnie lub podejdzie przywołany przez właściciela, 
wówczas usłyszy ten dźwięk i otrzyma nagrodę w postaci smakołyku:

Mam pytanie odnośnie szkolenia klikerem. Czy ktoś z Was 
używa tej metody? Czytałem o szkoleniu poprzez pozytyw-
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ne wzmacnianie psa, przez podanie mu jakiegoś przysmaku 
po dobrze wykonanym poleceniu. Z klikerem różni się to tylko 
tym że pies słyszy kliknięcie, a po czynności również dostaje 
nagrodę. Stąd moje pytanie – czy kliker pomaga w szkoleniu? 
Czy przyspiesza je jakoś? Czy może sam dźwięk sprawia psu 
przyjemność i to o to dokładnie chodzi? Czy ta metoda jest 
skuteczna i czy polecicie ją początkującemu właścicielowi psa? 
Chce szkolić psiaka i myślałem że komendy słowne wystarczą 
(krakvet.pl).

Popularną wśród psiarzy zabawką edukacyjną dla psów jest mata 
węchowa nazywana także węchówką: 

Mata węchowa to bez wątpienia najbardziej przydatna zabawka 
dla każdego psa. Zalety pracy węchowej są ogromne, a same 
możliwości maty węchowej pozwalają wykorzystać ją na różne 
sposoby. Mata pomaga przy wielu problemach behawioralnych 
i często jest polecana przez specjalistów. Jest dobra dla szczenia-
ka, psa dorosłego, staruszka, a nawet psiaków niepełnospraw-
nych (zyciezpsem.pl).
Ale faktycznie, trzy psy to prawdziwe wyzwanie ;) A jak Lucas 
do ciebie trafił? I wiesz co, może spróbuj wycofac mu pobudza-
jące zabawy, piłkę, frisbee, gonitwy z psami i męczyć go np. 
węchówką i monotonnym wysiłkiem fizycznym (bieganie przy 
rowerze itp)? (psiakosc.com).
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6. Analiza formalna słownictwa miłośników psów

6.1. Zapożyczenia zewnętrzne

Jednym ze sposobów poszerzania zasobu leksykalnego socjolektu 
miłośników psów są zapożyczenia. Są to jednostki leksykalne przejęte 
z języków obcych, głównie z języka angielskiego.

Klasyfikacja zapożyczeń oparta na sposobie przejęcia danych lek-
semów do polszczyzny, czyli uwzględniająca kryterium przedmiotu 
pożyczki, przyjęta w licznych pracach językoznawczych, m.in. przez 
Andrzeja Markowskiego (Markowski 2012; por. też Walczak 2001; 
Witaszek-Samborska 1992, 1993; Witalisz 2016; Zabawa 2004, 2008), 
przedstawia się następująco:
1. Zapożyczenia właściwe – w ich przypadku do polszczyzny zo-

staje zapożyczona zarówno forma obcojęzycznego leksemu, jak 
i jego treść.

2. Zapożyczenia semantyczne – z tym rodzajem zapożyczeń spotyka-
my się wówczas, gdy już istniejącemu w polszczyźnie leksemowi 
przypisuje się jedno ze znaczeń danego wyrazu obcego; w takich 
przypadkach mówimy o kalkach semantycznych.

3. Zapożyczenia strukturalne – są nimi wyrazy złożone z polskich 
morfemów, ale powstałe na drodze zapożyczenia budowy wyrazów 
obcojęzycznych. Ten rodzaj zapożyczeń, nazywanych kalkami 
językowymi, może realizować się na poziomie słowotwórczym 
(kalki słowotwórcze) lub frazeologicznym (kalki frazeologiczne) 
(Markowski 2012: 137–138).
Kryterium, jakim kieruję się w opisie zapożyczeń, jest wskazanie ich 

pochodzenia. Jak wspomniałam wcześniej, w socjolekcie psiarzy naj-
częściej występującymi zapożyczeniami są zapożyczenia pochodzące 
z języka angielskiego. Pozostałe to zapożyczenia z języka francuskiego, 
jednak ich ogólna frekwencja w badanym przeze mnie socjolekcie jest 
znikoma. Łączna liczba zapożyczeń to około 30 jednostek.

Wśród zapożyczeń z języka angielskiego dominują leksemy z pola 
tematycznego „określenia związane z tresurą psów”. Są to przede 
wszystkim wyrazy funkcjonujące w komunikacji osób zawodowo 
zajmujących się psim sportem oraz jego pasjonatów: agility, frisbee, 
dog frisbee, fitpaws, obedience. Zapożyczeniem, od którego pochodzi 
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nazwa rozwijającej się od kilkunastu lat w Polsce dziedziny psychologii 
psów (behawioryzmu psów), jest behawior (ang. behavior ‘zachowywać 
się, zachowanie’) – definiowane przez psiarzy jako zachowanie psa.

Interesującymi przykładami zapożyczeń angielskich są nominacje 
znajdujące się w polu tematycznym „określenia ras psów”: łipet (pies 
rasy whippet), ozik (pies rasy owczarek australisjki auusie) oraz zapoży-
czenia z języka francuskiego – biszon (pies rasy bichon frise), maliniak 
(pies rasy owczarek belgijski malinois) – wszystkie zaadaptowane 
graficznie, a ozik i maliniak jako derywaty. W analizowanym materiale 
można również zauważyć dwa zapożyczenia angielskie nazywające 
osoby zajmujące się psami zawodowo: dogsitter (opiekun psów) i gro-
omer (fryzjer psów) oraz określenia akcesoriów dla psów (zwłaszcza 
rodzajów smyczy): halter, flexi. Odnotowałam także zapożyczenie 
cherry eye, mieszczące się w podpolu tematycznym „choroby psów”.

W związku z tendencją do ekonomizacji języka w badanym przeze 
mnie socjolekcie wskazać można również grupę zapożyczeń skró-
towców – głównie z języka angielskiego. Skrótowce te mieszczą się 
w polach tematycznych zawierających nominacje ras psów: ast (ame-
rykański Staffordshire terrier), bc (border collie), cc (cane corso), chi 
(chihuahua), jtr (Jack Russell terrier), prt (Parson Russell terrier), rr 
(rhodesian ridgeback), whwt (west highland white terrier). 

Odnotowałam jeden skrótowiec mieszczący się w polu tematycznym 
„nazwy pożywienia dla psów” – BARF (Biologically Appropriate Raw 
Food, w tłumaczeniu: odpowiednia biologicznie surowa żywność) oraz 
dwie nominacje dotyczące behawioryzmu psów – obi (ang. obedience 
‘posłuszeństwo’) oraz cs (calming signals ‘sygnały uspokajające’). 

W badanym materiale znalazły się także dwa angielskie skrótow-
ce nazywające zwycięskie tytuły psów wystaw – BIS (Best In Show 
– „Zwycięzca Wystawy”), BOB (Best Of Best – „Najlepszy z Naj-
lepszych”) oraz jeden francuski – CACIB ( Certificat d’Aptitude au 
Championnat International de Beauté – „Międzynarodowy Certyfikat 
Wystawowego Championa Piękności”).
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6.2. Jednostki leksykalne utworzone na gruncie socjolektu 
miłośników psów

6.2.1. Neologizmy słowotwórcze 

Komponowanie neologizmów strukturalnych określane inaczej de-
rywacją, czyli tworzeniem nowych formacji słowotwórczych (prostych 
i compositów), jest jednym z nadrzędnych mechanizmów wzbogacania 
słownictwa obok takich procesów, jak derywacja semantyczna, która po-
lega na tworzeniu nowych znaczeń leksemów ugruntowanych w ogólnej 
polszczyźnie, zapożyczanie leksemów z języków obcych oraz odmian 
polszczyzny, a także komponowanie nowych związków wyrazowych 
o charakterze stałym (por. Warda-Radys 2013). 

Według Stanisława Grabiasa „nowość okazuje się jednym z zasadni-
czych kryteriów, pozwalających na wyodrębnienie spośród innych okre-
ślonego socjalnego wariantu języka” (Grabias 1976: 103). Nadrzędną 
funkcją neologizacji jest uzupełnienie braków w słownictwie, nie tylko 
nominatywnym, ale i ekspresywnym (por. przykładowo Grabias 1978a, 
1978b, 1979, 1981; Sękowska 2012). Z tego względu znaczny udział 
neologizmów w analizowanym wariancie języka można wytłumaczyć 
chęcią wyrażenia pozytywnego ładunku emocjonalnego. Najbardziej 
produktywnym mechanizmem słowotwórczym wykorzystywanym 
przez psiarzy w procesie tworzenia nowych wyrazów jest derywacja 
(zwykle dodatnia)37. 

Systematyzacji środowiskowych neologizmów strukturalnych 
dokonałam, odwołując się głównie do stratyfikacji zaproponowanej 
przez Hannę Jadacką (Jadacka 2001), w której to stratyfikacji badaczka 
wskazała cztery zasadnicze grupy derywatów, a w nich podgrupy. Powo-
łując się na klasyfikację jednostek leksykalnych ze względu na rodzaje 
mechanizmów derywacyjnych, przywołuję tylko te kategorie, które 
mają swoje odzwierciedlenie w materiale badawczym. 
37 Pojęcie derywacji przyjmuję za Renatą Grzegorczykową. Wśród znaczeń dery-

watów modyfikacyjnych powstałych na drodze derywacji dodatniej i ujemnej 
badaczka wymienia: wielkość, płeć, wiek (młodość) osoby (istoty) oraz emocje 
nadawcy (Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel red. 1999: 375–376). To właśnie 
emocje pełnią najważniejszą funkcję w procesie nazywania psów przez ich wła-
ścicieli. Takie modyfikacje należy identyfikować z mechanizmem językowego 
wartościowania rzeczywistości (Piekot 2008: 113, zob. też. Grabias 1999).
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6.2.1.1. Konstrukcje rzeczownikowe

W wyekscerpowanym materiale najwięcej jest formacji rzeczowni-
kowych. Stanowią one przeważającą część wszystkich konstrukcji sło-
wotwórczych, bo aż około 550 struktur. Można tu wyróżnić 3 podzbiory: 
derywaty proste, derywaty od wyrażeń syntaktycznych i composita. 

W socjolekcie miłośników psów najliczniej reprezentowane kon-
strukcje rzeczownikowe to nazwy zdrabniające (nomina deminutiva) 
ekspresywne (zob. Kreja 1969), z najbardziej produktywnym sufiksem 
-ek. Wiele ich przykładów znajduje się w polu tematycznym „określenia 
ras psów”:

anatolek, astek, benek, bigielek, bloodek, borderek, borzojek, 
bostonek, buldożek, bulek, bullek, bulwinek, burbulek, cava-
lierek, cctek, chowek, colaczek, coruglasek, cotonek, czałek, 
czarnuszek, dalmatek, dalmatynek, dobek, donek, goldek, golde-
nek, gordonek, grzywek, hasiorek, hovek, jamniolek, jamniorek, 
komondorek, labek, labiszonek, lewek, łysolek, malamutek, 
merdaczek, mopek, niufek, ogarek, onek, oziczek, papilonek / 
papillonek, parsonek, pinczerek, pitbulek, pomeczek, pomek, 
pomerek, ponek, raselek, rotek / rottek, samek, samoyedek, 
spanielek, sweterek, szpicek, tollerek, volpinek, weimarek, 
yorasek, yoreczek. 

Część formacji deminutywnych to ogólne określenia psów: piesełek, 
piesiolek, piesiulek, piesolek, psiulek. Wśród deminutywów z przy-
rostkiem -ek znalazły się cztery nominacje wyglądu psów: marmurek, 
łaciatek, tricolorek, trójłapek i jedna mieszcząca się w polu tematycznym 
„określenia związane z bezdomnością psów” – tymczasek. Ponadto wska-
zać można trzy egzemplifikacje akcesoriów niezbędnych do szkolenia 
psów: halterek (od halter ‘obroża uzdowa, czyli obroża pomagająca 
w pozytywnym szkoleniu i nauczeniu psa grzecznego chodzenia na smy-
czy, pozwalająca na szybkie zapanowanie nad psem podczas spacerów’), 
kantarek (od kantar – w znaczeniu takim jak halter), kenelek (od kennel 
‘klatka kennelowa dla psa’). Cztery środowiskowe nominacje z sufiksem 
-ek należą do pola tematycznego „nazwy pożywienia dla psów”: chrupa-
czek, smaczek, smakolek, suszek. Za pomocą przyrostka -ek utworzone 
zostały dwa deminutywne określenia weterynarza: wetek, weterek. 
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Pozostałe środowiskowe deminutywa to bazarek ‘internetowa licytacja 
przedmiotów lub usług na rzecz pomocy psom’ oraz papierek ‘rodowód’.

Wśród środowiskowych formacji deminutywnych wskazać można 
ponadto przykłady neologizmów z sufiskem -ik. Najczęściej są to okre-
ślenia ras psów: aussik, bassecik, biszonik, bulik, bullik, cavik, foksik, 
kaukazik, łipecik, mopsik, ozik, pulik, staffik, szkocik, szkotnik, westik. 
Pozostałe struktury znajdują się w polu tematycznym „określenia wy-
glądu psów”: pulpecik, krawacik, żabocik, a także w polu tematycznym 
mieszczącym nazwy związane ze zdrowiem psów – przeglądzik oraz 
jedna nominacja miejsca – zoologik. 

Często pojawiającym się słowotwórczym wykładnikiem deminu-
tywności jest sufiks -uś. Najliczniejszą grupę tego typu formacji tworzą 
nazwy ras psów: bernuś, biguś, bulluś, chowuś, corguś, dobuś, dżekuś, 
grzywuś, hovuś, jorczuś, jorkuś, kinguś, labuś, maltuś, rottuś, pinczuś, 
yorkuś, westuś. Pozostałe neologizmy to ogólne określenia psa: piesuś, 
synuś oraz znajduś (w polu tematycznym „bezdomność psów”), wetuś 
(weterynarz) i smaczuś (w polu tematycznym „określenia pożywienia 
dla psów”).

Wśród egzemplifikacji ras psów pojawiają się również formacje 
deminutywne z sufiksami -iś: berniś, bulliś, caviś, goldiś, jamniś, papiś, 
-i: dobi, goldi, labi, roti oraz -o: boksio, buldzio, bloodzio, dobcio, gol-
dzio, hovcio, kundzio, labcio, mopsio. Przyrostek -o tworzy też ogólne 
określenia psów – piecho, piesio. 

Sufiks -ątko, charakterystyczny dla określania istot młodych, tworzy 
następujące nominacje: buldożątko, goldeniątko, haszczątko, jamni-
czątko, mopsiątko, ogarzątko, owczarzątko, szkociątko, wilczarzątko. 
znajdujące się w podpolu tematycznym „określenia ras szczeniąt”. 

Liczną grupę konstrukcji rzeczownikowych stanowią struktury z su-
fiksem -ak. Wśród nich dominują nazwy ras: bulwiak, colak, corsiak, do-
wodniak, dredziak, haszczak, kolak, łipeciak, maliniak, mopsiak, shitzak 
szelciak, szkociak, parówczak, szorściak. Pozostałe derywaty nazywają 
psy przebywające w schronisku: adopciak, schroniak, tymczasiak, oraz 
są ogólnymi określeniami psów: merdak, rodowodziak, roszkoszniak. 
Trzy formacje nominują akcesoria dla psów: filcak, gryzak, szarpak, 
a jedna nazywa rodzaj pożywienia dla czworonogów – chrupak.

W zbiorze neologizmów rzeczownikowych wskazać można 
przykłady nomina actionis, których kategorialnym wykładnikiem 
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jest sufiks -anie / -enie, nazywające czynność, a także jej wytwór. 
W badanym wariancie środowiskowym są to leksemy takie, jak: 
cieczkowanie, CSowanie, hotelowanie, kagańcowanie, kocjowanie, 
kennelowanie, klatkowanie, kolczatkowanie, smyczowanie, hotelowa-
nie, żebranie, które mieszczą się w podpolu tematycznym „określenia 
metod szkolenia psów”, oraz saneczkowanie, które zaklasyfikowałam 
do podpola tematycznego „określenia objawów chorób u psa”. Ponad-
to odnotowałam określenia zabiegów, którym poddawane są czworo-
nogi: obrożowanie (psa), odjajczenie (psa), zakraplanie (psa). Wśród 
tego typu formacji znalazł się również leksem z pola tematycznego 
mieszczącego określenia związane z bezdomnością psów – tymcza-
sowanie (psa). Nomina actionis z sufiksem -anie / -enie wchodzą 
w skład następujących połączeń wyrazowych: bronienie zasobów, 
bronienie miski, chodzenie na luźnej smyczy, palenie miski, spalenie 
miski, spalanie michy.

W badanym socjolekcie można wyróżnić także nazwy wykonawców 
czynności (nomina agentis), tworzonych od czasowników i rzeczowni-
ków, określające psy wykonujące daną czynność (w socjolekcie psiarzy 
są to psy, które coś robią). Wśród nich wydzielić można rzeczowniki 
z sufiksem -acz stanowiące określenia charakteru psów: napadacz, 
plaskacz, szczekacz, zaczepiacz , zalegacz. Znalazła się tu także jedna 
nominacja osoby prowadzącej nielegalną hodowlę psów – rozmnażacz. 

Drugą grupę tego rodzaju neologizmów słowotwórczych tworzą 
rzeczowniki z sufiksem -arz, które są egzemplifikacjami miłośników 
psów (psiarz) i psów danej rasy: goldeniarz, jamnikarz, owczarkarz, 
yorkarz, oraz jedno określenie dotyczące wyglądu psa – dredziarz. 
Za pomocą przyrostków -ec i -owiec zostały derywowane następujące 
nominacje: agilitowiec, klikerowiec (nazywające osoby zajmujące się 
psami zawodowo), bezogonowiec, kanapowiec, salonowiec, torebko-
wiec (mieszczące się w polu tematycznym „określenia wyglądu psów”), 
nerkowiec, wątrobowiec (inne określenia nazywające psy), ogarowiec 
(nazwa miłośnika rasy ogar polski)38. 

Wielofunkcyjny przyrostek -ka najczęściej wykorzystywany jest 
do tworzenia feminatywów. Z użyciem tego formantu utworzono rze-
czowniki nazywające suki danej rasy:
38 Niektóre derywaty z sufiksem -(owi)ec można też zaliczyć do konstrukcji uniwer-

bizowanych, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części rozdziału. 
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airedalka, amstaffka, amstafficzka, astka, azjatka, barbetka, 
bassetka, benka, bernardynka, bernenka, bigielka, biszonka, 
bokserka, borderka, borelka, borzojka, bulliczka, bulwinka, 
burbulka, cavalierka, czarnuszka, cziłka, dalmatka, dalmatyn-
ka, dobka, donka, foksiczka, goldenka, gordonka, gryfonka, 
jamniczka, joreczka, kaukazka, labeczka, labka, labiszonka, 
labradorka, malamutka, mopsiczka, niufka, ogarka, onka, 
owczarka, owczarkarka, oziczka, parsonka, pekinka, pinczerka, 
pinminka, pitbulka, podhalanka, ponka, pudliczka, puliczka, 
rottka, rottweilerka, seterka, spanielka, stafficzka, stafiorka, 
szetlandka, sznaucerka, szpicka, tollerka, volpinka, weimarka, 
westka, yoreczka oraz kundelka, kundliczka (nominacje suk tzw. 
ras mieszanych).

Część nominacji to ogólne nazwy suk: piesełka, piesiulka, suczyn-
ka, sunieczka, suńka. Interesującą grupę derywatów tworzą określenia 
wyglądu suk: bezogonka, kastratka, łaciatka, tricolorka, trójłapka. 
Dwie egzemplifikacje znalazły się w polu tematycznym „określenia 
związane z bezdomnością psów”: znajdka, tymczaska (od tymczasek).

Wśród formacji feminatywnych z przyrostkiem -ka można wskazać 
kilka określeń kobiet zajmujących się psami zawodowo: behawiorystka, 
groomerka, handlerka, petsitterka, weterynarka, wetka, wyprowadza-
czka, wystawiaczka. Jedynie derywat zbieraczka jest nacechowany 
pejoratywnie i nazywa kobietę dotkniętą syndromem zbieractwa – 
przygarniania bezdomnych psów, bez możliwości zapewnienia im 
odpowiednich warunków do życia.

Sufiks -ka tworzy ponadto: określenia chorób – babeszka, bakteryj-
ka, nazwę zabiegu któremu poddawane są suki – sterylka (nominacje 
te zaklasyfikowałam do pola tematycznego związanego ze zdrowiem 
psów), nazwę przyrządu służącego do tresury – hopka.

Wracając do nazw feminatywnych, wymienić trzeba także inne 
sufiksy. Słowotwórczym wykładnikiem feminatywności jest również 
-a: bloodzia, boksia, buldzia, foksia, kundzia, laba, labcia, mopsia, 
sunia (określenia suk danej rasy oraz ogólne nominacje suk), pańcia 
(żartobliwie o właścicielce psa), psiara (miłośniczka psów), wecia 
(kobieta weterynarz). Z użyciem sufiksów -ina / -yna, -isia -unia, -ica 
/ -yca, powstały określenia nazywające suki danych ras oraz ogólne 
nominacje suk: bullina, bulwina, mopsina, suczyna, goldisia, jamni-
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sia, goldunia, labunia, mopsiunia, kundlica, mopsica, psica, pudlica, 
szkocica, owczarzyca, wilczarzyca. 

Część środowiskowych konstrukcji rzeczownikowych stanowią 
nazwy zgrubiające (nomina augmentativa). Warto zaznaczyć, że w oma-
wianym materiale leksykalnym stosowanie tego rodzaju formacji 
słowotwórczych nie ma na celu podkreślenia augmentatywnego nace-
chowania. Do najczęstszych wykładników augmentatywności należą 
przyrostki: -as, -isko, -ok, -ło, -ol, -or, -uch / ucha, -ur, -idło / -ydło. 
Podobnie jak w wyżej omawianych przykładach, również tego rodzaju 
formacje słowotwórcze nazywają głównie rasy psów lub są ogólnymi 
określeniami psów: blondas, corgulas, goldas, pudlisko, szkocisko, 
wyżlisko, psiok, jamniol, piechol, hasior, jamniczor, jamnior, szcze-
nior, golduch, golducha, labuch, psiur, szczeniur, mopsidło suczydło. 
Pozostałe neologizmy z tej grupy nazywają rodzaj pokarmu dla psów 
(chrupol, smakol), elementy wyglądu psa (klapiok, pyszczydło), okre-
ślają charakter czworonoga (bojuch). Jedynym przykładem, w którym 
augmentatywne nacechowanie leksemu nie ma żartobliwego, pozy-
tywnego zabarwienia jest pseuduch ‘osoba prowadząca nielegalną 
hodowlę psów’.

Kolejnym formantem słowotwórczym jest -ko, stosowane w no-
minowaniu zabiegów pielęgnacyjnych dla psów – czesanko, kąpanko, 
mizianko, obcinanko, trymowanko, strzyżonko, zabiegów weterynaryj-
nych, którym poddawane są czworonogi – kastrowanko, odrobaczanko, 
szczepionko oraz nazywaniu komend dla psów – równanko. Z użyciem 
przyrostka -o utworzono żartobliwe określenie właściciela psa – pańcio, 
a za pomocą formantu -i derywowano rzeczownik nazywający uprząż 
dla psów – halti. 

W badanym socjolekcie zarejestrowałam także przykłady złożeń 
z interfiksem -o-: bokseromaniak, buldożkomaniak, dogomaniak 
i labomaniak oraz jedno złożenie bezafiksalne – yorkilla (Yorkshire 
(terrier) + godzilla). 

Przy formowaniu jednostek leksykalnych stanowiących nazwy 
pomieszczeń (nomina loci) podstawą słowotwórczą są zwykle nazwa 
osoby, która pracuje w danym miejscu, bądź nazwy przedmiotów, które 
się w nim przechowuje. Charakterystyczny dla tej grupy jednostek 
leksykalnych jest lokatywny przyrostek -alnia. W badanym socjolekcie 
znalazł się jeden przykład tego typu konstrukcji – rozmnażalnia, czyli 
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nielegalna, niespełniająca norm hodowla psów, prowadzona przez roz-
mnażaczy (ludzi, którzy prowadzą hodowlę psów w sposób niewłaściwy 
i niebezpieczny dla psów).

W analizowanym materiale odnotowałam także formy utworzone 
za pomocą sufiksów typowo apelatywnych – tworzących substanty-
wizowane przymiotniki. Krystyna Waszakowa uznaje takie jednostki 
za derywaty powstałe w wyniku zmiany paradygmatu. Wskazuje, 
że „w pojęciu zmiana paradygmatu mieszczą się także i te relacje 
słowotwórcze, w których jedyną różnicą formalną między wyrazem 
motywującym a motywowanym jest ograniczenie schematu deklinacyj-
nego derywatu w stosunku do paradygmatu właściwego jego podstawie 
słowotwórczej” (Waszakowa 1996: 23). To stanowisko podziela Hanna 
Jadacka (2001: 27). Barbara Pędzich dodaje, że „wykładnikiem dery-
wacji paradygmatycznej jest przesunięcie kategorialne: przymiotnik → 
rzeczownik, uwidaczniające się w zmianie statusu rodzaju gramatycz-
nego (kategoria fleksyjna → kategoria selektywna)” (Pędzich 2012: 
153). Wśród tego rodzaju konstrukcji wymienić należy następujące 
sufiksy: -aty: łaciaty, plaskaty, -asty / -asta: bezogoniasty, bezogoniasta, 
ogoniasty, ogoniasta, owy: bezogonkowy (i forma feminatywna: bez-
ogonkowa), labusiowy, -owaty: labkowaty, parówkowaty, terierowaty 
(i formy feminatywne: labkowata i terierowata). 

Interesującą grupą leksemów należących do języka środowiska psich 
pasjonatów są formacje z członami wielko- i mikro-, które wskazują 
na wielkość czworonoga: mikropies, mikrosunia i wielkopies.

W badanej leksyce pojawiają się także struktury ujemne z ucięciem, 
czyli dezintegracją polegającą na usunięciu elementów niefleksyjnych. 
Tego typu formacje mieszczą się głównie w polu tematycznym „okre-
ślenia ras psów”: amerykan (od cocker spaniel amerykański), belg (od 
owczarek belgijski malinois), bern (od bernardyn), boks (od bokser), 
bull (od bullterier), foks (od foksterier szorstkowłosy lub krótkowło-
sy), gold (od golden retriever), kaukaz (od owczarek kaukaski), lab 
(od labrador retriever), leon (od leonberger), maltan (od maltańczyk), 
owczar (od pies ras z grupy owczarek), papil (od papillon), pekin 
(od pekińczyk), podhalan (od owczarek podhalański), pom (od szpic 
miniaturowy pomeranian), rott (od rottweiler), staff (od american Staf-
fordshire terrier), szetland (od owczarek szetlandzki), weimar (od wyżeł 
weimarski), west (od west highland white terrier), york (od Yorkshire 



208

terrier). Inne tego typu nominacje to: babesz (babeszjoza), tymczas (1. 
‘ pies przebywający w domu tymczasowym’, 2. ‘dom tymczasowy dla 
psa’), wet (od weterynarz) i wolo (od wolontariusz).

Spora grupa określeń ras psów to wynik elipsy jednego z członów 
nazwy oficjalnej: alaskan (od Alaskan malamute), border (od border 
collie), boston (od boston terrier), cavalier (od cavalier king Charles 
spaniel), chi (od chihuahua), chow (od chow chow), collie (od owczarek 
szkocki collie), corgi (od pies ras typu welsh corgi), coton (od coton 
de tulear), jack (od Jack Russell terrier), gordon (od gordon terrier), 
fousek (od czeski fousek), gryfonik (od gryfonik barbancki, belgijski, 
brukselski), grzywacz (od grzywacz chiński), jużak (od owczarek połu-
dnioworosyjski jużak), king (od cavalier king Charles spaniel), malinois 
(od owczarek belgijski malinois), ogar (od ogar polski), parson (od 
parson Russell terrier), ridgeback (od rhodesian ridgeback), rodezjan 
(od rhodesian ridgeback), toller (od retriever z Nowej Szkocji (toller)), 
wilczarz (od wilczarz irlandzki).

W socjolekcie miłośników psów można wskazać także przykłady 
uniwerbizmów utworzonych od przymiotników wchodzących w skład 
nazw pełnych, rzeczownikowo-przymiotnikowych. Hanna Jadacka 
zwraca uwagę na to, że z procesem uniwerbizacji związane są zjawi-
ska niejednorodne strukturalnie. Uczona zaklasyfikowała formacje 
zuniwerbizowane do grupy struktur ujemnych (Jadacka 2001: 31, por. 
także Sojda 2007), trzeba jednak dodać, że poza pominięciem jednego 
z komponentów nazwy dwuwyrazowej występuje w nich najczęściej 
formant sufiksalny lub w postaci morfemu fleksyjnego (paradygma-
tyczny). W socjolekcie psiarzy odnotowałam następujące uniwerbi-
zmy: marketówka (karma marketowa), pudlówka (szczotka dla pudli), 
ringówka (smycz ringowa), węchówka (mata węchowa), wirusówka 
(choroba wirusowa) oraz: gruzowiec (pies gruzowy), kanapowiec (pies 
kanapowy), podwórkowiec (pies podwórkowy), rasowiec (pies raso-
wy), salonowiec (pies salonowy), schroniskowiec (pies schroniskowy), 
torebkowiec (pies torebkowy), wielorasowiec (pies wielorasowy).

Interesującym przykładem neologizmu słowotwórczego jest żar-
tobliwa gra językowa w nominacji labradora retrievera – blablador.

W socjolekcie psiarzy pojawiają się także przykłady skrótów, 
które – podobnie jak uniwerbizmy – są przejawem tendencji do eko-
nomizacji języka, określanej również jako tendencja do oszczędnego 
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wydatkowania energii niezbędnej do komunikowania się (Polański 
1993: 127). Skrótowce (akronimy) to według definicji Hanny Jadackiej: 
„klasa formacji słowotwórczych utworzona z kilkuwyrazowych nazw 
instytucji, banków, przedsiębiorstw, firm, urzędów, organizacji, partii, 
stowarzyszeń, powstałych przez odcięcie pewnych składników całej 
nazwy” (Jadacka 2006: 144). W omawianym wariancie języka skrótow-
ce stosuje się głównie do nazywania ras psów: ba (buldog angielski), 
bf (buldog francuski), ctr (czarny terier rosyjski), don (długowłosy 
owczarek niemiecki), pon (polski owczarek nizinny), on (owczarek 
niemiecki), ttb (terier typu bull). Przykłady skrótowców znajdują się 
także w polu tematycznym mieszczącym określenia związane z bez-
domnością psów: ds (dom stały), dt (dom tymczasowy), tm (tęczowy 
most) oraz w polu tematycznym „określenia związane ze szkoleniem 
psów”: kk (klatka kennelowa), oe (obroża elektryczna), pip (próba 
instynktu pasterskiego).

6.2.1.2. Konstrukcje czasownikowe

Struktury czasownikowe są zwykle efektem działania dwóch 
podstawowych technik słowotwórczych – prefiksacji oraz derywacji 
paradygmatycznej. Neologizmy czasownikowe tworzą w badanym 
materiale niezbyt liczną grupę. W języku miłośników psów wśród 
formacji czasownikowych dominują struktury prefiksalne zwłaszcza 
z prefiksami od-, wy- i za-: odrobalić (psa), odjajczyć (psa) – tu dery-
wacja prefiksalno-sufiksalna, wybiegać (psa), wyklikać komendę (psu,) 
wykropić (psa), wyspacerować (psa), zaobrożować (psa). 

Wśród środowiskowych konstrukcji czasownikowych wskazać 
można także przykłady struktur paradygmatycznych. W tym przypad-
ku przeważają derywaty odrzeczownikowe, które charakteryzują się 
przyrostkiem fleksyjnym -ować: barfować (od BARF), CSować (od 
CS), cieczkować (od cieczka), hotelować (psa) (od hotel), kagańcować 
(psa) (od kaganiec), kennelować (psa) (od kennel), klatkować (psa) 
(od klatka), klikać (psa) (od kliker), kojcować (od kojec), saneczkować 
(od saneczki), smyczować (psa) (od smycz), socjalizować (psa) (od 
socjalizacja), targetować (od target), trymować (sierść) (od trymer), 
tymczasować (psa) (od tymczas).
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6.2.1.3. Konstrukcje przymiotnikowe

Wśród środowiskowych konstrukcji przymiotnikowych znaleźć 
można kilka przykładów złożeń: czterołapny, niskopodwoziowy, ni-
skopodłogowy ogoniasty, onkopodobny, a także przymiotniki będące 
formacjami sufiksalnymi – przymiotniki odczasownikowe podmiotowe 
z sufiksem -ny: wybiegany, wylatany, wyspacerowany. W analizowanym 
materiale leksykalnym jest także jeden derywat od wyrażenia syntak-
tycznego z przyimkiem bez: bezjajeczny.

6.2.2. Nowe struktury frazeologiczne i zestawienia39

Jednym ze sposobów wzbogacania słownictwa pasjonatów psów 
jest tworzenie nominatywno-ekspresywnych związków frazeologicz-
nych. Analizowane w niniejszej pracy połączenia wyrazowe powstały 
na gruncie badanego socjolektu, biorę zatem pod uwagę wyłącznie nowe 
frazeologizmy, pomijając innowacje frazeologiczne powstałe w wyniku 
modyfikacji związków już istniejących (zob. Piekot 2008: 117–121; 
Bąba 1989). Wśród nowych struktur frazeologicznych utworzonych 
na gruncie socjolektu miłośników psów pojawiają się zarówno nowe 
wyrażenia rzeczownikowe (w przeważającej części; tu także zestawie-
nia), jak i zwroty40. 

W analizowanym materiale można wyodrębnić około 90 nowych 
związków wyrazowych. Tego typu połączenia mają najczęściej cha-
rakter metafor obrazowych. Konstruowanie metaforycznych przenośni 
ma przede wszystkim na celu nazwanie m.in. obszaru geograficznego, 
z którego pochodzi dana rasa psa, np. duma Rosji (czarny terier rosyj-
ski). Interesujące przykłady metafor to: pies chryzantema odnosząca 
się do wyglądu psa rasy shih tzu oraz czerwona pończocha nawiązująca 
do charakterystycznego podpalania na łapach owczarka francuskie-
go Beauceron.

Wśród nowych zestawień utworzonych na gruncie socjolektu miło-
śników psów odnaleźć można przykłady określeń psów mieszańców: 
39 Zagadnienie to omawiałam również w artykule: Klauze 2019a.
40 Klasyfikacje związków frazeologicznych przyjmuję za: Lewicki, Pajdzińska 

2001.
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pies hybrydowy, pies wielorasowy, a zestawienie ozicza suka nazywa 
sukę rasy owczarek australijski aussie.

Analiza materiału leksykalnego pozwala stwierdzić, że część 
wyrażeń rzeczownikowych należy do pola tematycznego „określenia 
wyglądu psów”. Wśród nich interesującą grupę połączeń wyrazo-
wych stanowią określenia psów małych: pies torebkowy ‘niewielki 
pies mieszczący się w damskiej torebce’, pies niskopodwoziowy oraz 
pies niskopodłogowy ‘niewielki pies o krótkich łapach’. Drobne, 
delikatnej postury psy, które nie nadają się do życia na podwórku, 
określane są jako psy na kolanka, psy nakolankowe, psy kanapowe 
oraz psy salonowe. Pies, który większość czasu spędza na podwórku, 
to pies podwórkowy, a pies z rodowodem, o eleganckim wyglądzie 
to psi arystokrata.

Wśród określeń wyglądu psów pojawiają się też frazeologizmy 
nazywające części ciała zwierzęcia. Przykładem są frazeologiczne 
nominacje ogona: rączka czajnika ‘ogon o kształcie łuku, zawinięty 
nad grzbietem, przypominający rączkę czajnika występujący u psów 
rasy shih tzu’ oraz zestawienie nazywające kolor oczu psa oko rybie. 

W polu tematycznym „zdrowie psów” znalazło się żartobliwe wy-
rażenie przegląd techniczny ‘okresowe badania psa u weterynarza’ oraz 
określenie schorzenia, które często dotyka psy, jakim jest zapalenie 
tchawicy, nazywane przez wspólnotę psiarzy kaszlem kennelowym. 
Zestawienie cieczna suka oznacza sukę w okresie rui. 

Wśród nowych struktur frazeologicznych utworzonych na gruncie 
socjolektu psiarzy występują również takie, które dotyczą cech cha-
rakteru czworonoga, np. psi dżentelmen ‘pies dobrze wychowany’, 
pies demolka ‘pies niszczący swoje otoczenie’, pies terytorialny ‘pies 
o dominującym charakterze’, pies wyrwirączka ‘pies, który szarpie 
smycz podczas spacerów’ oraz zalegacz fotelowy ‘pies, który większość 
czasu spędza, wylegując się na fotelu’.

W polu tematycznym związanym z użytkowością psów znalazły 
się takie zestawienia, jak: pies gruzowy ‘pies ratownik szukający lu-
dzi w gruzach’, pies lawinowy ‘pies ratownik ratujący osoby ocalałe 
w katastrofach lawinowych’, pies meldunkowy ‘pies wykorzystywany 
w służbach wojskowych do przenoszenia meldunków’, pies wystawowy 
‘pies biorący udział w wystawach psów’, pies wyścigowy ‘pies biorący 
udział w wyścigach psów’.
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Interesującą grupę zestawień tworzą egzemplifikacje mieszczące się 
w polu tematycznym określeń związanych z metodami szkolenia psów 
i akcesoriami treningowymi, np.: metody CM, mata węchowa, metoda 
klikerowa, trening klatkowy; frazeologizmy z tego pola to: palenie 
michy, palenie miski i spalona miska. Wśród zestawień dotyczących 
behawioryzmu psów znalazły się: bronienie michy, bronienie miski, 
bronienie zasobów, obrona michy, obrona miski, obrona zasobów, 
wybiegany pies, wyspacerowany pies. 

W polu tematycznym „określenia związane z bezdomnością psów” 
zarejestrowałam zestawienia: dom stały, dom tymczasowy, dom na do-
życie, opiekun wirtualny, wizyta poadopcyjna, wizyta przedadopcyjna 
oraz frazeologizmy: tęczowy most ‘według miłośników psów: miejsce, 
do którego trafiają one po śmierci’ i więzień lasu ‘o psie porzuconym 
w lesie’.

Sporą grupę stanowią zestawienia nazywające różne typy obroży 
dla psów: obroża antyszczekowa, obroża elektryczna, obroża uzdowa, 
obroża zaciskowa oraz smyczy: smycz ringowa, smycz wystawowa. 
W polu tematycznym „określenia osób tworzących środowisko mi-
łośników psów” odnotować można frazeologizmy nazywające osoby 
dotknięte syndromem zbieractwa – przygarniania bezdomnych psów, 
bez możliwości zapewnienia im odpowiednich warunków do życia: 
kolekcjoner psów, kolekcjonerka psów, zbieracz psów, zbieraczka psów 
oraz zestawienia dotyczące prezentowania psów na wystawach: wy-
stawiacz psów, wystawiaczka psów.W omawianym materiale znalazły 
się także takie zestawienia, jak: psi hotel oraz wizyta na pazurki, czyli 
wizyta z psem u specjalisty w celu obcięcia mu pazurów.

Przegląd wyekscerpowanego z forów internetowych materiału lek-
sykalnego pozwolił odnotować około 30 nowych zwrotów. Znaczna 
ich część mieści się w polu tematycznym dotyczącym szkolenia psów: 
kagańcować psa, klikać psa, klatkować psa, kennelować psa, kojcować 
psa, smyczować psa, wyspacerować psa, wybiegać psa, wystawiać psa, 
wyciszyć psa. Interesującym przykładem środowiskowego zwrotu jest 
palić miskę, który odnosi się do jednej z popularnych wśród psiarzy 
metod szkolenia psów, polegającej na podawaniu zwierzęciu jedzenia 
wyłącznie z ręki.

Wśród zwrotów odnotowałam także takie, które zaklasyfikowałam 
do pola tematycznego mieszczącego określenia związane ze zdrowiem 



213

psa: ciachnąć psa, odkleszczyć psa, odjajczyć psa, odrobalić psa, 
zaobrożować psa. W polu tematycznym „określenia związane z bez-
domnością psów” znalazł się jeden zwrot tymczasować psa ‘przyjąć 
psa ze schroniska do opieki tymczasowej’. Z kolei na zapewnienie psu 
opieki pod nieobecność właściciela używa się zwrotu hotelować psa.

Kilka zwrotów mieści się w podpolu tematycznym określeń zwią-
zanych z behawioryzmem psów: bronić miski, bronić michy i bronić 
zasobów, które definiować można jako ‘zachowywać się agresywnie 
w celu obrony ważnych zasobów, czyli ważnych dla psa przedmiotów’, 
a także chodzić na luźnej smyczy ‘o psie: odpowiednio, poprawnie dać 
się prowadzić na smyczy’, chodzić na wyrwirączkę ‘o psie: nieodpo-
wiednio chodzić na smyczy, wyrywać się ze smyczy’, dać psu wolną 
łapę ‘pozwolić psu zachowywać się tak, jak chce’. Jeden zwrot obrazuje 
zachowanie psa: robić francuza ‘krzyżować łapy w postawę francuską’. 

6.3. Jednostki leksykalne przejęte z języka ogólnego

Jednym z nadrzędnych sposobów wzbogacania słownictwa środowi-
skowego jest nadawanie nowych znaczeń wyrazom występującym już 
w polszczyźnie i jej odmianach. Również przejmowaniu przez język 
miłośników psów środków językowych z zasobu polszczyzny ogólnej 
towarzyszy zmiana znaczeniowa, a jednostki, którym nadano nowe 
znaczenie, nazywa się w literaturze językoznawczej neosemantyzmami. 
Jak zauważa Małgorzata Witaszek-Samborska, pojęcie to obejmuje 
dwie różne genetycznie klasy jednostek leksykalnych. Pierwszą klasę 
stanowią nowe znaczenia, które są rezultatem ewolucji semantycznej 
wyrazu na gruncie polszczyzny; dotyczą one rodzimych wyrazów (np. 
cepelia pot. ‘wytwory kultury ludowej tworzone seryjnie, masowo; tak-
że: imitacja, podróbka’) oraz wcześniej zapożyczonych do polszczyzny 
(np. kajak pot. ‘duży but’). Za neosemantyzmy powstałe na gruncie 
rodzimym badaczka uznaje utrwalone w języku jednostki leksykalne 
stosowane w nowym znaczeniu, powstałe w drodze derywacji seman-
tycznej (Witaszek-Samborska 2007: 125–126). Drugą klasę tworzą 
nowe znaczenia przejęte do polszczyzny z języków obcych – pożyczki 
semantyczne (kalki semantyczne): tożsame formalnie z wcześniejszym 
zapożyczeniem właściwym (np. globalny ‘ogólnoświatowy’ (ang. glo-
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bal) – dawniej: ‘całościowy’), a także różne formalnie od obcego wzorca 
(np. mysz, myszka ‘urządzenie elektroniczne do sterowania operacjami 
komputera, częściowo zastępujące klawiaturę’ (ang. mouse) – dawniej 
tylko o zwierzęciu) (Witaszek-Samborska 2007: 126).

Barbara Pędzich zauważa, że derywacja semantyczna przebiega 
w wypadku neosemantyzmów środowiskowych41 odmiennie niż 
w przypadku środków językowych, które są używane w nowym zna-
czeniu w tej samej odmianie języka, w związku z czym można uznać, 
że właściwie są to dwa rodzaje neosemantyzacji. Derywacja, która 
zachodzi na gruncie jednej odmiany języka, ma – zdaniem badaczki 
– charakter wewnętrzny, czyli wzbogaca słownictwo od środka. Neo-
semantyzacja zachodząca w innej odmianie niż ta, z której pochodzi 
podstawa derywatu, ma charakter ekspansywny. Istnienie tych dwóch 
typów derywacji semantycznej jest wynikiem, a zarazem potwierdze-
niem dwoistej natury socjolektu, który nie jest izolowanym zbiorem 
jednostek językowych, ale częścią polszczyzny rozumianej jako zbiór 
wszystkich odmian leksykalnych (Pędzich 2012: 86–87). 

W wyekscerpowanym materiale jest ok. 120 neosemantyzmów. Naj-
większa ich część uzyskała nowe znaczenie w wyniku metaforyzacji, 
czyli dzięki „asocjacjom na podstawie podobieństwa desygnatów – 
rzeczywistego lub tylko przypisywanego im przez podmiot poznający” 
(Witaszek-Samborska 2007: 132). To podobieństwo może dotyczyć 
cech wyglądu elementów otaczającego nas świata (rozmiar, kształt, 
kolor itp.). Metafora często jest też wynikiem tożsamości lub zbieżno-
ści funkcji, przeznaczenia, sposobu działania itp. wyłącznie mentalnie 
przypisywanych desygnatom przez człowieka. W zebranym materiale 
socjolektalnym występują również leksemy utworzone w procesie 
zawężenia zakresu (specjalizacji). Przeniesienia znaczenia występują 
również w relacji metonimii zachodzącej między elementami współ-
występującymi (Witaszek-Samborska 2007: 132–135). 

41 O sposobach tworzenia neosemantyzmów w środowiskowych odmianach polsz-
czyzny zob. Kędzierski 1998.
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6.3.1. Neosemantyzmy powstałe w wyniku metafory

Liczną grupę jednostek leksykalnych w badanym socjolekcie sta-
nowią neologizmy semantyczne powstałe na drodze metaforyzacji. 
Metaforami odwołującymi się do podobieństwa wyglądu dwóch przed-
miotów są przede wszystkim środowiskowe określenia wyglądu psów. 
Wśród wyekscerpowanych na forach internetowych jednostek zaklasy-
fikowanych do pola tematycznego „określenia wyglądu psów” wyra-
zami, którym nadano nowe znaczenie, są na przykład nazwy słodyczy: 
czekolada – pies rasy labrador retriever w kolorze czekoladowym oraz 
biszkopt – pies rasy labrador retriever o umaszczeniu biszkoptowym. 
Nowe znaczenia nadano nazwom maskotek dla dzieci – przytulanka, 
pluszak, w socjolekcie psiarzy nazywających psy o puszystej sierści, 
których wygląd przypomina maskotkę, do czego nawiązuje także neo-
semantyzm ozdóbka.

Spory zbiór jednostek leksykalnych, od których derywowano nowe 
znaczenie, to nazwy pożywienia, np.: bulwa ‘pies rasy buldog francu-
ski’, chrupki ‘rodzaj suchej karmy dla psów’, parówka ‘pies rasy jamnik, 
którego wydłużony kształt ciała przypomina parówkę’, rogalik ‘okre-
ślenie ogona psa kształtem przypominającego rogalik’ oraz wisienka 
‘określenie jednostki chorobowej, polegającej na wypadnięciu gruczołu 
trzeciej powieki, która kształtem i kolorem przypomina wiśnię’. Pośród 
określeń wyglądu psa nazwami, którym nadano nowe znaczenie, są 
określenia elementów ubioru: krawat i kryza – długa sierść wokół szyi, 
okulary – okrągłe jasne okolice sierści na kufie psa, skarpetki – biała 
sierść na łapach psa przypominająca skarpetki oraz żabot – długa sierść 
na dolnej części szyi psa. Wśród nominacji derywowanych semantycz-
nie od nazw części garderoby interesujące przykłady to sweter, który 
w języku psiarzy oznacza psa rasy seter irlandzki, oraz szelki – rodzaj 
uprzęży dla psów. Do pozostałych egzemplifikacji wyglądu psów 
należą neologizmy semantyczne: chorągiew, korkociąg, szabelka (na-
wiązania do wyglądu ogona), czarnuch, gwiazdka, latarenka, strzałka 
(nawiązania do umaszczenia), kudłacz (nawiązanie do sierści), radary 
(nawiązanie do uszu psa). 

Kolejną grupę wyrazów utworzonych na drodze neologizacji seman-
tycznej stanowią określenia derywowane od nazw osób: arystokrata, 
czyli pies o eleganckim wyglądzie (ale także w drugim znaczeniu – pies 
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o dumnym, wyniosłym charakterze), blondyn, blondyna i blondynka 
– psy rasy labrador retriever o umaszczeniu biszkoptowym, mięśniak 
– nawiązujący do wyglądu psa, a także związane z agresywnym za-
chowaniem psa: agresor, bestia, bydlę, dominant, tyran, zabijaka, oraz 
z psim „sposobem bycia”: włóczykij , śmieciarz, złodziej; określenie 
śmierdziel odnosi się do pokarmu dla psa o charakterystycznym inten-
sywnym zapachu.

Wśród neosemantyzmów znalazły się takie, które pochodzą od 
nazw akcesoriów do sprzątania: mop – psy rasy owczarek węgierski 
komondor, owczarek węgierski puli oraz owczarek z Bergamo, których 
sierść wyglądem przypomina mop, szczotka – psi ogon przypomina-
jący wyglądem szczotkę. Ciekawą grupę nazw stanowią derywowane 
semantycznie od określeń motoryzacyjnych: niskopodłogowiec, nisko-
podwoziowiec i przegubowiec – pies o krótkich łapach (określenia te 
zaklasyfikowałam do podpola tematycznego „wielkość psa”), a także 
buldożer – pies rasy buldog angielski, ciężarówka – suka w ciąży oraz 
podwozie – żartobliwe określenie brzucha psa (nominacje umieszczone 
w polu tematycznym „inne określenia psów”). W polu tematycznym 
„określenia ras psów” – mechanizm metaforyzacji spowodował nadanie 
nowego znaczenia nazwom mieszkańców obszarów geograficznych: 
afgan (pies rasy chart afgański), angol (pies rasy buldog angielski), 
argentyńczyk (pies rasy dog argentyński), australijczyk (pies rasy owcza-
rek australisjki aussie), azjata (pies rasy owczarek środkowoazjatycki), 
azjatka (suka rasy owczarek środkowoazjatycki), brytyjczyk (pies rasy 
beagle oraz pies z grupy ras brytyjskich psów pasterkich: owczarek 
szkocki (collie), owczarek szetlandzki (sheltie), border collie, bearded 
collie, owczarek staroangielski (bobtail), welsh corgi cardigan i pem-
broke, lancashire heeler), francuz (pies rasy buldog francuski), irland-
czyk (pies rasy seter irlandzki), japończyk (pies rasy szpic japoński), 
portugalczyk (pies rasy portugalski pies dowodny), szkot (pies rasy 
terier szkocki). 

Wśród neosemantyzmów powstałych w wyniku metafory znalazły 
się rzeczowniki: złodziej, żebrak i żebranie oraz czasownik żebrać 
dotyczące zachowania psów kradnących lub wymuszających jedzenie. 
Do neosemantyzmów zaliczyć można także wyrazy smak i smakołyk 
– nominacje przekąsek dla psów, często stosowanych podczas tresury 
jako nagroda. 
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Do pozostałych neologizmów semantycznych utworzonych na dro-
dze metaforyzacji należą określenia akcesoriów dla psów: łóżko i ponton 
(legowiska dla psa), klatka (klatka kennelowa), kolia (ozdobna obroża 
dla psa) oraz adopcja (wzięcie pod opiekę psa ze schroniska), gryzak 
(rodzaj pokarmu dla psa), papier (rodowód), zbieracz (osoba, która 
nałogowo przygarnia zwierzęta, nie zapewniając im odpowiedniej 
opieki), zbieractwo (nałogowe przygarnianie zwierząt) oraz czasownik 
wystawiać (psa) ‘odpowiednio prezentować psa podczas wystawy’.

6.3.2. Neosemantyzmy powstałe w wyniku metonimii

Innym rodzajem neologizmów semantycznych w słownictwie psia-
rzy są określenia powstałe na drodze metonimizacji. W wyekscerpo-
wanej leksyce u podstaw tego typu zmian znaczeniowych leżą nazwy 
części ciała: ogon jako określenie psa, a także nazwy naczyń i opakowań 
w nominacjach posiłku dla psa: miska, micha, puszka, pucha. 

6.3.3. Neosemantyzmy powstałe w wyniku zwężenia znaczenia

Kolejnym typem neosemantyzmów są określenia powstałe w pro-
cesie zwężenia zakresu znaczeniowego. Analiza leksyki pozwoliła 
mi wskazać tylko jeden przykład tego rodzaju formacji – umieralnia 
‘schronisko dla zwierząt, które nie spełnia norm wymaganych przez 
powiatowego lekarza weterynarii’ (WSJP PAN: ‘miejsce charaktery-
zujące się bardzo skromnymi warunkami, w którym umieszcza się 
osoby lub zwierzęta niemające z jakiegoś powodu szans na przeżycie, 
aby tam umarły’).
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Zakończenie

Aleksander Wilkoń wskazuje na takie warunki funkcjonowania 
socjolektu, jak: istnienie środowiska społecznego, którego członkowie 
powiązani są więziami wewnątrzgrupowymi (kulturowymi i towarzy-
skimi), stabilność grupy, poczucie odmienności w stosunku do innych 
grup, a także brak ograniczenia wyłącznie do kontaktów zawodowych 
(Wilkoń 2000: 92). To właśnie poczucie wspólnoty i proces adaptacji 
przez użytkowników danej odmiany języka stanowią zatem kluczowe 
czynniki decydujące o funkcjonowaniu socolektu (Kołodziejek 2005: 
36). Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że o właściwo-
ściach leksyki, którą posługuje się dane środowisko tworzące socjo-
lekt, decyduje także w dużym stopniu zaangażowanie emocjonalne 
w dziedzinę stanowiącą hobby, pasję użytkowników badanej odmiany 
języka – w przypadku socjolektu miłośników psów takim obiektem 
zainteresowań jest pies. Język środowiska miłośników psów można 
zaliczyć do socjolektów i z tego względu, że, jak twierdzi Stanisław 
Grabias, w przypadku socjolektów „o typie więzi społecznej decyduje 
zestaw wartościujących sądów podzielanych w jakiejś sprawie przez 
członków wspólnoty, wyznaczających im sposoby występowania 
i decydujących o ich świadomości” (Grabias 1994: 112). Jak dowodzą 
poczynione przeze mnie badania, w leksyce miłośników psów okre-
ślenia negatywnie wartościujące są nieliczne.

W badaniach przedstawionych w niniejszej książce nawiązałam 
do teorii pól tematycznych zaproponowanej przez Teresę Smółkową. 
Wyrazy składające się na zasób leksykalny są jednak – jak zaznacza 
Smółkowa – nie tylko nazwami odpowiadających im fragmentów rze-
czywistości pozajęzykowej, lecz przede wszystkim stanowią odzwier-
ciedlenie sposobu interpretacji tych fragmentów przez nazywającego 
go człowieka, należącego do określonej wspólnoty (Smółkowa 2001: 
99). Leksemy i połączenia wyrazowe wyekscerpowane z rozmów 
prowadzonych na portalach internetowych stały się podstawą wydzie-
lenia w słownictwie psiarzy następujących pól i podpól tematycznych 
(w nawiasach podaję udział procentowy jednostek leksykalnych w po-
szczególnych polach tematycznych): nazwy ras psów (ok. 29 %), ogólne 
określenia psów (ok. 4,5%), określenia wyglądu psów (ok.11,5%) – 
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w tym polu wyróżniłam podpola tematyczne: określenia koloru psiej 
sierści, określenia rodzajów psiej sierści, określenia oczu psa, określenia 
psich uszu, określenia elementów pyska psa, określenia elementów 
umaszczenia psa, określenia psich ogonów, określenia psich sylwetek, 
określenia psów małych, określenia psów o krótkich łapach, określenia 
psów otyłych, określenia psów po kastracji i suk po sterylizacji oraz 
inne określenia wyglądu psów. Kolejne pola tematyczne to: określenia 
charakteru psów (ok. 4%), określenia związane z bezdomnością psów 
(ok. 4,5%), nazwy pożywienia dla psów (ok. 4%), określenia osób 
tworzących środowisko miłośników psów (ok. 7%) – w tym polu, 
wyróżniłam podpola tematyczne: ogólne określenia miłośników psów, 
określenia miłośników psów konkretnej rasy, określenia osób działają-
cych na rzecz psów przebywających w schronisku dla zwierząt, nazwy 
osób zajmujących się psami zawodowo, określenia osób negatywnie 
postrzeganych w środowisku miłośników psów, określenia weterynarzy. 
Kolejne pola tematyczne to: nazwy miejsc związanych z psami (ok. 2%), 
określenia związane z użytkowością psów (ok. 2%), nazwy akcesoriów 
dla psów (ok. 5%), określenia płci psów (ok. 13,5%) – w tym polu 
tematycznym wyróżniłam podpola tematyczne: ogólne określenia suk 
i określenia suk danej rasy, określenia dotyczące zdrowia (ok. 5%) – 
w tym polu tematycznym wyróżniłam podpola tematyczne: określenia 
chorób psów, określenia objawów chorób u psów, określenia badań 
i zabiegów, określenia psów dotkniętych chorobą. Kolejnym polem 
tematycznym są określenia związane ze szkoleniem psów (ok. 8,5%), 
w którym wyróżniłam podpola tematyczne: określenia metod szkolenia 
psów, określenia związane z behawioryzmem psów, określenia komend 
oraz określenia psich sportów.

Pod względem formalnym w zgromadzonym materiale leksykalnym 
zostały wydzielone trzy zasadnicze grupy leksemów: zapożyczenia 
zewnętrzne, jednostki leksykalne utworzone na gruncie socjolektu 
miłośników psów oraz jednostki leksykalne przejęte z języka ogólne-
go. W badanym socjolekcie najliczniejszą grupę stanowią neologizmy 
słowotwórcze – ok. 68% wszystkich struktur, następnie neosemanty-
zmy – ok. 29% wyrazów, najmniejszą zaś grupą są zapożyczenia – ok. 
3% jednostek leksykalnych. Wśród neologizmów słowotwórczych 
najwięcej jest konstrukcji rzeczownikowych – około 93%, konstrukcje 
czasownikowe to około 6%, a struktury przymiotnikowe – 1%. 
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Kluczową rolę w tworzeniu słownictwa miłośników psów odgry-
wa derywacja słowotwórcza. Mniejszy udział w pomnażaniu zasobu 
leksykalnego ma neosemantyzacja, znikomy zaś udział mają zapoży-
czenia zewnętrze. Na marginesie warto dodać, że derywacja, zwykle 
dodatnia, jest także źródłem powstawania psich imion (zob. Warda-
-Radys 2013: 437). W grupie neologizmów słowotwórczych dominują 
głównie jednostki z sufiksami -ek (cotonek, raselek) oraz -ik (dredzik, 
ozik, staffik) jako wykładnikami deminutywności leksemów. Liczny 
zbiór wyrazów stanowią również formacje feminatywne utworzone 
za pomocą sufiksu -ka (bernenka, labradorka, weterynarka). W ba-
danym materiale wyróżnić można także określenia czynności – są 
to głównie struktury z sufiksami -anie, -enie, które charakteryzują 
różnorodne praktyki i zabiegi podejmowane przez hodowców psów, 
ale także dotyczą zachowań swoistych dla czworonogów (CSowanie, 
kagańcowanie, kolczatkowanie). W języku pasjonatów psów można 
ponadto wskazać przykłady uniwerbizmów (marketówka, gruzowiec), 
formacji powstałych w wyniku elipsy (cavalier, malinois) oraz skró-
towców (DT, JTR, TM). W prezentowanej odmianie języka pojawiają 
się również nowe konstrukcje czasownikowe (struktury prefiksalne: 
wyspacerować (psa), wybiegać (psa) oraz formacje paradygmatyczne 
(barfować, tymczasować) i przymiotnikowe (np. bezjajeczny). Jednym 
ze sposobów wzbogacania słownictwa pasjonatów psów jest także 
tworzenie nominatywno-ekspresywnych związków frazeologicznych 
– wyrażeń rzeczownikowych (więzień lasu) i zwrotów (odrobalić psa, 
smyczować psa) oraz zestawień (dom tymczasowy, pies nakolankowy). 
Dość liczny zbiór jednostek leksykalnych stanowią określenia powstałe 
w wyniku neologizacji semantycznej. Wśród tego rodzaju struktur 
przeważają neosemantyzmy utworzone w wyniku metafory (blondyn, 
rogalik, szabelka), znacznie mniejszą część leksyki tworzą formacje 
metonimiczne (ogon, miska) i powstałe w wyniku zawężenia znaczenia 
(umieralnia). 

Analizując funkcje jednostek leksykalnych, skupiłam się na funk-
cjach ekspresywnej oraz nominatywnej, które uznałam za istotne w ba-
daniach nad językiem środowiskowym miłośników psów. Charles Bally, 
pisząc o ekspresywności słownictwa, wskazał, że „ekspresywny jest 
każdy fakt językowy, który kojarzy się z jakimś wzruszeniem” (Bally 
1966: 110). Mając na uwadze ten pogląd, należy stwierdzić, że osoby 
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tworzące omawianą wspólnotę komunikacyjną używają żartobliwych 
i pieszczotliwych określeń właśnie po to, aby podkreślić swój stosunek 
do psów – sympatię, przywiązanie i miłość. W badanym socjolekcie 
występują struktury językowe o funkcji nominatywnej (hotel dla psów, 
wet, wizyta poadopcyjna), jednak znacznie więcej jest formacji peł-
niących funkcję ekspresywną, co należy tłumaczyć chęcią wyrażenia 
pozytywnego ładunku emocjonalnego – najbardziej swoistej cechy 
tej wspólnoty komunikatywnej. Omawiany socjolekt można zatem 
zaliczyć do socjolektów o prymarnej funkcji ekspresywnej. Mniejszy 
udział leksemów nominatywnych spowodowany jest prawdopodobnie 
tym, że środowisko psiarzy jest bardzo zróżnicowane – są to np. osoby 
zajmujące się psami zawodowo (trenerzy, behawioryści, hodowcy, we-
terynarze, groomerzy, wolontariusze ze schronisk dla zwierząt – stąd 
częściowy udział jednostek leksykalnych o funkcji nominatywnej), 
jednak w przeważającej części są to po prostu posiadacze psów i oso-
by, które planują przygarnięcie zwierzaka. Największą grupę stanowią 
ekspresywizmy nazywające psy lub psy poszczególnych ras (piesełek, 
bullmiś, złotko), a także jednostki opisujące charakter zwierzęcia (bestyj-
ka czy bojuch) i wygląd psa (dredzik, marmurek, bezogonek). Użycie 
augmentatywnych struktur nie ma na celu podkreślenia pejoratywnego 
stosunku do psa (mopsidło, suczydło), poza formacjami nazywającymi 
osoby negatywnie postrzeganymi przez wspólnotę, które nie dbają 
o zwierzęta lub wręcz robią im krzywdę (pseuduch, rozmnażacz). 
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Słownik w układzie alfabetycznym

Niniejszy słownik obejmuje wszystkie jednostki leksykalne opisa-
ne w pracy poświęconej socjolektowi miłośników psów. Elementami 
językowymi tworzącymi artykuły hasłowe są jednostki ciągłe, związki 
frazeologiczne oraz zestawienia i skrótowce. Definicja znajduje się 
przy nazwie pełnej, przy skrótowcu zaś zamieszczono najpierw roz-
winięcie skrótu, a po nim pełną definicję. Jednostki językowe uznano 
za socjolektalne na podstawie kryterium innowacyjności względem 
polszczyzny ogólnej. Podstawę weryfikacji statusu leksemów stanowiły 
następujące słowniki:

Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.
Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. 1–11, 

Warszawa.
Dubisz S., Sobol E. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego 

PWN 2.0., Warszawa. 
Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, War-

szawa.
Fliciński P., b.r., Współczesny słownik frazeologiczny (dostęp online: 

repozytorium.amu.edu.pl).
Fliciński P., 2012, Wielki słownik frazeologiczny, Poznań.
Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A. (red.), 2013, Wielki słownik 

frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa.
Müldner-Nieckowski P., 2003, Wielki słownik frazeologiczny języka 

polskiego, Warszawa.
Żmigrodzki P. (red.), b.r., Wielki słownik języka polskiego PAN, https://

wsjp.pl
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Struktura artykułu hasłowego

1. Hasło pogrubione; może występować w postaci wariantywnej, jeśli 
w cytatach jest różnie zapisywane, np. tricolorek/trikolorek. Nie-
które hasła są skrótowcami od pełnych nazw, co zaznaczono przed 
definicją, podano też pełną nazwę (rodzimą bądź obcą), np. BOB 
skr. od ang. Best Of Best. 

2. Numeracja po haśle występuje przy hasłach, które mają taką 
samą formę graficzną, lecz różne znaczenie, np. francuz 1 ‘pies 
rasy buldog francuski’, francuz 2 ‘deformacja ułożenia psich łap 
w postawie francuskiej’.

3. Definicja ujęta w łapki definicyjne, sformułowana na podstawie 
kontekstu, np. tricolorka/trikolorka ‘suka należąca do ras o trój-
kolorowym umaszczeniu’.

4. Cytat prezentujący daną jednostkę leksykalną w kontekście. Każdą 
jednostkę zobrazowano jednym cytatem; w artykułach hasłowych 
zawierających formy wariantywne podano po jednym cytacie dla 
każdego wariantu. Zachowano oryginalną postać graficzną przyta-
czanych tekstów, np. tricolorka/trikolorka ‘suka należąca do ras 
o trójkolorowym umaszczeniu’: Pollcia, to pierwsza tricolorka 
pozostawiona w mojej hodowli. Jest już czwartym pokoleniem. Ta 
suczka, to wielki temperament i żywiołowy charakter (surdykowska.
pl); Moja trikolorka jest nieznośna, wiecznie ucieka przed wetem, 
ja już nie mam do niej siły (dogomania.com).

5. Źródła cytatów: po każdym cytacie w nawiasie podano źródło 
internetowe, z którego zaczerpnięto przytoczoną wypowiedź (por. 
wyżej: (surdykowska.pl), (dogomania.com)).

6. Odsyłacz [zob. też:] do haseł synonimicznych, zamieszczany 
na końcu artykułu hasłowego, np. obrona miski [zob. też: obrona 
zasobów]. Za synonimiczne zostały uznane także pary jednostek 
leksykalnych: skrótowiec i pełna nazwa wielowyrazowa, np. TM 
[zob. też: tęczowy most].
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Wykaz zastosowanych w słowniku skrótów:

ang. – angielski
fr. – francuski
skr. – skrót
zob. też – zobacz też
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adopciak ‘pies adoptowany ze schro-
niska’: Witam, na poczatku, jestem 
stalym gosciem na forum i bardzo 
cenie sobie Panstwa porady, za co 
serdecznie dziekuje. Moj pies ok. 
1-2 lat (adopciak), wg ksiazeczki 
zdrowia w sierpniu 2017 mial 
w schronisku przeprowadzona 
kastracje (cowsierscipiszczy.pl).

adopcja ‘wzięcie pod opiekę psa ze 
schroniska’: Ta decyzja będzie 
wymagać od Ciebie wiele cier-
pliwości i zrozumienia w stosunku 
do zwierzaka. Adopcja to poważ-
ny krok w Twoim życiu. Bezpań-
skie czworonogi wymagają innego 
traktowania niż psiaki z hodowli, 
ale przekonasz się o tym, że pies 
ze schroniska kocha mocniej (na-
szezoo.pl).

adopcyjka ‘wzięcie pod opiekę 
psa ze schorniska’: matko jakie 
cudeńko!!!! Już ściągam tu kole-
żanke Ewe – Ewa odwdzięcz sie 
:) za przyjecie do mnie Waszego 
tymczasa, adopcyjka u Twojej ko-
leżanki, hehe :) (dogomania.com).

adresówka ‘element obroży psa, 
na którym widnieją dane kon-
taktowe właściciela psa oraz 
adres zamieszkania’: Co wasze 
psiaki mają wypisane na adre-
sówkach?? Moje mają tylko imię 
i adres (wartagoldena.org.pl).

afgan ‘pies rasy chart afgański’: 
Przez swoją niezależność, nie jest 
to pies dla każdego. Dla wybra-
nych raczej. Afgan chodzi swoimi 
ścieżkami, blisko mu do kota. 
Osobiście, nie zdecydowałabym 

się nigdy na tą rasę, chyba głów-
nie ze względu na sierść No i tak 
„przeskakiwać” z ONka na afga-
na...? (psiakosc.com).

agilitka ‘agility – sport dla psów 
polegający na tym, że pies pro-
wadzony przez swojego prze-
wodnika głosowymi i ruchowymi 
komendami musi pokonać bez-
błędnie i jak najszybciej specjalny 
tor przeszkód’: Z psem najlepiej 
trenować, jeżeli ukończy rok 
z powodu wzrostu (bynajmiej ja 
tak wyczytałam ;)) więc wszystko 
przed Wami :Dufff, jak dobrze:) 
bo już sie bałam ze nałapał sie 
jakiś dziwnych nawyków i nic nie 
pomorze:) moze taka agilitka to 
sposób na NORMALNE zacho-
wanie... (dogomania.com).

agilitowiec ‘przewodnik psa biorą-
cego udział w sportach agility’: 
To pies, który nie zatracił cech 
użytkowych, ma silny instynkt my-
śliwski, nie jest prosty w prowa-
dzeniu, o czym moze powiedzieć 
wielu agilitowców startujących 
z tymi psami. Raczej polecałabym 
go osobom z pewnym, o ile nie 
dużym doświadczeniem (forum.
mampsa.pl).

agility ‘sport dla psów polegający 
na tym, że pies prowadzony przez 
swojego przewodnika głosowymi 
i ruchowymi komendami musi po-
konać bezbłędnie i jak najszybciej 
specjalny tor przeszkód’: Psiak 
musi pokonać bezbłędnie i jak 
najszybciej specjalny tor prze-
szkód. Trenowanie agility pomaga 
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zbudować niezwykłą więź między 
człowiekiem a psem. A to jest 
bezcenne! Serdecznie polecam 
i zachęcam do wspólnej zabaw 
(forum.echodnia.eu).

agresor ‘agresywny pies’: Chodzi 
mi o zachowanie moje i mojego 
psa, które nie sprowokuje psów 
do walki, a agresora wręcz uspo-
koi? (zapytaj.onet.pl).

airedalka ‘suka rasy airedale terier’: 
Jaki trymer? Zależy od futra, 
u mojej airedalki był niezastąpio-
ny taki Mars, ogólnie używałam 
go jak szczotki wyjmował sporo 
podszerstka a reszta to paluszka-
mi lub trymerami, westa też tym 
traktuję. Taki trymer wygładza 
psa, poleciłam kilku osobom ze 
sznaucerami i są zadowolone 
(terierkowo.fora.pl).

alaskan ‘pies rasy Alaskan malamu-
te’: Alaskany to rasa pierwotna, 
ukształtowana wieki temu przez 
surowy klimat Arktyki oraz po-
trzeby tamtejszego człowieka. 
Psy w typie północnym zawsze 
pracowały służąc człowiekowi 
przenosząc lub przeciągając 
ładunki czy nawet towarzysząc 
w polowaniach na zwierzynę 
(adopcjemalamutow.pl).

amerykan ‘pies rasy cocker spaniel 
amerykański’: Heh... Ja mam 
osiem...:-) same cocker spa-
niele :-)- ok.14 letni amerykan 
adoptowany z azylu 2,5 roku 
temu- i angliki : 7,5 letnia pra-
wie-cockerka,6 letni pies,5 letnia 
sunia,4 letnia sunia,3 letnia sunia 

i dwa 9,5 miesięczne rozbójni-
ki – piesek i suczka :-) (forum.
gazeta.pl).

amerykaniec ‘pies rasy cocker spaniel 
amerykański’: Banana piorę w Tro-
piclean, a amerykańce, po wielu 
testach z gorszym bądź lepszym 
skutkiem ostatecznie w PlushPup-
py – krzywiłem się strasznie na ten 
wynalazek, bo ceny mają kosmicz-
ne, do czasu aż na wystawie nie 
zobaczyłem mojej suki obok mio-
towej siostry z ewidentnie gorszym 
włosem – moja prana w MrGro-
om (chyba), a siostra właśnie 
w PlushPuppy – różnica powala-
jąca! (psiakosc.com).

amstafficzka ‘suka rasy american 
Staffordshire terrier’: Myślę, 
że jak większość z niecierpli-
wością wypatruje wiadomości 
o Amelce, to wyjątkowa dziewczy-
na. Trafiło mnie jak przeczytałam 
o tej alergii. Pisaliście, że w domu 
do którego trafiła Amelka, wcze-
śniej była „ukochana amstafficz-
ka”. Na nią dziecko nie miało 
alergii (fundacja-ast.pl).

amstaffka ‘suka rasy american Staf-
fordshire terrier’: mamy 4 letnią, 
rasową suczkę amstaffkę. Suczka 
jest amstaffem specyficznym bar-
dzo spokojnym, wręcz osowiałym, 
nieskorym do zabaw (od święta 
gania za kijkami itp). Jest kochaną 
przytulaną. Psa obronnego nie dało 
się z niej zrobić (goldenline.pl).

anatolek ‘pies rasy owczarek anatoli-
sjki’: 2 anatolki czekają w schro-
nisku na Paluchu (pupileo.pl).
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angol ‘pies rasy buldog angielski’: 
dołącz do grona miłośników Bul-
dogów !dowiedz się więcej na te-
mat tej wspaniałej rasy, poznaj 
ludzi którzy maja ta samą pasję! 
dowiedz się gdzie najlepiej kupić 
szczeniaka, poznaj hodowle Bul-
doga Angielskiego, zobacz nasze 
angole, przyłącz się do spotkań 
na spacerkach ze swym buldo-
giem! (buldog-angielski.org.pl).

aporter ‘pies aportujący’: Pies wy-
soce inteligentny, łatwy w ukła-
daniu, bardzo wytrwały. Silny 
i dobry pływak, urodzony i wy-
trwały aporter na lądzie i w wo-
dzie, gotowy do pracy w każdym 
momencie. Jego silna potrzeba 
aportowania oraz wesołość są 
niezbędnymi cechami potrzebny-
mi do pracy (psiakosc.com).

aporterka  ‘suka aportująca’: 
Po odejściu Tao do Orki do-
łączyła Ira, kolejny owczarek 
niemiecki z linii użytkowej, wil-
czasta suczka z hodowli państwa 
Majtasów z Bratysławy. Ira to 
temperamentna, a zarazem zrów-
noważona suka, o stabilnych ner-
wach, zdecydowana i zapamiętała 
w działaniu,o silnych pierwotnych 
istynktach, mocna aporterka, 
z ogromną pasją do pracy węcho-
wej i obrony (szkoleniepsow.net).

argentyńczyk ‘pies rasy dog argen-
tyński’: Nikt nie mówił, że będzie 
łatwo. Argentyńczyki są rasą 
naprawdę EKSKLUZYWNĄ, 
BARDZO WYMAGAJĄCĄ. Jeżeli 
wybierasz psa, którego instynktu 

zakodowanego w specyfice jego 
‚rasowości’, nigdy nie będziesz 
w stanie rozładowywać z nim, 
w naturalny dla tego psa sposób, 
to ponosisz określone konsekwen-
cje tego wyboru (zuzpasjaodo-
goargentino.wordpress.com).

arystokrata 1 ‘pies o dumnym, 
wyniosłym charakterze’: To był 
pies, arystokrata. Dumny […] 
Będzie dobrze Fart, bo twoje imię 
zobowiązuje (psy.pl).

arystokrata 2 ‘pies o eleganckim 
wyglądzie’: Piękny pies, jest on 
psem wystawowym. To arystokra-
ta wśród psów (wamiz.pl).

AST skr. od american Staffordshire 
terrier ‘pies rasy american Staf-
fordshire terrier’: Jeśli pies idzie 
z właścicielem to spoko, umiem 
odwrócić jej uwagę, ale z luźno 
biegającymi psiakami to jest 
kaplica. No i co najlepsze- naj-
więcej psów luźnobiegających to 
psy małe i jak zwracam uwagę 
właścicielom żeby zapięli psa 
na smycz to słyszę, że nie, bo on 
nic nie zrobi (często ci właściciele 
nawet smyczy ze sobą nie mają) 
a tego, że właśnie takie podbie-
ganie, obszczekiwanie innych 
psów może być prowokacją tego 
niestety ludzie nie rozumieją. 
Ostatnio doszłam do wniosku, 
że jeżeli dochodzi do jakieś spiny 
między psiakami a bierze w tym 
udział ast to ZAWSZE będzie wina 
asta(fundacja-ast.pl).

astek ‘pies rasy american Staf-
fordshire terrier’: Wybor miedzy 
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dwoma tak skrajnymi rasami 
wydaje sie dosc... dziwny. Zalezy 
czy chcesz pluszaka czy miesnia-
ka. Nad obydwoma musisz duzo 
pracowac. Labek bedzie wielkim 
przyjacielem wszystkich, astek....
no coz bedzie zwsze siac postrach 
(krakvet.pl).

astka ‘suka rasy american Stafford-
shire terrier’: Jak rozmawiałam 
z moimi wetami mówili, ze ko-
mórki moga wpływać na rozwój 
nowotworów – bo mogą tam się 
„usadowić”. i tak sie własnie 
zaczęłam zastanawiać, czy to nie 
one były min. powodem nowotwo-
ru u mojego onka – który nigdy 
nie chorował! (nie licząc zespołu 
konskiego ogona) no i w tej chwili 
borykam sie z guzem w brzuchu 
mojej astki. No ale może po prostu 
szukam jakiegoś wytłumaczenia, 
usprawiedliwienia tego, co sie 
stało :( (dogomania.com).

aussik ‘pies rasy owczarek austra-
lisjki aussie’: Tak, ja swojego 
aussika mogła bym chyba czesać 
godzinami i wyciągać coraz 
więcej futra. Tylko jest mały 
problem. On tego piekielnie nie 
znosi. A więc chciałam zapytać 
się Was, jak umilić czesanie psu 
(i może sobie)? […] Macie jakieś 
pomysły? Wiem, że wiele psów 
tego nie lubi, więc może i innym 
się przyda (aussie.phorum.pl).

australijczyk ‘pies rasy owczarek 
australisjki aussie’: heh... bylam 
w zwiazku, malo tego wystoso-
walam specjalne pismo odtyczace 

checi udzialu owczarkow austra-
lijskich w PIPie […] Organizator 
wszystkie przepisy ustalil wraz 
z wlascicelem owiec, ktory ma 
prawo do wyboru ras i do testu 
nie wybral australijczykow i mial 
o tego prawo (aussie.phorum.pl).

azjata ‘pies rasy owczarek środko-
woazjatycki’: Te psy są bardzo 
miłe i przyjemne przy codziennym 
przebywaniu z nimi. azjaty są 
przyjazne, jak wiele owczarków. 
Azjaty są posłuszne i komunika-
tywne, spokojne i mądre, a co 
najważniejsze – nigdy nie „za-
trzymują zębów” na właścicielu 
i członkach swojej rodziny (do-
gomania.com).

azjatka ‘suka rasy owczarek środ-
kowoazjatycki’ Azjata to wy-
bitny stróż,ale to raczej pies 
dla wytrawnej ręki. Choć bywa 
różnie.Koleżanka wzięła od ko-
goś kilkuletnią azjatkę i jest w tej 
chwili dużą,upasioną maskotką, 
azjatka. Nie stróżowanie jej 
w głowie,a prowadzenie psa oka-
zało się nazwyczaj łatwe.Po smut-
nej przeszłości,gdy zostawała 
sama na wiele godzin,a czasem 
dni,odwdzięcza się nowej rodzinie 
ogromną miłością (forum.mura-
tordom.pl).

BA skr. od buldog angielski ‘pies rasy 
buldog angielski’: Czy ktoś z Was 
kto ma i BF i BA w domu dostrze-
ga podobieństwa, która rasa jest 
bardziej polecana dla „niedo-
świadczonego” przewodnika? 
(adopcjebuldozkow.fora.pl).
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babesz ‘babeszjoza – choroba paso-
żytnicza psów’: czy po opisanych 
przeze mnie objawach macie 
pewność, że to babesz a nie bole-
rioza? zastanawia mnie głównie 
ten rumień... w opisach na ne-
cie przy boleriozie występował, 
a przy babesz nie.. ale to tylko net 
w końcu... (barfnyswiat.pl).

babeszja ‘babeszjoza – choroba pa-
sożytnicza psów’: Na babeszję są 
szybkie testy z krwi! natychmiast 
nalezy zacząc leczenie! Tu liczą 
sie godziny. wasz pies ma ksiązko-
we objawy. on natychmiast musi 
dostac zastrzyk....nie pamietam 
w tej chwili nazwy leku, oraz 
kroplówki! Biegiem w samochód 
i do innego weta w wiekszym mie-
scie! O ile jeszcze nie jest za póżno 
(dogomania.com).

babeszka ‘babeszjoza –choroba pa-
sożytnicza’: Biesiak nosi obroze 
Prevetic i zakraplam go dodat-
kowo fiprexem. Zlapal babeszke 
kiedys mimo obrozy, ale pewnie 
dlatego, ze byla brudna i nie 
przylegala do skory (krakvet.pl).

badanko ‘badanie psów’: Szami ma 
się bardzo dobrze, wczoraj byli 
u nas znajomi, od razu zaskarbil 
sobie ich serca, cała trójka zresztą 
robiła to cały wieczór z wielkim 
uporem. Jutro jedziemy na ba-
danka, damy znać co i jak. Miłego 
wieczoru. Trzymamy kciuki na ba-
dankach(wartagoldena.org.pl).

bakteryjka ‘choroba bakteryjna 
u psów’: Jutro badanie krwi, zo-
baczymy co po nim powie nasza 

pani doktor, ciężko jest pobrać 
mocz rano i zawieźć do bada-
nia świeży jak się pracuje i tak 
wyszłam szybciej z pracy Mam 
nadzieję, że to tylko jakaś typowa 
bakteryjka i wystarczy antybiotyk 
(goldenretriever.fora.pl).

barbetka ‘suka rasy barbet’: Melon 
i Lara -wiem ktore to psy, ale tej 
barbetki nie widzialam jeszcze :) 
(dogomania.com).

BARF skr. od ang. Biologically 
Appropriate Raw Food ‘sposób 
żywienia psa oparty na surowym 
mięsie, kościach, podrobach’: 
Drapanie się i lizanie łapek ustą-
piło, mam nadzieję ze sierść 
zacznie odrastać. Zastanawiam 
sie nad barfem, ponoć pomaga 
na alergię (karkvet.pl).

barfować ‘przygotowywać psu dietę 
opartą na BARF’: Barfuję od 
miesiąca dopiero, ale nadal je-
stem zwolenniczką suchych karm 
dobrej jakości i to się raczej nie 
zmieni (!) – jak komuś się chce, 
ma możliwość i pies dobrze reagu-
je niech barfuje, a jeśli ktoś nie 
chce, nie ma możliwości albo pies 
surowego nie toleruje to nie widzę 
problemu, by dalej prowadzić go 
na suchej karmie dobrej jakości 
z żadnym uszczerbkiem dla jego 
zdrowia i dobrego samopoczucia 
(krakvet.pl).

barfowanie ‘przygotowywanie psu 
diety opartejna BARF’: Co do go-
towego barfa typu piesek stefek, 
as pol, primex to stosowałem 
na początku, obecnie zaopatruję 
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się u nich tylko w żwacze. Po go-
towym barfie sensacji u nas nie 
było aczkolwiek brak mi zaufa-
nia do tych mielonek. Polecam 
znaleźć jakiś duży sklep, ubojnie, 
rzeźnie u siebie i tam się zaopatry-
wać, czasami w sklepach typu ma-
kro, selgros da się znaleźć fajne 
rzeczy. Poza tym jednym z plusów 
barfowania jest fakt że pies fajnie 
się rozładowuję podczas spoży-
wania pokarmu np. dużej szyjki 
indyzej:) Mielonke je tak samo 
jak karmę, zbytnio się nie wysila:) 
Więc lepiej kupić szyje, korpusy, 
skrzydła itd:) (fundacja-ast.pl).

bassecik ‘pies rasy basset hound’: 
witam, czy stosowaliście jakieś 
kapoki dla psów ? Ja mam basse-
cika rocznego i to jego pierwsze 
lato w życiu. Zastanawiam się 
nad zakupem czegoś takiego 
(krakvet.pl).

bassetka ‘suka rasy basset hound’: 
Poznajcie moje bassetki Lola 
i Kira <3 (dogomania.com).

bazarek ‘internetowa licytacja przed-
miotów lub usług na rzecz pomocy 
psom’: Kochani! Kilka dni temu 
zapraszaliśmy na nasz bazarek 
dla podopiecznych schroniska! 
Jeśli jeszcze go nie odwiedziliście 
– licytacje trwają do północy! 
Serdecznie zapraszamy! Wszyst-
kie fanty zostały podarowane, 
by nieść pomoc zwierzakom. 
Pamiętajcie – warto pomagać 
(schorniskogaj.pl).

BC skr. od border collie ‘pies rasy 
bordercollie’: Pies nie musi być 

borderem, aby był mądrym i in-
teligentnym... Każdy pies może 
z charakteru przypominać BC, 
ale nim nie musi być. Nie tylko 
bordery są inteligentne, bystre, 
szybkie, skoczne... inne rasy 
i kundelki też takie mogą być. 
Masz szczęście jeżeli twój pies 
przypomina z zachowania i cha-
rakteru bordera, bo to wyjątkowe 
psy. Odpowiadając na twoje py-
tanie to to nie może być border, 
ale może jego przodkiem był BC, 
tego niewiadomo i zapewne nigdy 
się nie dowiesz...(bordercollie.
fora.pl).

behawior ‘zachowanie psa’: Jak 
w każdym przypadku nie należy 
zbyt ostro karcić malucha, gdyż 
może to spowodować trudne 
do odwrócenia zmiany w jego 
późniejszym behawiorze (kazior.
pl).

behawiorysta ‘terapeuta zachowań 
psów’:Już na wczesnym etapie 
edukacji uznałam, że chciałabym 
zostać weterynarzem, jednak 
z wielu przyczyn i zawiłości życio-
wych te drzwi się przede mną za-
mknęły. Choć wybrałam zupełnie 
inny kierunek studiów to tematyka 
zwierząt – psiaków ciągle to mnie 
wraca. Pisząc krótko- chciałabym 
rozpocząć własną naukę i zdoby-
wać doświadczenie jako przyszły 
behawiorysta(dogomania.com). 

behawiorystka ‘kobieta behawio-
rysta’: Jestem behawiorystką, 
należę do Stowarzyszenia Be-
hawiorystów i Trenerów Coape. 
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Pomagam rozwiązywać problemy 
z zachowaniem psów i kotów oraz 
w adaptacji zwierząt w nowych 
domach. Działam na rzecz praw 
zwierząt, jako inspektorka Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami 
interweniuję, gdy dzieje im się 
krzywda (adopciaki.pl).

belg ‘pies rasy owczarek belgijski 
malinois’: A co wycinają Wasze 
psiaki? Czy jest jakiś sposób aby 
się uchronić przed takimi niespo-
dziankami, czy belgi są w 100% 
nieprzewidywalne??? (forum.
owczarkibelgijskie.pl).

benek ‘pies rasy bernardyn’: Bo całe 
mnóstwo bernardynów wystawo-
wych jest zwyczajnie zupełnie 
nie w kondycji a do tego często 
sa za ciężkie (no bo trzeba sie 
pochwalić ile toto waży). I stąd 
„człapanie”. Normalny, zdrowy, 
wybiegany (tak, tak) benek poru-
sza się cudownie. One przy całej 
swojej masie i ogromie są nieby-
wale sprężyste (psiakosc.com).

benka ‘suka rasy bernardyn’: Ole-
niek wtedy byłam jeszcze za mała 
na wystawianie psa takich gaba-
rytów (około 5 lat miałam) ale 
brałam udział w konkursach dla 
dzieci z chihuahuami (dziecko 
i pies). Mój tata miał jeszcze 
przed benką ONa (bez rodowo-
du) jeszcze jak mnie na świecie 
nie było ale pies był z tego co mi 
opowiadali rodzice miał fajna 
psychikę i miał na imię Tarzan.
Obecnie wielką miłością mojego 
taty od lat są berneńczyki(pudlic 

nie miał okazji poznać) (psyipu-
dle.fora.pl).

bern ‘pies rasy bernardyn’: Bernar-
dyny chętnie sie, wbrew pozorom, 
uczą i są dosyć pojętne, chyba 
nawet szybciej łapią niż owczarki 
uchodzące za łatwe w tresurze. 
Można je przyuczyć do pomocy 
przy zwierzętach, tylko nigdy nie 
będzie to na takim poziomie jak 
border colie. Berny to ciężkie psy 
i ze względu na swą masę unikają 
długiego wysiłku (agrofoto.pl).

bernardynka ‘suka rasy bernardyn’: 
Chyba to jest cecha bernardy-
nów. Moja koleżanka ma sunię 
bernardynkę, ma w tej chwili już 
prawie dwa lata i wyrosła z takich 
zachowań, ale jako szczenię, 
rzeczywiście naniszczyła sporo 
(dogomania.com). 

bernenka ‘suka rasy berneński pies 
pasterski’: Jako dzieciak bardzo 
lubiła tarzać się w kałużach, czy 
Twoja też to robi Możesz popa-
trzeć w galerii, na jednym zdjęciu 
jest moja pinczerka z koleżan-
kami: bernardynką i bernenką 
(psiakosc.pl).

berneńczyk ‘pies rasy berneński pies 
pasterski’: Pierwotnie pies stró-
żujący, zaganiający i pociągowy, 
czyli wielostronny pies pracu-
jący” takie oto zdanie widnieje 
w opisie berneńczyka także jakieś 
tam zadania zaganiające w prze-
szłości miał i chyba troche tego 
instynku mu zostało (mam taką 
nadzieję) bo mój dragon radzi so-
bie z kurami;) . DziękiAgromatic 
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za kilka wskazówek. Jeżeli ktoś 
ma jeszcze jakieś rady to prosze 
pisać... (agrofoto.pl).

berniś ‘pies rasy berneński pies 
pasterski’: Berneńczyk ABSO-
LUTNIE NIE NADAJE SIĘ DO 
KOJCA!!! Ktoś kto trzyma ber-
neńczyka w kojcu jest barbarzyń-
cą! ten pies potrzebuje stałego 
kontaktu z człowiekiem! Jeśli 
chcesz psa do kojca to daruj sobie 
bernisia a najlepiej w ogóle psa. 
pies to przyjaciel. przyjaciół nie 
zamyka sie w kojcu (krakvet.pl).

bernuś ‘pies rasy berneński pies pa-
sterski’: Daggulko i Wszyscy inni 
zakochani w bernusiach. Proszę 
Was żebyście pamiętli o tym że to 
nie jest tylko cudna przytulanka. 
nie zapominajmy o tym, że te 
psy są takie cudne, mąde (czsem 
nawet za bardzo […] ale dbajcie 
o cudną psyche tych psów jak 
możecie (forum.muratordom.pl).

bestia ‘groźny piesdominujący w sta-
dzie’: Psycholog odwiedzi Reksia, 
który miał być małym, słodkim 
yorkiem, a okazał się groźną 
bestią terroryzującą całą rodzinę 
(psy.pl).

bestyjka ‘pieszczotliwie o psie’: 
Z pieska jestem szalenie zado-
wolony – najpiękniejsza i naj-
mądrzejsza bestyjka jaką w życiu 
widziałem i poznałem ;) (golden-
line.pl).

bezdomniak ‘pies przebywający 
w schronisku dla zwierząt’: 300 
psów wkrótce straci dach nad 
głową. Wolontariusze błagają 

o pomoc dla bezdomniaków. 
Schronisko w Krzesimowie ma 
z Nadleśnictwem Świdnik, na któ-
rego terenie leży, umowę dzierża-
wy do marca 2018 roku (psy.pl).

bezjajeczny ‘o psie: wykastrowany’: 
Niunia pięknie pływa. Nasz bezja-
jeczny niezawodnie wyczuł zapach 
suni i nie odstępował jej na krok co 
chwilę tańcując przed nią. Szkoda, 
że Niunia tego nie mogła zobaczyć 
(forum.labradory.org).

bezogonek ‘pies bez ogona’: Lukas – 
łaciaty bezogonek czeka na dom 
(forumbrzeg.pl).

bezogoniasta ‘właścicielka psa’: 
Najpierw zadzwoniła bezogonia-
sta z nieodległej wsi: przybłąkał 
się do nas pies, duży taki (i tu do-
kładnie psa opisała) – zabierzcie 
go! (oczami-bezdomnego-psa.
blog.onet.pl).

bezogoniasty ‘właściciel psa’: Każdy 
pies wierzy najpierw w Wielkiego 
Doga – to nie podlega dyskusji. 
A zaraz potem w swojego bezo-
goniastego – i to już rzecz dysku-
syjna (oczami-bezdomnego-psa.
blog.onet.pl).

bezogonka ‘suka bez ogona’: Kiwi 
to bezogonka, płeć: suka wiek: 6 
lat 9 miesięcy rasa: mieszaniec, 
opis adopcji: Zaadoptowana 
(adopcje.org).

bezogonkowa ‘suka bez ogona’: 
Czyli 2 maluchy dla mnie – w tym 
jedna bezogonkowa i jeden piesio 
do Marzeny (dogomania.com). 

bezogonkowy ‘pies bez ogona’: Ład-
ny, proporcjonalny pies w wieku 



234

15 miesięcy to już nie urośnie […]
ten bezogonkowy to mój Ramzes 
(molosy.pl).

bezogonowiec ‘pies bez ogona’: 
mam owczarka australijskiego, 
jest bezogonowcem, ale to kom-
pletnie.psom tym obcina sie je 
zaraz po urodzeniu do 4cm czy 
jakos tak. W kazdym razie pies 
ten jest super.podobno robi sie to 
z dwoch powodow po piersze jako 
psy pasterskie ponoc były w ten 
sposb chronione przed zlapaniem 
za ogon ( przez wilka? owce?) 
a po drugie bo rodza sie czasem 
tak, to reszcie sie „wyrownuje” 
(forum.gazeta.pl).

BF skr. od buldog francuski ‘pies 
rasy buldog francuski’: Jak moi 
rodzice wychodzą od nas i się 
żegnaja, to widzę że bull ich ob-
serwuje i , a jak mówię że mój bf 
jest agresywny to każdy patrzy 
na mnie jak na wariatke (forum.
zalogabulldoga.org).

bigielek ‘pies rasy beagle’: Co 
do mnie.... Ja jestem pasjonatką 
psów. Sama mam psa, ale właści-
wie u moich rodziców. Ja nie chcę 
zamęczać jakieś milucha mieszka-
niem w bloku i studenckim życiem. 
Ale w przyszłości będzie piękny 
bigielek jak nic:) (goldenline.pl).

bigielka ‘suka rasy beagle’: Witam 
wszystkich, mam 5-letnią bigielkę 
Lunę. Od zawsze nie było z nią 
dużych problemów zdrowotnych, 
czasem jakieś rozwolnienie czy 
wymioty, jedna wizyta u weta 
i wszystko się stabilizowało. Jest 

wysterylizowana, bo miewała 
urojone ciąże (psy.elk.pl).

biguś ‘pies rasy beagle’: Witam ser-
decznie. też mam Beagle. Spró-
buję dołączyć do Was i troszkę 
podzielić się doświadczeniem. 
Moje bigusie mają juz swoje 
latka.Greta (ciemniejsza) skoń-
czyła już 11lat a jej synek Bongo 
8 (goldenline.pl).

BIS skr. od ang. Best In Show ‘tytuł 
„Zwycięzca Wystawy”’: Asketila 
uzyskała ocenę doskonałą, lokatę 
I/1 oraz III miejsce na bisie Wete-
ranów!!! (ventora.cba.pl).

biszkopt ‘pies rasy labrador retriever 
o umaszczeniu biszkoptowym’: 
Zależy jak się połączą plemniki 
z komórkami. Jak ja brałam szcze-
niaki z połączenia dwóch czeko-
ladowych rodziców (dziadkowie 
matki byli parą biszkopt-czeko-
lada), to urodziło się 9 szczeniąt: 
2 biszkoptowe i 7 czekoladowych 
(zapytaj.onet.pl).

biszon ‘pies rasy bichon frise’: Ten 
wyglądający jak puszysta ma-
skotka biały piesek jest jedną 
z najstarszych ras do towarzy-
stwa. Podobnie jak jego bliskich 
kuzynów – bolończyka, maltań-
czyka i hawańczyka – zalicza się 
go do tzw. biszonów (psy.pl).

biszonik ‘pies rasy bichon frise’: jak 
ktos chce sobie kupic biszonika 
i widzi zaporowa cene 3000 zl 
za szczeniaka po „superhiper 
imporcie z koreii” i suce „laczacej 
najlepsze skandynawskie linie” to 
stwierdza ze snobom kasy dawac 
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nie bedzie, bo lepiej dac tysiaka 
za szczeniaka ktory na zdjeciu 
wyglada praktycznie identycznie 
jak ten ze zdjecia hodowli FCI 
tyle ze foto robione cyfrowka 
za 300 zl a nie lustrzanka za 3000 
(dogomania.com).

biszonka ‘suka rasy bichon frise’: 
Oto urocza biszonka Telma – 
na sportowo (findglocal.com).

blablador ‘pies rasy labrador retrie-
ver’: Mam dom, adoptujcie inne 
dzieciaki! :) To ja blablador z jed-
nym niebieskim okiem (facebook.
com/story).

blondas ‘pies rasy labrador retrie-
ver o umaszczeniu biszkopto-
wym’: Witam, dzisiaj stalismy 
sie dumnymi posiadaczami tegoz 
urzadzenia, blondasa. Zapaliłam 
sie strasznie, dorwałam psiura 
i hejże... I co? (forum.gazeta.pl).

blondyn ‘pies rasy labrador retriever 
o umaszczeniu biszkoptowym’: 
Cieszę się, że paka dla Boryska 
przesłana z Zooplus.pl dotarła. 
Borysku zdrowiej, tym bardziej, 
że mój blondyn labek, to także 
Borys.:) (adopcje.labradory.org).

blondyna ‘suka rasy labradorretrie-
ver o umaszczeniu biszkopto-
wym’’: urocza blondyna labusia 
czeka na dom!!! (labradory.info).

blondynka ‘suka rasy labrador retrie-
ver o umaszczeniu biszkoptowym’’: 
Dzisiaj wieczorem do Warszawy do-
trze piękna młoda blondynka Cleo 
(dogomania.com).

bloodek ‘pies rasy bloodhound’: 
bloodek pozbawiony spacerow 

marnieje i zapada na zdrowiu.... 
[…] Bloodhound nie nadaje się 
do pilnowania, kocha caly swiat, 
z kotami, krolikami i myszkami 
wlacznie, nie skrzywdzi nigdy 
chomika ani szczurka... (dogo-
mania.com).

bloodzia ‘suka rasy blodhound’: 
Fila Brasileiro też nie jest rasą 
która się łatwo podporzadkowuje 
(bo przecież zgodzicie sie ze mną 
pies ma Pana/Panią) ale kocha 
bardzo i zwraca dużą uwagę 
na człowieka. Komendy wykona 
(mówię o szkoleniu podstawo-
wym) ale obejrzy sie najpierw 
pięc razy , bo może to do kogoś 
inneg , albo zapomnę co mówi-
łam, ale jak nie ma zmiłuj, to zrobi 
co trzeba i bardzo sie cieszymy 
obie. Natomiast bloodzia wogóle 
nie zwraca uwagi na to czego sie 
od niej oczekuje (psy.pl).

bloodzio ‘pies rasy bloodhound’: 
A oto nasz nowy bloodzio, najcu-
downiejsza rasa, kocham te uszy! 
(dogomania.com).

BOB skr. od ang. Best Of Best ‘tytuł 
psa wystawy „Najlepszy z Naj-
lepszych”’: Najpierw są oceniane 
psy w klasach, pies z pierwszą 
lokata otrzymuje to później po-
równie psów w tej samej płci czyli 
BOS. Potem to samo u suk i BOB 
– czyli najlepszy w rasie. Taka 
jest kolejność czy pogmatwałam? 
(forum.mampsa.pl).

bobtail ‘pies rasy owczarek staroan-
gielski bobtail’: Prosze o pole-
cenie mi maszynki do strzyzenia 
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bobtaila (chodzi mi o taka,ktora 
da sobie rade z gestym futrem). 
Potrzebuje do uzytku domowe-
go,pies ze wzgledu na tempera-
tury powinien byc latem krotko 
ostrzyzony a nozyczkami wycho-
dzi zalosnie... (dogomania.com).

bojuch ‘bojaźliwy pies’: Pies niebo-
jaźliwy nie jest natrętny, oczywi-
ście chce się poznac ale widząc 
wycofanie bojucha nie naciska. 
Zastanawiam się czy pomogłoby 
spryskanie psa niebojącego się 
psimi feromonami. Niestety to 
sytuacja ekstremalna i nie ma 
czasu na oswajanie tzn. będziemy 
miec na to ok. 2 godzin (labradory.
info).

boks ‘pies rasy bokser’: Na razie jest 
spokój. Te niepokojące objawy 
nasiliły sie u mojego boksa, gdy 
po mieście buszowały bezdomne 
psy, był taki zjeżony i drazliwy. 
Teraz skończył 2 latka i raczej 
dobrze reaguje, macha ogon-
kiem, potrzebuje duuuuzo ciepła, 
przytulania, chetny do zabawy 
(krakvet.pl)..

bokserka ‘suka rasy bokser’: Bokser 
nie nadaje się na psa podwór-
kowego. Są to psy płochliwe, 
ciepłolubne, raczej kanapowce 
(choć wcale nie wyglądają). Są 
to spokojne pieszczochy. Moja 
suczka mierzy ok. 50 cm. Jej ko-
leżanka też bokserka ma ok. 55 
cm. Między nimi nie ma żadnej 
różnicy. Oby dwie lubią piesz-
czoty, zabawy, ciepłe miejsca. 
Pozdrawiam (forum.mampsa.pl).

bokseromaniak ‘miłośnik psów rasy 
bokser’: Bokser Łobuz jest wyjąt-
kowo milusiński – czysta miłość, 
sama radość, wielki pluszowy miś, 
marzenie każdego bokseromania-
ka, daje się obejmować za szyję 
(sosbokserom.pl).

bokserzyca ‘suka rasy bokser’: Znam 
to z autopsji bo mam w domu 2 
bokserzyce /teraz nawet3/ i nie-
stety staruszka – prawie 11 lat 
potrafi rozrabiać tak samo jak 
młodzieki. Wiem, dzięki kamerce 
internetowej, że wyciszenie drzwi 
zjadały (forum.gazeta.pl).

boksia ‘suka rasy bokser’: jest tez 
sklep internetowy krakvet, co 
miesiac czesc z dochodu zostaje 
przeznaczona na zakup karmy dla 
jakiegos schroniska lub fundacji 
dla zwierzat… co do zabawek dla 
boksera, to moja boksia niszczy 
wszystko co sie da, ale najdluzej 
wytrzymuja przy niej duze sznurki 
(forum.interia.pl).

boksio ‘pies rasy bokser’: Boksio 
położony na trawie, na swoim 
materacyku, momentalnie zszedł 
z niego i zaczął czołgać się i zwie-
dzać teren. Robił to z bardzo wiel-
ką radością (sosbokserom.pl).

boksioł ‘pies rasy bokser’: Spike, 
złoty boksioł w wieku 6 lat, zna-
jący zasady psiego posłuszeństwa. 
Zachowujący czystość, kochający 
ludzi. Potrafi wkomponować się 
w stado (bokseryniczyje.pl).

border ‘pies rasy border collie’: Poza 
tym że rasa traci kiedy jej popu-
larna, tracą też same psy, nawet 
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jeśli mają niezłe pochodzenie. 
Mam wrażenie, że ludzie kupują 
te psy, bo one takie inteligentne, 
tak łatwo się szkolą... a tymczasem 
border to chyba nie jest łatwy 
pies, wymaga naprawdę dużo 
czasu, wymaga pasji szkolenio-
wej, chęci, umiejętności (forum.
mampsa.pl).

borderek ‘pies rasy border col-
lie’: Rasa ta jest wprost idealna 
do sportów […]. Sama chciała-
bym mieć takiego psiaka, lecz 
muszę się opiekować póki co 
yorkiem i kundelkiem, ale są 
kochane. Polecam borderka lu-
dziom, którzy poświęcą duuuużo 
czasu na treningi i bieganie, gdyż 
ten pies jest stworzony do sportów 
i zaganiania zwierzyny. Trzeba też 
uświadomić sobie, że o bordera 
collie trzeba dbać (pielęgnacja 
włosa) (forum.mampsa.pl).

borderka ‘suka rasy border collie’: 
Pies na urlopie to aktualnie jed-
noosobowa ekipa powiększona 
o borderkę Shelby i brytyjczyka 
Oskara, która głosi wszystkim 
wszem i wobec, że jak tylko się 
chce, to można psa zabrać ze sobą 
na urlop niekoniecznie rezygnując 
przy tym z aktywnego wypoczynku 
(piesnaurlopie.pl).

borelka ‘borelioza’: Na ile sens ma 
szczepienie psa ? [...] Roztocze, 
gdzie borelke przenosi okolo 60% 
kleszczy. przy czym dane danymi, 
a kleszcze sobie. kiedys wczyty-
wałam sie w to, co publikowali 
nasi lubelscy weci zajmujacy sie 

badaniem chorob odkleszczowych 
i wniosek byl taki, ze przewidziec 
wiele sie nie da, bo te kleszczydła 
to coraz wieksze mutanty (dogo-
mania.com).

borzojek ‘pies rasy chart rosyjski bo-
rzoj’: Chart rosyjski borzoj urzekł 
mnie swoją urodą,szlachetnością, 
dystyngowanym zachowaniem.
Jest prawdziwą ozdobą salonu 
i rezydencji.W 2006 r. nasza TA-
MARA urodziła pierwsze małe bo-
rzojki, sliczne i kolorowe. Ojcem 
jest Ch. ŁUT SZCZĘŚCIA Władca 
Traw (mojpupil.pl).

borzojka ‘suka rasy chart rosyjski 
borzoj’: Psiak wybiegany w domu 
zazwyczaj spi. Wystarczy, że ma 
miejsce gdzie się połozyć. Moja 
borzojka jak wraca ze spaceru to 
klap i psa nie ma a jest duża ma 
80cm w kłębie. Nigdy nie cier-
piała z tego tytułu, że mam małe 
mieszkanie (psiaki.pl).

boston ‘pies rasy boston terrier’: Bo-
stony trochę częściej niż inne rasy 
mają tendencję do nietolerancji/
alergii pokarmowych, dlatego 
w przypadku niepokojących obja-
wów, takich jak: drapanie się, czy 
luźne stolce należy zawsze rozwa-
żyć wpływ karmy na naszego psa 
(cowsierscipiszczy.pl).

bostonek ‘pies rasy boston terrier’: 
Hej! Zastanawia mnie jak wyglą-
da u was zostawianie bostonów 
samych w domu. Większość z nas 
pracuje po 8 godzin, a bostonki 
są strasznie towarzyskimi stwo-
rzeniami. Jak wasze psy to zno-
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szą? Jak zajmujecie im czas ;) ? 
(dogomania.com).

bronić miski ‘o psie: zachowywać 
się agresywnie w celu obrony 
ważnych zasobów, czyliważnych 
dla psa przedmiotów, zwykle 
pożywienia, zabawek, legowi-
ska’: Dlaczego pies broni miski? 
Wyobraźmy sobie, że nasz ka-
napowy pupil Dżordż zgubił się 
i trafił do gromady wałęsających 
się po okolicy psów. Pożywienia 
jest mało i nie zawsze starcza dla 
wszystkich. Dlatego przez pierw-
sze dni Dżordż, któremu dotąd 
niczego nie brakowało, będzie 
ustępował każdemu, kto zechce 
odpędzić go od znalezionego 
przez niego jedzenia (psy.pl).

bronić zasobów ‘o psie: zachowywać 
się agresywnie w celu obrony 
ważnych zasobów, czyli ważnych 
dla psa przedmiotów, zwykle po-
żywienia, zabawek, legowiska’: 
Pies wybrzydza i nie chce jeść? 
Spal miskę! Broni zasobów? Spal 
miskę! Jest agresywny? Zbyt łako-
my? Nieśmiały i lękliwy? Chcesz 
zbudować z nim więź i nie wiesz 
jak to zrobić? Spal miskę (copie-
snato.pl).

bronienie miski ‘agresywne zacho-
wanie psa w celu obrony ważnych 
dla niego zasobów’: Zazwyczaj 
zachowania agresywne jak bronie-
nie miski nie pojawiają się z dnia 
na dzień, więc to bardzo nietypowa 
reakcja. Dużo zależy od sytuacji 
w jakich doszło do pogryzienia 
(gdy ktoś zabierał mu kość, czy 

jedynie przechodził obok, itd.), 
koniecznie spotkaj się z beha-
wiorystą, bo przy tak poważnym 
problemie internetowe porady to 
o wiele za mało (copiesnato.pl).

bronienie zasobów ‘agresywne 
zachowanie psa w celu obrony 
ważnych dla niego zasobów, czyli 
ważnych dla psa przedmiotów, 
zwykle pożywienia, zabawek, 
legowiska’: Czy można „spalić 
miskę” częściowo? Wiele osób 
o to pyta i opinie są podzielone. 
Według nas można, przy zało-
żeniu, że pies nie ma problemu 
z agresją i bronieniem zasobów 
(o tym poniżej). Rację żywieniową 
można podzielić wtedy na dwie 
części – większą wydawać pod-
czas spacerów i szkolenia, a to co 
zostanie po np. wykonaniu kilku 
komend w domu (copiesnato.pl).

brytyjczyk 1 ‘pies z grupy ras brytyj-
skich psów pasterkich: owczarek 
szkocki (collie), owczarek sze-
tlandzki (sheltie), border collie, 
bearded collie, owczarek staro-
angielski (bobtail), welsh corgi 
cardigan i pembroke, lancashire 
heeler’: No to ja też się dołącze 
z moim brytyjczykiem, urodzonym 
w polse po rodzicach z danii ;-) 
Rasa jak w podpisie (i na zdjęciu 
obok) Pozdrawiam (dogomania.
com).

brytyjczyk 2 ‘pies rasy beagle’: 
bokser madrzejszy od beagla?? 
uśmiełam się jak norka. Rodzice 
mają beagla, prawdziwego bry-
tyjczyka. I jego mądrość bije inne 
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na głowę. Inna sprawa, że wszytko 
zależy od własciciela i jego cha-
rakteru (forum.gazeta.pl).

buldożątko ‘szczenię rastypu bul-
dog’: Kochane cioteczki buldoż-
kowe, gdybyście potrzebowały 
pomocy w zakresie wizyt przeda-
dopcyjnych w okolicach Koła lub 
Konina – polecam się […] Często 
też jeżdżę samochodem na trasie 
Koło-Warszawa więc w razie 
potrzeby służę transportem ja-
kiegoś płaskiego ryjka. A póki co 
jutro postaram się jakiś bazarek 
wytworzyć. Wymiziajcie swoje 
buldożątka! (dogomania.com).

buldożek ‘pies ras typu buldog’: 
Jeśli wydaje Ci się, że robisz to 
z dobroci serca (bo znajomym 
podoba się Twój buldożek i chcieli 
by mieć szczeniaczka po nim...) 
to zastanów się [...] a wierz mi, 
że bf to bardzo popularna rasa 
w pseudohodowlach (bo podaż 
mocno reaguje na popyt – kiedyś 
każdy marzyl o yorku, dziś coraz 
więcej osób chce mieć bf... (dogo-
mania.com).

buldożer ‘pies ras typu buldog’: Bul-
dożery to zdecydowanie psy, które 
uwielbiają kontakt z człowiekiem 
(goldenline.pl).

buldożkomaniak ‘miłośnik psów ras 
typu buldog’: Witajcie buldożko-
maniacy! Nie znamy się jeszcze, 
ale z pewnością się poznamy, 
bo będę tu zaglądać regularnie 
(dogomania.com).

buldzia ‘suka ras typu buldog’: 
Royal canin karma ktora strasznie 

upadla. Moja buldzia po royaly 
lniala strasznie!!!! Normalnie nie 
potrzebowalam w salonie dywanu 
bo sam tworzyl sie z siersci ktoa 
gubila (psypsypsypsy.blogspot.
com).

buldzio ‘pies ras typu buldog’: Jesli 
uda sie Dobrym Ludziom zebrac 
troszke na zabieg, to bedziemy 
ogromnie wdzieczni. Ja nie je-
stem zarejestrowana na forum 
buldozkow, ale moze uda Was sie 
to info przekleic i moze wiecej mi-
losnikow rasy wspomoze buldzia 
w potrzebie (dogomania.com).

bulek ‘pies rasy bullterier’: Witam, 
interesuje mnie odpowiedź właści-
cieli, tych przyszłych i obecnych 
– ale nie chodowców czym się 
kierowali decydując się na posia-
danie bulka. Sam sobie nie jestem 
w stanie rzetelnie odpowiedzieć 
na to pytanie -wiem jedno ,jakim 
kryteriom ma odpowiadać mój 
przyszły bulek i wiem że to ma być 
bulek (forum.bulterier.pl).

bulewka ‘suka ras typu buldog’: 
Ciocie od buldożkow bardzo pro-
sze o pomoc. Moja bulewka jest 
chora! (dogomania.com).

bulik ‘pies rasy bullterier’: Proszę 
o pomoc z siedmiomiesięcznym 
bulikiem! Wyłazi mu sierść (fo-
rum.bulterier.pl).

bull ‘pies rasy bullterier’: Tylko, 
że jakbym wiedziała co będzie 
to bym się dobrze zastanowiła 
teraz. Poza tym, że mój mały 
nie jest agresywny i też chce się 
tylko bawić, jest totalnym przeci-



240

wieństwem bulterierki, ale to już 
inna historia. Teraz wiem jedno, 
że bullbullowi nierówny (forum.
bulterier.pl).

bullek ‘pies rasy bullterier’: Ja od 
malego bylam psiara, dawno temu 
mama kupila mi ksiazke o rasach 
psow a ja zaznaczalam jakie 
w przyszłości chcialabym miec, 
bullek byl oczywiscie zaznaczony 
a ksiazke mam do dzis, ale wtedy 
to byly odlegle marzenia.... kilka 
lat pozniej nasz znajomy z rosji 
przywiozl dopolski dwa szcze-
niaki na sprzedaz, bylam nimi za-
chwycona, wychodzilam dumnie 
na spacery i chwalilam wszystkim 
na osiedlu (forum.bulterier.pl).

bulliczka ‘suka rasy bullterier’: 
Jeszcze jedno, zmień suche, Pe-
digre nie jest dobrą karmą dla 
bulteriera (taki chłam) przestaw 
ją na coś zdrowszego, ale nie activ 
bo po kastracji faktycznie może 
jej dupka urosnąć, jednak więcej 
ruchu (oczywiście po wykurowa-
niu się) jakieś dłuższe spacerki 
okraszone treningiem i problemu 
nie ma. Zdrówka dla bulliczki! 
(krakvet.pl).

bullik ‘pies rasy bullterier’: Bullte-
rier w domu. Pytam, bo jestem 
w trakcie zastanawiania się nad 
zakupem bullika, najchętniej 
uczyniłabym to jeszcze przed 
zimą, ale martwi mnie właśnie 
kwestia pozostawania malucha 
samego w domu. Oboje z moim 
chłopakiem pracujemy i tym spo-
sobem od poniedziałku do środy 

maluch musiałby pozostawać 
maksymalnie 8godz. sam, od 
czwartku do piątku ok. 6godz, no 
i weekendy mamy wolne (dogo-
mania.com).

bullin ‘pies rasy bullterier’: Mój 
bullin już czwarty raz rzucił się 
na kark mojej 14 letniej suki. 
Zaznaczam, że absolutnie nie 
jest wychowywany w atmosferze 
agresji i nie zachowuje się w ten 
sposób wobec żadnego innego 
psa. Czy powodem tego może być 
fakt, że psy widują się średnio 2x 
w tygodniu? Co można zrobić, 
by powstrzymać go od takich 
incydentów??? Pomóżcie szyb-
ko! Pozdrawiam Błażej (forum.
bulterier.pl).

bullina ‘suka rasy bullterier’: Dag, 
nie wiem, czy piszesz o bullinie, 
czy o astce? Ja przekazuje swoje 
doswiadczenia, dotyczace mojej. 
Dla mojej, jedyna rasa, ktorej 
uchodza jakies ekscesy, sa jamniki 
to przyjaciele, nawet jak gryza, 
bo co z takim robic. Tu traci pa-
miec o zlych doswiadczeniach :D 
(dogomania.com).

bulliś ‘pies rasy bullterier’: Racja, 
bulliś wzięty teraz byłby u nas 
po prostu nieszczęśliwy, tak że po-
czekam jeszcze. Wytrzymałam już 
tyle to i jeszcze trochę poczekam – 
pouczę się cierpliwości, bo ta bę-
dzie mi potrzebna w wychowaniu 
tej małej bestyjki :) Nie pozostaje 
mi nic innego, jak zacząć się już 
rozglądać za hodowlą, w której 
szczeniaki byłyby do wzięcia 
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najlepiej w połowie czerwca :) 
(dogomania.com).

bullmisia ‘suka rasy bullmastiff’: 
Bulmmastiff? Moja bullmisia ma 
juz 4.5 roku. Jest przekochanym 
psiakiem . nigdy nic nam nie 
zniszczyla, nawet jako szczeniak. 
nauka siusiania na zewnatrz zaje-
la mezowi jeden dzien – za jedze-
nie zrobi wszystko (taki z niej maly 
lasuch na przysmaki) (psy.elk.pl).

bullmiś ‘pies rasy bullmastiff’: Twój 
bullmastiff może mieć po pro-
stu brudne uszy, bulmisie mają 
wrażliwe uszyska… a pisałaś 
do fundacji od boksiów ? – on 
taki bokserowaty, mały zadek, 
podkasany itp. (dogomania.com).

bulluś ‘pies rasy bullterier’: strasznie 
wciągnęło mnie to forum więc 
pytam dalej. Moj bulluś Diabluś 
ma taką dziwna przypadłość krę-
ci się czesto za swoim ogonem, 
nie jest to wprawdzie uciążliwe 
aczkolwiek wiecznie musze myć 
po nim sciany. Podobno wynika 
to z braku zainteresowania psem, 
jednak do niego chyba sie to nie-
odnosi bo on wiecznie uwiązany 
do mojej nogi, więc moze tak juz 
po prostu ma (forum.bulterier.pl).

bulwa ‘pies rasy buldog francuski’: 
Uszy stojące jak u nietoperza, 
spora głowa i mały tułów spra-
wiają, że nie sposób pomylić 
buldoga francuskiego z innym 
przedstawicielem psiego świata. 
Wyjątkowy wygląd psa to jednak 
nie tylko ozdoba i wizytówka rasy, 
ale także zapowiedź dodatkowych 

wymogów pielęgnacyjnych.Jak 
dbać o bulwę? (pazurem.pl).

bulwiak ‘pies ras typu buldog’: 
Bulwiaki są gotowe do zmiany 
domku, posiadają rodowód chip, 
zapraszamy (dogomania.com).

bulwina ‘suka ras typu buldog’: ja 
nie byłam w stanie znieść widoku 
pozostawianej bulwiny nawet 
na 3 godziny samej w domu i zde-
cydowałam sie na bulwe nr.2 :) 
(goldenline.pl).

bulwinek ‘pies ras typu buldog’: 
Magnus to cudny buldog , który 
trafił do schroniska… Widać, 
że bulwinek mieszkał w budzie, 
ponieważ szuka sobie miejsca… 
(psy.pl).

bulwinka ‘suka ras typu buldog’: 
Moja bulwinka ją uwielbia, 
puszki pięknie pachną i pewnie 
dobrze smakują, bo miska zawsze 
wylizana na błysk! Dodatko-
wo, ogromnym plusem jest fakt, 
że karma nie powoduje żadnych 
reakcji alergicznych u mojego 
pieska (gdzie przy karmach in-
nych marek takie problemy się 
pojawiały (zooplus.pl).

bulwka ‘suka ras typu buldog’: Moje 
bulwki Tosia i Bila <3 (dogoma-
nia.com).

burbul ‘pies rasy boerboel’: Prawda 
jest to co piszesz – duzo z nich jest 
szkolonych (pytalam juz Siergieja 
o ta rase). Podobno szkola sie 
dobrze, ale bardzo trudno podpo-
rzadkowac sobie takiego burbula. 
Danusia na szkolenia z nami nie 
chodzi (azjatka chodzi indywidu-
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alie), natomiast wiem ze sie z nia 
na szkolenie wybieraja. Maja tez 
zwiazane z nia plany wystawowe. 
Chyba bardzo powazne bo chca 
zaczac od Moskwy (ylosom.fora.
pl).

burbulek ‘pies rasy boerboel’: A tak 
cichutko, cichutko dodam, ze 
z zachowania i temperamentu 
burbulek wydaje sie byc podobny 
do azjaty... (ylosom.fora.pl).

burbulka ‘suka rasy boerboel’: moja 
wymarzona burbulka IMMER-
MOED VENUS od wczoraj już ze 
mną (ylosom.fora.pl).

bydlę ‘o muskularnym, agresywnym 
psie’: Ucieczke przed dużym psem 
do wody to czarno widze. Ale 
mogesie mylić […] Miałem raz 
sytuacje jak wracając do domu 
napotkałem sie na jakieś grube 
bydle sięgające mi do pasa. Jak 
zawsz w takiej sytuacji włączyłem 
ignora i ide dale. Nagle to bydle 
przede mnie wyskakuje i warczy. 
Ja semyśle po mnie. Próbuje 
odwrotu, a bydle znowu mi droge 
zastępuje (tak kilka razy) (sfd.pl).

CACIB skr. od fr. Certificat d’Aptitu-
de au Championnat International 
de Beauté ‘Międzynarodowy Cer-
tyfikat Wystawowego Championa 
Piękności’: Dzięki Lila za info ale 
ja z tych tępych, Bo jeśli dobrze 
rozumiem to jest tytuł dla psa 
który wyglądał gorzej i dlatego 
nie dostał CACIBa więc albo 
res traktować jako równy albo 
nie ma się czym podniecać tak? 
(shibainu.fora.pl).

canicross ‘dyscyplina sportu psich 
zaprzęgów, w której zaprzęg 
składa się z zawodnika porusza-
jącego się pieszo (biegnie) i psa’: 
Ten sport wywodzi się ze sportów 
zaprzęgowych i ma podobny 
charakter – po prostu tu nie ma 
zaprzęgu, a biegnący człowiek 
za psem. W canicrossie pies ma 
biec szybko, a linka/smycz ma 
być naciągnięta. Zadaniem prze-
wodnika jest szybki bieg w taki 
sposób, aby jak najmniej hamo-
wać swojego psa (zyciezpsem.pl).

cavalier ‘pies rasy cavalier king 
Charles spaniel’: Przygotowanie 
cavaliera do wystawy polega 
na przede wszystkim na kapieli 
psa i dokładnym wyczesaniu wło-
sa. Dobrze mieś zestaw szczotek 
(ważna jest szczotka tzw. pu-
dlówka”) oraz grzebieni (forum.
mampsa.pl).

cavalierek ‘pies rasy cavalier king 
Charles spaniel’: Chcę kupić dru-
giego cavalierka. Mam Enigmę 
(suczkę) nie umiem sie zdecydo-
wac na płeć drugiego psa. Obie 
mają zalety i wady. Jakie macie 
doświadczenia w tej kwestii (gol-
denline.pl).

cavalierka ‘suka rasy cavalier king  
Charles spaniel’: Do hodowli 
dopuszcza się cavalierkę, któ-
ra spełni następujące wymogi: 
jest zarejestrowana w Związku 
Kynologicznym oraz wpisana 
do Polskiej Księgi Rodowodowej 
(PKR), ukończyła 18 miesięcy, 
uzyskała, wystawiana na wy-
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stawach ZKWP, po ukończeniu 
15 miesięcy, w dowolnej klasie 
(młodzieży, pośredniej, otwartej, 
championów), od co najmniej 
dwóch sędziów, trzy oceny: do-
skonałe (cavalierworld.pl).

cavik ‘pies rasy cavalier king Charles 
spaniel’: Cavalier to pies przytu-
lak i pieszczoch, kochający swo-
jego pana nad życie, tam gdzie Ty 
tam i cavalier (i jego sierść)! nie 
ważne że to wc, kuchnia, łazienka, 
pokój, itp itd on zawsze wszędzie 
Ci towarzyszy […] Mój to taki 
mały wulkan energii, ciągle by się 
bawił i w sumie chyba większość 
cavików tak ma (re-volta.pl).

caviś ‘pies rasy cavalier king Charles 
spaniel’: Cavaliery mają dość 
spore oczy i to, ze 90% cavisiów 
„płacze” to czeste zjawisko. 
Dlatego oczka przecieramy ba-
wełniana czystą chusteczką i to 
w zupełnosci wystarcza. Jeśli przy 
oczkach wyrosną jakieś niesforne 
włoski, które drażnią oko najlepiej 
je króciutko przyciąć (forum.
mampsa.pl).

CC skr. od cane corso ‘pies rasy cane 
corso italiano’: Mój cc ma trzy 
lata, jest karny, do weterynarza 
chodzi bez kagańca (npn.eu.in-
teriowo.pl).

cctek ‘pies rasy cane corso italiano’: 
Mój cctek jest wprawdzie dominu-
jącym psem, ale próbuje domino-
wać tylko nade mną (posty.co.pl).

cecet ‘pies rasy cane corso italiano’: 
pamiętajcie, że to rasa w Polsce 
bardzo niewyrównana a na pol-

skich ringach stoją koło siebie 
rodowodowe cecety (dogomania.
com).

cherry eye (ang.) ‘jednostka choro-
bowa polegająca na wypadnię-
ciu gruczołu trzeciej powieki; 
wiśniowe oko’: Mam suczkę, 
mieszaniec yorka i chichuachua 
długowłosą. Suczka wabi się 
Moli i miała od dłuższego czasu 
problem z wypadającą trzecią po-
wieką. Chodziliśmy na wkładanie 
jej ale wypadała po dłuższym czy 
krótszym czasie. Pani doktor prze-
konała nas do zabiegu wszycia 
cherry eye. Zabieg połączony był 
z zabiegiem sterylizacji (zapobie-
gawczo) (dogomania.com).

chi ‘pies rasy chihuahua’: Jak się 
położy spać, bokiem, to klatka 
piersiowa jest wyczuwalna. On jest 
troszkę dłuzszy niz „standardowy” 
chi, dlatego myślałam, ze 3,5kg 
będzie dla niego optymalną wagą. 
Poza tym, o ile yorka nie mozna 
złapać za skórę, chi ma spore fałd-
ki do złapania (krakvet.pl).

chodzenie na luźnej smyczy ‘odpo-
wiedni, poprawny sposób prowa-
dzenia psa na smyczy’: Istnieje 
też kilka prostych ćwiczeń, które 
możecie stosować, by nauczyć 
psa chodzenia na luźnej smyczy. 
Oczywiście im wcześniej zacznie-
cie, tym lepiej. Jeśli zaczynacie 
pracę ze szczeniakiem pilnujcie 
,by smycz nigdy nie była napięta 
(piesologia.pl).

chodzić na luźnej smyczy ‘o psie: 
odpowiednio, poprawnie dać 
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się prowadzić na smyczy’: Jak 
nauczyć psa żeby chodził na luź-
nej smyczy? Jak przekonać psa, 
że smycz nie jest dla niego karą 
ale służy jego bezpieczeństwu? 
Cóż, wszystko zależy tu od czło-
wieka (szkoleniepsow.fora.pl).

chodzić na wyrwirączkę ‘o psie: 
nieodpowiednio chodzić na smy-
czy, wyrywać sięze smyczy’: 
Moje wiecznie chodziły na wy-
rwirączkę. Dlatego od wczesnego 
dzieciństwa są uczone chodzenia 
na smyczy (również przy no-
dze, a nie tylko na wyrwirączkę 
oraz innych pożytecznych w mie-
ście zachowań. Mają też okazję 
do kontaktów międzyrasowych :) 
zwłaszcza na tzw. dużych space-
rach połączonych ze swobodnym 
hasaniem po łąkach (dogomania.
com).

chorągiew ‘ogon psa wyglądem 
przypominający chorągiew’: 
Wady jamnika długowłosego: 
zbyt obfite, równomiernie długie 
owłosienie całego ciała (!), włosy 
kędzierzawe lub najeżone, brak 
chorągwi na ogonie, włosy silnie 
rozdzielone na grzbiecie albo 
za długie na palcach (jamnior.
fora.pl).

chow ‘pies rasy chow chow’: Jak 
słusznie zauważyła Ewa – cho-
wy nie przepadają za hałasem 
i nadmiernym zainteresowa-
niem osób im nieznanych. Ozyrys 
sam wybiera sobie „głaskaczy”. 
Do niektórych ludzi lgnie mimo 
ich oporu i „wymusza” przyjazną 

reakcję, a niektórych (zdawałoby 
się miłych) unika. Myślę, że wie co 
robi (chowchow.forum.pl).

chowek ‘pies rasy chow chow’: My-
ślę, że chowki ogólnie nie mają 
problemu z dziećmi, jeśli nigdy 
nie miały związanych z nimi przy-
krych doświadczeń (chowchow 
forum.pl).

chowuś ‘pies rasy chow chow’: ja 
chowusia bardzo chętnie tylko,ze 
tutaj za dużo do gadania nie mam. 
Chow chow i akity to 2 ulubio-
ne rasy mojego taty no i chyba 
chciałby spełnić swoje marzenia 
co do drugiej rasy ,bo on,prze-
ciwnik internetu siedział dziś ze 
mn,a przy monitorze i przeglada-
liśmy hodowle Ale jak znam życie 
to na gadaniu tylko się skończy 
więc się nawet do tego pomysłu 
nie „napalam” (zwierzaki.org).

chrupaczki ‘sucha karma dla psów’: 
Sklepy zoologiczne oferują nam 
mnóstwo smakołyków, którymi 
możemy uszczęśliwiać naszych 
futrzanych przyjaciół. Mamy 
w domu dwie merdające ogon-
kami lokatorki, które ze słodyczy 
widują tylko chrupaczki na zdro-
we psie ząbki (miniaturowa.pl).

chrupaki ‘sucha karma dla psów’: 
Podobnie jak człowiek, tak i pies 
potrafi cierpieć na niedobory 
witamin czy minerałów. Niestety 
niedobory te bardzo trudno za-
obserwować u zwierzęcia i często 
wychodzą na jaw, dopiero gdy 
mocno podupada on na zdrowiu. 
Dlatego tak ważne jest, by dieta 
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czworonoga była odpowiednio 
zbilansowana np. o chrupaki 
Activ Pet Premium (psy.pl).

chrupki ‘sucha karma dla psów’: 
Karmić psa można normalnie od 
1 roku życia. Normalnie czyli dwa 
lub trzy razy dziennie w zalezności 
od masy ciała i kilogramów. Może 
to być np. rano suche chrupki 
a później resztki z obiadu wymie-
szane z chrupkami. Można rów-
nierz dawać mu zawsze chrupki, 
ale kazdy nawet psy lubi rozmaite 
jedzenie (ozwierzakach.pl).

chrupole ‘sucha karma dla psów’: 
Korekiecik jest równie malutki, 
al. to jest dla mnie jak najbar-
dziej na plus;) Aza co prawda je 
lapczywie, ale gryzie chrupole 
dokladnie... (dogomania.com).

ciachnąć (psa)‘wykastrować psa,wy-
sterylizować sukę’: Ja swoją 
pitbullkę ciachnęłam w sobo-
tę. Przeżyłam to okropnie, już 
w drodze do weta się popłakałam 
i bałam się, że nie dojadę albo 
spowoduje wypadek, w końcu 
jechałam chyba z 50 km/h tylko :) 
[...] Polecam tu sterylizację, pies 
czuje się niekomfortowo od 1 doby 
po max 4-5 ale korzyści nieporów-
nanie więcej! (dogomania.com).

cieczkować ‘o suce: przechodzić 
ruję’: Sabusia wczoraj dostała 
cieczkę. Cieczkuje równo co 
10 miesięcy. To trzecia cieczka 
i chyba przechodzi ją gorzej 
aniżeli pozostałe dwie... Ciągle 
podwinięte uszka, siedziskulona 
w kenelce przez pół dnia, nie ma 

ochoty na zabawy – chyba ma de-
presję Sterylka zbliża się wielkimi 
krokami... (forum.labradory.org).

cieczkowanie ‘o suce: przechodze-
nie rui’: Oczywiście wszystko 
ma swoje plusy i minusy ;) Ja 
oczywiście też nie wypuściłabym 
suki do ogrodu samej, gdyby 
miała cieczkę. Ale w ostateczności 
w okresie cieczkowania mogłaby 
mieć powiedzmy jeden czy 2 
spacery dziennie poza posesją, 
a reszta zabawy i nauki w ogro-
dzie pod nadzorem i tam jakoś od 
biedy mogłaby się wyhasać bez 
smyczy (psiakosc.com).

cieczna suka ‘suka w okesie rui’: Po-
szłam do wetki bo moze on chory 
moze coś go boli i drazni ale ona 
zasugerowała natychmiastową 
kastrację -bo niby Logan tak sobie 
radzi z niemoznoscią kopulowa-
nia z ciecznymi sukami ktorych 
sa dwie obecnie w bloku i chyba 
z tysiąc na osiedlu. Jak myslicie 
czy jest mozliwe zeby az tak? 
(goldenetriever.fora.pl).

ciężarowka ‘o suce w ciąży’: wiecie 
co jednak usg było :) wcale nei 
planowane a jednak nie wytrzy-
małam :) byliśmy normalnie 
u weta na przeglądzie ciężarówki 
no i sie skusiłam:) ale wrażenia!! 
nie do opisania takie maluszki 
sobie siedzą jak fasolki :) (dogo-
mania.com).

ciocia ‘kobieta zajmująca się zwierzę-
tami w schornisku dla zwierząt’: 
Tak wygląda nasz prawie jamnik 
po liftingu! troszkę urósł i zmęż-
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niał ale jest kochany i bardzo 
mądry.Pozdrawiamy wszystkie 
ciocie ze schroniska (schronisko-
wopolu.pl).

CM skr. od Cesar Milan ‘metody 
szkolenia psów stosowane przez 
Cesara Milana – słynnego amery-
kańskiego behawiorystę’: Milan 
który siłą pokazuje psu,że on 
tu rządzi tak naprawdę wysyła 
sygnały,ze jest bezradny i jedy-
ne na co go stać to walka. Tak 
nie zachowuje się alfa. Alfa jest 
zrównoważony a CM daleko 
odbiega od takiego wzorca. Kto 
nie wierzy-zachęcam do lektury 
„drugiego końca smyczy” Pani 
MCconne (dogomania.com).

colaczek ‘pies rasy owczarek szkocki 
collie’: Ja mam colaczka. Wiele 
Twoich kryteriów spełnia. Nie 
zamieniłabym go na żadną inną 
rasę. To bardzo inteligentne psy. 
Można by wiele pisać. Ale każdy 
preferuje coś innego. Dlatego po-
kieruj się swoją intuicją ona zwy-
kle jest niezawodna (krakvet.pl).

colak ‘pies rasy owczarek szkocki 
collie’: Witam, od dawna prze-
glądam wasze forum. Pocho-
dzę z Sosnowca. Od niedawna 
przeglądam wszystkie strony 
schronisk w poszukiwaniu collie. 
Wiem że jesteście na bieżąco. 
Chciałabym zapytać o colaka 
w chorzowskim schronisku. Ja 
do niedawna miałam piękne dwa 
owczarki collie: 6-letniego Ramzi-
ka (tricolor) i śniadą 2,5 letnią 
Lulu (collie.drlucy.pl).

collie ‘pies rasy owczarek szkocki 
collie’: dawno nikt tu nic nie pi-
sał a owczarki szkockie collie to 
wspaniałe psy! Od 10 lat naszym 
domownikiem jest Isztar – piękna, 
ruda suczka. Zadziwiające jest to 
jaka jest mądra! Wydaje mi się, 
że chyba nie ma bardziej inteli-
gentnych psów, collie tak wspa-
niale wszystko rozumieją! Jest 
poprostu przekochaną wspaniałą 
pieszczochą i członkiem rodziny 
(dogomania.com).

corgi ‘pies ras typu welsh corgi’: 
Hej! Czy ktoś z obecnych tu lu-
dzi,lubi lub chociaż zna rasę cor-
gi? Proszę o kontakt właścicieli 
i miłośników corgi :) na e-mail 
wiewioorka@interia.pl Przy oka-
zji zapraszam na moją stronię 
o nich : www.corgi.of.pl Jeśli ich 
nie lubicie to powiedzcie tylko co 
o nich sądzicie (dogomania.com).

corgulasek ‘pies rastypu welsh 
corgi’: Piesek nie moze dosie-
gnac i wspiac sie na suczke co 
strasznie zabawnie wygląda ale 
z reguły wszytko sie dobrze konczy 
i za 2 miesiace mamy mae stadko 
corgulasków w kojczyku! A jesli 
nie no cos wzywamy weterynarza 
(dogomania.com).

corguś ‘pies rastypu welsh corgi’: 
W takim razie ja jestem szczęścia-
rą – za wyjątkiem mojego bied-
nego corgusia, który chorował 
na padaczkę i zmarł w wieku 3 lat 
i 9 mies. na babeszjozę (właśnie 
wczoraj minęła 2 rocznica jego 
śmierci) (forum.hovawart.org).
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corsiak ‘pies rasy cane corso italia-
no’: Sauron jest psem rasy Cane 
Corso Italiano. Trafił do swo-
jej rodziny w wieku 4 miesięcy 
z drugiej reki, gdyż podobno 
stanowił zagrożenie dla dwu 
letniego dziecka […] Szukamy 
domu z ogrodem i najlepiej bez 
innych zwierząt. Nowy właściciel 
będzie miał w zamian cudnego 
rodowodowego ,wykastrowanego 
corsiaka, który będzie go bronił 
przed obcymi. Do tego wspania-
łego przyjaciela na wiele wiele lat 
(canecorskoadopcje.pl).

coton ‘pies rasy coton de tulear’: Coto-
ny znane były we Francji na długo 
przed ich oficjalnym sklasyfiko-
waniem przez FCI. Bardzo szybko 
zyskały tam sławę doskonałych 
psów do towarzystwa, a obecnie 
mają rzeszę oddanych wielbicieli 
na całym świecie (psiakosc.com).

cotonek ‘pies rasy coton de tulear’: 
O wyprawce i takich sprawach to 
ci nie napisze , bo sama nie mia-
łam jeszcze szczeniaków a moje 
cotonki pochodzą z zagranicy 
i tak naprawdę każdy rządzi się 
swoimi prawami. Niektórzy dają 
woreczek karmy tak na 2 dni inni 1 
kg karmy zabawkę i jakąś szmatkę 
z rodzinnego domku ...;) a inni 
zupełnie nic ;) (dogomania.com).

CS skr. od ang. calming signals ‘sy-
gnały uspokajające, które wysyła-
ją psy’: Wszystkie psy, niezależnie 
od rasy, komunikują się za pomo-
cą wyraźnych sygnałów. Sygnały 
uspokajające służą do unikania 

konfliktów, co jest dla psa bardzo 
silnym instynktem. CS często 
służą też przyjaznym interakcjom 
zarówno w stosunku do ludzi jak 
i psów (psipark.pl).

CSować ‘o psie: wysyłać sygna-
ły uspokajające’: wszystko jest 
zapisane w genach? Czy komu-
nikacja psia jest czymś, co psy 
dziedziczą? Trudno powiedzieć, 
pewnie po części tak, gdyż każda 
komunikacja w obrębie gatunku 
jest wynikiem ewolucji. Jednakże 
na pewno skoro pewnych zacho-
wań można psa nauczyć, to można 
i nie nauczyć. Nie dopuszczając 
do kontaktu z pobratymcami moż-
na nie nauczyć psa prawidłowej 
komunikacji – mówimy wtedy, 
że pies jest źle zsocjalizowany. 
Taki pies nie CSuje i nie czyta 
sygnałów uspokajających (psi-
charakter.blogspot.com).

CS-owanie/CSowanie ‘o psie: wysy-
łanie sygnałów uspokajających’: 
CS-owanie jakos nie przema-
wia do mnie metoda linki i nie 
puszczania psa poki nie bedzie 
w 100% odwolywalny. nie wierze 
takze w 100% odwolywalnosc 
normalnie działającego nie-
kastrowanego samca... zawsze 
zareaguje na suke z cieczka o ile 
nie stal sie bezwolna marionetka 
sygnaly opisywane przez Turid nie 
maja byc nagroda dla psa tylko 
sposobem na codzienna z nim 
komunikacje. codziennie obser-
wuje jak udoskonala umiejetnosc 
Csowania (dogomania.com).
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CTR skr. od czarny terier rosyj-
ski‘pies rasy czarny terier rosyj-
ski’: CTR nadal podlega jednak 
dalszemu kształtowaniu, co ma 
wydźwięk w standardzie rasy, czy-
li m.in. w wyglądzie i szacie tego 
psa. Dlatego w 2008 r. Komisja 
Hodowlana Związku Kynologicz-
nego w Rosji (RKF) zatwierdziła 
i ogłosiła nowy wzorzec, który 
FCI opublikowała 10.01.2011 r. 
(psy-pies.com).

czałek ‘pies rasy chow-chow’: Chow 
mokry, po kąpieli to 1/2 chow 
chow w stanie suchym Ktoś kiedyś 
mi robił wyrzuty, że mój czałek 
jest gruby, a moje psisko przy 
55 cm w kłębie waży teraz 33 
kg, a „amstaff” tej osoby mając 
w kłębie 49 cm waży 37 kg, a wizu-
alnie wygląda na lżejszego. Czyli 
reasumując- to o futro chodzi 
(zwierzaki.org).

czarnuch ‘pies o czarnym umasz-
czeniu’: na początku chcieliśmy 
serdecznie Państwu podziękować 
za naszego ukochanego Bonziaka. 
Imię Bonzo zostało wymyślone 
przez Państwa i tak idealnie pa-
suje do naszego czarnucha, że po-
stanowiliśmy, że nie będziemy 
wymyślać żadnych innych imion 
(schroniskowopolu.pl).

czarnulka ‘suka o czarnym umasz-
czeniu’:Z tą brodą to fakt – każde 
chłeptnięcie jęzorem w misce 
z wodą kończy się szeregiem kro-
pli na podłodze :evil:. Oczywiście 
jak tylko widzę lub słyszę, że pije 
zaraz gnam do kucni z ręcznikiem 

papierowym i osuszam jej brodę. 
A co do karmy to właśnie przed-
wczoraj zakupiłam Royala Junio-
ra i sobie wcina czarnulka(forum.
muratordom.pl).

czarnuszek ‘pies o czarnym umasz-
czeniu’: Bailey- fajny czarnuszek 
dla aktywnych. Bailey to bardzo 
żywiołowy i energiczny pies. 
Uwielbia aktywność fizyczną, 
spacery, bieganie. Jest psem 
silnym, który potrzebuje ułożeni 
(schronisko-nowodwor.com.pl).

czarnuszka ‘suka o czarnym umasz-
czeniu’: Wracam po jeszcze jed-
nego psiaka! Telefon do Magdy... 
I znowu ta sama sytuacja – tym 
razem suczka mała, czarna… 
czarnuszka została sama w klatce 
szczeniakowej. Bardzo wycofana, 
sika ze strachu... Dziewczyny 
bezpiecznie dojechały ze mną 
do domu Obie wychudzone, za-
pchlone, zarobaczone (dogoma-
nia.com).

czekoladka ‘pies rasy labrador 
retriever o umaszczeniu cze-
koladowym’: Ja od poczatku 
marzylam o biszkopcie , zawsze 
biszkopt kojarzyl mi sie z tym 
prawdziwym labradorem. Moze 
i dlatego,ze jest ich chyba naj-
wiecej i sa najbardziej popularne. 
Takze w biszkoptach widac bu-
dowe calej glowy i ciala bardzo 
dokladnie.Teraz zaczely mi sie 
szczegolnie podobac czekoladki 
(labradory.info).

czernysz ‘pies rasy czarny terier 
rosyjski’: Czy czernysz jest rasą 
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zdrową?...Czy jest obciążony cho-
robami genetycznymi? Tu dowiesz 
się o najczęściej spotykanych 
i o tym, co powinniśmy wiedzieć 
kupując czarnego teriera rosyj-
skiego. Polecamy Portal Świat 
Czarnego Teriera (vivalanigri.pl).

czerwona pończocha ‘pies rasy 
owczarek francuski Beauceron’: 
Krótkowłosy beauceron, nazywa-
ny w swojej ojczyźnie „bas rouge”, 
czyli czerwona pończocha, to bli-
ski krewniak długowłosego briar-
da. Pierwotnie wykorzystywany 
jako pies pasterski i myśliwski, 
dziś pełni rolę stróża i przyjaciela 
rodziny (psy.pl).

czesanko ‘czesanie psa’: Kąpiel 
co sobota i czesanko, w środy 
czasem czwartki czesanko, może 
za rzadko i rozczesanie kołtunka 
na bierząco jeśli takowego znajdę 
podczas miziania (dogomania.
com).

czi 1 ‘pies rasy chihuahua’: Moje-
mu czi też nie jest odpowiednio 
z wagą, martwię się też jak ty 
o swojego (dogomania.com).

czi 2 ‘suka rasy chihuahua’: Moja 
siostra ma ratlerka, który jest 
straszną miniaturą! Piesek z mio-
tu i z miotu poprzedniego są 
o wiele większe. Mojej siostry 
o wiele niższy od innych. Czym 
spowodowane? Nie mam pojęcia. 
Moja czi była najmniejsza z mio-
tu (i nie ostatnia jak to mówią), 
i póki co kurdupel z niej- mam 
nadzieję, że dobije trochę wagą 
(dogomania.com).

cziłka ‘pies rasy chihuahua’: Na więk-
szego psa sukę puszczę, co mi tam. 
Ona spokojna i krzywdy nie zrobi 
– powala na ziemię i przytrzymu-
je, aż agresor się uspokoi. Ale 
taką cziłkę to zabije na miejscu 
już przy procesie powalania 
na ziemię.Dlatego właśnie małe 
psy powinny być szkolone. Nawet 
jak nie będzie zrównoważona, to 
przynajmniej będzie odwoływalna 
(szkoleniepsow.fora.pl).

czterołapna ‘o suce’: Twoja piesia 
się boi a moja czterołapna będąc 
pod dachem widowisko typu świa-
tło/dźwięk burzy, olewa (forum.
gazeta.pl).

czterołapny ‘o psie’: To, że nasz pies 
zjada odchody innych zwierząt, 
nie jest bardzo złe. Pomijam oczy-
wiście późniejszy aromat z pyska 
mojego czterołapnego … Ale nie 
ma co wpadać w panikę. Mając 
takiego smakosza, należy tylko 
pamiętać o częstszych badaniach 
kału naszego pupila oraz o po-
trzebie częstszego odrobaczania 
go (psy.pl).

dać psu wolną łapę ‘pozwolić psu za-
chowywać się tak, jak chce’: Daj-
my psu wolną łapę Zbyt dużo mówi 
się o nauce komend, a za mało 
o tym, co pies potrzebuje do osią-
gnięcia pełni psiego szczęścia. 
Przede wszystkim spróbujmy, 
małymi kroczkami, dawać psu 
więcej okazji do podejmowania 
samodzielnych decyzji (psy.pl).

dalmatek ‘pies rasy dalmatyńczyk’: 
Cudownych walentynek życzy 
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dalmatek Alfred z kumplami (fa-
cebook.com/dalmatynczykiwpo-
trzebie).

dalmatka ‘suka rasy dalmatyń-
czyk’:Pańcia dalmatki stwierdzi-
ła, że mój pies atakuje jej psa... 
a dosłownie powiedziała: „ja my-
ślałam że on (o Gai; nie wiedziała 
że to suka) chce się bawić, a on jest 
agresywny!”(dogomania.com).

dalmatynek ‘pies rasy dalmatyń-
czyk’: Ja mowie na podstawie 
tego co sie dowiadywalam o swo-
im dalmatynku...ktorego kupowa-
lam w polsce dogow jest wiecej 
wiec mam nadzieje ze nie bede 
miala tyle problemow... moj dal-
matynek mial np uczulenie na tra-
we i nie mogl piegac po lakach czy 
tez trawnikach (dogomania.com).

dalmatynka ‘suka rasy dalmatyń-
czyk’: Mimo prób oduczenia 
Gai podszczypywania... robi to 
nadal. A czasami tak jest zajęta 
gonitwą i zabawą, że moje „nie 
gryż” / „nie wolno” nie docierają 
do niej :(... Dziś podszczypywała 
dalmatynkę... (dogomania.com).

demon szybkości ‘o psie, który szyb-
ko biega’: Skoro coursing to psie 
wyścigi dedykowane psom wszyst-
kim ras, to czy możemy zgłosić 
nań swojego yorka lub kundelka 
ze schroniska? Jak wyglądają 
wyścigi i jakie wymagania stoją 
przed właścicielami pragnącymi 
uczynić ze swoich psiaków demo-
ny szybkości(psy.pies.com).

dobcio ‘pies rasy doberman’: Mój 
dobcio miał krwiomocz, był oso-

wiały i brakowało mu apetytu... 
byliśmy u weta, który stwierdził 
zapalenie pęcherza, nic się nie 
zmieniało więc znaleźliśmy nowe-
go... pies wycieńczony i bez życia, 
dostał kroplówki, leki i odżył…
(dogomania.com).

dobek ‘pies rasy doberman’: Są to 
psy dla osób stanowczych ,mozna 
śmiało powiedzieć że dla tych 
którzy są dominantami,mają czas 
dla dobka i chca z nim pracowac. 
Można tu wiele jeszcze pisać 
ale tak w skrócie naświetliłam 
charakterystykę ras (dogomania.
com).

dobermanka ‘suka rasy doberman’: 
co do mojej dobermanki powiem 
tyle ze jestem 5 wlascicielem 
tego psa (tyle wiemy a co bylo 
wczesniej... ?) i jest jest kochana 
uwielbia wszystkich ale do malych 
dzieci ma respekt raczej ich unika 
nie mam z nia zadnych problemow 
do tego mialam juz kilkanascie 
dobkow na dt i nie zgodze sie 
z tym ze maja problemy z zmian 
wlasciciela (dogomania.com).

dobi ‘pies rasy doberman’: W skrócie: 
dobi to pies trudny, z charakterem 
NAKAZUJĄCYM zajmowanie się 
nim. Z łatwością owinie sobie wo-
kół łapki pokornego właściciela. 
Pies kochający rywalizację z wła-
ścicielem. Typowy pies jednego 
pana. Połączenie poczucia hu-
moru, wulkanu energii, egoizmu 
i za razem chęci do pracy. Każdy 
właściciel dobka ma chociaż 
lekkiego jobla (dogomania.com).
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dobka ‘suka rasy doberman’: Ja tez 
mam mala dobkę w domu (moja 
ma 3.5 miesiaca). To moj pierwszy 
doberman (ale nie pierwszy pies). 
Jak przyszla do nas to zachowy-
wala sie bardzo podobnie jak 
Twoja, ale z czasem przyzwyczaila 
sie do ludzi (forum.gazeta.pl).

dobuś ‘pies rasy doberman’: Mam 
tydzien na znalezienie nowego 
domu (a jak sie nie uda to będe 
drugi tydzien negocjowac), Tosia 
i Sajlor go nie tolerują :( Jak on 
łazi po podwórku na smyczy to 
tamte siedzą zamknięte. A dobuś 
kocha cąły świat! No może oprócz 
jednej mojej znajomej która dzis 
wymachiwała hula-hop i mu sie to 
najwyraźniej nie spodobało bo 2 
razy warknął (dogomania.com).

dog frisbee ‘sport polegający na rzu-
caniu dyskiem przez człowieka 
i chwytaniu go przez psa’: Wraz 
z modą na dogfrisbee nastała 
też moda na posiadanie wyżej 
wymienionych ras psów, które 
nie są psami łatwymi i potrzebują 
doświadczonego przewodnika. 
Wszystko byłoby w porządku, 
gdyby nie fakt, że posiadanie 
bordera stało się marzeniem wielu 
nastolatków, a co za tym idzie psy 
u niektórych z nich stały się przed-
miotem do osiągnięcia sukcesu 
w dziedzinie frisbee (psy.pl).

dogociotka ‘miłośniczka psów; ’: 
Kiedy wchodzisz do boksu i 5 
psów na ciebie skacze, każdy chce 
wyjść, każdy chce być pierwszy, to 
zakładanie obroży jest nie lada 

wyzwaniem....poza tym psy są 
w dużej mierze puszczane na wy-
bieg, gdzie latają bez obroży. tak 
myślałam, że zaraz jakaś dogo-
ciotka skomentuje te „porażające 
łańcuchy” (dogomania.com).

dogomaniak 1 ‘osoba zaangażowana 
w pomoc dla zwierząt zrzeszona 
na forum dogomania.com’: Tak 
przegladam nasze spotkania i wi-
dze ze dogomaniacy w Gdansku 
nie spaceruja :) (dogomania.com).

dogomaniak 2 ‘osoba zaangażowana 
w pomoc dla zwierząt; zwłaszcza 
o zrzeszonych na forach interne-
towych osobach, które angażują 
się w pomoc dla psów’: Wyeks-
ploatowana do granic możliwości 
w jakiejś pseudohodowli. Wyrzu-
cona jak smieć, kiedy okazała się 
niepotrzebna. Po długotrwałym 
i kosztownym leczeniu na koszt 
dogomaniaków, rekonwalescen-
cji i pobycie w domu tymczaso-
wym znalazła w końcu swoje nowe 
miejsce na Ziemi (4lapy.org.pl).

dogsitter ‘opiekun do psów, którego 
można wynająć; wyprowadzacz 
psów’: Są sytuacje, w których 
właściciele czworonogów nie 
mogą lub nie chcą sami zajmować 
się swoim ukochanym pupilem. 
Co wtedy? Istnieją dwa wyjścia 
w stu procentach satysfakcjonują-
ce zarówno opiekuna, jak i psiaka. 
Psu wynająć można konsjerża lub 
zdecydować się na usługi dogsit-
tera (zpazurem.pl).

dogsitterka ‘opiekunka do psów, 
którego można wynająć; wypro-
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wadzaczka psów’: Posiadam kil-
kuletnie doświadczenie w opiece 
nad psami jako dogsitterka, wie-
dzę na temat psychiki i podstaw 
szkolenia. Dorywczo pracuję jako 
wolontariuszka w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt, pracuję 
w sklepie zoologicznym oraz 
na Wrocławskim Torze Wyści-
gów Konnych Partynice (forum.
mampsa.pl).

dom na dożycie ‘dom dla psa starsze-
go lub schorowanego, w którym 
spędzi ostatnie lata lub miesiące 
życia’: Wiele fundacji poszukuje 
tzw. domów tymczasowych, czyli 
miejsc, gdzie pies traktowany jak 
członek rodziny będzie leczony, 
przytulany, przygotowywany 
do adopcji. Koszta z tym zwią-
zane pokrywa fundacja. Są też 
tzw. domy na dożycie, w których 
pod opieką finansową fundacji 
ostatnich swoich dni dożywają 
psie staruszki. Wystarczy tylko 
otworzyć swoje serca i nie bać się 
pomagać starszym i potrzebują-
cym (hellozdrowie.pl).

dom stały ‘miejsce, w którym pies 
lub kot mieszkają na stałe po ad-
opcji’: Tymczasowy opiekun po-
kazuje przykładowemu nieufnemu 
Reksiowi, że człowiek nie jest zły, 
że potrafi się nim zaopiekować, 
daje mu miłość i poczucie bez-
pieczeństwa […] Często okazuje 
się, że nie trzeba go niczego 
uczyć, bo już kiedyś był domowym 
psem. W tym czasie opiekun oraz 
schronisko szukają mu domu 

stałego. Pies, który przebywa 
w domu tymczasowym zazwyczaj 
łatwiej znajduje dom stały. Wy-
nika to z faktu, że znane są jego 
zachowania i nawyki (schornisko.
olsztyn.pl).

dom tymczasowy ‘miejsce, w którym 
pies lub kot żyjące w schronisku 
dla zwierząt przebywają przez pe-
wien czas, aby się zsocjalizować’: 
Pilnie poszukujemy osób, które są 
w stanie zapewnić naszym zwie-
rzętom dom tymczasowy, a dzięki 
temu szansę na nowe, lepsze życie. 
W domu tymczasowym zwierzę 
przebywa tyle, ile czasu potrzeba 
na jego adopcję (ciapkowo.pl).

dominant ‘pies o dominującym 
charakterze’: Pies staje się domi-
nantem za podświadomą zgodą 
opiekunów, którzy spełniając 
wszystkie jego żądania (psy24.pl).

DON skr. od długowłosy owczarek 
niemiecki ‘pies rasy długowłosy 
owczarek niemiecki’: Ale za DO-
Nami jestem całym sercem! I bar-
dzo mnie cieszy ta decyzja, choć 
z ciekawością i niepokojem będę 
śledzić co tak naprawdę z niej 
wyniknie... Jakoś trudno mi sobie 
wyobrazić stworzenie jednego 
wzorca(?) dla ON i DON. Czy 
to będzie możliwe? (dogomania.
com).

donek ‘pies rasy długowłosy owcza-
rek niemiecki’: ogromna ilosc 
podszerstka,po prostu ogromna.
jak wata.i nie piszcie mi ze to nie-
prawidlowy wlos.bo to zabawne 
juz by bylo.dlugi to dlugi.dlugi 
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z podszerstkiem.takich donkow 
jest na peczki.nie z przedluzonym 
ale wlasnie z dlugim wlosem.
niedzwiedziom mowie nie (dogo-
mania.com).

donka ‘suka rasy długowłosy owcza-
rek niemiecki’: mam trzy zaprzy-
jaźnione DONki i przyznam,że to 
co pisze Anna to wspaniałe sunie 
(dogomania.com).

dowodniak ‘pies ras dowodnych’: 
Jak sprawują się dowodniaki 
na górskich szlakach? Fanta-
stycznie wręcz. Nasze barbety, tak 
jak i my, kochają wyprawy w góry, 
więc, gdy tylko pogoda sprzyja, 
ruszamy razem zdobywać Be-
skidzkie szczyty (beskidiania.pl).

dredziak ‘pies rasyowczarek wę-
gierski komondor, owczarek 
z Bergamo oraz owczarek wę-
gierski puli’ Pielęgnacja nie jest 
bardziej pracochłonna niż np 
owczarka niemieckiego (którego 
też mamy) Zamiast czesania jest 
rozdzielanie dredów od czasu 
do czasu. Myjemy tylko niektóre 
„strefy” (pysk, łapy i tyłek), Sierść 
generalnie czyści się sama – co się 
samo przykleiło to samo odpad-
nie. Ale nie ma się co oszukiwać 
że komondor to piesek do ładnego 
mieszkanka z perskimi dywanami 
[…] Śliczny dredziak, ja się za-
wsze zastanawiam, czy one coś 
widzą (psiaki.pl).

dredziarz ‘pies rasy: owczarek 
węgierski komondor, owczarek 
z Bergamo oraz owczarek węgier-
ski puli’: Dzień był piękny, widoki 

też: przyroda nad Odrą właśnie 
eksplodowała zielenią, kwitnące 
łąki w okolicach wrocławskiego 
Kleczkowa pachniały niezwykle 
(dla tych, co nie wiedzą: to tam, 
gdzie więzienie i szpital psychia-
tryczny – świetne miejsce). Z mło-
docianym jeszczeBerem ścieżką 
po wałach doszliśmy do mostu 
Osobowickiego. Mój dredziarz był 
zmęczony bieganiem, więc szedł 
spokojnie (zwierzdobry.pl).

DS skr. od dom stały ‘stały dom dla 
psa’: Rola Domu Tymczasowego 
(dt) polega na przyjęciu do siebie 
psa i sprawowanie opieki nad nim 
do momentu, kiedy znajdzie on 
swój Dom Stały (ds) (epodhalan.
pl).

DT skr. od dom tymczasowy ‘tym-
czasowydom dla psa’: dt jest 
miejscem, gdzie pies przebywa 
do czasu swojej adopcji, obecność 
psa w takim miejscu znacznie 
zwiększa jego szansę na znalezie-
nie domu stałego (huskyadopcje.
com). 

duma Rosji ‘pies rasy czarny te-
rier rosyjski’ Mam 3-letniego 
czernysza. Nie szczeka z byle 
powodu,skacze i wygląda z daleka 
jak niedźwiedź. Jest tolerancyjny 
ale czójny.Zanim cokolwiek -na-
wek smakołyki-weźmie do pyska 
dokładnie obwącha.Mogę mu 
z pyska mięso wyjąć, nie rzuca się 
do miski jak inne pieski.Ale potrafi 
zareagować właściwie kiedy jakiś 
czworonóg zacznie się zbytnio 
panoszyć.Te psy budżą respekt 
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swoim wyglądem , wychodowa-
ne jako duma Rosji znakomicie 
przystosowane do strużowania 
i obrony.Mój Don wychowany jest 
w śród ludzi.Każdego musi jednak 
poznać pod moim nadzore (forum.
muratordom.pl).

dziewuszka ‘pieszczotliwie o suce’: 
Moje dwie dziewuszki przywią-
zane były do drzewa (taka kara, 
bo pogoniły koty sąsiadów).
Podchodzę do nich a młoda 
przegryza sznurek starszej ;) To 
mówię do niej „Ty głuptasie, prze-
gryziesz sznurek starszej, a sama 
zostaniesz na uwięzi...” W tym 
momencie młoda spojrzała się 
na mnie wymownie... i po prostu 
odeszła... bo swój sznurek już 
dawno zeżarła ;) (goldenline.pl).

dżekuś ‘pies rasy Jack Russell ter-
rier’: Cena dżekusia za granice 
z wyrobieniem rodowodu i pasz-
portu 5250 zł (hafpac.cz).

egzemplarz ‘o psie z charakterem, 
osobliwym pod jakimś wzglę-
dem’: Ja to zawsze mam jakiś 
dziwny psi egzemplarz (molosy.
pl).

faflory ‘fafle psa’: Mój pies też się 
mocno ślini, widac szczególnie jak 
mu na tych długaśnych faflorah 
zwisa hehehe (dogomania.com).

filcak ‘filcowa szczotka do czesania 
psiej sierści’:Często też wieczo-
rem wyczesuję nią kurz z włosa. 
Naprawdę sporadycznie używam 
filcaka jak zaniedbam czesanie 
i też nie żałuję, że go kupiłam 
(maltanczyk.mojeforum.net).

fitpaws ‘zajęcia fitness dla psów 
polegające na staniu czworono-
ga na piłce w celu poprawienia 
jego równowagi i kondycji’: 
Fitpaws, czyli fitness dla psów, 
to wspaniała zabawa z wykorzy-
staniem profesjonalnego sprzętu 
oraz prosty sposób na wsparcie 
kondycji naszego psa. Systema-
tyczne treningi fitpaws zapewnia-
ją bezpieczną aktywność fizyczną 
oraz umysłową naszemu psu. 
Poprawiają sprawność fizyczną, 
wzmacniają mięśnie oraz mini-
malizują ryzyko kontuzji. Zacie-
śniają więź miedzy właścicielem 
a psem oraz uczą współpracy 
i zaufania. Fitpaws jest dosko-
nałą aktywnością zarówno dla 
psów sportowych, pracujących 
i wystawowych, jak i dla psów 
rodzinnych, szczeniąt i psich se-
niorów (wymarzonypies.pl).

flexi ‘smycz automatyczna’: Wielu 
opiekunów kupuje flexi z myślą 
o wygodzie i swobodzie, jaką za-
pewnia obu stronom. Zanim jed-
nak udamy się do sklepu z myślą 
o zakupie, warto się zastanowić, 
czy ten typ smyczy na pewno na-
daje się dla naszego psa (psy.pl).

foks ‘pies rasy foksterier szorstko-
włosy lub krótkowłosy’: Na-
wet zaprzyjaźniony ze „swoim” 
kotem, chętnie pogoni obcego 
mruczka na dworze – lepiej więc 
nie spuszczać go ze smyczy. Jak 
większość terierów foksy bywają 
zadziorne wobec innych psów. 
Raczej nie wszczynają bójek, ale 
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w razie zaczepki nie dadzą sobie 
w kaszę dmuchać (psy.pl).

foksia ‘suka rasy foksterier szorstko-
włosy lub krótkowłosy’: Czy foksy 
mogą być na dworze? Oczywiście 
że mogą, nawet było by to wskaza-
ne. Byle tylko mialy dobrą budę. 
Moja foksia jest wyeksmitowana 
do kojca i nie narzeka jak na ra-
zie, Pozdrawiam (knieja.pl).

foksiczka ‘suka rasy foksterier 
szorstkowłosy lub krótkowłosy’: 
Właśnie odeszła od nas nasza 
ukochana foksiczka – foksterier 
szorstkowłosy. Odeszła na 5 dni 
przed swoimi 15 urodzinami... 
Bardzo nam jej brakuje... Fokste-
riery to pieski jedyne w swoim 
rodzaju i nie do podrobienia. Jak 
uporamy się z żalem i tęsknotą 
za naszą sunią będziemy chcieli 
przygarnąć foksia, ale tym razem 
krótkowłosego i sunię.(psy.elk.pl).

foksik ‘pies rasy foksterier szorstko-
włosy lub krótkowłosy’: Ja dla 
Państwa Mohrke jestem no-name, 
do tego sprzedaż psa do PL nie 
jest dla nich żadnym prestiżem, 
bardzo długo mailowałyśmy, 
miałąm wstawiennictwo „pewnej 
pani sędzi od foksików”, a jak już 
pogadałyśmy i okazało się, że ma 
córkę Karolinę, weta, koniarę 
i coś z trakenami wspólnego to 
nawet z ceny bardzo nam zeszła 
i dała bardzo fajne kontakty... 
(re-volta.pl).

fousek ‘pies rasy czeski fousek’: 
Chociaż nie każdy właściciel 
fouska jest myśliwym, to jednak 

każdy odpowiedzialny opiekun 
zapewni swojemu pupilowi co-
dzienną, niezbędną dawkę solid-
nego ruchu i zabawy, połączonej 
ze szkoleniem i nauką, najlepiej 
gdzieś poza miastem, na łące, 
gdzie jest np. jezioro (fouski 
uwielbiają aporty z wody) (psy.
pl).

francuz 1 ‘pies rasy buldog fran-
cuski’: Nie przeszkadza im su-
rowe mieso. Ale wedle zasady 
co za dużo to nie zdrowo :-) 
Francuzy to delikatne psy dlatego 
nawet jak czasem coś tolerują to 
mimo wszystko proponuję dawać 
im to z umiarem :) One łatwo 
tez przywykają do rarytasów 
np. mojego jak mama przy stole 
podkarmiała to swojego żarcia 
przez 3 dni nie ruszał tylko cze-
kał aż dostanie coś „ludzkiego” 
(goldenline.pl).

francuz 2 ‘deformacja ułożenia psich 
łap w postawie francuskiej’: Mój 
miał X z tyłu i francuza z przo-
du,teraz się normuje,tylne łapy 
zaczyna ładnie stawiać,przód 
zaczyna się prostować,dysplazją 
nie był genetycznie obciążony.ZW 
81,zależy od wieku psa, osobni-
czych predyspozycji,aczkolwiek 
nie jest to pożądane.Radzę psa 
prześwietlić ale około 14-18 
mieś,bo wcześniej jest to tylko 
prześwietlenie wstępne (owcza-
rek.pl).

francuzik ‘pies rasy buldog francu-
ski’: Hej hej, Nie pytam w swoim 
imieniu, zaczepił mnie na FB 
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kolega, który wie, że się zajmuje 
zwierzakami. Pytał niezobowią-
zująco, póki co jedynie się roz-
gląda. Jest fajny, obowiązkowy, 
wiem, że poważnie podchodzi 
do ważnych rzeczy. I pytał mnie 
właśnie o buldogi francuskie. Nie 
chcę żadnych konkretnych ofert, 
tylko tak ogólnie pytam – bywają, 
prawda? Skierowałam go na ad-
opcjebuldozkow.pl, tam póki co są 
dwa francuziki, nie wiem, na ile 
aktualne (dogomania.com).

frisbee 1 ‘sport polegający na rzu-
caniu dyskiem przez człowieka 
i chwytaniu go przez psa’ Sama 
kiedyś lubiłam te sporty, treno-
wałam agility, frisbee. Uważam 
teraz, ze są to sporty dla osób 
zagubionych, głupio Mi mówić, 
ale tak sądze. Ludzie którzy nie 
mają sukcesów sami więc trenują 
z psem (forum.biolog.pl).

frisbee 2 ‘okrągły przyrząd przypo-
minający talerz, przeznaczony 
w sporcie frisbee do rzucania 
przez człowieka i chwytaniu go 
przez psa’:Mój problem polega 
na tym że kiedy rzucam moim 
psiakom frisbee to owszem polecĄ 
ale po kilku razach widać że wole-
liby coś innego(dogomania.com).

gaduła ‘o psie, który często i głośno 
szczeka’: Kłopotliwy gaduła. Jak 
sobie radzić z piskliwym psim 
dzieckiem, by nie popaść w kon-
flikt z sąsiadami? (psy.pl).

gameness ‘nieustępliwość u psów ras 
bojowych’: Odróżnienie tych ras, 
jak twierdzą sami hodowcy, jest 

problematyczne. Opinie hodow-
ców mówią, że ewentualne kryte-
rium rozróżnienia tych ras może 
stanowić charakter. American 
Pit Bull Terrier jest bardziej ga-
meness, jednak współczesne 
niebiorące udziału w walkach 
psy hodowane przez miłośników 
cechę tę niemal całkowicie zatra-
ciły (na-psa-urok.blogspot.com).

gold ‘pies rasy golden retriever’: hej 
mam jedno małe pytanko mój gold 
idzie do fryzjera zastanawiam się 
tylko czy oprócz kąpieli (bo moja 
mama by nas zabiła gdyby kąpiel 
była w wannie ) ma mieć coś jesz-
cze co jest wskazane do pielęgna-
cji tej rasy wiem że trymowanie 
ale w jakich okresach (goldenre-
triever.fora.pl).

goldas ‘pies rasy golden retriever’: 
Poprawnie ulozony goldas nie 
bedzie zachowywal sie obronnie, 
kiedy jestes cala i zdrowa/wy. 
On/Ona bedzie czekac na Twoja 
reakcje jako alfa stada (goldenre-
triever.fora.pl).

goldek ‘pies rasy golden retriever’: 
A co do fryzjera, jak wasze goldki 
znosiły pierwszą wizytę (przygo-
towanie to wystawy) ? Mój ma 
bardzo delikatną psychikę i nie 
wiem co zrobić, żeby się nie zraził 
(goldenretriever.fora.pl).

golden ‘pies rasy golden retriever’: 
Mój golden Nero zachowuje się 
podobnie jak Twoja MIja – tylko 
że w stosunku do piesków rasy 
haski oraz Czarusia – psa rasy nie 
do określenia. Z czarusiem nawet 
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dwa razy doszło do ostrych spięć 
(niestety właściciel Czarusia nie 
trzyma psa na smyczy ani nie jest 
w stanie go odwołać) kończących 
się rozdzielaniem psiaków bo po-
zostawienie ich samych sobie nie 
wróżyło nic dobrego (dla Czaru-
sia) (goldenretriever.fora.pl).

goldenek ‘pies rasy golden retriever’:-
Co mozna robic z goldenkiem? 
Jaki sport uprawiac? Bylabym 
wdzieczna za jakis ciekawy link. 
Na agility to on sie chyba nie 
nadaje, no nie?(dogomania.com).

goldeniara ‘miłośniczka psów rasy 
golden retriever’: Ja to cudo 
zamówiłam jakiś czas temu przez 
allegro, nadal cuda się nie docze-
kałam... jeżeli do jutra nie dojdzie 
to zrobię tutajsprzedawcy anty-
reklamę. Larego wyczesała tym 
znajoma goldeniara, bardzo fajna 
sprawa a że pies mi linieć zaczął 
to wreszcie uskładałam drobniaki 
i kupiłam (labradory.info).

goldeniarz ‘miłośnik psów rasy gol-
den retriever’: Blisko do Ustronia 
i po drodze słynne żółte molo. 
Plaża nieco węższa niż ta w Chło-
pach. Z psem tam nie byłąm 
bo jeszcze psa nie miałyśmy. Ale 
był tam w zeszłym roku organizo-
wany zlot goldeniarzy i wszyscy 
sobie chwalili. W sianożętach 
polecam ośrodek Bosman – na-
pewno wtedy przyjmowali z psa-
mi – na plażę wychodzisz wprost 
z ośrodka, spożywczak całodobo-
wy masz po sąsiedzku za bramą 
(krakvet.pl).

goldeniątko ‘szczenię rasy golden 
retriever’: Mały potwór wyzdro-
wiał, a po chorobie ma tyle nie-
spożytej energii, że bryka niczym 
małe goldeniątko- wszędzie pełno 
jej dzikiego kupra, szaleńczych 
okrzyków i przedziwnych pomy-
słów (golden.pl).

goldenka ‘suka rasy golden re-
triever’: Też myślałem o mojej 
goldence jako o psicy całkowicie 
pozbawionej agresji, aż pewnego 
dnia moja Żonka odczyniając 
poranny jogging nie spotkała 
na drodze owczarka niemieckiego 
który nie miał dobrych zamiarów 
(goldenretriever.fora.pl).

goldi ‘pies rasy golden retriever’: 
Mam 9-cio mies. Golden retrieve-
ra. Od początku jest na suchej kar-
mie: 1. najpierw jadł Acanę 20kg 2. 
potem Royal Canin Maxi Junior 18 
kg 3. a teraz zjada drugi 15 kg wo-
rek Eukanuby Junior Large Breed 
Ze wszystkich powyższych jestem 
zadowolona – mój goldi zresztą też 
więc polecam! (krakvet.pl).

goldisia ‘suka rasy golden retriever’: 
Filmik pokazujący jak nowy przy-
bysz dręczy goldisię. Nie daje 
jej spokoju a dziewczyna leży 
pod naszymi nogami bo tylko tu 
czuje się bezpieczna. Widać jak 
reaguje na psiaka, pokazuje mu, 
że ma spadać i nie życzy sobie 
takich zaczepek. Mam nadzieje, 
że w końcu odpuści Goldi i się 
troszkę uspokoi bo przez cały czas 
jest podniecony i bardzo niespo-
kojny (goldenretriever.fora.pl).
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goldiś ‘pies rasy golden retriever’: 
Marta, cudowne są te twoje gol-
disie <3 (dogomania.com).

golduch ‘pies rasy golden retriever’: 
Mam mały problem:( bo mój 
czteromiesięczny golduch Otisek 
został potrącony… (forum.labra-
dory.org).

golducha ‘suka rasy golden re-
triever’: weszłam do domciu to 
zobaczyłam moją golduchę przy 
schodach całą wesołą, merdajacą 
ogonem...( nie będę tu opisywać 
mojej reakcji na ten widok, naj-
piękniejszy na świecie zresztą 
– bo chyba się domyślacie...)tak 
jakby chciała mi powiedziec „Jak 
Ty mogłaś się gdzieś beze mnie 
ruszyć...” Heh...kocham Ją jak 
głupia…(goldenline.pl).

goldunia ‘suka rasy golden retrie-
ver’: Weterynarz zrobił badanie 
krwi.Jak przyjechalismy z Nią 
w sobotę powiedział,że musi po-
wtórzyc badania, bo chyba zaszła 
jakaś pomyłka... Niestety pomyłki 
nie było, a goldunia miała wyniki 
jeszcze gorsze niż dwa dni wcze-
śniej (goldenline.pl).

goldzio ‘pies rasy golden retriever’: 
Moj goldzio jest zadowolony, nie 
kombinuje z nadmiaru energii, 
nieniszczy nic w domu,wiecmysle 
ze jest ok. Mam kolezanke, kto-
ra tez trzymagoldena w malym 
mieszkaniu, ale tez dba, zebymial 
codziennie duzo ruchu (dogoma-
nia.com).

gordon ‘pies rasy gordon terrier’: 
Autorzy opracowań dotyczących 

gordona zgodnie podkreślają, 
że jest to elegancki pies o niezwy-
kłym charakterze. Ogólny wygląd 
gordona, jego szlachetna głowa, 
wyraz oczu, kolor szaty, sposób 
poruszania i przyjazny charakter 
– to wszystko sprawia, że jest to 
rasa zapadająca w pamięć i w ser-
ce (psy24.pl).

gordonek ‘pies rasy gordon terrier’: 
Gordony to rodzinne psy i po-
winny być raczej w domu, ale 
na dworze też będzie szczęśliwy. 
To psy o dużej ilości energii. 
W mroźne dni powinnaś go brać 
do domu, a nie trzymać w garażu 
( mimo tego, że jest tam ciepło). 
Czy twój psiak śpi na dworze? 
Jeśli nie to dlaczego chcesz, aby 
gordonek spał w ogrodzie? (za-
pytaj.onet.pl).

gordonka ‘suka rasy gordon terrier’: 
Jednak w konfrontacji z różnymi 
zachowaniami dzieci jak i osób 
starszych, zarówno zdrowych 
i chorych moje gordonki wykazały 
się cechami, które mnie zaskoczy-
ły. Moje obawy, co do ich przy-
datności w tej trudnej psiej pracy, 
rozwiały się (setterpointerclub.pl). 

groomer ‘osoba, która zawodowo 
zajmuje się strzyżeniem psów’: 
W przypadku ras szorstkowłosych 
i o włosie jedwabistym potrzebne 
jest trymowanie – zabieg mający 
na celu usunięcie martwej sierści. 
Można to robić samodzielnie spe-
cjalnym przyrządem – trymerem. 
Są jednak rasy, które wymagają 
przy tym nadania określonego 
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wyglądu (fryzury), co wymaga 
wprawy, więc lepiej udać się 
do specjalisty – groomera (dogo-
mania.com).

groomerka ‘kobieta, która zawo-
dowo zajmuje się strzyżeniem 
psów’: U mojej plamki pojawiły 
się ok. 2 miesiące temu, zarówno 
weterynarz jaki i jej groomerka 
powiedzieli, że dziewczyna się 
po prostu opala :) (forum.gazeta.
pl).

gruzowiec ‘pies pracujący, któ-
ry odszukuje osoby zaginione 
w gruzach’: Nie decyduj za mnie 
czym mam sie zająć... sorki – ale 
gdybym miała się czymkolwiek 
zajmowac – to pozyteczna praca 
z psem – gruzowce, wodniacy, psy 
myśliwego itd... sporty czy może 
raczej cyrkowe sztuczki – to za-
bawa dla ludzi z bardzo niską sa-
mooceną, szukajacych poklasku, 
aplauzu, sztucznych sukcesów, 
dla osób z wielkimi kompleksami 
– psy maja te kompleksy wypełnic 
jak łaty (dogomania.com).

gryfonik ‘pies rasy gryfonik barbanc-
ki, belgijski, brukselski’: Maja 
ok 20 cm w klebie, naleza do mo-
losowatych, sa dobrymi stroza-
mi. Ogon przycina sie w dwoch 
trzecich dlugosci. Gryfoniki 
sa oddane tylko jednej osobie, 
zywiolowe, uparte, ciekawskie, 
odwazne. Nie trzeba ich nazbyt 
pielegnowac, tylko szczotkowac. 
Hehe (psiaki.pl).

gryfonka ‘suka rasy gryfonik bar-
bancki, belgijski, brukselski’: 

W 2001 roku z czeskiej hodowli 
Corsairey Casch przyjechała 
do mnie moja pierwsza gryfonka 
GRIOTTE w domu Figa. Figa sta-
ła się założycielką hodowli gryfo-
nikow z przydomkiem BARGEST. 
Zauroczyła mnie ta rasa i obecnie 
skupiłam się tylko na hodowli 
gryfoników (bargest.pl).

gryzak ‘prasowana skóra wołowa, 
zwykle występująca w postaci 
kości do gryzienia, użyteczna 
w pielęgnacji psich zębów’: 
Psyuwielbiają gryzaki w postaci 
kości do gryzienia z prasowanej 
skóry wołowej. Z tego też powodu 
kości do gryzienia służą pielęgna-
cji zębów, smakują bardzo psom 
(zooplus.pl).

grzywacz ‘pies rasy grzywacz chiń-
ski’: Wczesna socjalizacja ułatwi 
grzywaczowi kontakty z innymi 
psami i sprawi, że nie będzie się 
ich bał. Nie wolno jednak dopu-
ścić, aby przestraszył się innego 
psa lub został przez niego pogry-
ziony (johndog.pl).

grzywek ‘pies rasy grzywacz chiń-
ski’: nie uważam chińskich grzy-
waczy za psy inteligentne. Może 
i są, ale jakoś inaczej. I mając 
wieloletni kontakt z psami innych 
ras uważam, że nie są zbyt bystre. 
Może nie wszystkim się to podoba, 
ale dla mnie bardzo ważne jest, 
żeby pies był kontaktowy, posłusz-
ny i bardzo chętny do współpracy 
z człowiekiem. Grzywek nie speł-
nia moich oczekiwań. Z reszta 
inne grzywki które poznałam też.
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To słodkie pieszczoszkowate pie-
ski (ravenq.daminet.pl).

grzywka ‘pies rasy grzywacz chiń-
ski’:Dwa tygodnie temu wzięłam 
ze schroniska sunię. Wzięłam 
ją ponieważ moja kolezanka 
zachwalała jej wyjątkowy cha-
rakter. Najpierw myślałam o tym 
żeby jej znaleźć dobry dom, ale 
już po pierwszym dniu było jasne 
że się z nia nie;) rozstaniemy. 
Mała jest wysterylizowana. Trze-
ba było sierść obciąć właściwie 
do gołej skóry tak była zarośnięta 
i sfilcowana. Nie chodzi mi o usta-
lenie czy to grzywka ze wględów 
snobistycznych;) i tak ją będziemy 
kochać. Trudno powiedzieć, ale 
w/g mnie ma inny kształt głowy 
niż grzywacz ale naprawdę trudno 
jednoznacznie się wypowiedzieć 
bo jest ogolona... (dogomania.
com).

grzywuś  ‘pies rasy grzywacz 
chiński’: Kolejna cecha wielu 
grzywek, to reagowanie lekko 
histeryczne na różne niemiłe rze-
czy. Ten problem mam często przy 
strzyżeniu grzywek nie bardzo 
przyzwyczajonych do tego. Otóż 
grzywuś włącza wtedy syrenę 
okrętową. Starczy wtedy zbyt 
wcześnie odpuścić, aby następ-
nym razem ryczał jeszcze głośniej 
(to inteligentny pies i szybko się 
uczy, co działa na jego korzyść) 
(dogomania.com).

gwiazdka ‘jasne lub białe fragmen-
ty sierści kształtem podobne 
do gwiazdkiwystępujące na gło-

wie psa i nadające mu charak-
terystyczny wygląd ’: U tych 
ras umaszczenie brązowo-białe. 
Brązowa głowa przeważnie z łysi-
ną lub gwiazdką. Trufla brązowa. 
Włos długi, gładki, przylegający, 
na uszach falisty. Obfita chorą-
giew w ogonie, portki (dogoma-
nia.com).

halter ‘obroża uzdowa, czyli obroża 
pomagająca w pozytywnym szko-
leniu i nauczeniu psa grzecznego 
chodzenia na smyczy, pozwalająca 
na szybkie zapanowanie nad psem 
podczas spacerów’: Halter poleca-
ny jest zwłaszcza dla psów dużych, 
silnych, w przypadku których 
opiekun ma problem z utrzyma-
niem czworonoga w normalnych 
szelkach lub na obroży. Dzięki pętli 
okalającej kufę kantar pozwala 
wyciszyć takiego psa i zapanować 
nad nim w trudnych momentach 
(petsmile.pl).

halterek ‘obroża uzdowa, czyli 
obrożapomagająca w pozytyw-
nym szkoleniu i nauczeniu psa 
grzecznego chodzenia na smyczy, 
pozwalająca na szybkie zapano-
wanie nad psem podczas space-
rów’:Co do fruwania ;), to prawdę 
mówiąc, wcale mi nie do śmiechu 
w sytuacji, kiedy Zagraj wpada 
w panikę i ciągnie jak szatan 
bo jest wtedy bardzo silny :nunu: 
Nawet zaczęłam myśleć o spra-
wieniu halterka na takie oko-
liczności, ale boję się, że mógłby 
sobie krzywdę zrobić, kark skręcić 
albo co (psiakosc.com).
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halti ‘obroża uzdowa, czyli obroża-
pomagająca w pozytywnym szko-
leniu i nauczeniu psa grzecznego 
chodzenia na smyczy, pozwala-
jąca na szybkie zapanowanie nad 
psem podczas spacerów’:Czworo-
noga w halti szarpać nie wolno, 
bo można go trwale okaleczyć! 
Wystarczy, że pies napręży smycz, 
a kantarek skutecznie powścią-
gnie go (psy.pl).

handler ‘osoba, która prezentuje 
zwierzęta podczas wystaw psów; 
wystawiacz psów’: Handlerzy nie 
dzielą się żadnymi zarobkami ze 
związkiem, to bajeczka. Tak samo 
związek nie wyrzuci nikogo za to, 
że zerwał umowę z handlerem. Ja 
na Twoim miejscu już bym umowę 
zerwała po tej pierwszej wystawie 
kiedy nie wystawiła psa. W końcu 
płacę to wymagam (dogomania.
com).

handlerka ‘kobieta, która prezentuje 
zwierzęta podczas wystaw psów; 
wystawiaczka psów’: Po miesiącu 
kupiliśmy sobie kolejnego psa 
i wtedy pani handlerka zapropo-
nowała, że da mi rabat na tego 
szczeniaka i podpisałam umowe, 
gdzie było napisane, ze mam 
przyjeżdzać z nim conajmniej dwa 
razy w tygodniu, po czym podsu-
neła mi taką samą umowe na psa 
mojego chłopaka i kazała mi ją 
podpisać. Ja podpisalam.W tej 
chwili ta pani ciągnie od nas pie-
niądze (dogomania.com).

hasior ‘pies rasy husky syberyjski’: 
To, że Siberian Husky może być 

użytkowany w dość nietypowej 
formie rekreacji jaką są psie 
zaprzęgi to wie każde dziecko. 
Ale po co komu husky w domu? 
Jakie są plusy i minusy posia-
dania psa tej rasy? W tym po-
ście chcielibyśmy pokazać Wam, 
które z Waszych potencjalnych 
oczekiwań może spełnić hasior, 
a na spełnienie których nie ma co 
liczyć (przystanekalaska.pl).

hasiorek ‘pies rasy husky syberyj-
ski’: Ta rasa jest pozbawiona in-
stynktów stróżujących. Jeśli obcy 
człowiek wejdzie na teren Waszej 
posesji, to hasiorek raczej powita 
go słowami „Siema Stary, fajnie, 
że jesteś, chcesz zobaczyć, jak 
wygląda nasza chata w środku?”, 
niż obroni Waszą posesję przed 
intruzem (przystanekalaska.pl).

haski ‘pies rasy husky’: Nasz haski 
mając 2,5 miesiąca na spacerach 
ciągnie tak że aż ręce wykręca.
Chcemy mu kupić kantar, tylko nie 
wiemy jaki jest lepszy:czy kantar 
na pysk czy raczej kantar przy-
pominający szelki?Jak dobrać 
odpowiedni rozmiar?W sklepach 
Internetowych są „dziwnie”po-
dane rozmiary w postaci nume-
rów 1,2,3,4.Jaki jest odpowiedni 
dla psa tej rasy i w tym wieku? 
(krakvet.pl).

haszczak ‘pies rasy husky’: Wiele 
haszczaków z mojej hodowli peł-
ni funkcję psa terapeuty(husky 
idealnie nadaję się dla osób 
cierpiących na zespół downa,-
niedorozwój ruchowy,ADHD) ze 
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względu na wrodzoną cierpliwość 
rasy dziecko może zrobić z nim 
niemal wszystko.... (bialy-kiel.
jimdofree.com).

h a s z c z ą t k o  ‘ s z c z e n i ę  r a s y 
husky’:Umówiłam się z panią 
doktor, że jak haszczątko się 
bardziej zaaklimatyzuje i poczuje 
pewnie, odwiedzimy lekarza, żeby 
teraz go dodatkowo nie stresować 
(goldenline.pl).

hopka ‘stacjonata, czyli przeszkoda 
do przeskakiwania dla psów 
używana podczas zawodów agi-
lity’: W czasie kąpania bardzo 
spokojna, ale nie lubi być brana 
na ręce. Reaguje na imię, ładnie 
siada na komendę, a nawet skacze 
przez hopki na agility, czasami 
podaje łapkę, ale lubi wykonywać 
komendy w zamian za coś dobrego 
(przystanek schronisko.org).

hotel dla psów‘miejsce, w którym 
właściciele psa mogą zostawić 
zwierzę na krótki okres podczas 
ich nieobecności’:Ja zawsze ko-
rzystam z usług hotelu dla psów 
w Trypuciach. Właścicielem jest 
Pan weterynarz i mój pies był 
tam kilka razy. Jest czysto, opieka 
super (forum.poranny.pl).

hotelować (psa) ‘zapewnić psu opie-
kę w hotelu dla psów’: Proszę 
spróbować kontaktu tel. z wła-
ścicielami od lat oferującymi 
noclegi w Dębkach, może będą 
znali taką osobę. Ewentualnie 
kontakt z http://www.facebook.
com/pg/stowarzyszenie.debki/
about/lub odszukać zaufaną oso-

bę w miejscu zamieszkania i tam 
hotelować psiaka przez cały okres 
nieobecności. Tyle przychodzi mi 
do głowy (psipark.pl).

hotelowanie (psa)‘zapewnienie 
psu opieki w hotelu dla psów’: 
Pilny wyjazd, choroba, czy też 
inne zdarzenia zmuszają nas, 
by na kilka czy kilkanaście dni 
rozstać się z naszym pupilem, 
którego z różnych względów nie 
możemy pozostawić pod opieką 
innej, zaprzyjaźnionej osoby.
Rozwiazaniem jest hotelowanie 
psa (piesprzewodnik.pila.pl).

hotelowany pies ‘pies, który prze-
bywa w hotelu dla psów’: Pod-
stawą działania jest zapewnienie 
komfortu i bezpieczeństwa dla 
naszych podopiecznych. Skupia-
my się nie tylko na zapewnieniu 
podstawowych potrzeb hotelowa-
nych psów, ale do każdego pod-
chodzimy z indywidualną troską 
(piesprzewodnik.pila.pl).

hovcio ‘pies rasy hovawart’: Po-
stanowiłam zamieścić tu treść 
emaila, którego dostałam wczo-
raj, bo opis hovcia jaki został 
tam dokonany niezmiernie cieszy 
mnie i utwierdza w przekonaniu, 
że warto walczyć i że jest dla kogo 
;-) Psiak pochodzi ze skojarzenia 
Alex vom Raisdorfer Hang i Fara 
Gośmir (hovawart-pl.com).

hovek ‘pies rasy hovawart’: Wczoraj 
spadł pierwszy śnieg, to jest to co 
hovki lubią najbardziej :) Nasza 
sunia jest w doskonałej kondycji. 
Mieliśmy trochę problemów. Za-
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palenie uszu, wysypka, zapalenie 
skóry przy sromie, kaszel. (moj-
hovek.com.pl).

hovuś ‘pies rasy hovawart’: Kiedys 
wystartowal pieknie z zebami, 
kiedy z tylu zaszedl nas po cichu 
obcy, agresywny pies. I ten pies 
na widok zebow mojego Niu-
nia oraz ostrego warkotu uciekl 
w te pedy! Bylam pod wraze-
niem,bo wydawalo mi sie,ze nasz 
hovuś,to troche cieple kluski.
Okazalo sie,ze do czasu i kiedy 
trzeba,to pieknie interweniuje. 
Ostatnio przepedzil od swojej 
miski z woda kolege huskiego 
oraz zaczal ostro szczekac na ob-
cych ludzi przechodzacych przy 
ogrodzeniu naszej chalupy (ho-
vawart-pl.com).

irland ‘pies rasy seter irlandzki’: 
Serce irlanda stworzone jest dla 
wiatru. Ten pies ponad wszystko 
kocha biegać, pokonywać otwar-
tą przestrzeń w poszukiwaniu 
ukrytych zapachów. Biada temu 
kto daje się zwieść tym słodkim 
oczom w wieku szczenięcym, 
licząc iż ta cudna ruda kuleczka 
zawsze będzie taka słodka... Nic 
bardziej mylnego! Irlandy to psy 
obdarzone olbrzymim, jak nie 
największym spośród wszystkich 
seterów, temperamentem (psy24.
pl).

irlandczyk ‘pies rasy seter irlandz-
ki’: Zwykle po zarwanej nocy 
i po pierwszej fali paskudnych 
myśli na temat złośliwości fauny 
i flory, dochodzi się do wniosku, 

że najlepiej zrobić przerwę w dłu-
gich spacerach. Jasne, seterkowi 
nic się nie stanie, jeśli przez kilka 
dni się nie wybiega. Gorzej z wła-
ścicielem – u tego kontuzja barku, 
łokcia lub nadgarstka murowana. 
Irlandczyk i tak dojdzie tam, gdzie 
ciekawie pachnie, a że będzie miał 
obciążenie w postaci właścicie-
la… Kto by się przejmował takimi 
drobiazgami w obliczu świeżego 
tropu kaczki! (psy.pl).

jack ‘pies rasy Jack Russell terrier’: 
Jako,że jest to rasa bardzo popu-
larna wśród koniarzy tomam na-
dzieję,ze będziecie mogli polecić 
jakieś dobre hodowle, doradzicie 
na co zwrócić uwagę. No i jeżeli 
tylko macie ochotę to napiszecie 
coś o rasie, pochwalicie się swo-
imi jackami.. :) (re-volta.pl).

jamniczątko ‘szczenię rasy jamnik’: 
Jakoś ja nie odczułam wiel-
kich zniszczeń jamniczych. I to 
w przypadku Edunia i Rambiego 
które były u mnie od szczeniaka. 
Nie zdążyły się tez zniszczenia 
pojamnicze o tymczasów jamni-
czych. A były topsiakigeneralnie 
nie nauczone niczego. Również 
niektóre załatwiania potrzeb nie 
tam gdzie popadnie. Szczeniaki 
miały oczywiście takie zamiary 
i podemowały próby. Z wiekiem 
coraz mniej. Tina to młodziutkie 
jeszcze jamniczątko i prawdopo-
dobnie nie uczona. Jeszcze trochę 
i o ile będziesz konsekwentna to 
nie będzie problemu (dogomania.
com).
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jamniczka ‘suka rasy jamnik’: 
Jamnik jest na pol pieskiem 
i na pol czlowiekiem. Moja 
jamniczka terroryzuje w domu 
moja dobermanke, spi w lozku 
z glowa na poduszce, na grzbie-
cie, do polowy jest przykryta kol-
dekra, ludzi traktuje jak Bardzo 
Potrzebne Urzadzenia do Dra-
pania […] Mysle, ze to taki alien 
zkosmosu – umiala sie ustawic, 
nie sadze zeby komus bylo lepiej 
w zyciu niz jej (dogomania.com).

jamniczor ‘pies rasy jamnik’: Ja 
psa nie prejechałem natomisat 
smycz od jamnika mi sie wkręciła 
w korbę. smycz taka wyciągana 
z bębenka było to w parku Mo-
czydło ja jechałem ścieżką kobita 
szła chdnikiem, a jamniczor 
postanowił pozwiedzać obszar 
za ścieżką babeczka właścicielka 
jamnika pomogła mi się pozbierać 
i jeszcze przepraszała za pieska 
(forum.gazeta.pl).

jamnikara ‘miłośniczka psów rasy 
jamnik’: Ja to mega fanka dużych 
psów, miałam bardzo dużego 
(mieszanka owczarka z wyżłem) 
mój TZ też więc oboje przyzwy-
czajeni jesteśmy, że jak się klepnie 
w zabawie konkretnie to kości się 
nie pogrucha. No i jestem kom-
pletną jamnikarą (dogomania.
com).

jamnikarz ‘miłośnik psów rasy 
jamnik’: Jamniki były niegdyś 
szalenie popularną grupą ras. 
Pod koniec lat 80. XX wieku 
na sopockim molo odbyła się Klu-

bowa Wystawa Jamników, na któ-
rą zgłoszono ponad 500 psów. 
Dziś jamniki nie są tak często 
spotykane, nawet na wystawach 
międzynarodowych w Polsce 
stawka wszystkich jamniczych 
ras (a jest ich dziewięć) nie prze-
kracza setki. Jednak najwierniejsi 
jamnikarze twierdzą, że istnieją 
jamniki i reszta psów, a jamnik 
to nie rasa, a stan umysłu (fajny-
zwierzak.pl).

jamnikokundel ‘pies mieszaniec 
z rasą jamnik’: Parówa, jamniko-
kundel, jest najbardziej łakomym 
pieczeniarzem świata, a entuzja-
zmem mógłby obdzielić połowę 
ksieęniczek Disneya (jarzyna.
blogspot.pl).

jamnikokundelek ‘pies mieszaniec 
z rasą jamnik’: mialam jamniko-
kundelka… jamniki z tego co wiem 
cą fałszywe..ale bardzo kochane 
i oddane.a gryzą i niszczą jak 90% 
szczeniaków (forum.szafa.pl).

jamniol ‘pies rasy jamnik’: Mój 
jamnik ma już 9 lat. Teraz jest 
troche spokojniejszy, ale jeszcze 
jakieś 2 lata temu był agresyw-
ny...czasami nie dawało się go 
nawet pogłaskać bo cały czas 
warczał i gryzł...mnie także wiele 
razy ugryzł praktycznie za to, 
że go głaskałam... jedyna odoba, 
korej nie gryzł to mój tata, ale 
pewnie dlatego że sie go bał...ale 
naszczęście jamniol już jest stary 
i spokojny... (dogomania.com).

jamniolek ‘pies rasy jamnik’: Potem, 
jak już się zaprzyjazni to siedzi 
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na kolanach i zalizuje na śmierć. 
Ale to jego szczekanie na dzień 
dobry wykończy moich sąsiadów 
– o mnie nie wspominając. Mam 
cichą nadzieję ze z tego wyrośnie 
bo inaczej chyba mnie eksmitują 
z bloku:)))) I chyba moge po-
wiedzieć że mam agresywnego 
jamniolka ale tak bardzo kocha-
nego:)))) (dogomania.com).

jamnior ‘pies rasy jamnik’: Nasze 
pupile są niskopodłogowe więc 
nie powinny biegać po schodach, 
gdyż grozi to uszkodzeniem kręgo-
słupa szczególnie u tych otyłych 
dlatego nie wolno dopuszczać 
do zbytniego przyrostu tłuszczu. 
Ja (może to głupie) rozwiązuje 
tę sprawę przez zasugerowanie 
psu, że jest za gruby możecie mi 
wierzyć lub nie ale to skutkuje 
miałem trzy jamniory i żaden nie 
był nazbyt gruby (jamnior.kgb.pl).

jamniorek ‘pies rasy jamnik’: Sytu-
acja była naprawdę trudna ale zo-
stała w mig opanowana. Oprócz 
tego ze zgłosila się Pani, która 
zaoferowała dom tymczasowy 
to pojawiły sie dwie propozycje 
adopcji:) To chyba magia świąt. 
A oto jamniorek w nowym domu, 
zastąpił zmarłego niedawno pie-
ska (jamnikiniczyje.pl).

jamnisia ‘suka rasy jamnik’: Mądra 
jamnisia KINGA szuka domu <3 
(jamnikiniczyje.pl).

jamniś ‘pies rasy jamnik’: Ten jamniś 
już od 6 lat w schronisku. Jamniś 
nie jest już młodzieńcem, ale jak 
wiadomo jamniki są długowiecz-

ne. To uroczy piesek – spokojny 
(napaluchu.waw.pl).

japończyk ‘pies rasy szpic japoński’: 
Chociaż sprawiają wrażenie 
filigranowych, szpice są silne 
i odporne. Jeśli chodzi o wady 
genetyczne, najczęściej spotyka 
się zły zgryz. Generalnie jest 
to rasa zdrowa, z nielicznymi 
problemami genetycznymi. Głów-
nym problemem zdrowotnym jest 
zwichnięcie rzepki. Japończyki 
bywają również również podatne 
na problemy z oczami i alergie. 
Niektóre osobniki dożywają nawet 
szesnastu lat, co sprawia, że rasa 
jest uznawana za długowieczną 
(psy.pl).

jorczuś ‘pies rasy Yorkshire terrier’: 
jestem blondynką i nie jestem 
wlasiccielem dużego psa... a w tej 
konkretnej sytuacji to empatia 
na co powinnam sie wykazać? 
mialam razem z pania z zrypać 
własciciela psa który na wybiegu 
śmiał wbiec na przeszkodę czy 
zabrać zabawke psu z którym 
byłam i oddac jorczusiowi?czy 
może zarzadzić odwrót wszytskich 
bo na wybieg weszła paniusia 
z jorczusiem i córeczką żeby się 
mogli spokojnie pobawić? (forum.
gazeta.pl).

joreczka ‘suka rasy Yorkshire ter-
rier’: Byłyśmy z moją joreczką 
u doktor Basi – atmosfera miła, 
doktor cudowna z fachowym 
podejściem. Moja psina mimo 
kilograma wagi wogóle się nie 
stresowała. Polecam każdemu 
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czipowanie piesków. Mój pomimo 
małej wagi zniósł to znakomicie 
i bez stresu (vetsanpets.pl).

jorkuś ‘pies rasy Yorkshire terrier’: 
No wiesz, psów wprowadzać 
do galerii handlowych nie wol-
no, a taki jorkuś w torebce nie 
tylko nie wygląda na psa, ale 
czasem w ogóle nie wygląda, więc 
kamuflaż niezły. A facet, który 
w publicznym miejscu bezobcia-
chowo paraduje z różową torebką 
z jorkusiem musi być naprawdę 
autentycznym, niefarbowanym 
samcem alfa, któremu nikt nie 
podskoczy (forum.gazeta.pl).

JTR skr. od Jack Russell terrier‘pies 
rasy Jack Russell terrier’: Jack 
Russell terrier to psy niewielkie, 
jednak bardzo krzepkie, silne i sto-
sunkowo długowieczne. JTR są 
też odważne i bardzo charakterne. 
Kupując psa tej rasy koniecznie 
należy poznać jej cechy szcze-
gólne i predyspozycje. Konieczne 
przeczytaj choroby Jack Russell 
terriera. Jtr to psy należące do du-
żej grupy terierów (psy-pies.com).

jużak ‘pies rasy owczarek południo-
worosyjski jużak’: Typ młodego 
wariatuńcia, wiecznie chętnego 
do zabawy i wygłupów (choć 
na z djęciach ma smutną minę). 
Mieszaniec jużaka? (choć ma-
sywniejszy od niego). Podhalan 
w wydaniu szorstkowłosym? 
W każdym razie jest wielki, silny 
(dogomania.com).

kagańcować (psa) ‘zakładać psu 
kaganiec na pysk’: ale ja się nie 

czepiam jak ktoś ma powód aby 
psa nie kagańcować, ale no tro-
chę lepszy niż ‚mój jest mały nic 
nie zrobi’ a później coś takiego 
chce mi psa zjeść/wisi na mojej 
nogawce (dogomania.com).

kagańcowanie (psa)‘zakładanie 
psu kagańca na psyk’: Charlie 
zaliczył też wycieczkę na Pole 
Mokotowskie. Wcześniej kupiłam 
obu psom kagańce fizjologiczne 
(Fenka chodziła w plastikowym, 
fajnym, ale zaczął się powoli roz-
padać) i przeprowadziłam kagań-
cowanie – z idealnym rezultatem, 
bo Charlie kaganiec ignoruje, 
sporadycznie się o coś ocierając. 
Przejechałam też wcześniej z sa-
mym Charliem kawałeczek auto-
busem i zdumiał mnie absolutnym 
spokojem i bezproblemowością 
(krzakturlakpies.blogspot.com).

kanapowiec ‘pies, który lubi spędzać 
czas, wylegując się na kanapie’: 
Jak to jest z waszymi bulkami? Za-
częło mnie to zastanawiać po roz-
mowie ze znajomą – właścicielką 
8mc labka. Powiedziała, że nie 
ma chwili spokoju i żałuje, że nie 
kupiła sobie kanapowca. Kupując 
bula byłam pewna, że to aktywne 
psy... (forum.bulterier.pl).

kantar ‘obroża uzdowa, czyli obroża 
pomagająca w pozytywnym szko-
leniu i nauczeniu psa grzecznego 
chodzenia na smyczy, pozwala-
jąca na szybkie zapanowanie nad 
psem podczas spacerów’:witam. 
otóż chciałabym kupić dla psa 
kantar gdyż strasznie ciągnie 
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podczas spacerów a szczególnie 
jest to uciążliwe dla mojej babci 
(dogomania.com).

kantarek ‘obroża uzdowa czyli 
obrożapomagająca w pozytyw-
nym szkoleniu i nauczeniu psa 
grzecznego chodzenia na smyczy, 
pozwalajaca na szybkie zapano-
wanie nad psem podczas space-
rów’: Wśród obroży specjalnych 
wyróżnia się: obroże antyszcze-
kowe, kolczatki[…] oraz kantarki 
dla psów (piesprzewodnik.pl).

karma marketowa ‘karma niskiej 
jakości dostępna w sieciachsuper-
marketów’: To tak, moja suczka 
przez pierwsze 5,5 roku swojego 
życia była karmiona karmami 
marketowymi ( byłam pewna 
że takie Chappi czy Pedigree jest 
lepsze od np. karmy tesco czy 
winnera z biedronki no i jadła 
głównie Chappi) – nawet jako 
szczenię dorastała na pedigree 
junior (dogomania.com).

kastratka ‘wysterylizowana suka’: 
Zu jest ok. 5-6 letnią suką, ka-
stratką. Generalnie nie lubi in-
nych psów, sama nie zaczepia, ale 
sprowokowana zwykle odpowiada 
na zaczepkę. Długo borykaliśmy 
się z agresją lękową, zwłaszcza 
w stosunku do większych psów, 
do dzisiaj czasem widać niezbyt 
fajne naleciałości z tamtego cza-
su, nad czym oczywiście pracuje-
my (dogomania.com).

kastrowanko ‘sterylizacja’: Cieszę 
się niezmiernie,że jest lepiej niż 
na początku wyglądało. Do dr 

Brzezińskiego mam szczególnie 
ciepłe podejście,u mojego robił 
kastrowanko, przy asyście stu-
deńciaków. Robił wszystko sam, 
lekarze od człowieków (dogoma-
nia.com).

kaszel kennelowy ‘zakaźne zapale-
nie tchawicy i oskrzeli u psów’: 
Kaszel kenelowy jest bardzo za-
raźliwy. Ryzyko zakażenia wzrasta 
w dużych skupiskach zwierząt, 
szczególnie w schroniskach dla 
bezdomnych zwierząt, hotelach 
dla psów ale także na wystawach 
i w sklepach zoologicznych (pies.
pl).

kaukaz ‘pies rasy owczarek kauka-
ski’: Przy dwóch kaukazach fak-
tycznie jest się o kogo potykać! :) 
Kuchnia to jednak dla wszystkich 
znanych mi psów miejsce strate-
giczne. Trudno z niego zrezygno-
wać, skoro zawsze coś może spaść 
na podłogę. :D (copiestnato.pl).

kaukazik ‘pies rasy owczarek kauka-
ski’: Ja niejestem wlascicielem tej 
rasy, ale mam mieszańca (kauka-
zik z owczarkiem niemieckim):D 
, jest bardzo rozbrykany dlatego 
prawie codziennie chodzi się 
z nim do innych piesków na pola 
mokotowskie. Napoczątku był 
kochanym pluszakiem, ale wciąż 
rośnie... (dogomania.com).

kaukazka ‘suka rasy owczarek 
kaukaski’: Jak moja pierwsza 
kaukazka miała 6 tygodni, ważyła 
6 kg. Szczeniaki od niej w mało 
licznym miocie ważyły znacznie 
więcej. Dokładnie nie powiem ale 
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różnica była duża (dogomania.
com).

kąpanko ‘kąpanie psa’: Na początku 
trzeba było z Atosem się poznać 
i dogadać szczegóły współpracy. 
On wiedział, że będzie kąpan-
ko, ale nasi musieli wiedzieć, 
że za szyjkę ciągnąć nie można, 
bo kudłacz ma chyba przykre 
doświadczenia (oczami-bezdom-
nego-psa.pl).

kenelek ‘klatka kennelowa dla psa’: 
Nie chcemy oddawać psa- wstęp-
nie umówiłam się z behawiorystką 
na wizytę domową, dziś postaram 
się kamerkę zostawić no i zoba-
czymy... Chcielibyśmy po prostu 
spokojnie wracać z pracy bez 
strachu, w jakim stanie będzie 
kanapa i czy będzie jeszcze się 
na niej dało spać […] Proponu-
ję, żeby zacząc przyuczać sunię 
do korzystania z kenelka (dogo-
mania.com).

kennel ‘klatka kennelowa dla psa’: 
Czworonóg zdecydowanie lepiej 
zniesie zamknięcie w znanym 
i bezpiecznym kennelu niż przeby-
wanie luzem w nieznanym pokoju 
hotelowym (psy.pl).

kennelować (psa) ‘trzymać psa 
w klatce kennelowej’: Klatki 
to temat rzeka. Pisałam o tym 
niejednokrotnie. Uważam kennel 
za naprawdę przydatną rzecz, 
zwłaszcza dla psów, które prze-
bywają w otoczeniu innym czwo-
ronogów i zwyczajniepotrzebują 
wypocząć. Uważam je również 
za świetne do transportu. I za-

pewniam, że 99% hodowców poza 
wystawami nie kenneluje psa 
ciągle i wszędzie, jak to było 
zasugerowane pod zdjęciami 
(bialyjack.pl).

kennelowanie (psa) ‘trzymanie psa 
w klatce kennelowej’: Przerobi-
łam już kennelowanie psa, beha-
wiorystów, trenerów i stosuję się 
do zaleceń. Szukam jednak wspar-
cia od wewnątrz, które nie byłoby 
psychotropami obciążającymi 
narządy wewnętrzne. psica tez 
dużo lepiej się czuje w obecności 
innych psów (myślę o wzięciu 2go, 
jednak to duża decyzja i musi być 
dobrze przemyślana, bo prawdo-
podobnie nie rozwiąże problemu) 
(dogomania.com).

king ‘pies rasy cavalier king Char-
les spaniel’: Nasz king musi sie 
wylatac i porzadnie zmeczyc, 
czasem jak mi sie nie chce to on 
sam potrafi biegac wkoło takiego 
duzego plasu gdzie chodzimy siuiu 
:) az sie zmeczy, uwielbia wszelkie 
kijki – najsmieszniej wyglada jak 
znajdzie dwa razy wiekszego niz 
on sam i go siagnie ubaw po pa-
chy , lubi sie bawic oraz lubi duzo 
spac (forum.gazeta.pl).

kinguś ‘pies rasy cavalier king 
Charles spaniel’:Druga wystawa 
naszego przesłodkiego kingusia 
:-)Royal Fantasy Dobry Rok(ca-
valier-king.com).

KK skr. od klatka kennelowa ‘klatka 
kennelowa dla psa’: Gdyby pies 
niszczył w domy gdy nikogo nie 
ma, wtedy bym kupiła KK, jeśli 
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jednak pies jest spokojny to zwy-
kłe legowisko (zapytaj.onet.pl).

klapiok ‘sklapnięte ucho psa, które 
nie zostało poddane zabiegowi 
kopiowania’: Poprzedni moj pies 
mial kopiowane uszy i ogonek 
(mial to byc pinczer, ale wyroslo 
cos zblizonego) – ale juz ja taka 
kupilam. Amstaffa kupilam z kla-
piokami i wiedzialam, ze zostawie 
je. Wprawdzie bardziej podobaja 
mi sie psy z kopiowanymi uszami, 
ale osobiscie nie zdecydowalabym 
sie na wykonanie takiego zabiegu 
u swojego psa (psiaki.pl).

klatka ‘klatka kennelowa dla psa’: 
Klatka nie musi kojarzyć się źle. 
Odpowiedni trening i pies sam 
będzie tam wchodził i to z przy-
jemnością (dogomania.com).

klatkować (psa) ‘trzymać psa w klat-
ce kennelowej’: Oczywiście, że go 
klatkuję, klatka mu daje poczucie 
bezpieczeństwa, a to dla psa wazne 
jak ide do pracy (dogomania.com).

klatkowanie (psa) ‘trzymanie psa 
w klatce kennelowej’: Poczytaj 
tu o klatkowaniu psa, generalnie 
założenia są takie: kupujesz i skła-
dasz klatkę w miejscu, które pies 
lubi do wypoczynku, wkładasz tam 
jego kocyk, legowisko – niech so-
bie wącha, wsadzasz tam zabawkę 
(może być kong pełen smaczków 
lub wypełniony suchą karmą za-
miast śniadania w misce), wodę, 
wszystko stopniowo, dostoso-
wując tempo do tego, jak pies 
się oswaja z klatką (dogomania.
com) .

klikać (psa) ‘stosować metodę klike-
rową w szkoleniu psa’: Ja klikam 
ją od roku. Ją mam od 3 miesięcy 
:P a klikałam ją od drugiego 
dnia pobytu w nowym domciu 
;) Chodziłąm do psiego przed-
szkola do Artemisu, następnie 
utrwalałam jej klikerem. Szybciej 
nauczyła sie zostawać w miejscu 
;) (dogomania.com).

klikanie ‘stosowanie metody klike-
rowej w szkoleniu psa’: No to 
fajnie:lol: Jak pisałaś, że idziesz 
na to szkolenie za miesiąc to 
myślałam, że się dopiero do tego 
klikania przymierzasz. Na liste 
sprubuj się jeszcze zapisać... 
może po prostu z innej poczty się 
postaraj – było tak, że wiele osób 
np. korzystając z Outlocka (nie 
wiem jak sie pisze:) nie mogło sie 
zapisać (dogomania.com).

kliker ‘narzędzie szkoleniowe w po-
staci pudełeczka wykorzystywane 
w szkoleniu zwierząt, w tym 
psów’: Wycofując kliker z ćwi-
czenia umocniłam mu najpierw 
łańcuch klik/słowo: dobry pies/
nagroda. Potem wycofałam kliker 
i zostawiłam dobry pies/smakołyk. 
teraz chwale go za dobre zachowa-
nie słowem dobry pies bo to mu sie 
przyjemnie kojarzy i już jest dla 
niego nagrodą. Oczywiście jest to 
na co dzien , kiedy ćwiczymy stare 
oraz nowe rzeczy zawsze używam 
wszystkiego czyli klik/slowo/smak 
(szkoleniepsow.fora.pl).

klikerowiec ‘osoba, która stosuje me-
todę klikerową w szkoleniu psa’: 
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Ku radości pozytywnych psiarzy 
klikerowców przybywało i przez 
dość długi czas ta metoda cieszy-
ła się zainteresowaniem. Zasady 
tego szkolenia są proste i przej-
rzyste, uważam że to doskonała 
metoda dla początkujących wła-
ścicieli zwłaszcza psów łakomych 
(psibehawiorysta.blogspot.pl).

kluska ‘o otyłym psie’: Luis czasem 
tak ma że od rana nic nie je i nie 
piję i wtedy właśnie wymiotuje tą 
pianą. Zdarza się to rzadko no 
ale jednak nie daję mi to spokoju 
. Tak tak do weta idziemy i tak . On 
jest strasznie energiczny wszędzie 
skacze biega non stop tylko że jak 
na bulwy jest hmm chudy. Nie 
spasiony nie jest typową kluską 
(goldenline.pl) . 

kojcować (psa) ‘trzymać psa w koj-
cu’: Kaukazow np nie wolno ani 
gokojcowac,ani trzymac na uwię-
zi, potrafią zaatakowac z nienacka 
nawet osobe-własciciela,ktory 
je karmi całe zycie.Potrafią tez 
okazac zupełnie niesłusznie swoj 
zły humorek (psy.pl).

kolak ‘pies rasy owczarek szkocki 
collie’: Na szczęście znakomita 
większość kolaków wciąż cieszy 
się normalnym futrem, zbliżonym 
w strukturze do sierści owczarka 
niemieckiego – u collie jest tylko 
dłuższe. Wtedy nie ma wielu pro-
blemów z czesaniem. Wystarczy to 
zrobić podczas linienia, kilka razy 
w roku. Collie były kiedyś psami 
użytkowymi, a ich praktyczna sierść 
nie wymagała pielęgnacj (psy.pl).

kolczata ‘obroża z kolcami’: Kol-
czata oraz obroża zaciskowa sa 
to narzędzia szkoleniowe (tylko 
i wyłącznie). Zarówno jednej jak 
i drugiej obrozy trzeba UMIEC 
UŻYWAĆ!! W k9stosuje sie 
kolczatki, w hitdogu stosuje się 
obroże zaciskową. 

kolczatka ‘obroża z kolcami’: Szu-
kam dobrej kolczatki dla dużego 
psa. Poprzednia zaczęła schodzić 
i musi być wymieniona. Tym ra-
zem chcę coś bardziej trwałego. 
Niestety w kilku sklepach mieli 
tylko te same modele które ja mam 
wiec tego ni9e chcę.. Kolczatka 
musi być 100% metalowa by była 
odporna na wodę i powstrzymała 
ponad 50 kg psa wiec i solidna 
(dogomania.com).

kolczatkowanie (psa) ‘nakładanie 
psu obroży z kolcami’: Może 
napiszę trochę nie na temat, 
ale dotyczyc to będzie ludzkiej 
ignorancji. Bo dla mnie takie nie 
spuszczanie ze smyczy, unkanie 
jakiegokolwiek psiego kontaktu, 
kolczatkowanie i wieczny lęk 
że pies ugryzie to nic zwykłego 
jak ludzka inorancja i czysta 
głupota, egoizm. Niedawno orga-
nizowałam spotkanie pryzjaciół. 
Wyszła wtedy ciekawa dyskusja. 
iekawa, tak myślałam na począt-
ku. Póżniej co się okaząło więcej 
sie wydenerwowałam niż odpo-
częłam(szkoleniepsow.fora.pl).

kolekcjoner psów ‘osoba dotknięta 
syndromem zbieractwa – przy-
garniania bezdomnych psów, bez 
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możliwości zapewnienia im od-
powiednich warunków do życia; 
zbieracz’: Bardzo łatwo wpaść 
wtedy w długi czy zostać tzw. 
kolekcjonerempsów. Gdy ktoś 
zakłada fundację, musi liczyć 
się z tym, że będzie musiał być 
twardy, będzie musiał działać 
w niesprzyjających warunkach 
i nie będzie mógł brać sobie 
do serca wielu rzeczy. Fundacja 
to nie kolekcjonowanie laurek 
za dobre uczynki. To ciężka pra-
ca, w której trzeba mieć nie tylko 
dobre serce ale i twarde siedzenie 
(fundacja-ast.pl).

kolekcjonerka psów ‘kobieta do-
tknięta syndromem zbieractwa 
– przygarniania bezdomnych 
psów, bez możliwości zapewnie-
nia im odpowiednich warunków 
do życia; zbieraczka’: Budyń – 
pierwszy z psów odebrany kolek-
cjonercepsów. Żył na podwórku, 
w szafce na buty. Na zdjęciach 
widzimy efekty kilkutygodniowego 
leczenia (forum.gazeta.pl).

kolia ‘rodzaj psiej obroży, najczę-
ściej wysadzanej kamieniami 
szlachetnymi’: elementy biżuterii 
z ciekawą formą obroży tworząc 
w ten sposób małą kolię od któ-
rej naprawdę ciężko oderwac 
wzrok... Błękitna obroża dla psa 
występuje w dwóch rozmiarach. 
Mój piesio jeszcze nigdy nie miał 
takiej pięknej biżuterii (yorkshop.
pl).

komondorek ‘pies rasy komondor’: 
To był młody komondorek i z tego 

co pamiętam nie miał jeszcze 
roku. Widywałam właściciela 
z tym psem kilka razy ale później 
zniknął nam z oczu. Moim zda-
niem przestał przyjeżdżać w to 
miejsce. Mam nadzieję jedynie 
że właściciel „maleństwa” nie 
pogniewa sie za to zdjęcie, bo jego 
zgody na publikację niestety nie 
mam (dogomania.com).

kong eponim od nazwy firmy pro-
dukującej zabawki dla psów 
‘gumowa zabawka dla psa wypeł-
niana smakołykiem’: Moja Tośka 
też uwielbia konga. Również 
mamy wersję dla szczeniaków. Ja 
do konga wkładam gryzaki (tej 
samej firmy), ewentualnie pastę 
(też Konga) lub inne smakołyki 
dla szczeniąt. Tośka nie jada pasz-
tetów, wędlin, kiełbas, więc to nie 
wchodzi u nas w grę (dogomania.
com).

korkociąg ‘ogon psa wyglądem 
przypominający korkociąg’: We-
terynarz nie przeczył, że przyciął 
je szczeniętom, które w połowie 
maja ub.r. przywiózł do nie-
go Jakub N., 40-letni hodowca 
z Chojnic w woj. pomorskim. 
– Urodziły się z tzw.złamanym 
ogonem – korkociągiem. To gene-
tyczna deformacja i nie można jej 
przewidzieć – wyjaśnił przyczynę 
zabiegu Aleksander W (torun.
wyborcza.pl).

krawacik ‘jasna sierść na szyi 
psa wyglądem przypominają-
ca krawat’: Moje labradorki 
maja na imie Puma (cala czarna 



272

z bialym krawacikiem,jak spi 
ukalda sie tak jak logo marki 
puma) i Teoś (mial byc Teddy 
ale rodzice chcieli polskie imie, 
jest brazowy i ma bialy krawacik 
po mamusi Pumie i wyglada jak 
misiu ) a duecik Haker&Wektor 
jest uroczy (piesologia.pl).

krawat ‘jasna sierść na szyi psa wy-
glądem przypominająca krawat’: 
Nana jest całkiem mała. Znaczy 
mała w górę, ale długość to taka 
średnia. Poza tym jest czarna i ma 
krawat biały. Bo jaki inny (ocza-
mi-bezdomnego-psa.pl).

król terierów ‘pies rasy airedale 
terrier’: Miłośnicy rasy zwą go 
„najlepszym z psów”, a wszelka 
bibliografia powtarza określenie 
„król terierów”. Na miano to 
zasłużył sobie nie tylko ze wzglę-
du na swoje rozmiary. Airedale 
terrier jest – jak niemal wszystkie 
teriery – formalnie rasą brytyjską, 
ściślej angielską. Etymologia na-
zwy nie budzi wątpliwości: Aire 
– to nazwa rzeki, dale – to dolina 
(psy24.pl).

kryza ‘jasna lub biała sierść pod szyją 
psa wyglądem przypominająca 
kryzę’: Sylwia śliczne te foty. Po-
myślałam sobie,że jak juz będziesz 
miała swojego gryfonika,musisz 
mu jakiś śliniaczek kupić ;) bo nie-
dość, że mordka płaska, to jeszcze 
tak śmiesznie owłosina,więc jak 
będzie jadł, będzie maluch upaćka-
ny Mojemu Sotkowi kryza też włazi 
do miski i się zastanawiam nad 
śliniaczkiem ;) (aramix.pev.pl).

kudłacz ‘pies o długiej kudłatej 
sierści’: W tym roku gdzie się 
będziecie wystawiać (o ile bę-
dziecie...)?;) Byliśmy w Rzeszowie 
i nic na razie nie planujemy. Ps. 
M10M jak zobaczyłam Twojego 
Hamleta to w pierwszej chwili po-
myślałam,ze to Owczarek pikar-
dyjski. Uroczy z niego kudłacz. Ja 
zresztą uwielbiam psy długowłose 
(psiakosc.com).

kula-smakula ‘gumowa zabawka dla 
psa wypełniana smakołykiem’: 
U nas kula-smakula to też jedna 
z tych fajniejszych zabawek. Zde-
cydowanie wygrywa z kongiem 
;) Jednak zamiast uspokajać się 
to pies pokłada wszelką energię 
na wydobycie smaczków, biega 
po całym domu turlając piłkę, 
skacze na nią itd. Także u nas to 
zabawka bardziej pobudzająca, 
niż wyciszająca ;) (zyciezpsem.pl).

kundelka ‘suka mieszaniec, u której 
nie da się rozpoznać, kim byli jej 
rodzice, przodkowie’: Mój kun-
delek, a raczej moja kundelka to 
naajukochańszy piesio :) polecam 
adopcje kundelków!!! :) (dogoma-
nia.com).

kundlica ‘suka mieszaniec, u której 
nie da się rozpoznać, kim byli 
jej rodzice, przodkowie’: Moja 
kundlica była takim gryzoniem 
w szczenięctwie. Atakowała jak 
mały wampirek, swoimi ostrymi 
szpilkowatymi mleczakami(dogo-
mania.com).

kundliczka ‘suka mieszaniec, u któ-
rej nie da się rozpoznać, kim byli 
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jej rodzice, przodkowie’: Witam. 
Od blisko 3 tygodni odchudzam 
moja kundliczkę – rasy mie-
szaniec, wiek-12 lat, wielkosci 
i postury dużego jamnika, krótkie 
łapki, szetoka klatka piersiowa, 
długa i raczej krepa), masa ciała 
przed odchudzaniem- prawie 12 
kg! (vetopedia.pl).

kundzia ‘suka mieszaniec, u której 
nie da się rozpoznać, kim byli 
jej rodzice, przodkowie’: ja mam 
husky i wydaje mi sie ze on by nie 
zawarczał do mnie, bo to lagodny 
pies, ale nie sprawdzalam tego ;D 
no i moja kundzia nie warczy też. 
Ale to mieszaniec (zapytaj.onet.pl).

kundzio ‘pies mieszaniec, u którego 
nie da się rozpoznać, kim byli jego 
rodzice, przodkowie’: mój kun-
dzio jest najsłodszym słodziakiem 
i kocham go właśnie za to że jest 
kundelkiem (forum.gazeta.pl).

kupozbieracz ‘łopatka do zbierania 
psich odchodów’: Do osób sprzą-
tających po swoim psie: używacie 
kupozbieracza czy po prostu – to-
rebkę foliową? Jeśli używacie ku-
pozbieracza – to jaki polecacie? 
Zastanawiam się czy inwestować 
w ten sprzęt, czy pozostać przy 
foliówkach (dogomania.com).

kupozbieraczka ‘łopatka do zbie-
rania psich odchodów’: Wiecie 
może, gdzie dostanę takie worecz-
ki na psie nieczystości? Gdzie je 
można kupić w sklepie we Wro-
cławiu/w internecie? No a czym 
toto sie rozni od kupozbieraczki? 
(dogomania.com).

lab ‘pies rasy labrador retriever’: 
Laby to od razu po ONkach;) 
najmega psy. Ile ma Twój? jak 
domniemam krótkowłosy? (la-
bradory.info).

laba ‘suka rasy labrador retriever’: 
Ja mam dzisiaj ubaw z moja la-
bą,od rana bawiła się piszczącą 
piłeczką tenisową Konga i wpadła 
jej do miski z wodą. Położyłam 
dowysuszenia piłkę wysoko na ka-
loryferze w łazience i teraz bidula 
siedzi pod drzwiami łazienki i pła-
cze za swoją ulubioną zabawką 
(dogomania.com).

labcia ‘suka rasy labrador retrie-
ver’:A jaką ilość Gilpy Junior 
powinna dostawac 3,5 miesieczna 
labcia??(labradory.info).

labcio ‘pies rasy labrador retrie-
ver’: Tyle się naczytałam o tej 
karmie, i większość z Was ją 
odradza,a czy są zwolennicy 
tej karmy? Od dwóch tygodni 
mieszamy małej Pedigr: z Puriną 
i nie wiem, czy to jest przyczyną, 
ale zmieniły się kupki, śmierdzą. 
Do karmy ziękczonej dodaję 
trochę ryżu, warzyw, chrząstek, 
łape itp. Teraz czas zamówić dużą 
pakę – no i właśnie… macie do-
świadczenie, pomóżcie. To nasz 
pierwszy labcio(labradory.info).

labeczka ‘suka rasy labrador retrie-
ver’: Zyta labeczka do adopcji. 
Witam wszystkich. Wróciliśmy 
z wakacji. Zyta spisywała się 
cudownie, w czasie podróży żad-
nych problemów, a na miejscu 
czuła się świetnie. Cały czas była 
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z nami. Zaczęła szczekać, zarów-
no tak jakby pilnowała domu, jak 
i zachęcająco do zabawy (do tej 
pory bardzo rzadko „zabiera-
ła głos”). Została wygłaskana 
i wytulona chyba za wszystkie 
czas(labradory.info).

labek ‘pies rasy labrador retriever’: 
Nad obydwoma musisz duzo 
pracowac. Labek bedzie wielkim 
przyjacielem wszystkich, astek....
no coz bedzie zwsze siac postrach 
(krakvet.pl).

labi ‘pies rasy labrador retriever’: 
Mogę oddać budę – drewnianą 
w dobrym stanie, na zimę trzeba 
ją docieplić, labi się do niej zmie-
ści, mój z niej nie korzysta w ogó-
le. Sypia w domu a na podwórzu 
gdziekolwiek – pod krzakiem albo 
w kałuży (goldenline.pl).

labiszon ‘pies rasy labrador retrie-
ver’: Przyznam jednak, że w po-
czątkowych miesiącach wyboru 
karmy dla mojego labiszona było 
to dla mnie bardzo istotne kryte-
rium. Dziś stosujemy karmę dla 
psów aktywnych i żadna firma 
nie wprowadza rozróżnienia 
w zależności od wielkości rasy 
(dogomania.com).

labiszonek ‘pies rasy labrador retrie-
ver’: Lolek. Labiszonek, czekał 
w przechowalni na wywózkę 
do brzydkiego schronu. Postano-
wiliśmy go uratować i zabraliśmy 
go do Dt(adopcje.labradory.org).

labiszonka ‘suka rasy labrador 
retriever’: Witam z Wrocławia, 
Uprzejmie melduję, dziś moja 

labiszonka ze spaceru przytasz-
czyła na sobie wbitego kleszcza-
-olbrzyma. p.s.pipetujemy się od 
2 m-cy frontline. Czego używacie? 
pozdrawiam(forum.gazeta.pl).

labka ‘suka rasy labrador retriever’: 
Dziewczyny sorry „co wy wiecie 
o labradorach??? Widocznie 
wszyscy kynolodzy się mylą 
uznając ta rasę za najbardziej 
przyjazną człowiekowi,proszę 
mi wierzyć moja labka wcale 
nie jest wyjątkiem będąc mą-
drym i kochającym ludzi psem 
(krakvet.pl).

labkowaty ‘pies rasy labrador retrie-
ver’: Mój Misiek – foksterier- jest 
nieprzewidywalny, ale ostatnio 
miałam nieprzyjemność zostać 
pogryzioną przez labkowatego 
(forum ogrodnicze.info).

labkowata ‘suka rasy labrador retrie-
ver’: Też mieliśmy z tym problem, 
moja labkowata dwa razy była 
odkleszczana (dogomania.com).

labomaniaczka ‘miłośniczka psów 
rasy labrador retriever’: latem 
tamtego roku widziałam dziew-
czynę na rowerze, obok biegł kun-
delek przypominający wyglądem 
tzw. sarenki, pies miał niesamo-
witą kondycję, aż byłam w szoku 

z tym że pies labomaniaczki 
to chyba szczeniak... (krakvet.pl).

labomaniak ‘miłośnik psów rasy 
labrador retriever’: Witajcie labo-
maniacy. Witajcie ! Mam na imię 
Justyna i jestem posiadaczką 
labiszonki o imieniu Koka =) 
(labradory.info).
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labradorka ‘suka rasy labrador 
retriever’: MIESZKO do adop-
cji. Taki jestem, takiego mnie 
pokochaj. Ty jesteś idealny ?Ja 
tez nie… mam 2 miesiące, moja 
mama była labradorką, tata 
kundel. Ja mam lekkie adhd jak 
typowy labek. To że wyglądam 
jak wyglądam to tylko dodaje mi 
uroku. Kocham ludzi, pokazuje 
swoja miłość każdym centymetrem 
swojego ciała. Ważne abyś był 
blisko… (adopcje.labradory.org).

labuch ‘pies rasy labrador retriever’: 
haha, pamiętaj, że możesz prze-
czytać wszystko a mały labuch 
i tak Cię zaskoczy (labradory.
info).

labunia ‘suka rasy labrador retrie-
ver’: Sama mam labunię 9 letnią. 
Jest od maluszka członkiem naszej 
rodziny. Jak można skrzywdzić tak 
kogoś. Nie pojmuję. Powinni ci 
oprawcy nowej właścicielce opła-
cić wszelkie koszty na leczenie 
i utrzymanie (adopcje.labradory.
org).

labusiowy ‘pies rasy labrador retrie-
ver’: Obróżka! Mój labusiowy 
wygląda w niej zjawiskowo (fo-
rum.labradory.org).

labuś ‘pies rasy labrador retriever’: 
TEKILA z Krainy Narwi, 7 labu-
siów 19.02.2010 2 czarne sunia 3 
czarne pieski 2 biszkoptowe pieski 
(labrador-robbie-imre.fc.pl).

latarenka ‘charakterystyczna jasna 
końcówka ogona psa rasy berneń-
czyk’: Charakterystyczną cechą 
tej rasy jest umaszczenie- czarny 

łeb, podpalany na rudo, z białymi 
znaczeniami oraz umiarkowanie 
szeroki, biały krawat od szyi 
do klatki piersiowej. Resztę ciała 
berneńczyka pokrywa czarna 
sierść z białymi końcówkami 
łap oraz ogona (tzw. latarenka) 
(dogway.pl).

leloch ‘pies o przyjaznym usposo-
bieniu, który lubi obecność czło-
wieka’: To na 100% będzie mega 
wierny pies. Jest z nim czarny 
wilk – świetny – szczeka, ale jak 
się go udobrucha, to okazuje się , 
że to fajtłapa i leloch! (dogoma-
nia.com).

leń kanapowy ‘leniwy pies lubiący 
spędzać czas na kanapie’: Pies ma 
być towarzyszem dla ich rodziny 
i przede wszystkim to. Wystarczy 
im leń kanapowy który będzie 
z nimi jak każdy z ich dotych-
czasowych kundli kupowanych 
na bazarach(bulterier-forum.pl).

leon ‘pies rasy leonberger’: Witaj, 
mam leonbergera (psa), szczerze 
polecam z pewnymi zastrzeże-
niami; moim zdaniem ta rasa 
nie nadaje się do trzymania tylko 
nadworzu/ogrodzie, jest to pies 
wybitnie domowy […] nie kupuj 
z przypadkowego źródła, jezeli nie 
masz czasu dla psa za dużo i nie 
chcesz go (jej) trzymać w domu 
(dużo zalet, wspaniale strózuje 
w domu nocą, poza domem na-
rażony na otrucie, wandalizm itp 
jest po prostu za atrakcyjny i szko-
da leona na psa podwórzowego) 
(forum.muratordom.pl).



276

lewek ‘pies rasy lwi piesek’: Lwi 
pies jest bardzo specyficzną rasą, 
aczkolwiek mało znaną w Polsce. 
W związku z tym przedstawi-
cieli tej rasy nieczęsto można 
spotkać na ulicach miast, a dla 
zwykłego człowieka jest to rasa 
nierozpoznawana. Zwłaszcza 
w przypadkach kiedy pies nie 
jest strzyżony. W efekcie spacer 
z lewkiem w miejscach publicz-
nych często wzbudza spore emocje 
wśród gapiów (weterynaria.pl).

luźna smycz ‘efekt odpowiedniego, 
poprawnego sposobu prowadze-
nia psa na smyczy, bez napinania 
jej i ciągnięcia przez psa’: Pies, by 
nie napinać linki, musi świadomie 
zachowywać dystans od prze-
wodnika i dostosowywać tempo 
do jego marszu, skupiając na nim 
swoją uwagę. Nie musi wcale 
przy tym na niego wciąż patrzeć. 
Nie może także emocjonować się 
zbytnio światem, bo to prawie 
zawsze równa się napinaniu 
smyczy. Tak więc z jednej strony 
luźna smycz będzie efektem stanu 
emocjonalnego zwierzęcia, z dru-
giej zaś – świadome pilnowanie 
luzu na lince wpływa na emocje 
(dogup.pl).

łaciatek 1 ‘pies rasy dalmatyńczyk’: 
Łaciatki nie są już tak popularną 
rasą, teraz to tylko małe psy, dal-
matynczyki są bardzo wymagają-
ce taka prawda (dogomania.com).

łaciatek 2 ‘pies o łaciatym umasz-
czeniu’: Mam dwa psy,owczarka 
i małego kundelka, takiego ła-

ciatka, a dzięki tej karmie moja 
10 letnia suczka jest w dobrej 
formie,ma ładną błyszczącą sierść 
(zooexpress.pl).

łaciatka 1 ‘suka rasy dalmatyńczyk’: 
Moja sunia to też łaciatka, na-
jukochańsza dalmatynka świata 
(dogomania.com).

łaciatka 2 ‘suka o łaciatym umasz-
czeniu’: BIAŁKA – wdzięczna, 
niewielka, słodka łaciatka do ad-
opcji :) Białka to ok. 9-letnia su-
nia średniej wielkości (waży ok. 
16 kg). Zachwyca swoim poczci-
wym wyglądem, jak i ujmującym 
charakterze (gumtree.pl).

łaciaty ‘pies rasy dalmatyńczyk’: 
Dalmatyńczyki to inteligentne 
zwierzaki, które jednak nie cier-
pią żmudnego powtarzania tych 
samych komend, gdyż najzwyczaj-
niej w świecie się nudzą. Trzeba 
im urozmaicać zadania i podnosić 
poprzeczkę, a przede wszystkim 
znaleźć doskonałe źródło motywa-
cji. W wypadku łaciatych będzie 
to niewątpliwie jakiś smakowity 
kąsek (psy.pl).

łapacz (psów) ‘osoba, która wyłapuje 
bezpańskie psy’: Nie ma nikogo, 
kto mógłby złapać bezpańskie 
zwierzę 40 tys. zł kosztowałoby 
wynajęcie łapacza psów. Mie-
sięcznie! Dlatego musimy szukać 
innego rozwiązania problemu 
bezdomnych czworonogów (ga-
zetalubuska.pl).

łipeciak ‘pies rasy whippet’: Byłam 
w szoku jak się psy świetnie doga-
dały! Występowały uzasadnione 
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obawy o chęć zjedzenia malucha 
przez Fadzika, wzięłam linkę ale 
nie była konieczna. Mój dziabąg 
tak się ucieszył na widok sama już 
nie wiem kogo-Agnieszki czy łipe-
ciaka, że prawi mi górne kończyny 
pourywał (psiakosc.com).

łipecik ‘pies rasy whippet’: Właśnie, 
może o to chodzi. Tina np. jest 
przyzwyczajona że codziennie 
po południu idziemy na długi 
spacer, a jednego dnia miałam 
strasznie dużo roboty w domu i nie 
poszłam. To wieczorem kochany 
łipecik podczas nauki jednej ko-
mendy rozszczekał się tak, że chyba 
całe osiedle słyszało, bo chciał 
dostać smakołyka. Bardzo się 
zdziwiłam i wkurzyłam, bo zazwy-
czaj spokojnie „wyciąga wnioski” 
i kombinuje (dogomania.com). 

łipet ‘pies rasy whippet’: ale po co sie 
tak kompromitowac i przy tak po-
wszechnej rasie wymawiac ja błęd-
nie? czesto ludzie na spacerach nie 
umieja wymowic retriever, czy to 
takie trudne?  co do whipeta 
do ja sie spotkalam tylko z łipe-
tem, zresztą lubię też pisać łipet, 
po polsku (zwierzaki.org).

łowca biznesu ‘osoba, która prowa-
dzi hodowlę psów wyłącznie dla 
zysków finansowych’: Njagorsi są 
ci łowcy biznesu, żeby tylko hajs 
na psach robic a pasji nie maja 
zadnej (dogomania.com).

łóżeczko ‘miejsce do spania dla psa, 
legowisko’: Muki traktuje klatkę 
jak swój azyl, ma tam swoje łó-
żeczko i kocyk (e-beagle.pl).

łóżko ‘miejsce do spania dla psa, 
legowisko’: Dla Ciebie, jako 
opiekuna ważne jest, aby łóżko 
dla psa można było łatwo oczyścić 
z sierści i bez problemów wyprać. 
Trwałość i odporność na zadra-
pania również mają znaczenie. 
Prowadząc nasz sklep, doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tych 
wszystkich oczekiwań. W związ-
ku z tym proponujemy wysokiej 
jakości legowiska przeznaczone 
zarówno dla mniejszych, jak 
i dużych psów (psiegowiska.pl).

łysol ‘pies rasy grzywacz chiński’: 
Grzywacz chiński blaski i cienie... 
Ja mam jeszcze jedno pytanie. 
Dlaczego łysol mieć stojące uszy 
[…] ? Przecież jest masa łysoli 
z mocno zarośniętymi uszami 
(dogomania.com).

łysolek ‘pies rasy grzywacz chiński’: 
Ja równiez posiadalam Chinskie-
go Grzywacza (łysolka) wabi sie 
Ern… jaK dla mnie łysolki rule-
zzzzzzzzz!! (zwierzaki.org).

malamut ‘pies rasy Alaskan mala-
mute’: Malamuty to psy bardzo 
inteligentne, z łatwością potrafią 
osiągnąć obrany sobie cel róż-
nymi sposobami. Jest to pies, 
który będzie chętnie towarzyszył 
aktywnemu właścicielowi, choć 
zdarzają się także osobniki nielu-
biące się przemęczać. Takim przy-
kładem jest nasza najstarsza suka, 
która absolutnie nie nadaje się 
na psa pracującego. O malamu-
tach krąży wiele mitów, że wyją, 
że niszczą, że skopia cały ogród, 
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że są nieposłuszne, że uciekają 
(sniezna-dolina.waw.pl).

malamutek ‘pies rasy Alaskan ma-
lamute’: Analizując zachowanie 
mojego malamutka, pocichutku 
też tak sobie je tłumaczyłam. Ale 
obawiałam się głośno je wypo-
wiedzieć. Piesek jest bardzo to-
warzyski i przyjażnie nastawiony 
również do obcych ludzi(forum.
gazeta.pl).

malamutka ‘suka rasy Alaskan 
malamute’: Mam 3-letnią mala-
mutkę. Ok. 2 tygodni temu wbiła 
kły w rękę swego Pana a mego 
męża. Stało się to w momencie 
gdy mąż chciał zabrać coś co 
ona trzymała juz w pysku. Mąż 
w tym celu mocno przytrzymał ją 
za kolczatkę. Malamutka wbiła 
dwa kły powodując obrażenia 
ręki w postaci przebicia torebki 
stawowej.Od tego czasu ważą się 
jej losy (forum.gazeta.pl).

maliniak ‘pies rasy owczarek bel-
gijski malinois’: Podobnie jak 
owczarek belgijski malinois. Wy-
hodowano aż cztery typy owczar-
ków belgijskich. Wszystkie są 
wyjątkowo inteligentne i nasta-
wione na pracę z człowiekiem. 
Ale maliniak jest najbardziej 
pracowity z nich wszystkich. I naj-
bardziej zaangażowany. Pewien 
pies tej rasy szkolony do pracy 
w policji podczas zajęć złamał 
nogę. Nie dał niczego po sobie 
poznać i dzielnie dokończył swoje 
zadanie na trzech łapach, mimo 
bólu (psy.pl). 

malinois ‘pies rasy owczarek bel-
gijski malinois’:Jest czarny,-
smukły,szczupły,pierwsze moje 
wrażenie: maliniak.Wiem,wiem,te 
psy nie bywają czarne,ale on robi 
takie wrażenie […] Starał się trzy-
mac te łapy od siebie jak najdalej. 
Jamal pozostał żywym, wesołym 
psem.Charakter i zachowanie 
typowe dla malinoisa (forum.
gazeta.pl).

maltan ‘pies rasy maltańczyk’: Nic 
do tych ludzi nie dociera. Jak wi-
dzę yorki, maltana, inne zabawki 
w torebkach, koszykach itp to 
płakać mi się chce. Nie dociera 
również to, że to nie jest kadłubek 
tylko ma 4 zdrowe łapki – „ale 
on to lubi”... Ta... Lubi... (dogin-
travel.com.pl).

maltuś ‘pies rasy maltańczyk’: 
Maltusie to moja miłość, obok 
maltańczyka nie da się przejść 
obojętnie, gdyż garnie się on 
do rąk właściciela i kocha go 
całym swoim małym serduszkiem 
(maltistars.com).

marketówka ‘karma niskiej jakości 
dostępna w sieciach supermarke-
tów’: Ja na początku posiadania 
Fuksa też karmiłam go Pedigree 
i takimi innymi śmieciami, ale 
teraz staram się wybierać coś 
z wyższej półki, może to nie Aca-
na, ZiwiPeak, Fromm Family 
itp. ale zawsze to lepsze od tych 
marketówek. Czasami się zdarzy, 
że kupię Pedigree czy Chappi dla 
odmiany, ale zazwyczaj są to opa-
kowania 500 g (dogomania.com).
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marmurek ‘pies o umaszczeniu 
typu „marble” (ang. marble‘mar-
mur’)’:Geny powodujące głucho-
tę są bowiem sprzężone z genami 
kodującymi umaszczenie białe, 
dereszowate […] jeśli skrzyżu-
jemy ze sobą dwa marmurki lub 
arlekiny, to średnio 1/4 szczeniąt 
może być głucha i/lub ślepa, dla-
tego Związek Kynologiczny w Pol-
sce zabrania takich kojarzeń) 
i łaciate (cętkowane, a zwłaszcza 
czarne z białym) (psy-pies.com).

mata węchowa ‘akcesorium eduka-
cyjne dla psa w formie maty pokry-
tej frędzelkami, między którymi 
ukryte są przysmaki;; węchówka 
2’: Mata węchowa to moim zda-
niem chory pomysł. Pies uczy się 
dożywiać na własną łapę – jak 
później na spacerze będzie zjadać 
odpadki – to pretensje można miec 
tylko do siebie (dogomania.com).

merdaczek ‘pieszczotliwie o psie’: 
Pieski, Witajcie wesołe merdacz-
ki my po porannym spacerku 
odpoczywamy .Na spacerku jak 
to spacerku były ucieczki tadycja 
.Nora szkoliła nowy narybek 
(psiakosc.pl).

merdak ‘pieszczotliwie o psie’: 
My również po teście bardzo 
dziękujemy za mozliwość przete-
stowania Moja grupa merdaków 
z wielką ochotą zajadała karmę:)
Na początku bardzo sceptycznie 
podchodziły” znów nam karmę 
wsypała”:) (dogomania.com).

metoda klikerowa ‘metoda szkolenia 
psów polegająca na wzmacnianiu 

pożądanego zachowania przez 
kliknięcie i podanie psu nagrody 
w postaci przekąski w momencie, 
gdy pies je prezentuje’:Nasz kurs 
odbywał sie metoda klikerową 
i o dziwo, pies który nie nadawał 
sie do szkolenia, uczył się bardzo 
ładnie i zachowywał się lepiej 
niż nie jeden przedstawiciel ras 
współpracujących z człowiekiem 
(dogomania.com).

metody CM ‘metody szkolenia psów 
stosowane przez Cesara Mila-
na – słynnego amerykańskiego 
behawiorystę’: Milan który siłą 
pokazuje psu,że on tu rządzi tak 
naprawdę wysyła sygnały,ze jest 
bezradny i jedyne na co go stać to 
walka. Tak nie zachowuje się alfa. 
Alfa jest zrównoważony a metody 
CM daleko odbiegają od takiego 
wzorca. Kto nie wierzy-zachęcam 
do lektury „drugiego końca smy-
czy” (dogomania.com).

micha ‘posiłek dla psa’: O czywiście 
zgadzam się. Nic na siłę. Ale do tej 
pory moja sunia bardzo lubiła to 
jedzenie i aż się trzęsła jak dostała 
michę. Więc nie wiem czy smaki 
się jej zmieniły, czy to jakiś bunt, 
czy na wiosnę zmienia się :) nie 
wiem... poobserwuje ją jeszcze 
(forum.gazeta.pl).

mięśniak ‘o psie potężnej postury’: 
Wybor miedzy dwoma tak skraj-
nymi rasami wydaje sie dosc...
dziwny, miniaturka a tu nagle 
mięśniak? (dogomania.com).

mikropies ‘pies ras miniaturowych, 
takich jak: pinczer miniaturo-
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wy, szpic miniaturowy, szpic 
miniaturowy pomeranian,sz-
naucer miniaturowy, shih tzu, 
chihuahua, maltańczyk, boston 
terrier, Yorkshire terrier’: No 
i jeżeli ma to być tylko czyścik nie 
do zjedzenia to musi być to wielka 
kość udowa wołowa, z głowkami 
na końcach...nawet mikropsy 
mają wielką zabawę z takim czymś 
(krakvet.pl).

mikrosunia ‘suka ras miniaturo-
wych, takich jak: pinczer mi-
niaturowy, szpic miniaturowy, 
szpic miniaturowy pomeranian, 
sznaucer miniaturowy, shih tzu, 
chihuahua, maltańczyk, boston 
terrier, Yorkshire terrier’: Fruzia 
to okolo 3-4 miesięczna mikrosu-
nia w typie pinczerka, która wiele 
przeszła ale powraca do zdrowia 
i dlatego ogłaszamy „rekruta-
cję „ domku dla malej. Zależy 
nam aby suczka jak najszybciej 
trafła do swojego ( rzecz jasna 
najlepszego ) domu. Fruzia jest 
szczeniakiem, któremu trzeba 
poświęcić czas i uwagę (jamniki-
niczyje.pl).

mikrus ‘pies, suka ras miniaturo-
wych, takich jak: pinczer mi-
niaturowy, szpic miniaturowy, 
szpic miniaturowy pomeranian, 
sznaucer miniaturowy, shih tzu, 
chihuahua, maltańczyk, boston 
terrier, Yorkshire terrier’: Psy 
mogą rzucać się na dużo większe 
od siebie osobniki, dlatego też 
konieczne jest stałe utrzymywa-
nie pupila na smyczy […]. Nieco 

starsze dzieci potrafią zazwyczaj 
dobrze obchodzić się z mikrusem 
(psy-pies.com).

miniaturka ‘pies, suka ras minia-
turowych, takich jak: pinczer 
miniaturowy, szpic miniaturo-
wy, szpic miniaturowy pome-
ranian,sznaucer miniaturowy, 
shih tzu, chihuahua, maltańczyk, 
boston terrier, Yorkshire terrier’: 
uważasz że masz miniaturkę to 
nie bież się za rozmnażanie. Przy 
takich małych rozmiarach sunia 
najprawdopodobniej będzie miała 
cesarkę i mało szczeniąt. Ryzyko 
wiążące się z cesarka jest ogrom-
ne, suczka może się nie wybudzić, 
szczenięta mogą nie przeżyć 
(yorkshireterrier.pl).

miska ‘posiłek dla psa’: Ja bym się 
radziła nie przejmować. Świrowa-
łam długo ze swoim niejadkiem, 
karmiłam z ręki, wymieniałam, 
kroiłam raz większe a raz mniejsze 
kawałki... aź w końcu do mnie 
dotarło, że to na nic. Pewnego 
dnia pies się mocno zdziwił kiedy 
dostał miskę a nie z ręki (dogo-
mania.com).

mix ‘pies mieszaniec, u którego da 
się rozopznać, kim byli jego ro-
dzice, przodkowie’:’: oczywiście, 
ze możesz startowac z mixem 
na oficjalnych zawodach agility. 
Nie pobiegasz na niektórych za-
wodach typu Mistrzostwa Świata 
– ale tak to nie ma przeszkód 
(re-volta.pl).

mizianko ‘pieszczoty polegające 
na drapaniu psa zwykle po brzu-
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chu, plecach i uszach’: Zbliżają 
się święta i Nowy Rok, zaczną 
strzelać petardy, a wraz z nastanie 
nimi okres wzmożonego stresu 
i lęków dla niektórych psów. 
Chciałam Was bardzo przestrzec 
przed zapisywanym przez nie-
których wetów lekiem o nazwie 
SEDALIN. Niestety, weci nadal 
zalecają go jako lek uspokajający, 
a tak naprawdę to środek, który 
może wywołać u psa jeszcze 
większy lęk[…] W tamtym roku 
podobne apele były. Goldiśka 
troche boi sie huków, ale mysle 
ze mizianko jej pomoże (warta-
goldena.org.pl).

mop ‘o psie rasy owczarek węgierski 
komondor, owczarek węgierski 
puli oraz owczarek z Bergamo’: 
mam jeszcze jedno pytanie- o jego 
włos, szczerze przyznam że to 
mnie u Komondora przyciąga, 
a zarazem odstrasza:p jak dużo 
czasu trzeba poświęcic na pielę-
gnację takiego mopa (dogomania.
com).

mopek ‘o psie rasy owczarek wę-
gierski komondor, owczarek 
węgierski puli oraz owczarek 
z Bergamo’: A to owczarek wę-
gierski komondor. Mopek fajnie 
wygląd ale pewnie w pielęgnacji 
koszmarny. Ja uwielbiam Husky 
(postcrossing.com.pl).

mopsia ‘suka rasy mops’: Mopsia 
dostała jeszcze czas. Chodzi 
na dłuższe spacery, co jest dla 
niej formą rehabilitacji. Lubi też 
pobrykać, w końcu jest młodą, 

ciekawą i spragnioną życia sucz-
ką(mopsywpotrzebie.pl).

mopsiak ‘pies rasy mops’: Jeśli jesteś 
gotów podarować mopsiakowi 
“po przejściach” swoje serce 
i czas, dać mu miłość i opiekę 
na dobre i na złe, zapoznaj się 
z zasadami adopcji, a następnie 
wypełnij i wyślij ankietę przeda-
dopcyjną (mopsywpotrzebie.pl).

mopsiarz ‘miłośnik ras mops’: Jeste-
śmy również na Facebooku oraz 
Instagramie. Zrzeszamy blisko 10 
tysięcy mopsiarzy i prowadzimy 
największą grupę społecznościo-
wą poświęconą mopsom. Wyda-
jemy magazyn Kwartalnik Mops 
i organizujemy coroczny zloty 
mopsiarzy! (mopsy.phorum.pl).

mopsiątko ‘szczenię rasy mops’: 
Mopsy są niesamowite... W psim 
przedszkolu Ponik spotkał Kaba-
nosa i Kiszkę. Kiszeczka to malut-
kie mopsiątko, które natychmiast 
rozłożyło się na pleckach i czekało 
na mizianko (psiakosc.com).

mopsica ‘suka rasy mops’: 4-letnia 
mopsia służąca do tej pory jak 
maszynka do rodzenia dzieci 
i zbijania kasy, szuka kochającego 
domu. Przed adopcją Maja zo-
stanie wysterylizowana. Obecnie 
mopsica przebywa w domu tym-
czasowym w okolicach Wrocławia 
(dogomania.com).

mopsiczka ‘suka rasy mops’: Ogło-
szenie jest już nieaktualne. Wo-
lontariuszka niestety nie wie, 
kto wyadoptował mopsiczkę , 
bo biuro azylu nie udziela takich 
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informacji :( Nie wiemy też , czy 
została wysterylizowana przed 
adopcją...(dogomania.com).

mopsidełko ‘pies rasy mops’: Też 
polecam, to legowisko Morfeo 
[…] Są dwa rodzaje poduszek, 
mała i duża, na początku lepsza 
jest mała, też mam takie dwa dla 
2 mopsidełek i są idealne! łatwe 
wu trzymaniu czystości przede 
wszystkim – polecam (duzeforum.
online).

mopsidło ‘pies rasy mops’: Czy 
wiecie, że czekolada dla naszych 
mopsideł jest trucizną? Odsyłamy 
do naszego nowego tekstu – link 
w BIO (dogomania.com).

mopsik ‘pies rasy mops’: Zdrowie 
mopsików nie leży jednak wy-
łącznie po stronie hodowcy. Także 
Ty, jako opiekun mopsa, ponosisz 
odpowiedzialność za jego odpo-
wiednią pielęgnację, prawidłowe 
utrzymanie oraz zdrowe pożywie-
nie(zooplus.pl).

mopsina ‘suka rasy mops’: Miszur-
ka, podobnie jak jego rodzona 
Matka, tyje nawet w czasie snu. 
Istny fenomen!a że w przeciwień-
stwie do Matki śpi dużo, to sami 
rozumiecie… 12,3 kilograma peł-
notłustej mopsiny (zazie.com.pl).

mopsio ‘pies rasy mops’: hmmm... 
mój mopsio ma dużo zabawek... 
Zaczynając od pluszaków, po-
przez piłeczki, sznurki, gumowe 
kółka i kończąc na kościach:) Jest 
w niebowzięty jak go zasypuję 
w kojcu wszystkim naraz (mopsy.
phorum.pl).

mopsiunia ‘suka rasy mops’: Ow-
szem Oktawio, wszystko się zga-
dza. Rasę uwielbiam. Niestety 
rozsądek podpowiada mi, że to nie 
jest najlepszy moment na drugie-
go psa. Ale będę sprawę mopsiuni 
śledzić i oczywiście popytam 
wśród znajomych. Zaraz zobaczę 
też, czy jest poprzeklejane na inne 
mopsie fora (dogomania.com).

morderca ‘stereotypowe określenie 
psów ras terier typu bull’: W każdej 
plotce jest ziarno prawdy. Opinia, 
że bulle są psami mordercami, 
również nie jest pozbawiona sensu 
i całkowicie oderwana od rzeczy-
wistości. Trudno jednak obarczać 
winą psy, które same z siebie nie 
są agresywne i nie atakują ludzi, 
gdyż tak ukształtowała je natura. 
To właściciele czynią z psów „ma-
szynki do zabijania” i skutecznie 
psują opinię (psy-pies-com).

nakrapiane cudo ‘pies o umasz-
czeniu w łatki’: Wesoły, nieduży 
psiak, wpatrzone w człowieka 
nakrapiane cudo ADOPCJA (do-
gomania.com).

nakręcać (psa) ‘doprowadzać swoim 
zachowaniem do niepożądanych 
zachowań psa’: jeśli pies nie ma 
tego problemu, to po powrocie 
do domu możemy jak najbardziej 
normalnie się przywitać, cieszyć. 
Ale moja zasada jest taka, by psa 
przy tym za bardzo nie nakręcać. 
Żeby ekscytacja nie zamieniła się 
w jakieś podgryzanie z emocji, 
bo pies sobie wówczas z nimi nie 
radzi (forum.gazeta.pl).
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napadacz ‘o psie, który napada 
na ludzi lub rzeczy’: Campi to nie 
żaden wojownik tylko małoletni 
łobuz i napadacz, skacze na mnie 
(molosy.pl).

nerkowiec ‘pies, które ma chore 
nerki’: Zuzi doskwieraja nerki 
:( generalnie wyniki badań ma 
fatalne,ale wierzymy że lecze-
nie pomoże nam i Zuzi przeżyć 
jeszcze trochę czasu razem. Wet. 
Zaproponował nam karmę dla 
nerkowców z firmy eukanuba – 
ale ona ma 18% białka,a np Hills 
dla nerkowców ma 13% białka...
czy mniejszy procent białka nie 
będzie lepszy? (dogomania.com).

niskopodłogowiec ‘pies o krótkich 
łapach’: Wilga uroczy niskopod-
łogowiec, to jedna z trzech suczek, 
które trafiły do nas z gminy Bło-
nie wraz ze swoją matką Ziębą. 
Sunia jest onieśmielona sytuacją 
w jakiej się znalazła i nie czuje 
się pewnie w schroniskowym oto-
czeniu (nowy-dwor-mazowiecki.
lento.pl).

niskopodłogowy (pies) ‘o psie: taki, 
który ma krótkie łapy’: Lucjan 
to około 4 letni, niskopodłogowy 
psiak, dość mocnej budowy, ale 
sam w sobie nieduży, tuż przed 
kolanko. Wesoły i energiczny 
(adopciaki.pl).

niskopodwoziowiec ‘pies o krótkich 
łapach’: dołączam się do przed-
mówczyń, zamiast rutinoscor-
binu kup mu jakiś beta glukan 
np.immunodol.tani i skuteczny, 
ale na efkty trzeba poczekać. no 

i pamiętaj o ubranku – nisko-
podwoziowce łatwo łapia inf. i są 
wrażliwe na niesprzyjające aury 
(dogomania.com).

niskopodwoziowy (pies) ‘o psie: 
taki, który ma krótkie łapy’: Ni-
skopodwoziowy, posłuszny, cichy, 
uwielbiający drapanie i przytula-
nie. Był u weterynarza, jest odro-
baczony, odpchlony, wykąpany 
i pachnący. Trzeba jeszcze jedynie 
smarować maścią oczko, bo miał 
tam wyrwaną sierść. Kocha ludzi 
i zwierzęta wszelakiego typu (na-
wet gryzonie mu się podobają) 
(jamniki.adopcje.org).

niuf ‘pies rasy nowofundland’: Przy-
jazne zachowanie nowofundlanda 
zniewala nowych fanów. I rodzi 
się pomysł, żeby stać się dumnym 
posiadaczem tego elitarnie wyglą-
dającego psa. Pewnego dnia słod-
ki szczeniaczek przybywa do domu 
i… zaczyna się prawdziwe życie 
opiekuna niufa. Sprawdź, co 
musisz wiedzieć, zanim kupisz 
nowofundlanda (psy.pl).

niufek ‘pies rasy nowofundland’: 
Niufek jest tolerancyjny wobec 
innych psów, niejednokrotnie two-
rzy silne więzi z czworonogami, 
z którymi mieszka lub często się 
spotyka(psy.pl). 

niufka ‘suka rasy nowofundland’: 
swoje niufy zawsze strzygę, szcze-
gólnie staruszki i te, które nie są 
już wystawiane robie dośc krótko, 
z nieznacznym zachowaniem linii. 
Mieszkam w lesie nad rzeką ale 
w letnie upały zdjęcie sporej ilości 
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futra sprawia psom duzą ulgę. ja 
właśnie parę dni temu ostrzyłam 
moją niufkę po raz pierwszy :) 
na stronie nowofunland.pl jest 
dokładna instrukcja jak to zrobić 
(dogomania.com).

obcinanko ‘obcinanie psich pazu-
rów’: Za kilka dni także będzie 
obcinanko i kąpiel.Teraz pan 
nie chce dokładać Rambikowi 
dodatkowych stresów, bo i tak 
ma ich jak na jeden dzień zbyt 
dużo. Ogólnie wszystko jest ok 
(dogomania.com).

obedience ‘dyscyplina sportowa dla 
psów – treningi posłuszeństwa 
o różnych stopniach trudności’: 
Ogólnie było świetnie, gdyby 
nie pogoda. Na początku padał 
deszcz, a potem cały czas trzęsły-
śmy się z zimna. A spodziewałam 
się ciepełka... Pierwsza część se-
minarium dotyczyła obedience 
(dogomania.com).

obi skr. od odedience: ‘dyscyplina 
sportowa dla psów – treningi po-
słuszeństwa o różnych stopniach 
trudności’: Głównym tematem 
było obi, ale Patrycja pokazywała 
nam również jak uczyć różnych 
sztuczek i elementów frisbee (dog-
prospect.pl).

obrona michy ‘agresywne zacho-
wanie psa w celu obrony waż-
nych dla niego zasobów, czyli 
ważnych dla psa przedmiotów, 
zwykle pożywienia, zabawek, 
legowiska’: Opisujesz bardzo ty-
powe zachowanie, obrona michy, 
lepszych kąsków i napięcie w po-

mieszczeniu, w którym jedzą psy. 
Na początek kilka szczegółów. Nie 
zabieraj Kamie smakołyków żeby 
ją przetestować. Masz szczęście, 
że nie zareagowała, bo gdyby 
np. ugryzła co byś zrobiła?(do-
gomania.com) [zob. też: obrona 
zasobów, obrona miski].

obrona miski ‘agresywne zachowa-
nie psa w celu obrony ważnych 
dla niego zasobów, czyli ważnych 
dla psa przedmiotów, zwykle 
pożywienia, zabawek, legowi-
ska’: Na początek określmy, jakie 
problemy najczęściej sprawiają 
psy schroniskowe. Zazwyczaj są 
to po prostu kłopoty behawioral-
ne, które przejawiają się m.in. 
w: nieopanowaniu na spacerach 
(ciągnięcie na smyczy, uciecz-
ki po spuszczeniu ze smyczy, 
zapieranie się i odmawianie 
spacerów); problemach ze spoży-
waniem posiłków (obrona miski, 
rzucanie się na jedzenie, wyjada-
nie śmieci na spacerach, agresja, 
gdy pojawia się jedzenie i inny 
pies (bialyjack.pl) [zob. też: obro-
na zasobów, obrona michy].

obrona zasobów ‘agresywne zacho-
wanie psa w celu obrony ważnych 
dla niego zasobów, czyli ważnych 
dla psa przedmiotów, zwykle po-
żywienia, zabawek, legowiska’: 
W przypadku obrony zasobów 
w postaci pożywienia w pierwszej 
kolejności wypadałoby zadać so-
bie pytanie – po co pies to robi? 
Odpowiedź jest prosta – żebyśmy 
go mu nie zabrali. Dlaczego jed-
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nak on sądzi, że mielibyśmy mu 
je zabrać? Bo zapewne kiedyś 
już tak się stało. Aby więc pies 
przestał nas atakować przy misce, 
należy zapewnić go, że wcale nie 
mamy zamiaru mu tego pożywie-
nia zabierać (animal-expert.pl) 
[zob. też: obrona miski, obro-
na michy].

obroża antyszczekowa ‘obroża kon-
trolująca szczekanie psa poprzez 
czujnik, impuls elektryczny lub 
substancję o niemiłym zapa-
chu, co ma zniechęcić zwierzę 
do szczekania’: A to nie jest nawet 
połowa szamba, w jakie można 
wpakować psa używając bez-
myślnie obroży antyszczekowej. 
I ja też sprawdzałem na sobie 
impuls obroży elektrycznej-bardzo 
dobrej, na najwyższym poziomie. 
Nie boli. Obroża antyszczekowa 
jest jeszcze delikatniejsza (dogo-
mania.com).

obroża elektryczna ‘obroża dla psa, 
której zadaniem jest wspomóc 
trening psa (w momencie, gdy 
pies jest nieposłuszny, właści-
ciel za pomocą pilota wysyła 
do obroży impuls elektrostatycz-
ny mający powstrzymać psa przed 
niepożądanym zachowaniem)’:-
Co do samego stosowania – trzeba 
być uczciwym. Jeśli rzeczywiście 
w naszym kraju nikt nie stosuje 
obroży elektrycznej i wszyscy 
ją potępiają, to skąd taki po-
pyt? W mojej pracy na co dzień 
spotykam się z ludźmi, którzy 
zakupili, używają i dziwią się, 

że pies zaczął sikać pod siebie, 
albo odmawia wyjścia na spacer. 
Tak więc niezależnie od naszych 
pobożnych życzeń (szkoleniep-
sow.fora.pl).

obroża uzdowa ‘obroża pomagają-
ca w szkoleniu i nauczeniu psa 
grzecznego chodzenia na smyczy, 
pozwalająca na szybkie zapano-
wanie nad psem podczas space-
rów’: Obroży uzdowejnie wolno 
używać ze smyczą automatyczn 
czy długimi linkami. Pies musi 
mieć normalną smycz i iść na niej, 
nie biegać luzem (dogomania.
com).

obrożowanie (psa) ‘nakładanie psu 
obroży’: Bezogoniasty spróbował 
suczkę wynieść na zewnątrz. No to 
ona go chap! I krew się polała! 
Bezogoniasty przez chwilę przy-
pominał Kropeczkę po spotkaniu 
z Muchomorkiem, ale szybko się 
opamiętał i wrócił. A Tolce zrobiło 
się głupio i zaczęła przepraszać. 
Ostatecznie ma zdjęcia, ale zro-
bione w kojcu. A teraz czeka ją 
nauka obrożowania jej i smyczo-
wania (oczami-bezdomnego-psa.
blogspot.com).

odbijka 1 ‘emocjonalne zachowanie 
psa’: To bzdura, że Dobermany 
są złe, mają odbijki i rzucają się 
na wszystko (forum.dzieciom.
online.pl).

odbijka 2 ‘o rasie: nieodpowiednia 
krzyżówka’: Jakieś tam odbijki 
ras to chyba raczej niewiedza, 
choć być może się mylę (bulte-
rier-forum.pl).
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odjajczenie (psa) ‘wykastrowanie 
psa’: Jest jeszcze jeden skutek ka-
stracji (zaznaczam, że odjajczenia 
mojego psa absolutnie nie żałuję). 
Mój collie zawsze miał wzorcową 
– moim zdaniem – szatę, twardą 
i lśniącą. Teraz (kastracja w lu-
tym) sierść jest o wiele obfitsza, 
ale przerasta podszerstek (dogo-
mania.com).

odjajczyć (psa) ‘wykastrować psa’: 
Szkoda że zdjęcia nie zrobiłaś. 
Będziesz Funiu robiła suspen-
sorium z ichtiolu na woreczek 
Melvina. Tak się robi funiu jak się 
odjajczachłopaka w Dzień Kobiet 
(dogomania.com).

odrobaczanko ‘odrobaczenie psa’: 
moim zdaniem najlepsze dla mojej 
suni jest to, zeby byla przy mnie, 
bo mnie kochulka. ja tam tak to 
urzadze, ze nie bedzie siedziala 
10 godzin sama i bede ja zabierac 
w górki […] i przed wyjazdem 
odrobaczanko i te pierdoly to juz 
pikus, a pozniej trzeba tylko pil-
nowac, zeby przed uplywem roku 
powtorzyc szczepienie p-w wscie-
kliznie bo jak nie to cala procedu-
re trza robic od nowa... (psy.pl).

odrobalić (psa) ‘odrobaczyć psa’: 
Wreszcie wczoraj udałyśmy się 
do weta, wcześniej nie chciałam 
jej stresowac, na smyczy, byle 
długiej i luźnej dałysmy radę 
wsiąśc do auta […] Wet obejrzał, 
odrobaliłją, w środę szczepienie, 
ma przepukline ale usunie się ze 
sterylizacją. Sunia bardzo grzecz-
na, bojąca ale zaczyna się słucha, 

na psy w kolejce nie reagowała 
(dogomania.com).

OE skr. od obroża elektryczna ‘obro-
ża dla psa, której zadaniem jest 
wspomóc trening psa (w momen-
cie, gdy pies jest nieposłuszny, 
właściciel za pomocą pilota wy-
syła do obroży impuls elektrosta-
tyczny mający powstrzymać psa 
przed niepożądanym zachowa-
niem)’:Czy u psa, któremu zdarza 
się wystraszyć nagłego hałasu, 
głośnego dźwięku, który jest nie-
ufny wobec mężczyzn, jest wrażli-
wy, można zastosowac OE? Pies 
goni zwierzynę, czasem zdarza się 
pogoń za kotem. Niestety już jak 
poczuje trop, jest nieodwoływanly 
(dogomania.com).

ogar ‘pies rasy ogar polski’: Ogar 
ma przewagę nad innymi cu-
dzoziemskimi rasami bo to pies 
z naszych warunków klimatycz-
nych. Rasa nadzwyczaj odporna 
i na tle innych ras także nadzwy-
czaj zdrowa. Elegancka w swym 
niewydumaniu i szlachetna w wy-
razie a „pokryta patyną historii”. 
I nasza, nasza własna …w kraju 
gdzie „cudze chwalicie a swego 
nie znacie” powinno się zacząć 
nareszcie promować swoje! (ogar-
polski.com).

ogarek ‘pies rasy ogar polski’: 
moj ogarek ma juz 10 miesiecy 
i od dwoch tygodni dzwiga noge 
do sikania, juz raz dostalam od 
was drogocenne rady, problemy 
jednak nie zniknely, moj ogarek 
nadal zamiera na widok innych 
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psow, kladzie sie i jest jak przy-
klejony nie pomaga smakolyk ani 
prosby, po prostu czekam (dogo-
mania.com).

ogarka ‘suka rasy ogar polski’: Je-
stem poczatkujaca, ogarka to moj 
pierwszy pies i nie wiem czy to 
wszystko normalne co on porabia 
mam ją od ponad 2 miesiecy i ko-
cham nad zycie ale nie wiem czy 
on jest u mnie szczesliwy. Moje 
kochanie ma 7 miesiecy i chce 
zeby byla szczesliwym ogarem. 
Licze z niecierpliwoscia na wasze 
odpowiedzi! (dogomania.com).

ogarowiec ‘miłośnik psów rasy ogar 
polski’: Długo szukalam ogarow-
ców w internecie i tutaj mam wra-
zenie jest ich najwiecej, dlatego 
zwracam sie do was z prosba […]
(dogomania.com).

ogarzątko ‘szczenię rasy ogar pol-
ski’: Przedstawiamy ogarzątka. 
Pora przedstawić maluchy :) 
Dziewczynki to: PETUNIA, PRY-
MULKA, PAPROTKA i PRZYTU-
LIA Chłopcy to: PLATAN, POWÓJ 
i PŁOMYK (zsosnowejpolany.pl).

ogon ‘pieszczotliwie o psie’: Lego-
wiska na miarę każdego ogona 
i na każdą kieszeń – dla psów 
dużych i małych (e-legowisko.pl).

ogonek ‘pieszczotliwie o psie’: Pogo-
da nam dopisała, na szczęście nie 
padało. Przydał się już schroni-
skowy basen. Psiaki chłodziły się 
w nim bardzo chętnie. Na uczest-
ników po spacerze czekał posiłek 
i nasza ukochana „Kawiarenka 
Pod Psem” z Magdą i pomocnika-

mi na czele! […] Wszystkie nasze 
ogonki zmęczone, ale szczęśliwe, 
że mogły z Wami spędzić ten dzień 
(schroniskogaj.pl).

ogoniasta ‘pieszczotliwie o suce’: 
Nasze dwie ogoniaste też się 
żarły, ale już się ogarnęły. Dwie 
suki albo się dogadają, ale będzie 
kaplica (dogomania.com).

ogoniasty ‘pieszczotliwie o psie’: 
Jest przekochanym jegomościem 
jednak do poprawnego funkcjo-
nowania w warunkach domowych 
potrzebuje wprowadzenia kilku 
jasnych dla niego zasad i przede 
wszystkim zrozumienia przez no-
wych właścicieli jak ważna w jego 
przypadku jest nauka wyciszania 
i zajęcie dla jego mądrutkiej 
głowy a nie tylko dla łapek :) Tak 
więc bardzo chętnie dołożyłabym 
taką [klatkę kennelową – M.K.] 
pozycję do, wyprawki ogoniaste-
go, dla jego nowych człowieków 
:) (copiesnato.pl).

okulary ‘wyłysienia wokół psich 
oczu spowodowane nużycą’: 
Choróbsko przybiera postać miej-
scową, która charakteryzuje się 
niewielką ilością zmian skórnych, 
zlokalizowanych głównie w obrę-
bie pyska (takie okulary) (pies.pl).

ON skr. od owczarek niemiecki 
‘pies rasy owczarek niemiecki’: 
Owczarki to największe przytula-
sy rzeczywiscie ONy to takie duze 
przytalanki ;) ale wedlug mnie 
nagrode na najwiekszego przytu-
laka rodku dostal by maltanczyk 
;) pozdrawiam! (cafeanimal.pl).
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onek ‘pies rasy owczarek niemiec-
ki’: hahha... no niestety widze ze 
bardzo duze poruszenie wywołał 
ten post, chyba macie jakis uraz 
na tle psów z rodowodem bądź 
bez ale to juz wasz problem ze tak 
powiem. Ojciec mojego ONKA 
jest owczarkiem bo go widzialam 
.Dlaczego psa bez rodowodu trzba 
nazywać kundlem? (psiaki.pl).

onka ‘suka rasy owczarek niemiec-
ki’: Pierwsza pojawiła się Bella 
onka, – owczarek niemiecki. Kilka 
miesięcy wcześniej pożegnaliśmy 
nasze dwa psiaki. Bąbla, również 
ONka przygarniętego prosto 
z ulicy oraz Fionę, małego rudego 
kundelka, który – jak mieliśmy 
w zwyczaju mówić – powstał 
na bazie jamnika (karmimy psia-
ki.pl).

onkopodobny ‘o psie: wyglądem 
przypominający onka, czyli 
owczarka niemieckiego’: Pod-
pytywałam na wątku klikerowym, 
wyszło, że lepiej podejść do tema-
tu bezklikerowo, więc ponawiam 
tutaj. Bandzior ma ok 3mcy, jest 
u nas trochę ponad miesiąc. Mie-
szaniec onkopodobny, pewno bę-
dzie mniejszy, bo ma dość krótkie 
łapy (szkoleniepsow.fora.pl).

onkowy ‘pies wyglądem przypomi-
nający onka, czyli owczarka nie-
mieckiego’: A mnie sie przydażają 
psy, które mają coś wspólnego, 
a mianowicie kolor – rudzielce 
są!. Zacznijmy od poczatku. Jako 
dzieciak miałam/mieliśmy w domu 
rudaskę-suczkę kundelka Barył-

kę – imię adekwatne do kształtu. 
Potem mieszaniec, onkowy, mój 
Bary. Potem rudokasztanowy 
jamnik „od ruskich” odratowany 
z targu (szkoleniepsow.fora.pl).

opiekun wirtualny ‘osoba, która 
wspiera finansowo psa ze schro-
niska’: Tak naprawdę nie ma 
żadnych zobowiązań. W chwili 
wpłaty na konto powyższej kwo-
ty zostajesz na miesiąc od daty 
wpłaty opiekunem wirtualnym. 
W każdej chwili możesz zrezy-
gnować z tej funkcji. Jeśli jednak 
będziesz chciał przedłużyć opiekę 
nad wybranym czworonogiem, 
wystarczy dokonać przelewu 
(fundacja psom.pl).

owczar ‘pies ras z grupy owczarek’: 
Tylko czasami owczar potrafi sta-
nąć w miejscu z głową zwieszoną 
w dół, tworząc z ciała taki mocno 
zakrzywiony pałąk, jakby w takiej 
pozycji czół się najlepiej. Od szko-
leniowca usłyszałem, że psiak jak 
na owczara jest za wysoki o dobre 
5 cm i kręgosłup nie wygląda 
naturalnie (krakvet.pl).

owczarka ‘suka ras z grupy owcza-
rek’: Moja owczarka Izi. Powitaj-
cie cudną Izi (owczarek.pl).

owczarkarka ‘miłośniczka ras psów 
z grupy owczarek’: U nas bywa 
roznie, bo calymi dniami siedze 
w domu z dwurocznym dzieckiem 
i powiedzmy sobie szczerze, to od 
niego zalezy jak dlugie spacery 
i ile tych spacerow dziennie. Dla-
tego wlasnie nie polecam psa oso-
bom, ktore na codzien nie moga 
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liczyc na pomoc innych, a musza 
zajac sie i dzieckiem i mlodym 
psem, ale zaraz... ktora to nasza 
„stara” owczarkarka napisala 
jak daje sobie rade z dzieckiem 
i psem? (owczarek.com).

owczarkarz ‘ miłośnik ras psów 
z grupy owczarek’: Zauważyłem, 
że są owczarkarze którzy jak 
już pojadą na jedną to nie jadą 
na drugą. Mam nadzieję iż w przy-
szłym roku będzie już jedna ofi-
cjalna wystawa (debes.pl).

owczarzątko ‘szczenię ras psów 
z grupy owczarek’: O jaka wesoła 
ekipa. To małe czarne owczarząt-
ko cudne. Magda, Toro & Zoom 
[... ] wszystkie te małe cudne są 
nawet owczarzątka (psiakosc.
com).

owczarzyca ‘ suka ras psów z grupy 
owczarek’: musiał być! na po-
niedziałek (dzień przed tym jak 
mogliśmy go zabrać ze schroniska 
) umówiliśmy się że weźmiemy 
naszą owczarzycę – Runę i razem 
z nią przyjedziemy na spacer, żeby 
psy poznały się na neutralnym 
gruncie i polatały trochę razem, 
pobawiły się razem. Kiedy przy-
jechaliśmy usłyszeliśmy od Pani 
Kasi : “policzyłam jeszcze raz 
i wychodzi że jednak już dzisiaj 
możecie go wziąć do domu” 
dosłownie zdurnieliśmy ze szczę-
ścia(schroniskopromyk.pl).

ozdóbka ‘o psie ras ozdobnych’: 
Pieski szybko zgrały się ze sobą, 
pomimo rocznej różnicy w wieku, 
sunia nabrała większej pew-

ności siebie, a chłopak okazał 
się typowym psem „na show”. 
Po psach pasterskich byliśmy 
wręcz zauroczeni ozdóbkami, ich 
charkterem i osobowością, no 
i dużą rozpiętością umaszczenia 
(sledztezpies.pl).

ozicza suka ‘suka rasy owczarek 
australisjki aussie’: Wybrałam 
psa z którym mogę robić coś który 
będzie chętny i zawsze przy mnie, 
szukałam przyjaciółki… A mam 
wredną rudą oziczą sukę miała 
być towarzyszką fit życia i mo-
tywacji do aktywności a spacery 
to męka wprawdzie jest jeszcze 
młoda ale nie na takie zachowa-
nia (myheartchakra.pl).

oziczek ‘pies rasy owczarek austra-
lisjki aussie’: sproboj prowadzic 
go mowic do niego poklepywac 
glaskac i ewentualnie jak bedzie 
ładnie szedl wynagrodzic sma-
kołykiem to czesto działało i nie 
boj sie go spuscic ze smyczy 
bo napewno nigdzie nie ucieknie 
bo mi nigdy nie uciekal i nie odda-
lał sie tak zebym go nie widziała 
jesli chcesz wiedziec jeszcze cos 
to bede wieczorem trzymaj sie 
i mam nadzieje ze oziczek dojdzie 
do siebie bo to mnie boli jeszcze 
bardziej jak czytam jak sie bie-
daczek mecz (fundacjagoldenom.
fora.pl).

oziczka ‘suka rasy owczarek austra-
lisjki aussie’: Jak każda rasa ma 
problemy ale na przykład przy 
pracy moja oziczka chętnie ćwiczy 
ale ma duże problemy ze sku-
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pieniem szczególnie przy innych 
psach, przy pracy borderka cud 
miód pies ewidentnie zakręcony 
na pracę praca to praca, i może 
biegać koło niego stado psów, 
masa ludzi i ma to gdzieś a aussie 
(przynajmniej mój) traci zaintere-
sowanie przestaje się skupiać albo 
ucieka (dogomania.com).

ozik ‘pies rasy owczarek australisjki 
aussie’: Mój pies jest jedynym 
w naszym klubie agility, który nie 
wydziera się czekając na swoją 
kolej. Nie jest tak, ze każdy ozik 
drze paszczę (agility.fora.pl).

palenie miski ‘metoda szkoleniowa 
polegająca na zaprzestaniu poda-
wania psu pożywienia w misce 
i karmieniu go jedynie z ręki’: 
Według osób popierających pale-
nie miski tak żywiony czworonóg 
miałby zrozumieć, że nic w życiu 
nie jest za darmo, a na każdy 
kąsek musi zasłużyć… (psy.pl).

palić miskę ‘wprowadzać metodę 
szkoleniową polegającą na za-
przestaniu podawania psu poży-
wienia w misce i karmieniu go 
jedynie z ręki’: Jeśli tylko mam 
czas, to również palęmiskę. Ge-
neralnie, niezależnie od tego, 
w jaki sposób dostaje jedzenie 
(z ręki, miski, ziemi), to zawsze 
jest za coś – za głupie przybicie 
piątki, pozostawanie w miejscu 
i grzeczne czekanie aż przygo-
tuję jedzenie. Mnie się opłaciło 
(krakvet.pl).

pańcia ‘żartobliwie o właścicielce 
psa’: Przecież pańcia lowcia 

pieseczka, maniunie kochadełko 
i bierze na rączki, śpi z piesuniem, 
nosi w koszyczku i w ubranku 
i w ogóle nikt jej nie będzie mówił 
co ma robić ze swoim dzieciąt-
kiem! (zwierzaki.pl).

pańcio ‘żartobliwie o właścicielu 
psa’: Nie chciałam tego strasz-
nie,ale jego dzisiejszy stan był 
naprawdę gorszy niż w ostrej fazie 
babeszjozy, nawet nie merdnął jak 
pańcio wszedł dodomu (krakvet.
pl).

papier ‘rodowód’: Należy pamiętać 
że ci którzy rozmnażają psy z pa-
pierem a szczeniaki po nich są bez 
rodowodu, mogą rozmnażac psy 
z wadami... Bo dlaczego dla swo-
ich psów nie zrobili uprawnień 
hodowlanych?!? (krakvet.pl).

papierek ‘rodowód’: pseudohodow-
cy przekonują kupujących m.in. 
że kochają psy, prowadzą ho-
dowlę, ponieważ to ich pasja, nie 
należą do ZKwP, ponieważ wolą 
poświęcać czas psom, niż jeździć 
na wystawy, nie płacą za utrzy-
manie się w ZKwP i psy nie są 
po Championach, dzięki czemu 
sprzedają psy taniej i że nie są dla 
nich ważne osiągnięcia na wysta-
wach oraz papierek, przekonują, 
że sunia ma miot pierwszy i ostat-
ni raz, że została dopuszczona dla 
jej zdrowia (takeapaw.pl).

papil ‘pies rasy papillon’: Co wie-
cie o papilonach ??? Bo moja 
mama uparła się że ona chce 
Papilona […] Poszukam stron 
o papillonach, ja stronek z papi-
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lami niestety nie znam, lecz zycze 
powodzenia (forum.mampsa.pl).

papillonek ‘pies rasy papillon’: Ha-
nover gdzie ty się uchowałaś, wła-
ścicielka papillonka i maniaczka 
szkolenia ;) możemy sobie podać 
dłonie szkoda, że takich ludzi jest 
mało :( (dogomania.com).

papilon ‘pies rasy papillon’: Co 
wiecie o papilonach ??? Bo moja 
mama uparła się że ona chce 
Papilona. A ja chce tylko ruchli-
wego psa , który lubi spacery. 
Czy Papillon lubi spacery ? Czy 
jest taki mądry i super jak mówi 
moja książka o psach ?? Czy ma 
z was ktoś Papillona? (forum.
mampsa.pl).

papiś ‘pies rasy papillon’: bardzo 
starannie pracowałam z moim 
papillonem i teraz mam na-
prawdę swietnego i doskonale 
zsocjalizowanego psa, który do-
skonale sprawdza sie w róznych 
sytuacjach, radzi sobie ze stresem 
i od 3 lat pracuje w bardzo trud-
nych dla psa warunkach. Myślę, 
ze pracujac w ten sam sposób 
z owczarkami mozna osiagnac 
jeszcze więcej niz z moim malut-
kim i mieciutkim papisiem(ow-
czarek.pl).

parówa ‘o psie rasy jamnik’: Parówy 
i jamniory. Jamnik. Chyba wszy-
scy wiedzą, o co chodzi w tym wy-
padku. Oczywiście, że o jamniki! 
Długie psy na krótkich nóżkach 
(psy.pl).

parówczak ‘o psie rasy jamnik’: 
Vigo jak przystało na dojrzałe-

go jamnika trzyma się świetnie. 
Przed nim jeszcze wiele lat ży-
cia z nowa rodziną. Naprawdę 
warto adoptować dojrzałe pieski 
!!!Z domu Viga: „Sto lat Sto lat! 
Viguś adoptowany przez moich 
rodziców niecały rok temu z Fun-
dacja Jamniki Niczyje obchodził 
wczoraj 10-te urodziny i jest od 
dzisiaj oficjalnie nastolatkiem . 
Zalącząm kilka fotek parówcza-
ka z ostatniego roku. Adoptujcie 
seniorki kochani!(jamnikiniczyje.
pl).

parówka ‘o psie rasy jamnik’: Pies 
jamnik, zwany też parówką, przy-
wołuje uśmiech na naszej twarzy 
na samą myśl o nim. A jego 
osobowość może urzekać nawet 
bardziej niż jego rozczulający wy-
gląd zewnętrzny.Właściwie trudno 
nie lubić jamników. Ich krótkie 
nóżki, długie ciało i oklapnięte 
uszy, sprawiają, że są pełne uroku 
(twojezwierzeta.pl).

parson ‘pies rasy Parson Russell 
terrier’:Moja przygoda z rasą 
Parson Russell Terrier zaczęła 
sie ponad trzy lata temu od Lusi. 
Uwielbiam ją i kocham nad życie 
jak wszystkie moje parsony (szko-
la-doberman.pl).

parsonek ‘pies rasy Parson Russell 
terrier’: Mój parsonek jest szor-
stowłosy i trikolor, z dnia na dzień 
coraz kochańszy. Mąż mówi, 
że zwariowałam na jego punkcie 
ale cóż (ovufriend.pl).

parsonka ‘suka rasy Parson Rus-
sell terrier’: Zauważyłam dzi-
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siaj po południu na tylnej łapie 
mojej parsonki taki łysy placek. 
Trochę kojarzy mi się on jakby 
wydepilowano na wosk to miejsce 
na łapie poniżej stawu kolanowe-
go (krakvet.pl).

parwo ‘parwowiroza – zakaźna cho-
roba psów, zwłaszcza młodych; 
psi tyfus’: Po podaniu surowicy 
od ozdrowienca na drugi -trzeci 
dzień powinna być widoczna 
poprawa. Głowa do góry. Moj 
maly przechorowal parwo -ży-
je,ma sie dobrze. Ile dni maluszek 
jest u Ciebie ? czy w hodowli 
był szczepiony /ile razy ? kiedy 
ostatnie szczepienie? (dogomania.
com).

pastuch ‘elektryczne ogrodzenie 
dla psa’: Dzięki pastuchowi, pies 
nie przekracza określonej linii, 
nie ucieka poza teren posiadło-
ści. Jest to takie nowoczesne 
elektryczne ogrodzenie dla psa 
(psy-pies.com).

pekin ‘pies rasy pekińczyk’: Każdy 
pekin jest inny, są normalne, 
miłe i wredziochy ja mam chyba 
normalnego. Najbardziej nie lubi 
dzieci, jest straaaasznie zazdro-
sna. Nieznane dzieci by zagryzła 
chetnie. Poza tym lubi sie lelać 
i być w centrum uwagi (vinted.pl).

pekinka ‘suka rasy pekińczyk’: Za-
glądałam tu czytałam, szukałam 
wsparcia ponieważ moja 13-letnia 
pekinka Bajka na drugą dobę 
po operacji ropomacicza (były 
cysty z płynem) odeszła dziś nad 
ranem(krakvet.pl).

petsitter ‘opiekun do psów, którego 
można wynająć’: Zdecydowałam 
się na petsittera. Tylko sprawa 
wygląda tak – opieka nad zwie-
rzakami miałaby odbywać się 
u mnie w mieszkaniu, czyli de 
facto wpuszczam tam obcą osobę 
i zostawiam samą sobie z klucza-
mi. Fakt, faktem ma referencje, 
ale to wciąż ktoś obcy (wizaz.pl).

petsitterka ‘opiekunka do psów, 
którą można wynająć’: Mężczyzna 
sfilmował znęcanie się nad psem, 
do którego doszło na ganku są-
siedniej posesji. Oburzenie miło-
śników zwierząt było tym większe, 
że osoba, która dopuściła się tego 
czynu, jest zawodową petsitterką, 
czyli opiekunką zwierząt (psy.pl).

piecho ‘pieszczotliwie o psie’: Podo-
ba wam się mój piecho? :P Fotki 
na profilu ;) (zapytaj.onet.pl). 

piechol ‘pieszczotliwie o psie’: A co 
do wysypki mój piechol od małego 
ma co jakiś czas taką (owczarek.
pl)

piechu ‘pieszczotliwie o psie’: Jestem 
zachwycona :) Na pierwszym du-
żym zdjęciu, gdzie widać 5 wspa-
niałych psiaków zobaczyłam tego 
JEDYNEGO. W środku siedzi pie-
chu, który jest identyczny jak mój 
„wielorasowiec” sprzed ponad 
30 lat. Pisząc wielorasowiec mam 
na myśli, że był to mieszaniec pu-
dla z seterm, a wyglądał dokładnie 
jak ten w środku w kolorze kawy 
z mlekiem (copiesnato.pl).

pies bezpapierowy ‘pies bez rodo-
wodu’: Irytują mnie nabzdyczone 
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panienki, do których nie dociera, 
że pies „bezpapierowy” to kun-
del i nic więcej. Jeśli nie wierzą, 
niech udadzą się do najbliższego 
oddziału ZK i zasięgną informacji 
(dogomania.com).

pies chryzantema ‘o psie rasy shih 
tzu’: Mocna budowa oraz pysk 
przypominający chryzantemę, jest 
powodem pseudonimu psa: pies 
chryzantema (cowsierscipiszczy.
pl).

pies demolka ‘o psie, który niszczy, 
głównie meble i inne przedmioty 
w swoim otoczeniu’: Pies de-
molka – czyli jak oduczyć zwie-
rzę niszczenia sprzętów? Innym 
kłopotem, który nie dotyka bez-
pośrednio naszych sąsiadów, ale 
nas samych, może być uporczywe 
niszczenie przez zwierzę sprzętów 
domowych, kapci, butów i innych 
rzeczy, które można gryźć i prze-
żuwać (morizon.pl).

pies gruzowy ‘pies ratownik, który 
szuka zaginionych w gruzach’: 
Początkowy proces nauki psa 
gruzowego prawie niczym nie 
różni się od procesu szkolenia 
psa na otwartą przestrzeń czy la-
winowego. Szkolenie prowadzone 
jest na specjalnie do tego przy-
gotowanym terenie imitującym 
gruzowisko, lub na gruzowisku 
naturalnym (np. stare budynki, 
zawalone budowle). Pies wpro-
wadzany jest więc w środowisko 
i podłoże takie jak w miejscach 
jego przyszłej pracy (psy-pies.
com).

pies kanapowy ‘pies, który lubi 
spędzać czas, wylegując się na ka-
napie’: Choć ogólnie małe psy 
kanapowe wyglądają na wielkie 
słodziaki, to jednak niektóre rasy 
potrafią być niezłymi rozrabia-
kami, a nawet agresorami (np. 
terierki) (psy-pies.com).

pies klatkowany ‘pies, który jest 
trzymany w klatce w ramach 
treningu klatkowego’: Gwałcenie 
innych psów. Dzieje się tak na sku-
tek wysokiego pobudzenia, ale co 
z tym zrobić ? Jak zostawiam nic 
się nie zmienia, jak rozdzielam to 
rudy nakręca się jeszcze bardziej.
Wspomniana klatka, w domu 
jest wszystko pięknie ładnie, ale 
na dworze pies zachowuje jakby 
nigdy nie był psem klatkowanym 
(dogomania.com).

pies lawinowy ‘pies ratownik ratują-
cy osoby ocalałe w katastrofach 
lawinowych’: Wszystko o psach 
poszukiwawczo-ratowniczych... 
Szkolenie psów tropiących, poszu-
kiwawczych, gruzowych i lawino-
wych...(dogomania.com).

pies meldunkowy ‘pies wykorzy-
stywany w służbach wojskowych 
do przenoszenia meldunków’ psy 
meldunkowe często kiedyś wyko-
rzystywano do noszenia meldun-
ków, teraz też są na to szkolenia 
(dogomania.com).

pies na kolanka ‘pies rasowy, któ-
rego wygląd odbiega od wzor-
ca, dlatego nie bierze udziału 
w wystawach psów’: Możliwe 
jest również, że hodowca chce 
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sprzedać psy na wystawy i nie 
będzie oferował wtedy szczeniąt 
tzw. psy na kolanka. Hasło to, 
często zastępowane określeniem 
„do kochania” wskazuje, iż ofero-
wany piesek nie koniecznie (albo 
wręcz absolutnie) ma nie być po-
kazywany na wystawach, ma być 
domownikiem, psem rodzinnym 
i nie brać udziału w pokazach 
psich piękności (mopsik.pl).

pies nakolankowy ‘mały pies miesz-
czący się na kolanach’: Karmelek 
to piesnakolankowy, bezproble-
mowy i bardzo proludzki. Aż dziw 
bierze, że ludzie wyrzucają takie 
oddane sobie zwierzęta (zwierze-
ta.hiperogloszenia.pl).

pies niskopodłogowy ‘pies o krót-
kich łapach’: Wracając ze spaceru 
w smętny jesienny dzień i spoglą-
dając na szarawego pieska z intry-
gująco wyglądającymi brązowymi 
zaciekami z błota na podwoziu, 
wrócisz pamięcią do miłych chwil 
na wystawach. Westchniesz. I się-
gniesz po suszarkę. Bo decydując 
się na niskopodłogowego białego 
pieska o jedwabistych włosach, 
decydujesz się zarazem – jak to 
roztropnie napisał pewien ho-
dowca na swojej stronie WWW 
– na „niezbyt częste” kąpiele: 
najwyżej co dwa, trzy tygodnie 
(psy.pl).

pies niskopodwoziowy ‘pies o krót-
kich łapach’: Józio, niskopod-
woziowy pies, kawaler, troszkę 
przypominający jamnika szorst-
kowłosego (to nasza wewnętrzna 

ocena rasy :P). Jaki jest Józek? To 
pies, który zasługuje na prawdzi-
wy dom, pełny miłości (dajwlapke.
pl).

pies podwórkowy ‘pies, który więk-
szość czasu spędza na podwórku’: 
Jak dzieci rysują psa? Buda, mi-
ska, wesoła łatka na jednym oku. 
Jednak typowy pies podwórkowy 
wcale nie przypomina telewizyj-
nego Reksia (zpazurem.pl).

pies salonowy ‘pies o eleganckim 
wyglądzie, często delikatnej po-
stury, który nie nadaje się do życia 
na podwórku; salonowiec’: To nie 
jest pies salonowy, POD ŻAD-
NYM WZGLĘDEM. Najlepsze 
miejsce to dom z ogrodem, lub 
miejscem, gdzie piesek miałby 
przestrzeń(gumtree.pl).

pies terytorialny ‘pies o dominują-
cym charakterze’: Max (od wrze-
śnia 2010r.) P 187/09/10 – mix 
bullterier; bardzo posłuszny pies, 
szybko uczący się, terytorialny 
przez co może być agresywny, 
trzeba mu osoby która wie coś 
o takich psach i która będzie 
wiedzieć co można przy psie 
terytorialnym robić a czego nie 
(fundacja-ast.pl).

pies torebkowy ‘żartobliwie lub 
ironicznie o psie niewielkich 
rozmiarów, mieszczącym się 
w damskiej torebce; torebko-
wiec’: Psy-miniaturki to zwierzęta 
bardzo ugodowe, nie sprawiające 
znacznych kłopotów. Są nie tylko 
małe, ale też słodkie. Złośliwi 
nazywają je psami torebkowymi 
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lub kanapowymi, ale prawda jest 
taka, że te zwierzaki najbezpiecz-
niej czują się właśnie tam, gdzie 
przebywają ich właściciele. Psy 
miniaturowe są czworonogami, 
które oddadzą człowiekowi serce, 
ale same też oczekują miłości 
(zwierzaki.expert).

pies wielorasowy ‘pies mieszaniec, 
u którego da się rozopznać, kim 
byli jego rodzice, przodkowie’: 
Ukochane, wypieszczone, ale 
i krzywdzone, njczęściej uwią-
zane na krótkim łańcuchu. Psy 
wielorasowe, kundelki, mieszańce 
(pies.pl).

pies wyrwirączka ‘pies, który szar-
pie smycz podczas spacerów’: 
Abisa niełatwo złapać po tych 
wojażach na wybiegu. Jest na tyle 
cwany, że wie, iż znowu czeka go 
zamknięcie i robi wszystko, aby 
tylko nie zapiać go ponownie 
na smycz :). Czy na smyczy chodzi 
ładnie? Niestety nie. Pies wyrwi-
rączka (psiakosc.com).

pies wystawowy ‘pies biorący udział 
w wystawach psów’: Mój Alex 
to taki typowy pieswystawowy: 
piękny z rodowodem, nadaje się 
do konkursów, ma doświadczenie 
(dogomania.com).

pies wyścigowy ‘pies biorący udział 
w wyścigach psów’: Wzrost 
popularności hazardu, w tym 
czerpanego z wyścigów psów, pre-
dysponuje je w ostatnich dwóch 
dziesięcioleciach, coraz bardziej 
jako psy wyścigowe (psy-pies.
com).

pieseł ‘pieszczotliwie o psie’: To jest 
mój pieseł. Wabi się Pusia (teraz 
żałuję tego imienia), ale nazywam 
go Putin. Ma ona 4 lata i jest 
maltańczykiem (dogomania.com).

piesełek ‘pieszczotliwie o psie’: 
Możecie mi pomóc przekonać 
mame żeby mój piesełek mieszkał 
w domu? (zapytaj.onet.pl).

piesełka ‘pieszczotliwie o suce’: 
Robi na złość za te 4 klapsy? Czy 
może jest zazdrosna o chłopaka, 
którego jej odbieram weekenda-
mi? Zbieg okoliczności, bo może 
w weekend jest więcej ruchu i za-
bawy i częściej chce się jej siku? 
Dzisiaj znowu jest poniedziałek 
i znowu piesełka nic nie zasikała...
(dogomania.com).

piesio ‘pieszczotliwie o psie’: Witam.
Jestem szczęśliwym panem dla 
mojego pupilka jamnika lat 9 .Od 
początku tego miesiąca z psem 
dzieje się coś niedobrego.Zaczęło 
się od tego że piesio stał się oso-
wiały niechętny do jakichkolwiek 
spacerów leżał zwinięty w kłębek 
(krakvet.pl).

piesiolek ‘pieszczotliwie o psie’: 
Po prostu kocham mojego pie-
siolka. Ooo właśnie zerka na mnie 
i prosi, żeby przekazać Serdeczne 
pozdrowienia dla. Wszystkich, 
którzy się nim opiekowali(ciap-
kowo.pl).

piesiulek ‘pieszczotliwie o psie’: Moj 
piesiulek – suczka – owczarek 
niemiecki – 2 letnia...nie lubi 
jesc. Juz jako szczeniak marudzila 
okropniscie, chorowala (dlugo by 
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pisac co z nia przeszlismy) w kaz-
dym razie efekt byl taki, ze pies 
jest rozpoieszczony i jadl TYLKO 
surowe mieso – nic innego – bez 
zadnych dodatkow – zero ryzu itp. 
(dogomania.com).

piesiulka ‘pieszczotliwie o suce’: 
Stan ten trwa juz ok 2 tyg – pies 
leci na wadze a ja nie wiem, co da-
lej z tym zrobic. Pomozcie prosze 
[…]. Piesiulka nie je. A moze ktos 
z was ma podobne doswadczenie 
z niejadkiem? Pomozcie prosze, 
bo mnie ten stan juz mocno nie-
pokoi. Dzieki wielkie (dogomania.
com).

piesław ‘pieszczotliwie o psie’: 
hej,przez noc u nas dosypało 
śniegiem... piesław oszalał ze 
szczęścia (myślę, że gdzieś wśród 
przodków miał husky’ego) (wizaz.
pl).

piesolub ‘miłośnik psów’: Tajga 
całkowicie ją zaakceptowała 
(do wczoraj traktowała raczej jak 
gościa w rodzinie) i dziś po raz 
pierwszy widzieliśmy ich praw-
dziwą radość na swój widok kiedy 
Mila wróciła od weta. Merdający 
wesoło puszysty ogonek i roztań-
czony kuperek bez ogonka i buzia-
ki na dzień dobry obu księżniczek 
– wynagrodziły mi dziś wszelkie 
trudy opieki :lol: nikomu tego nie 
muszę tłumaczyć, bo my tu wszy-
scy piesoluby;) (dogomania.com).

piesuar ‘pojemnik na psie odchody’: 
Zasadniczą funkcją piesuaru 
jest odciągnięcie uwagi psów od 
rzeczy na co dzień przez nie obsi-

kiwanych. Ideałem byłoby, gdyby 
swoje potrzeby fizjologiczne za-
łatwiały tylko w jego pobliżu, co 
znacznie ułatwiłoby zachowanie 
czystości w miastach. Konstrukcja 
jest bardzo prosta. Każdy piesuar 
składa się z korpusu, w którym 
są wydrążone specjalnie wypro-
filowane otwory oraz podstawki 
magazynującej feromony z psiego 
moczu.Dzięki temu piesuar jest 
cały czas atrakcyjny dla kolejnych 
psów (piesnaurlopie.pl).

piesuś ‘pieszczotliwie o psie’: Ten 
piesuś to ogromny przytulas, nie 
schodziłby z rąk, przy człowieku 
chodzi jak przyklejony. Stresuje 
go bidulowy harmider (ddwloc-
lawek.pl).

pinczerek ‘pies rasy pinczer mi-
niaturowy’: Poznałam 4 osoby, 
które są właścicielami (rasowych) 
pinczerów. Wszyscy chwalą, i nikt 
nie chciałby już żadnego innego 
psa. Ja miałam już wiele psiaków, 
do trzech równocześnie. 2 Wyżly, 
owczarka nizinnego,2 blood ho-
undy i teriera rosyjskiego. Nigdy 
nie udało się ulożyć wyżłów.Inne 
dość dobrze, ale pinczerek jest 
najbardziej związany z człowie-
kiem (forum.gazeta.pl)

pinczerka ‘suka rasy pinczer minia-
turowy’: Mojadwuletnia pinczer-
ka od zeszłego tygodnia kilka razy 
dziennie zaczyna piszczeć i kuleć. 
Po kilku minutach mija(forum.
gazeta.pl).

pinczuś ‘pies rasy pinczer miniaturo-
wy’: Cześć Wam :D mój pinczuś 
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ma na imię Borys jest strasznie 
pazerny na jedzenie nie lubi kar-
my chce jeść to co my jemy i to 
jeszcze z ręki xD Wszystkiego się 
boi nawet swojego cienia, jak to 
pinczer, ale pracuje nad tym żeby 
był pewniejszy siebie:D w godzinę 
nauczyłam go siadać (psy.elk.pl).

pinmin ‘pies rasy pinczer miniatu-
rowy’: Ratlerek to nie pinczer 
miniaturowy! Kiedy wreszcie 
każdy to zauważy! Ratlerek jest 
skarłowaciałą odmianą pinmi-
na... ma wyłupiaste oczy i jest 
znacznie mniejszy (psy.elk.pl).

pinminka ‘suka rasy pinczer mi-
niaturowy’: Poza tym wszyst-
kim- możesz też poszukać psa 
do adopcji, zdarzają się zarówno 
psy w typie pinczerków, czy też 
hmm.. ratlerków, jak i cziłek. A na-
wet rasowe; osobiście znalazłam 
domy niezłemu stadku, bo często 
mam pod opieką kurdupelki, jedna 
dziewczyna ma ode mnie już dwa 
mikrusy, miałam rasową pinmin-
kę itd (dogomania.com).

pióropusz ‘ogon psa wyglądem przy-
pominający pióropusz’: Chiński 
grzywacz – Szyja długa, kończy-
ny smukłe, delikatne, owłosio-
ne do połowy wysokości. Ogon 
osadzony wysoko, pióropusz 
z włosów na 2/3 długości ogona 
(weterynarzeradza.pl).

PIP skr.od Próba Instynktu Paster-
skiego‘sprawdzenie typowych 
dla psów pasterskich cech psy-
chicznych’: Sukces tym większy, 
że odsiew na PIPie był spory: 

z 29 psów, które przystąpiły, próby 
zaliczyło 9 psów. Vigo zresztą też, 
na dodatek z honorami :lol: , co 
mnie bardzo zaskoczyło, bo rów-
nież był to jego pierwszy kontakt 
z owcami (dogomania.com).

pitbulek ‘pies rasy amerykański 
pitbulterier’: Dziś sąsiadka mi 
powiedziała, że 10 dni temu jej 
sunię (kundelek niewiele większy 
od mojej Soni) strasznie pogryzł 
pitbulek z mojego osiedla . Sunia 
tej pani była bez smyczy, pitbulek 
na smyczy, ale bez kagańca (choć 
wiadomo, że jest b. agresywny, 
znam z widzenia) (psiakosc.com).

pitbulka ‘suka rasy amerykański pit-
bulterier’: Wczoraj przygarnęłam 
śliczną pitbulkę Shivę. Pokocha-
łam ją na samym wstępie i nie 
oddam jej już nikomu za żadne 
skarby świata. Jest grzeczna, po-
tulna jak baranek i niesamowicie 
inteligentna (bull-bazarek.pl). 

plaskacz ‘pies z płaskim pyszczkiem, 
np. pekińczyk, shih tzu, mops, 
buldog francuski bądź pies w ty-
pie tych ras’: Ja obrażam małe psy 
jak i duże :D To po prostu dystans. 
Nigdy nie obraziłam się jak ktoś 
nazwał mojego psa plaskaczem, 
mopem itp sama mówię, że dobrze 
ściąga kurze, a mordę ma od że-
lazka XD (zapytaj.onet.pl).

plaskaty ‘piesrasy charakteryzują-
cym się płaskim pyszczkiem, np. 
pekińczyk, shih tzu, mops, buldog 
francuski bądź pies w typie tych 
ras’: Skarpeta plaskatych powsta-
ła z myślą o płaskonosych psia-
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kach, których w zastraszającym 
tempie przybywa w schroniskach, 
pomóżmy im! Kolejne 4 osoby 
wpłacały jednorazowo. Reszta 
pieniędzy pochodzi z bazarków, 
które robię tylko ja. Na szczęście 
niezawodna megi82 i zuzolan-
dia(INA), też wspierają plaskate 
fantami. Szkoda, że tak mało osób 
jest chętnych... ale to nic. Jakoś 
sobie poradzimy! (forum.shihtzu.
com.pl).

pluszak ‘pies o puszystej sierści, wy-
glądem przypominający pluszową 
maskotkę’:Jak chcesz typowego 
pluszaka to możesz mieć owczar-
ka bobtaila (dogomania.com).

podhalan ‘pies rasy owczarek podha-
lański’: Decydując się na podha-
lana napewno warto mieć go od 
szczeniaka, zwłaszcza w takiej 
sytuacji jaką masz Ty. Szczeniaka 
przyzwyczaisz do wszystkiego, 
zaakceptuje każde zwierze, pies 
dorosły – nie zawsze! (pasterska-
polana.com).

podhalaniec ‘pies rasy owczarek 
podhalański’: Sekretem jest do-
bra socjalizacja… Ja nie mam 
tego typu doświadczeń, bo mój 
podhalaniec jest jedynym zwie-
rzem w naszym domu, ale przy 
spotkaniach z kotami, kieruje nim 
ciekawość, a nie żądza mordu 
(dogomania.com).

podhalanka ‘suka rasy owczarek 
podhalański’: Moja podhalanka 
uwielbia dzieci i to nie tylko 
mojego 9-cio letniego syna ale 
wszystkie jakie spotka.W ogóle 

ma wspaniały charakter. A za-
mieszkała u nas jak była w wieku 
10-ciu miesięcy, nie jako malutkie 
szczenię (dogomania.com).

podhalańczyk ‘pies rasy owczarek 
podhalański’: W necie krąży 
tak wiele sprzecznych opinii 
o podhalańczykach, że nie wiem 
co myśleć. Jedni piszą, że to 
wspaniałe psy dla rodzin z małymi 
dziećmi, opiekuńcze i troskliwe. 
Inni, że niebezpieczne i, że są dla 
dzieci zagrożeniem... Domyślam 
się, że wiele zależy od osobnika 
i wychowania, ale jak to jest na-
prawdę? (dogomania.com).

podwozie ‘żartobliwie o brzuchu 
psa’: Czysty pies, szybko i spawnie 
– tak! To możliwe. Warto wyposa-
żyć się w specjalne preparty dla 
zwierząt w formie mgiełki do do-
raźnego czyszcenia i odświeżenia 
sierści pupila. […] Po każdym 
spacerze spryskujemy psa prepa-
ratem, w szczególnosci podwozie 
i łapy, a następnie wycieramy 
ręcznikiem. Szczególną uwagę 
zwracamy na dokładne osuszenie 
przestrzeni między palcowych 
(e-mordka.pl).

podwórkowiec ‘pies, który więk-
szość czasu spędza na podwór-
ku’:  Obserwacja przyrody, 
leżenie w trawie i wygrzewanie 
się w słońcu – psy zazwyczaj lubią 
te rzeczy. Rocca, kiedy w ciepły 
dzień idziemy na spacer, chętnie 
sama wybiera jakieś przyjemną 
kępę trawy i kładzie się w niej, 
i tarza. Podwórkowiec dostęp 
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do takich przyjemności ma co-
dziennie, a pies – tylko w czasie 
przydzielonych spacerów. Zatem 
w tej rundzie to podwórko zdoby-
wa pierwszy punkt (psaurok.pl).

pom ‘pies rasy szpic miniaturowy 
pomeranian’: Szpic miniaturowy 
(Pomeranian) to zarozumiały, 
ekstrawertyczny, oddany i czuły 
mały koleżka […]Przyjazne w sto-
sunku do innych psów, ale należy 
pamiętać, że pom nie wie, że jest 
mały, i będzie nieustraszony w sto-
sunku do psów różnej wielkości, 
co może wpędzić go w kłopoty 
(zapytaj.onet.pl).

pomeczek ‘pies rasy szpic minia-
turowy pomeranian’: W Pom-
kach – rasę wygrał Kontrapunkt 
HONORABLE MENTION -gra-
tulacje dla Stefano. Debiutował 
na niej w szczeniaczkach WIL-
LUś-TOKIE TIME WILL TELL 
Pani Bożenki Borkowskiej-Gro-
chali-który bardzo zwrócił moją 
uwagę-juz wtedy zapowiadał się 
na fajnego pomeczka co zaowo-
cowało wspaniałymi obecnymi 
sukcesami na ringach polskich 
i zagranicznych (dogomania.
com).

pomek ‘pies rasy szpic miniaturo-
wy pomeranian’: Hej, Jest jakiś 
okres, kiedy pomki tracą podszer-
stek? Obserwuje u mojego nieco 
ponad 3 miesięcznego psiaka, 
że wychodzi mu ten podszerstek 
i pod spodem wyrasta nowa 
sierść w innym kolorze. To się tak 
odbywa? Tzn, czy to normalne, 

nie za wcześnie?(facebook.com/
pomeranianpolskaFCI-porady, 
prezentacjemiotów).

pomerek ‘pies rasy szpic miniaturowy 
pomeranian’: Jedna z lepszych 
wg. mnie i do bólu etycznych (co 
bardzo cenię) hodowli to mała 
domowa hodowla od Deptusiów. 
Dla jej właścicielki pomerki są 
po prostu całym życiem, tak jak dla 
mnie akity :-) (dogomania.com).

pompek ‘pies rasy szpic miniaturowy 
pomeranian’:Witam, byłabym za-
interesowana kupnem suczki po-
mereniana ale nie wystawowego 
tylko takiego do rozpieszczania 
i kochania. Bardzo podobaja mi 
sie biale pompki i prosilabym 
o jakies namiary oraz cene za ta-
kiego szczeniaczka(szpicewilcze.
fora.pl).

pon ‘pies rasy polski owczarek nizin-
ny’: Noszenie zakupów w ciężkich 
reklamówkach to też nic trudnego 
dla mioch ponów – Trzeba tylko 
uważać, bo potem pies myśli, 
że ma nosić każdą siatkę z zakupa-
mi i już kiedyś musiałam się grubo 
tłumaczyć, gdy Czata chciała 
wyrwac jakiejś staruszcze siatkę 
z rąk! Często się tak zachowywa-
ła, więc zrezygnowaliśmy z nosze-
nia zakupów! (dogomania.com).

ponek ‘pies rasy polski owczarek 
nizinny’: Moje ponki są szalo-
ne!!! Pełne energii, rozbiegane, 
rozszczekane... Zbierają mnóstwo 
patyczków i szyszek, które zno-
szą do mieszkania. Mają manię 
aportowania piłeczek, albo tylko 
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piszczenia nimi tak, żeby wszyst-
kich domowników powkurzac! 
(dogomania.com).

ponka ‘suka rasy polski owczarek 
nizinny’: Moja ponka jest wesoła, 
szalejąca, kocha piłki i patyczki. 
Lubi też wleżć mi na kolana, objąć 
łapami za szyję i tulić się aż brak-
nie tchu (dogomania.com).

ponton ‘legowisko dla psa przypo-
minające ponton’: Legowiska 
typu ponton to bardzo wygodne 
i obszerne legowiska dla psów. 
Wykonane jest z mocnej, wodo-
odpornej tkaniny syntetycznej 
(zoologiczny.sklep.pl). 

portugalczyk ‘pies rasy portu-
galski pies dowodny’: Natura 
obdarzyła portugalczyka dosko-
nałym węchem i słuchem. Jest 
zwinny, świetnie pływa i nurku-
je. Uwielbia bieganie i długie 
spacery. Szybko się uczy. Można 
go z powodzeniem szkolić w za-
kresie posłuszeństwa, agility czy 
do konkursów retrieverów. Psy tej 
rasy pracują jako asystenci osób 
głuchych i dogoterapeuci (psy.pl).

PP / pp skr. od powder puff ‘pies 
rasy grzywacz chiński typ powder 
puff’: Jaka jest zatem różnica 
pomiędzy PP, a ekstremalnie 
zarośniętym? Czy tu jedynie 
badanie genu nagości może roz-
strzygnąć jaki jest typ psa? Skoro 
nawet brzucho jest zarośnięty? 
Rozumiem, że tu jakość włosa 
ma znaczenie? (dogomania.com).

PRT skr. od Parson Russell terrier 
‘pies rasy parson Russell terrier’: 

Warto popatrzec tez na fora tema-
tyczne, tam często są ogłoszenia 
do adopcji pies w typie rasy. Ja 
mam Parson Russel Terrieria 
i na forum tematycznym tej rasy 
sa ogłoszenia i pies do adopcji 
w typie PRT. Jak i JRT (jack ru-
sell terrier) i to całkiem świeże.
Oczywiście, nie można w takim 
przypadku liczyć, że pies będzie 
posiadał wszystkie cechy rasy, ale 
na pewno będzie z wyglądu jakąś 
przypominał (krakvet.pl).

przegląd techniczny ‘żartobliwie 
o okresowych badaniach psa’: 
Na szczęście na tym przez długi 
czas skończyły się choroby... 
Do weterynarza chodziliśmy 
po szczepienia i coroczny prze-
gląd techniczny jak ja to nazy-
wałam czyli podstawowe badania 
krwi, moczu, kału... (dogomania.
com).

przeglądzik ‘żartobliwie o okreso-
wych badaniach psa’: Hehehe 
bardzo się cieszymy ża mam 
taką opiekę i daleko i bliziutko. 
Na pewno w niedługim czasie bę-
dziemy jechać z małą do bydgosz-
czy na odrobaczanko i przeglądzik 
do kliniki na Bełzy nie szykuje się 
Lunce jakieś szczepionko? (fun-
dacjagoldenom.fora.pl).

przegubowiec ‘pies o krótkich ła-
pach’: Koral to taka śmieszna 
parówka :) Długie ciało, krótkie 
łapy, przegubowiec. Pies o orygi-
nalnej urodzie, przy tym bardzo 
sympatyczny z charakteru. Sło-
dziak (cafeanimal.pl).
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przerasowienie ‘nieodpowiednie 
dążenie do idealnego wzorca 
rasy, co skuktuje deformacjami 
rasy i chorobami zwierzęcia’: 
dokument powinien być rzetelny. 
Nie zmienia to faktu „przeraso-
wienia” niektórych ras. Dlatego 
nigdy nie będęmiała psa z krótką 
kufą, kolosa na krótkich łapkach 
czy innego dziwacznego. Tyleże 
jeśli ktoś te psy chce mieć to ktoś 
inny je hoduje...Popyt i podaż, 
choć to smutne (forum.gazeta.pl).

przylepa ‘pies o przyjaznym uspo-
sobieniu, który lubi obecność 
człowieka’: Jest bardzo wiele róż-
nych rzeczy, które możemy zrobić 
podczas wychowywania psa aby 
uniknąć stworzenia przylepy. Oto 
kilka przykładów (twojezwierzeta.
pl).

przylepka ‘pies o przyjaznym uspo-
sobieniu, który lubi obecność 
człowieka’: Moj piesio to taka 
typowa przylepka, wciąż za mną 
łazi. W dodatku śpi ze mną w łóż-
ku, aczkolwiek nauczony jest ko-
mendy „zejdź”…śpi ze mną. Istna 
przylepa, a w dodatku leniuch 
(psy-pies.com).

przytulak ‘pies o przyjaznym uspo-
sobieniu, który lubi obecność 
człowieka’: Średni, miły psiak. 
Jest łagodny i przyjacielski. 
W boksie dość mocno obszczeku-
je obcych, ale szybko się do nich 
przyzwyczaja i pokazuje jak du-
żym jest przytulakiem. Potrafi 
chodzić na smyczy, ale w sytu-
acjach stresowych zacina się 

i czeka aż opiekun weźmie go 
na ręce. Ma dobry kontakt z inny-
mi psiakami (hotelzwierzat.com).

przytulanka ‘pies o przyjaznym 
usposobieniu, który lubi obec-
ność człowieka’: Kochani, pilnie 
poszukuję dogomaniaków, wolon-
tariuszy z pomorskiego. Jestem 
w Sobieszewie na wakacjach. Od 
kilku dni spotykam na spacerach 
niewielkiego, łagodnego pieska 
[…] Jest zwykle głodny, na szczę-
ście ja zawsze mam ze sobą jakąś 
puszkę dla psa i kota:)w razie 
spotkania jakiegoś bezdomniaka:) 
to już zboczenie w moim przypad-
ku, wiem. Psiak daje się głaskać, 
mało tego jak on się przytula!:) 
Przytulanka. Serce pęka, że taki 
psiak nie ma właściciela! (psy.pl).

przytulas ‘pies o przyjaznym uspo-
sobieniu, który lubi się przytu-
lać’:4 mies. przytulas Luka czeka 
na dom. Luka jest przesłodkim 
chłopakiem (pryzgarnijzwierza-
ka.pl).

pseudo ‘pseudohodowla – nielegal-
na hodowla zwierząt, zwłaszcza 
psów, prowadzona w bardzo 
złych warunkach’: Znam jeszcze 
przypadek, osobiście gdzie suka 
wyciągnięta z pseudo lata temu 
do tej pory załatwia się naj-
chętniej na betonie. Jeżeli robi 
kupę to na środku chodnika. Nie 
dało się jej po prostu tego odu-
czyć(krakvet.pl).

pseudohodowca ‘osoba prowadząca 
nielegalną hodowlę psów w bar-
dzo złych warunkach’: moja sunia 
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z dnia na dzien czuła sie coraz 
gorzej. A wczoraj musiałam ja 
uspic bo stan juz był nie do opa-
nowania i lekarz nie dawał juz 
szans, zostal zaatakowany układ 
nerwowy i pieska sparaliżowało... 
przez cały tydzień trwania tej 
męczarni suczki pseudohodowca 
nie odbierał moich telefonów! 
(dogomania.com).

pseudohodowla ‘nielegalna ho-
dowla zwierząt, zwłaszcza psów, 
prowadzona w bardzo złych 
warunkach’: Nie stac nas na psa 
za 2000zł więc wzięliśmy znaj-
dę(w innym wątku piszę o tym jak 
ten piesio odszedł w tragicznych 
okolicznościach) a nie napędzili-
śmy obrotów jakiejś pseudoho-
dowli... (forum.gazeta.pl).

pseudoschron ‘nielegalne schronisko 
dla zwierząt, prowadzone w bar-
dzo złych warunkach’: Na okres 
socjalizacyjny jestem okropnie 
wyczulona, ponieważ przez to, 
że Kori przeszła go w pseudo-
schronie wyrosła na agresywnego 
młodego psa. Na początku tylko 
się wszystkiego bała, nie chciała 
wychodzić na spacery. Potem 
zrobiła się pewniejsza i zaczynała 
szczekać na obiekty straszące 
(ludzi na przykład). A potem jak 
zobaczyła, że to działa i ten strasz-
ny pan poszedł w inną stronę, 
to zaczęło się wykorzystywanie 
na całego owej niechlubnej me-
tody (krakvet.pl).

pseuduch ‘osoba, która prowadzi 
hodowlę psów w sposób niewła-

ściwy i niebezpieczny dla psów’: 
Pies w każdym domu będzie się 
zachowywał inaczej […] piszecie 
o misji jaką macie do spełnienia. 
Żeby naprawiać to co pseuduchy 
zepsuły. Nic z tego, my mamy 
pomagać psom bez dorabiania 
ideologii. Monisiu. Wydajemy 
4/5 psów bez rodowodu. Możli-
we, że z pseudohodowli (wiem, 
wiem część jest z przypadkowych 
pokryć naszych domowych pie-
sków ale to niewielka różnica) 
(wartagoldena.org.pl).

psi arystokrata ‘pies o eleganckim 
wyglądzie’: Niektórzy dopytują 
się jaka to rasa skąd ją mam i jak 
tak opowiadam, że spod Łodzi, 
to większość robi taaaakie oczy, 
ze jak z tak daleko można po psa 
jeździć, że oni to mają swojego 
z rynku, a jak jeszcze dodaję, 
że to jest pies z rodowodem to 
w ogóle dla nich czarna magia 
i dopytują się, że to pewnie drogo, 
jak potwierdzam to jakoś mniej 
pewnie zaczynają głaskać i powoli 
się oddalają/ Boją się, żeby nie 
„zniszczyć” albo myślą, że to jakiś 
psi arystokrata (dogomania.com).

psiamatka ‘mata dla psa’: Psiematki 
można (a nawet należy ;) prać 
w pralce na delikatnym progra-
mie w temperaturze 30/40 stopni, 
max. 800 obrotów wirowania 
(psiamatka.pl).

psiara ‘miłośniczka psów’: Każda 
psiara wie jak istotne w życiu 
z psami są wzmocnienia pozytyw-
ne. Za ich pomocą dba o dobre 
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samopoczucie swojego pupila 
oraz kształtuje psa(zenzpsem.pl).

psiarz ‘miłośnik psów’: Bywają dni, 
kiedy wstyd się przyznać, że jest 
się człowiekiem. Tak jest właśnie 
teraz, gdy społecznością polskich 
psiarzy wstrząsnęła sprawa gol-
dena Ozzy (psy.pl).

psiastka ‘przekąski dla psów w for-
mie ciasteczek’: Jimmy jest moim 
oczkiem w głowie, więc lubię 
rozpieszczać go dobrym jedze-
niem. Najlepiej, by było zdrowe 
i domowej roboty. Dziś mam dla 
Was właśnie taki przepis – mięsne 
psiastka. To idealny sposób, by 
przemycić do diety psiaka nieco 
wapna i cennych składników 
z podrobów. Jimmy zajada ze sma-
kiem, a ja cieszę się, że dostarczę 
mu odpowiednich składników 
odżywczych (psy.pl).

psiątko ‘pieszczotliwie o szcze-
nięciu’: Przed zaczipowaniem 
psa weterynarz dokładnie go 
obmacał, i stwierdził, że pies ma 
różaniec krzyżowy (czy jakoś 
tak), po czym spytał, czy dostaje 
wapno i kazał zwiększyć dawkę. 
Moje psiątko ma 5 miesięcy, do-
staje fosforan wapnia w ilości pół 
łyżeczki dziennie (jest wielkości 
foksteriera) + wapno w syropie 
1 łyżeczka. Teraz daję mu prawie 
półtorej łyżeczki fosforanu i ły-
żeczkę syropu (forum.gazeta.pl).

psica ‘pieszczotliwie o suce’: Jest 
to o tyle dla mnie dziwne, bo we 
wszystkich książkach czy gdzieś 
na internecie co miałam okazję 

czytać to tak młody pies powi-
nien jeść nawet 4 razy dziennie. 
A ja jej nie bronię. Jedzonko dam, 
wystawiam michę, a ona nic... 
Widać psica się buntuje... (forum.
gazeta.pl).

psiedszkole ‘przedszkole dla psów’: 
Nasze psiedszkole zapełnione 
9 szczeniorami i mamusią <3 
gromadka jest spora, bo liczy 7 
chłopców i 2 dziewczynki. Chce-
my Was prosić o pomoc w wybo-
rze imion dla maluchów. Jutro 
wstawimy zdjęcia pojedynczych 
szczeniaków, a Wy już możecie 
wymyślać licytacja odbędzie się 
na naszym bazarku (psnrz.org.pl). 

psi hotel ‘hotel dla psów’: Muszę 
wyjechać, niestety mojej psinki 
nie mogę za sobą zabrać:( Nie 
mam też komu jej zostawić, więc 
pozostaje mi tylko psi hotel. Czy 
to nie jest drastyczne? Czy ktoś 
ma jakieś doświadczenia z tym 
związane? W większości dobre, 
czy nie za bardzo? (dogomania.
com).

psiuch ‘pieszczotliwie o psie’: Ojjej, 
biedactwo. Bardzo proszę o info 
na jakie konto i gdzie wpłacać 
pieniążki dla psiucha(forum.
labradory.org).

psiul ‘pieszczotliwie o psie’: Jeśli 
chodzi o kleszcze to na czarnej 
sierści nie bardzo niestety widać, 
trzeba ręcznie psiula przeglądać 
(forum.labradory.org).

psiulek ‘pieszczotliwie o psie’: mój 
Śrubek po prostu przestał jeść 
w pewnym momencie.. Strajk gło-
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dowy i musiałam w niego wmusić 
ostatnie 5 kg, które zostało z wor-
ka :( Podobnie „przestał chcieć” 
jeść Nutrę Nuggets :Acanę jadł 
po prostu cudnie, świetnie na niej 
wyglądał. Hmm no dobra będę 
królikiem doświadczalnym dla 
tego Husse ;) póki co psiulek ją 
uwielbia, a mam wersję z łososiem 
i ryżem :) (re-volta.pl).

psiur ‘pieszczotliwie o psie’: Trzy-
maj się z psiurem, obserwuj jak 
reaguje na jedzenie i koniecznie 
pogadaj z wetem! (re-volta.pl).

psizjer ‘psi fryzjer’: Kiedy w końcu 
do psizjera? Święta się skończyły, 
może czas sie trochę mną zająć 
mamo? Czuje się, tak jakby tro-
chę zaniedbany (gramho.com/
maltanczyki).

psolub ‘miłośnik psów’: O Blekim 
dowiedziałam się od koleżanki. 
Bleki wcześniej już uciekał Wła-
ścicielowi i chciałam przez Magdę 
prosić, aby nam oddał Blekiego, 
że znajdziemy mu domek. Niestety, 
Pan się nie zgodził. Jutro zapytam 
męża ,ale nie robię sobie nadziei 
,może w rodzinie by ktoś przy-
garnie, bo to by na miejscu było. 
Z tym, że może być ciężko, bo nie 
mam tu takich psolubów(forum.
bassety.net).

pucha ‘mokry pokarm dla psów 
pakowany w puszki’: jak stoso-
wałam metodę zabrania michy 
po 20 minutach to po 3 razie 
w końcu się łamała i jadła kulki, 
a potem w pięć minut wszystko 
zwracała. Normalnie objawy jak 

u jakiejś bulimiczki. Także gotuję 
jedzonko, a jak nie mam czasu to 
pucha i też wsuwa. Muszę tylko 
pomyśleć teraz o jakiś witamin-
kach bo łatwo o niedobór jak się 
samemu gotuje (forum.labradory.
org).

puchacz ‘pies o puszystej sierści’: 
Tosiek Tosiek to puchaty dżen-
telmen, który trafił do schroniska 
z ogromnym problemem awersji 
na dotyk. Mimo ogromnej pracy 
opiekunów i wolontariuszy To-
siek nadal potrafi pokazać swoją 
niechęć do zakładania obroży 
i smyczy. Przy tych czynnościach 
trzeba być niezwykle ostrożnym. 
Zabiegi pielęgnacyjne tego pu-
chacza także będą wymagały 
ostrożności. Tosiek zaczyna robić 
postępy, cieszy się na spotykanych 
(schronisko.com).

pudlica ‘suka rasy pudel’: BIS 
na wczorajszej wystawie w No-
wym Targu wygrała pudlica duża 
czarna COSA NOSTRA Non-
discordardime Kuby Kruczka. 
Gratulacje dla właściciela!!! 
(dogomania.com).

pudliczka ‘suka rasy pudel’: Delma 
to nasza wspaniała, około ośmio-
letnia pudliczka. Trafiła do schro-
niska 4 maja br. z Władysławowa. 
Delma jest absolutnie rewelacyj-
ną sunią- przyjazną, radosną, 
mądrą. Po prostu najsłodsza 
pod słońcem! (psyipudel.fora.pl).

pudlisko ‘pies rasy pudel’: Może 
dacie się namówić tak ku pokrze-
pieniu młodszych koleżanek aby 
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w nieco żartobliwy i z dystansem 
sposób spojrzeć na własne nie-
chlubne doświadczenia w wysta-
wianiu i podzielić się Waszymi 
„wtopami”, potknięciami, nie-
dogadaniami się z własnym pu-
dliskiem(dogomania.com).

pudlówka ‘typ szczotki do czesania 
psa wykonanej z twardych igieł 
do usuwania martwej sierści’: 
mam pudlówkę i jestem zadowo-
lona:) Co prawda mam też meta-
lowy grzebyk i inne szczotki ale 
ta jest chyba najlepsza, bardzo 
dobrze rozczesuję włos psa (shi-
h-tzu.pl).

puliczka ‘suka rasy owczarek wę-
gierski puli’: Mam nadzieję jedy-
nie że właściciel „maleństwa” nie 
pogniewa sie za to zdjęcie, bo jego 
zgody na publikację niestety 
nie mam. A więc mili państwo 
prezentuję parkę dredziaków 
komondorka i moją puliczkę(do-
gomania.com).

pulik ‘pies rasy owczarek węgierski 
puli’: Puliki – miot „R” Zwierz 
w DredachWszystkie maluchy 
mają już swoich ludzi :-) Ostatni 
Rubel w przyszłym tygodniu leci 
do Danii (psiakosc.com).

pulpecik ‘pieszczotliwie o otyłym 
psie’: Czy twój pies za gruby? Nie. 
myślę że jest w sam raz hehe: ) nie 
wystają mu żebra ani nie wygląda 
jak typowy kundelek, pulpecik 
tylko tak normalnie (zapytaj.
onet.pl).

puszka ‘mokry pokarm dla psów 
pakowany w puszki’: Dotyczy 

to także jego [pokarmu – M.K.] 
gęstości tzn. tego czy karmisz kar-
mą suchą czy jedzeniem mokrym 
(puszki czy domowe) (psy.pl).

pyszczydło ‘pieszczotliwie o psiej 
kufie’: Kłapouchy jest młodym 
psiakiem o niebanalnej urodzie 
– interesujące podpalane umasz-
czenie, zawadiacko opadnięte 
ucho i to drugie sterczące, ale 
tak jakoś inaczej, przegubowa 
sylwetka i radosne pyszczydło 
sprawiają, że nie da się koło nie-
go przejść obojętnie. Piesek jest 
miłym i pogodnym towarzyszem 
(napaluchu.waw.pl).

qpa ‘żartobliwie o psich odchodach’: 
Dla nich podwórko to główna 
toaleta […] się po nich sprzątać 
na bieżąco, ale nie zawsze jestem 
w stanie posprzątać 5 sekund 
po tym jak pies się załatwi. Po-
wiedzcie mi czy na moim własnym 
terenie mogę dostać mandat 500 
zł? Bo nie posprzątam w tym sa-
mym momencie co qpa wyszła? 
(dogomania.com).

qupale ‘żartobliwie o psich odcho-
dach’: ja niestety swoim też mu-
siałam linkę zabrać bo na kawałki 
rozkładały i potem qupale na ni-
teczce wychodziły... ale wolałam 
nie ryzykować... Trzymaj się chło-
paku!!! (wartagoldena.org.pl).

radary ‘żartobliwie o psich uszach’: 
Emol pokazuje się z jak najlepszej 
strony, bo i na spacery zawsze 
z uśmiechem i przywita się też 
z każdym chętnie, w zabawie 
weźmie udział, stara się chłopak! 
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…i nic. Uszy śmieszne nadstawia 
i jakoś imienia swojego nie do-
słyszuje… Panczor jeszcze dłużej 
radary nakierowuje na odbiór! 
(oczami bezdomnego-psa.pl).

raselek ‘pies rasy Jack Russell 
terrier’: Chyzio, Jack Russell te-
rier, a powiedz jak charakterek? 
Raselki są znane z nieprzeciętnej 
inteligencji ale potrafią też zdomi-
nować właściciela, jak więjszość 
terierków zresztą... (forumogrod-
nicze.info).

rasowiec ‘pies rasowy’: Ale chyba 
każdy psiarz zgodzi się, że nie-
które kundelki są bardzo odporne 
i czyste, umieją dużo komend lub 
występują w psich dyscyplinach, 
a ich inteligencja czasem jest 
większa od niektórych rasowców 
(dogomania.com).

rączka czajnika ‘ogon psa wy-
glądem przypominający rączkę 
czajnika’:Rączka czajnika jest np. 
u shihtzu ogon zawinięty jest nad 
grzbietem i ma kształt łukowaty, 
przypominający rączkę czajnika 
(na4lapachi1smyczy.fora.pl).

RC skr. od Royal Canin‘popularna 
karma dla psów marki Royal Ca-
nin’: Z tymi karmami to tez niezły 
mętlik. Dobrze, że Bazyl toleruje 
RC i nie mam z Nim takich cyr-
ków jak inni ze swoimi psiakami. 
Powodzenia Wam życzę(forum.
labradory.org).

ridgeback ‘pies rasy rhodesian ridge-
back’: Kenia kiedy ktos obcy chce 
ja poglaskac po glowie tez odsko-
czy, bo tego nie lubi! Plochliwa 

jednak...tego slowa bym nie uzyla! 
Raczej brzydzi sie obcych lap 
:lol: Zle socjalizowany ridgeback 
bedzie sprawial klopoty, jak kazdy 
inny zle poprowadzony pies (do-
gomania.com).

ringówka ‘smycz wystawowa służą-
ca do prezentacji psa na ringu’: 
Osobny temat to smycz przezna-
czona do prezentacji psa na ringu 
wystawowym, tzw. ringówka. 
Ringówki mogą być skórzane 
lub parciane/nylonowe. To dość 
długie i stosunkowo cienkie smy-
cze zakończone pętlą z regulo-
wanym obwodem, którą zakłada 
się na szyję psa. Wystawienie psa 
na ringówce jest możliwe tylko 
wtedy, kiedy pupil dobrze opa-
nuje zasady chodzenia i biegania 
na smyczy przy nodze (biard.com).

robić francuza ‘o psie: krzyżować 
łapy w postawę francuską’: Pies 
robi francuza, pies to po prostu 
ma i jest to wada sylwetki... 
przeswietlenie ma sens jesli cos 
sie dzieje powaznego do 6 miees 
zycia, po tym czasie mozna psa 
przeswietlic, ale juz bez wskazan 
co do operacji (owczarek.pl).

rodek ‘pies rasy rhodesian ridge-
back’: Jaki jest ridgeback? Po-
waznie zastanawiam sie nad tym 
pieskiem.Jesli chodzi i mojego 
brzdaca to bardzo przyjacielski 
husky (szaleje na punkcie innych 
psow) bez objaw terytorializmu. 
Bardziej obawiam sie tego zeby 
rodek przypadkiem nie zarazil 
sie od mojego wyciem bo on 
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nie znosi nawet 10 minutowego 
rozstania(chociaz wciaz nad tym 
pracujemy) (dogomania.com).

rodezjan ‘pies rasy rhodesian rid-
geback’:Witam U nas w policach 
zostal pozucony piekny rodezjan. 
Jest duzy i nie jest agresyw-
ny! Szkoda nam bardzo chlopa-
ka,bo jak trafi do szczecinskiego 
schroniska to albo go uspia albo 
trafi na lancuch! (dogomania.
com).

rodowodziak ‘pies z rodowodem’: 
Moj rodowodziak jest malutki, nie 
ma na razie żadnej adnotacji nie-
hodowalny...chciałabym zeby był 
reproduktorem...wyjasnijcie mi, 
jeżeli odbyłby powiedzmy, jedną 
wystawę i tam sędzia uznałby ze 
jest z nim wszyskto ok, że nie ma 
wad, a ja nie miałabym ochoty 
robić wiecej wystaw, a i tak bym 
go rozmnazała, to czy szczenęta 
po nim muszą być zaraz wadliwe? 
(dogomania.com).

rogalik ‘ogon psa wyglądem przypo-
minający rogalik’: skoro pies ma 
takie uszy – jakie ma -no to raczej 
znaczy, ze one sa odpowiednie dla 
tego psawyobraź sobie, że ktoś 
ma łajkę zachodniosyberyjską 
i ma ogon zakręcony, rogalik nad 
grzbietem, i taśma samoklejącą 
usiłuje jej ten ogon prostować 
-na ogon owczarka niemieckiego/ 
czyli prosty z grubsza i w dół; 
byłoby to raczej dziwaczne. a inne 
łajki źle by na nią reagowały 
-bo miałaby ten ogon nieprawi-
dłowo ułożony (dogomania.com).

roti ‘pies rasy rottweiler’: wspanialy 
lagodny przyjaciel bujda że to 
agresywna rasa więcej problemu 
stwarza z ulozeniem sznaucer 
ipo nim niewiadomo czego sie 
spodziewać roti jest inny nigdy 
nie atakuje bez powodu (doświad-
czenie z innymi które układałem) 
polecam każdemu rotweilera 
kazdemu kto ma troche cierpliwo-
ści i kocha przylepy jakimi są te 
pieski (dogomania.com).

rott ‘pies rasy rottweiler’: Czekunia, 
ale czego byś się nie spodziewała? 
Zarówno labrador jak i gordon 
nie mają takiej siły w pysku jak 
rott, a dodatkowo pyski mają 
miękkie. Hodowane są pod zu-
pełnie innym kontem i inne cechy 
przekazują z pokolenia na pokole-
nie. Rott ma twardy pysk i nawet 
jeżeli jego reakcja w danej chwili 
będzie na takim poziomie jak laba 
czy gordona, to szkody poczynione 
będą większe (dogomania.com).

rottek/rotek ‘pies rasy rottweiler’: 
Jestem kurduplem a przez 37 lat 
miałam rottweilery i potrafiłam 
wyprowadzać po dwa w jednej 
ręce. Te psy wbrew idiotycznej 
opinii są cudowne, zrównoważo-
ne, opiekunczew stosunku do słab-
szych [...] mój pierwszy rottek 
potrafil z własnej inicjatywy bro-
nić małego psa, którego inny 
większy chciał pogryźć i to tak, 
ze nie robił krzywdy atakującemu 
tylko go odciągał od atakowane-
go. Więc radzę rottka tylko musi 
być z dobrej hodowli, nastawionej 
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na nie tylko urodę ale i psychikę 
psów (dogomania.com); w sumie 
troche stary ten wątek ale i tak się 
podłącze. po pirwsze są czarne 
rotki, nawet u mnie na osiedlu jest 
rodowodowa caluteńka czarna 
suka mało tego dała 3 rodowo-
dowe psy również całe czarne. 
no ale nie podłączyłam sie aby 
się mądrzyć, ja również jestem 
posiadaczką tej cudnej rasy suczki 
i nie zamieniłabym jej na żadna 
inną (może po za moim drugim 
psem który ma w sobie wszystkie 
rasy (dogomania.com).

rottka ‘suka rasy rottweiler’: Moja 
sunia, rottka, ktora mam od 
czwartku tez okropnie chrapie. 
Mialam przedtem rottweilera, 
chlopak jak dab :D ale nie chra-
pal. Moj kundelek natomiast 
nigdy nie chrapie, za to czesto 
placze przez sen :( (dogomania.
com).

rottuś ‘pies rasy rottweiler’: Rottwe-
ilery to wspaniałe psiaki. Oczywi-
ście nie są dla każdego. Od nas 
zależy jak będą się zachowywać. 
To bardzo mądre psy choć bywają 
uparte. Jasne zasady co do na-
szych oczekiwań, konsekwencja 
w naszych działaniach i wyma-
ganiach, nagradzanie za wszystko 
co nam sie podoba w zachowaniu 
naszego rottusia(psy.elk.pl).

rottweilerka ‘suka rasy rottweiler’: 
Witajcie. Mam dziwny problem. 
Moja rottweilerka boi się więk-
szych od siebie psów. Ma już rok 
i sama nie jest mała, bo waży 

40 kilo a na widok biegnącego 
do niej większego od yorka psa 
kuli ogon, szuka mnie i moich 
nóg pod które można się wbić lub 
ławki na którą można wskoczyć 
(dogomania.com).

rozkoszniak ‘pieszczotliwie o psie’: 
IDEFIX rozkoszniak – wygląda 
na to, że zerwał się Obelixowi 
i wpadł do kociołka z magicznym 
napojem. No i urósł... Nasz Idefix 
jest w zdecydowanym rozmiarze 
XXL. (dogomania.com).

rozmnażacz ‘osoba, która prowadzi 
hodowlę psów w sposób niewła-
ściwy i niebezpieczny dla psów’: 
Termin pseudohodowca jest ter-
minem umownym, stosowanym 
na określenie kogoś, kto prowadzi 
hodowlę z pogwałceniem norm 
prawnych, etycznych i kynolo-
gicznych. Pseudohodowcy to nie 
tylko pokątni rozmnażacze, ale 
czasem nawet hodowcy należący 
do liczących się organizacji kyno-
logicznych (psia-mac.pl).

rozmnażalnia ‘nielegalna hodowla 
zwierząt, zwłaszcza psów, pro-
wadzona w bardzo złych warun-
kach’: Odpowiem ci na szybko 
na ostanie zdanie. Allegro i sklepy 
to nie miejsce gdzie się szuka 
psa ! To najgorsze z najgorszych 
zaraz po rozmnażalniach (forum.
gazeta.pl).

równanko ‘żartobliwe określenie 
komedny „równaj”’: Równanko 
na smyczy, w marszu i biegu, kilka 
zwrotów, siad i waruj w marszu 
(bezbłędnie!!!!!). Intensywniećwi-
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czyłam komendę „Stój” bo przy-
znaje bez bicia, ze praktycznie 
nigdy jej psa nie uczyłam- wycho-
dzi to całkiem nieźle(dogomania.
com).

RR skr. od rhodesian ridgeback ‘pies 
rasy rhodesian ridgeback’: Co 
powinieneś wiedzieć o Rodezja-
nach? Czy masz warunki do utrzy-
mywania psa rasy Rhodesian 
ridgeback? Ile realnie kosztuje 
utrzymanie psa RR?(psy-pies.
com).

rybie oko ‘barwa oczu psa spowo-
dowana heterochromią’: Troche 
małe te fotki, ale jeżeli dobrze 
widac i oko jest błękitne, to ma-
luch ma heterochromię – i takie 
zabarwienie tęczówki już sie-
ustaliło.Heterochromia jest wadą 
rozwojową, ale nie wpływa na nic 
i po prostu taka jego uroda. Na-
zywa sie to popularnie u psów 
rybie oko. Gdyby Twój piesek był 
rasowy, to heterochromia dyskwa-
lifikowałaby go jako reproduktora 
i zwierze wystawowe (szwajcary.
com).

salonowiec ‘pies o eleganckim wy-
glądzie, często delikatnej postu-
ry, który nie nadaje się do życia 
na podwórku’: Junior to pies 
idealny na podwórko. żaden tam 
salonowiec do domu, tylko kundel 
podwórkowy (psiarnia.blox.pl).

samek ‘pies rasy samoyed’: Uwaga 
na psich fryzjerów (groomerów) 
– zanim powierzymy naszego 
samka takiej osobie upewnijmy 
się, że miała ona do czynienia 

z rasą i wie jak zająć się sierścią 
samoyeda, bo może się okazać 
że odbierzemy sfilcowanego psa 
lub co gorsza wytrymowanego, 
co będzie skutkowało wizytą u we-
terynarza aby wyleczyć problemy 
skórne (alaskan.com.pl).

samoyedek ‘pies rasy samoyed’: 
Jeśli używamy profesjonalnych 
łagodnych szamponów możemy 
naszego psa kąpać dowolnie 
często. Czasem kąpiel może być 
koniecznością, kiedy nasz sa-
moyedek wytarza się w czymś 
„pachnącym” i ciężko jest z nim 
wytrzymać w jednym pomieszcze-
niu(alaskan.com.pl).

saneczkować ‘o psie: ocierać się 
zadem o podłoże’: Moja Kropka 
czasem saneczkuje, często goni 
za swoją pupą i ogonem, odgłosy 
wydaje bardzo dziwne piskliwe 
i hałaśliwe przy tym. No i czasem 
się molestuje...tzn.saneczkuje, łap-
ki układa blisko tylnych łap i gwałci 
tak koc... (dogomania.com).

saneczkowanie ‘o psie: ocieranie 
się zadem o podłoże’: Ja bym się 
chciała dowiedzieć, czy saneczko-
wanie może być objawem jakiejś 
choroby, stanu zapalnego?? (do-
gomania.com).

schron ‘schronisko dla zwierząt’: 
Moja mama 4 miesiące temu 
adoptowała psiaka ze schroniska, 
pies ma ok 5 lat, jest średniej 
wielkości kundelkiem, do schronu 
trafił (szkoleniepsow.fora.pl).

schroniak  ‘pies przebywający 
w schronisku’: Marcowe „Ka-
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meralne” odbędą się pod ha-
słem PIERWSZAKI, czyli – dla 
osób, które jeszcze nigdy nie były 
na naszych słynnych już PSAce-
rach, gdzie miejsca rozchodzą 
się jak świeże bułeczki. Bardzo 
się cieszymy, że nasze schroniaki 
mają takie powodzenie i miło 
nam widzieć znajome twarze, dla 
których nasi podopieczni stali 
się przyjaciółmi, ale wiemy też, 
że wiele osób nie zdąża się za-
pisać – informują wolontariusze 
(bialystokonline.pl/schronisko).

schroniskowiec ‘pies przebywający 
w schronisku’: 7miesieczny schro-
niskowiec Drodzy Forumowicze. 
W ub. sobotę zostałam szczęśliwą 
opiekunką 7 miesięcznego psiaka 
kundelka, którego przygarnęłam 
ze schroniska. Przebywał tam ok 
2 tygodni. Nie wiem jakie życie 
miał wcześniej. Na pewno nie 
był zabrany podczas interwencji, 
tylko po prostu błąkał się samopas 
po mieście (dogomania.com).

schroniskowy weteran ‘pies przeby-
wający w schronisku przez długi 
czas’: Starszy piesek, schronisko-
wy weteran do adopcji Przedsta-
wiamy Cypryska – prze-miłego, 
wesołego, energicznego i rado-
snego pieska, który od dłuższego 
czasu przebywa w schronisku. Cy-
prysek to psiak bardzo pozytywnie 
nastawiony do świata. Uwielbia 
ludzi, ich towarzystwo, spacery 
i zabawę (schroniskopsiepole.pl).

seterka ‘suka rasy seter irlandzki’: 
Polecam setera irlandzkiego. 

Suczke. Jest super. Jak mały sie 
urodził to nie było zazdrosci z jej 
strony tylko ciekawosc. W okre-
sie raczkowania gdy młody był 
wszystkiego ciekawy moja seterka 
wykazała sie taka cierpliwoscia 
jakiej u psa jeszcze nie widziałam 
(forum.gazeta.pl).

shihtzak ‘pies rasy shih tzu’: Wie-
my że waga shih tzu mieści się 
w granicach 4,5-8 kg.Ile ważą 
wasze psiaki?I ile mają w kłębie 
cm? Co wy uważacie w temacie 
„miniaturek” shih tzu? Ile ważą 
i mierzą wasze shihtzaki (forum.
shihtzu.com.pl).

skarpetki ‘białe fragmenty sierści 
na psich łapach wyglądem przy-
poiminające skarpetki’: a ja tez 
mam PONke. Limeczke moje slo-
neczko i cukiereczka. :-D Szkoda, 
ze nie potrafie wprowadzic tu jej 
zdjecia :-( jest cala czarna (no 
mozeciemnoszara), tylko biale ma 
skarpetki na nozkach, pyszczek 
i........ pupke (dogomania.com).

smaczek ‘przekąska dla psa, często 
stosowana też podczas tresu-
ry jako nagroda’: Jeśli masz 
psa w klasie szczeniąt idziesz 
na pierwszy ogień. Warto być 
na wystawie odpowiednio wcze-
śniej, by nie wpadać na ring 
wprost z drogi ale przez chwil 
pokręcić się między ringami, 
wyciszyć psa, pokazać mu teren 
wystawy (warto nagrodzić go 
smaczkami, niech wystawa ko-
jarzy mu się tylko przyjemnie)
(forum.shihtzu.com.pl).
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smaczuś ‘przekąska dla psa, często 
stosowana też podczas tresury 
jako nagroda’: Wiadomym faktem 
było dla mnie wciskanie pomiędzy 
frędzelki czegoś smakowitego, ale 
co byłoby najlepsze? W moim od-
czuciu, coś malutkiego, coś co się 
nie kruszy, coś co niezbyt brudzi, 
a co ma smakowity zapaszek i sam 
zaprasza do szukania. Renske 
stało się do takich wyzwań nieza-
stąpione! Smaczusie upychałam 
po kątach pompona, a pieski 
wyjadały znaleziska jak szalone 
(rytmembordera.pl).

smak ‘przekąska dla psa, często 
stosowana też podczas tresury 
jako nagroda’: Jak wybrać zdrowe 
i odpowiednie na trening smako-
łyki dla psa? domowe wypieki dla 
psa, jak upiec ciastka dla psa, jak 
wybrać smakołyki dla psa, jak 
wysuszyć smaki dla psa (balans.
dog).

smakol ‘przekąska dla psa, często 
stosowana też podczas tresury 
jako nagroda’: Spróbuj, jeśli pies 
był naprowadzany na siad ze sma-
kołykiem to zrób ten sam gest bez 
smakola i dopiero wtedy nagródź, 
początkowo możesz zrobić tak, 
że masz nagrodę w jednej ręce 
(szkoleniepsow.fora.pl).

smakolek ‘przekąska dla psa, często 
stosowana też podczas tresu-
ry jako nagroda’: Witam Pisze 
do Pani majac ogromny problem 
z psem znalezlismy szczeniaki 
w lesie i najdrobniejszy zostal 
z nami, niestety 3 przeprowadzki 

i narodziny dziecka-pies ma rok 
dziecko 4 miesiace spacery sa 
koszmarem Skiper wyrywa sie 
na smyczy do ludzi i psow skacze 
nie gryzie. Dostaje amoku nie ra-
aguje na smakolki mieszkalismy 
do pol roku w domu z podworkiem 
pies biegal luzno nie byl wycho-
wywany, ale brak warunkow dla 
dziecka zmusily nas do blokow. 
Czytamy z Mezem porady stara-
my sie uczyc go w domu ale juz 
brakuje nam pomyslow prosze 
o wskazowke. Pozdrawiam Basia 
(problemzypsem.pl).

smakołyk ‘przekąska dla psa, często 
stosowana też podczas tresury 
jako nagroda’: Ja polecam sma-
kołyki Maceda, ciastka Boscha, 
Animondy, Let’s bite (Brit). Można 
też podawać psu suszone gryzaki. 
Ja często nagradzam również 
kawałkami owoców lub warzyw, 
są niskokaloryczne, a pies je 
uwielbia. Sprawdzają się u nas 
też chrupki kukurydziane i wafle 
ryżowe (dogomania.com).

smakula ‘gumowa zabawka dla psa 
wypełniana smakołykiem’: Wiele 
osób stosuje takie kule również 
jako zamiennik miski z jedzeniem. 
Cała koncepcja opiera się na tym, 
że przy pomocy smakuli pies je 
po prostu wolniej. Pozwala to 
na uniknięcie problemów trawien-
nych oraz innych dolegliwości 
(jak choćby skręt żołądka). Jed-
nocześnie psiak je dłużej, wolniej 
i jest mniej nerwowy przy całym 
procesie (wiele psów nakręca się 
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za bardzo na jedzenie) (zyciezp-
sem.pl).

smark ‘pieszczotliwie o szczenię-
ciu’: Przedwczoraj były u nas dwa 
szczeniaki, osobno. [...] Już jako 
2-3 miesięczny smark potrafił się 
rozpędzić i wyrżnąć z impetem 
(amstaff-pitbull.eu).

smycz ringowa ‘smycz wystawowa 
służąca do prezentacji psa na rin-
gu; ringówka’: Smycz ringowapo-
winna byćdługa na tyle, by pies 
się za bardzo nie pochylał ani nie 
podnosił głowy zbyt wysoko(ka-
kadu.pl).

smycz wystawowa ‘smycz przezna-
czona do prowadzenia, prezenta-
cji psa podczas wystaw psów’: 
Regulowanasmycz wystawowa 
wykonana z linki Paracord 550 
4-5mm średnica. Delikatna ale 
zarazem wytrzymała, idealna 
na wystawę (alepiesio.pl).

smyczować (psa) ‘trzymać psa 
na smyczy’: Niestety nie pro-
bowałam nauczyć tego Berka. 
Ogólnie chodzenie na smyczy nie 
jest naszym sposobem na spacer, 
ale prawda że na tym wyjeździe 
by sie to przydało. Smyczujemygo 
sporadycznie i takie kontaktowe 
sprawdzało się. Berek chodzi 
na luźnej lince… ale widocznie 
jak nie ma az tylu ekscytujących 
rzeczy (piesberek.pl).

smyczowanie ‘trzymanie psa na smy-
czy’: Czasem jednak udaje się 
osiągnąć u psa pewien stopień de-
presji wskutek czego rzeczywiście 
przestaje on ciągnąć, zwłaszcza 

gdy nauczy się że na spacerze to 
raczej nic miłego go nie spotyka 
– i wtedy już z pełnym samoza-
dowoleniem można gromić tych 
niedopowiedzialnych bałwa-
nów którzy ośmielają się spuścić 
gdzieś swoje psy oraz postulować 
przymus wiecznego smyczowania 
czworonogów (psyipudle.pl).

socjal skr. od socjalizacja‘oswajanie 
psa z otoczeniem’: Nie popadaj-
my w skrajności, nikt o zdrowych 
zmysłach nie zamierza prowadzać 
psa po każdym rodzaju gleby czy 
różnych chodnikach... Ale miesz-
kając na obrzeżach miasta spoty-
kanie na spacerach krów i koni 
nie jest rzadkością, a wolałabym 
uniknąć oszczekiwania ich przez 
psa. I tak, zdaję sobie sprawę, 
że socjal nie załatwi wszystkiego, 
ale może dużo ułatwić(dogoma-
nia.com).

socjalizacja ‘oswajanie psa z oto-
czeniem’: Ludzie troszkę jednak 
przeceniają znaczenie socjalizacji 
vs tego, co pani genetyka włożyła 
psu do charakteru (dogomania.
com).

socjalizować psa ‘oswajać psa z oto-
czeniem’: Sorry, ale mnie się to 
kojarzy z wiejskim podejściem. 
Czyli pies całe życie siedzący 
na podwórku czy w kojcu i od cza-
su do czasu zabierany na miasto, 
wiec po co takiegosocjalizować. 
Sam się ogarnie (dogomania.
com).

spalać michę ‘wprowadzać metodę 
szkoleniową polegającą na za-
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przestaniu podawania psu poży-
wienia w misce i karmieniu go 
jedynie z ręki’: Na moich bydląt-
kach zadziało cośtakiego: -miski 
w różnych miejscach w pokoju, 
młodej spalałam michę- trwało to 
dłużej niż zjedzenie przez starszą. 
Kiedy starsza kończyła jeść mu-
siała zostać „na miejscu”- żeby 
nie zakłócać spalania i uniknąć 
walki o jedzenie (krakvet.pl).

spalanie michy ‘metoda szkoleniowa 
polegająca na zaprzestaniu poda-
wania psu pożywienia w misce 
i karmieniu go jedynie z ręki’: 
O właśnie, miski daleko od siebie 
też były. Starszy jadł, ale i tak 
patrzył na nas jak na niezbyt 
zdrowych umysłowo. A mały co 
rusz starał się zwiać do michy 
starszego, co skutkowało tym, 
że duży do małego michy się do-
bierał i odwrotnie, chyba że nie 
pozwoliliśmy. W sumie to się 
uspokaja pomału i zobaczymy jak 
będzie dalej. Jakby co to pewnie 
znowu będę pisał tu. Bo pytałem 
gdzie indziej, ale tu jednak lepsze 
odpowiedzi. to jest spalanie mi-
chy(krakvet.pl).

spalenie miski ‘metoda szkoleniowa 
polegająca na zaprzestaniu poda-
wania psu pożywienia w misce 
i karmieniu go jedynie z ręki’: 
Główny problem polega na tym, 
że owy pies ma świadomość tego, 
że jedzenie jest jego własnością 
i dlaczego miałby kogoś inne-
go do niego dopuścić? Jednym 
z rozwiązań jest właśnie spalenie 

miski’, które ma psu uświadomić, 
że jedzenie pochodzi od nas, jest 
naszą własnością (a nie psa) i to 
od nas dostaje pozwolenie na jego 
podjęcie. Zaczynamy więc poda-
wać psu posiłki z ręki (mojprzy-
jaciel-pies.blogspot.com).

spalić miskę ‘wprowadzić metodę 
szkoleniową polegającą na za-
przestaniu podawania psu poży-
wienia w misce i karmieniu go 
jedynie z ręki’: Czy można spalić 
miskęczęściowo?Wiele osób o to 
pyta i opinie są podzielone. We-
dług nas można, przy założeniu, 
że pies nie ma problemu z agresją 
i bronieniem zasobów (o tym po-
niżej). Rację żywieniową można 
podzielić wtedy na dwie części 
– większą wydawać podczas spa-
cerów i szkolenia, a to co zostanie 
po np. wykonaniu kilku komend 
w domu (copiesnato.pl).

spalona miska ‘metoda szkoleniowa 
polegająca na zaprzestaniu poda-
wania psu pożywienia w misce 
i karmieniu go jedynie z ręki’: 
Wiesz już, co jest dla psa najcen-
niejsze? Tak jest – jedzenie! I wła-
śnie nim warto nagradzać psa 
za poprawne wykonanie każdego 
działania. Przydatną zasadą, gdy 
szkolisz psa, jest tzw. spalona 
miska. Oznacza, że w czasie 
uczenia się jedzenie dajesz psu 
tylko za poprawnie wykonane 
zadania. Miska znika z pola 
widzenia psa. Oczywiście tylko 
miska na jedzenie, woda zostaje 
(pozytywneszkoleniepsow.pl).
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spanielek ‘pies ras z grupy spaniel’: 
Witam gorąco, jestem szczęśliwa 
posiadaczka 7 tyg spanielka 
i mam pytanie, czy ktoś z was miał 
problem z oczami u pieska, mój 
ma ropna wydzielinę i weterynarz 
powiedział że ma jakąś wadę po-
wiek i trzeba będzie zoperować 
(spaniele.wortale.net).

spanielka ‘suka ras z grupy spaniel’: 
Jestem wlascicelka spanielki wiec 
moge ci cos powiedziec o tej rasie. 
To psy bardzo temperamentne 
i aktywne, ktore potrzebuja duzo 
ruchu.Jesli nie mozesz poswiecic 
zbyt duzo czasu psu,lepiej zrezy-
gnuj ze spaniela (forum.gazeta.pl).

staff ‘pies rasy american Staffordshire 
terrier’: Witam od kilku dni moj 
staff kuleje na jedna lape.. nie 
caly czas ale jak np:sie zasie-
dzi,lezy.. albo idzie na spacer..
jak go cos zaciekawi to rusza 
i wszystko ok ale jak idzie powoli 
to troche kuleje.. zona mowi ze 
nie ale ja widze ze tak.. moze to 
dlatego ze ma dopiero 9 miesiecy.. 
i rosnie ?!?! prosze o pomoc !!! 
(dogomania.com).

stafficzka ‘suka rasy american Staf-
fordshire terrier’: a tak a propo 
nagłego BUM i jest pies: dzwo-
nił schron znowu do mnie, tym 
razem 6 letnia czarna stafficzka 
wysterylizowana ale rodowodowa 
wychowana z dziećmi jest do ad-
opcji natychmiastowej... może 
ktoś chce?(bull-bazarek.eu).

staffik ‘pies rasy american Stafford-
shire terrier’: Psiaków takich jak 

boksery(mówię tu o prawdziwych 
bokserach-bez urazy),staffiki czy 
AST nie kupuje się dla urody-od 
tego są inne psiaki (dogomania.
com).

stafiorek ‘pies rasy american Staf-
fordshire terrier’: Ja polecam 
stafiorki z Bullstory! teraz nawet 
są maluszki, ale nie wiem czy 
jeszcze jakieś wolne! Dobre cha-
rakterowo, super linia, no i ekste-
rier piękny! (bulterier-forum.pl).

stafiorka ‘suka rasy american staf-
fordshire terrier’: Super stadko, 
Bardzo podobają mi się Staffiki. 
Nawet kiedyś chciałem kupić 
szczylka ale jednak serce powę-
drowało do Bulla(Albo odwrot-
nie) Kolejne stafiorki na forum, 
piękne panny. Pozdrawiamy 
!!(bulterier-forum.pl).

sterylka ‘sterylizacja’: 29 listopada 
jestesmy umówieni na sterylkę Ne-
gry, Negra bedzie sterylizowana 
jednak w innej lecznicy – i ogrom-
ne podziekowania składamy dla 
OLGI Z ŁODZI, z niebieskiego 
AST forum, która załatwiła ste-
rylkę dla Negry za darmo(bull-
-bazarek.eu).

stójeczka ‘nieruchoma pozycja psa 
myśliwskiego, sygnalizującego 
kryjówkę zwierzęcia’: Piesek, 
jak wiadomo, ma za zadanie wy-
stawiać ptactwo wodne. I owszem 
– robi to pięknie. Na próbach po-
lowych odstawia cudne stójeczki 
(forum.gazeta.pl).

stójka ‘nieruchoma pozycja psa 
myśliwskiego, sygnalizującego 
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kryjówkę zwierzęcia’: Pewnie 
psa można nauczyć stójki, ale 
wydaje mi się, że nie będzie to 
tak efektowne (szkoleniepsow.pl).

strzałka ‘jasne lub białe fragmen-
ty sierści kształtem podobne 
do strzałkiwystępujące na głowie 
psa i nadającemu charaktery-
styczny wygląd’: U ras, u których 
powszechnie występują białe 
znaczenia, tak zwane irlandzkie 
(biała strzałka na głowie, biały 
kołnierz, łapy, brzuch i koniec 
ogona), czyli collie, border collie, 
szetlandów i owczarków australij-
skich, podwójne marmurki łatwo 
rozpoznać już na pierwszy rzut 
oka, gdyż większa część szaty 
jest biała. Zazwyczaj mają tylko 
nieliczne łatki (psy.pl).

strzyżonko ‘strzyżenie psa’: No to 
już Wasze opinie, jak widać mało 
profesjonalne. Jeżeli preferujecie 
DIY no to miłego strzyżonka xD 
co do tego czy mało klientów, nie 
wiem, myślę że groomerzy nie mają 
powodów do narzekań i zawsze 
ludzie o zdrowych zmysłach odie-
dzają ich salony (dogomania.com).

suczydełko ‘pieszczotliwie o suce’: 
Sunieczka do mnie przyszła !!! 
Spotkałam akurat drugą kar-
micielkę, zagadała suczydeł-
ko, przytrzymała a ja biegiem 
do domu bo było świeżo ugotowa-
ne cieplutkie jeszcze jedzonko dla 
Księciunia. Złapałam do miseczki 
i zaniosłam (dogomania.com).

suczydło ‘pieszczotliwie o suce’:Asiu 
na pewno suczydło lepiej Cie zna 

i nie stresuje się tak przy Tobie.
To warkotanie nie wydało mi się 
w żaden sposób groźne ,ale było 
to dla mnie dziwne,że Fryta łasi 
się, liże mnie po rekach czy nosie 
a za chwilę się stresuje i warkoli. 
Bez obaw nie męczyłam jej dłu-
go swoją osobą i nie narzucałam 
się(bull-bazarek.eu).

suczyna ‘pieszczotliwie o suce’: 
wszystko powie Ci lekarz nale-
zy uwazac zeby nie rozerwala 
szwow , po sterylce 24 godz nic 
nie jesc pic po ok. 6-10 godzin. 
Moja suczyna pierwsza cieczke 
przechodzila bardzo dlugo to 
kiedy po cieczce ciachac tez musi 
zadecydowac wet. Madra decyzja 
– powodzenia (dogomania.com).

suczynka ‘pieszczotliwie o suce’: 
Wiadomo i wieści nie są najlepsze 
(. Na rtg wyszło stare zwichnięcie 
stawu łokciowego z uszkodzeniem 
struktur kostnych Po polsku mó-
wiąc: dziewczynę czeka operacja 
i dłuuuuuga rehabilitacja. Roz-
mawiałam z panią zaintereso-
waną Zadrą. Niestety wycofała 
się po informacji że suczynka 
wymaga leczenia (psiakosc.com).

sunia ‘pieszczotliwie o suce’: Pie-
sek i suczka razem w domu to 
problem, szczegolnie w okresie 
cieczek .. Bardzo fajnie bawia sie 
i dogaduja pieski tej samej płci 
wiec jesli nie szukasz problemow 
to lepiej nie mieszać tym bardziej 
kiedy pieski nie są sterylizowane/
kasrowane. Po co narazac dodat-
kowo sunię na pokrycie a pieska 
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na przezywanie męk, kiedy pil-
nujac oddzielimy go od suczki 
(forum.shihtzu.com.pl).

sunieczka ‘pieszczotliwie o suce’: 
Historia Tosi jest bardzo przykra 
– sunieczka została odebrana ze 
złych warunków, gdzie nie była 
leczona a stan suni coraz bardziej 
się pogarszał. Teraz jamniczka 
jest bezpieczna i mamy nadzieję, 
że uda się zapewnić suni leczenie 
i godne życie (jamnikiniczyje.pl).

suńka ‘pieszczotliwie o suce’: Dukla 
to średnia suczka znaleziona 
na terenie gminy Baboszewo. 
Trafiła do schroniska mocno za-
pchlona i zakleszczona. Przebywa 
już pod opieką weterynarza. Jest 
troszkę zagubiona w nowych 
warunkach ale przyjacielsko na-
stawiona do człowieka. Dukla to 
spokojna i grzeczna suńka. Nie 
radzi sobie za dobrze chodząc 
na smyczy ale może być to spowo-
dowane stresem. Czeka z nadzieją 
na szybki powrót do domku (przy-
garnijzwierzaka.pl).

suszek ‘rodzaj pokarmu dla psów 
w formie suszonych sprasowa-
nych skór wołowych’: W naszym 
domu suszki podajemy zazwyczaj 
w sytuacjach ekscytacji, aby psy 
uspokoić. Żucie i monotonna 
praca szczęk obniża u psa po-
ziom stresu i wycisza go. Dzięki 
temu psy są zajęte, a my możemy 
spokojnie zająć się np. pracą 
(topfordog.pl).

sweter ‘pies rasy seter irlandzki’: 
Nasz sweter to najsłodszy seter 

świata, takie duże dziecko<3(fo-
rum.gazeta.pl).

sweterek ‘pies rasy seter irlandzki’: 
Bardzo polecam hodowlę sweter-
ków w Brzoskwiniowej Dolinie. 
Wspaniałe szczeniaczki, super 
opiekunowie, piękne miejsce (fa-
cebook.com/seteryzBD).

synuś ‘pieszczotliwie o psie’: My 
sweet Sadake… Chihuahua…. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z naszego małego synusia, na nie-
mieckich ringach pokazuje się 
bosko... (chihuahua.swiss.pl).

szabelka ‘ogonpsa wyglądem przy-
pominający szabelkę’: A niektore 
takie psy na ringu prezentowaly 
ogony super do gory bez korek-
ty – po prostu nie przepadaly az 
tak za wystawami zeby polozyc 
ogon na plecach. Tak robila moja 
airedalka – na ringu elegancka 
szabelka – na spacerach, w chwi-
lach wielkiego szczescia – ogon 
dotyka plecow. Gdyby miala 
długi – spadalby ponizej grzbietu 
(terierkowo.fora.pl).

szarpak ‘zabawka dla psa’: Zabawki 
szarpaki dla psa to idealny pomysł 
na zabawę dla psów, które lubią 
ciągnąć i tarmosić zabawki. Psy 
mogą się bawić same lub z opie-
kunem (zwierzakowo.pl).

szczekacz ‘pies, który dużo szcze-
ka’: Moją Kreskę zawsze biorą 
za chłopaka Za to jak spaceruję 
z Kubusiem sąsiadów, to ludzie 
zawsze są przekonani, że to sucz-
ka, kiedy mówię, że pies, słyszę 
„A wygląda jak dziewczynka”. 
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A wracajac do szczekania, chętnie 
zamienię dwa moje szczekacze 
na jednego basenji hehe (psia-
kosc.com).

szczenior ‘szczenię’: Przyznam cal-
kiem szczerze ze dalam sie zwiesc 
wlasnie takiemu „specjaliscie” 
jak sie zglosilam ze szczeniorem 3 
miesiecznym na szkolenie a usly-
szalam: „szkolenie? a po co? 
niech pani pozwoli szczeniakowi 
byc...szczeniakiem”(owczarek.
pl).

szczeniur ‘szczenię’: Tak, ADHD ma 
prawie każdy golden, moja po-
nad dwuletnia suka od 3 tygodni 
zachowuje się jak 4 miesięczny 
szczeniur (goldenretriever.fora.
pl).

szczepionko ‘szczepienie psa’: Szcze-
pienia psa – dlaczego są bardzo 
ważne? Szczepionko szczeniaka – 
kiedy szczepić szczeniaka? Kalen-
darz szczepieńpsa (petporta.pl).

szczotka ‘ogon psa wyglądem przy-
pominający szczotkę’: szczotka, 
z nastroszonym futrem zazwyczaj 
oznajmia stan alarmu. Czasem 
wystarczy niespotykany dźwięk 
lub zbyt szybki ruch w pobliżu 
i włosy na ogonie stają dęba; 
pies podnosi też ogon częściej, 
gdy jest zdenerwowany i skłonny 
do ataku, zrelaksowany nosi go 
w neutralnej pozycji – zwisający 
luźno po ciele (pazurem.pl).

szelciak ‘pies rasy owczarek sze-
tlandzki; sheltie’: obecnie mam 
dwa collie, rasa towarzyszy mi 
od siódmego/ósmego roku życia, 

dotąd łącznie miałam 3 collie. 
Na wystawach psów, na których 
byłam, bywają wystawiane obok 
sheltie. Widziałam szelciaki także 
w agility (dogomania.com).

szelki ‘rodzaj smyczy dla psów po-
dobnej do szelek’: Konstrukcja 
szelek rozkłada naprężenia, tak 
aby nie obciążać kręgosłupa psa, 
taśma układa się z dala od psich 
pach więc nie ma ryzyka obtarć. 
Szelki nie krępują ruchów, a różne 
szerokości taśm sprawiają, że są 
idealne dla psów ras małych, 
średnich i dużyc (dogsprofit.ocm).

szetland ‘pies rasy owczarek sze-
tlandzki; sheltie’: Jak już wspo-
mniałam owczarki szetlandzki, 
to psy niezwykle sympatyczne, 
wesołe i chętne do zabawy […]
Szetlandy to psy o dużym tem-
peramencie, uwielbiają długie 
spacery w towarzystwie ludzi, 
ale równie dobrze zaspokoi ich 
stosunkowo krótki spacer, gdzie 
będzie miał możliwość wybiega-
nia się (sledztezpies.pl).

szetlandka ‘suka rasy owczarek 
szetlandzki; sheltie’: Witam Jo-
anno,ja mam 21 miesięczną sze-
tlandkę i zawsze to miło patrzeć, 
że jednak sheltie w większości. 
A tak na poważnie, pozdrawiamy 
i zapraszamy do korespondencji 
(dogomania.com).

szkociak ‘pies rasy terier szkocki’: 
Ma 4,5 miesiac i strasznie pso-
ci!problem tylko z tylnymi łapka-
mi bo ma poluzowane panewki 
i ja stoi to mu sie łapy zaginaja 
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do srodka:( czy moze ktos wie co 
z tym zrobic?? […] no i właśnie 
o to chodzi aby swoimi doświad-
czeniami i innych się dzielić dla 
dobra szkociaków... dzięki Asiu 
za szybką odpowiedź...pozdra-
wiam (dogomania.com).

szkociątko ‘szczenię rasy terier 
szkocki’:Ja mam kombinezon bez 
żadnego ocieplenia, sam cieniutki 
materiał, bo to nie miało grzać, 
tylko chronić przed błotem... ale 
szkociątko szczerze tego wdzian-
ka nienawidz (terierkowo.fora.pl).

szkocica ‘suka rasy terier szkocki’: 
Na naszą szkocicę panisko gwiz-
dał w pewien szczególny sposób, 
który miał być „przywoławczy” 
i zaczęła go sobie kojarzyć z ma-
łym łakociem (mógł to być kawa-
lątek kabanosa, psie ciasteczko, 
a nawet kawałek marchewki), te-
raz na ten konkretny gwizd pędzi 
biegiem sprawdzić, czy coś tam 
dają ;) (scottiedog.fora.pl).

szkocik ‘pies rasy terier szkocki’: 
ma ktoś jakiś dobry sposób,aby 
wytłumaczyć szkocikowi, że Pan 
jest fajniejszy niż drugi pies? 
Na spacerkach zaczeliśmy miec 
problem.Pimki wołany do nogi 
siada, patrzy na mnie i czeka 
na reakcję Freuda. (scottiedog.
fora.pl).

szkocisko ‘pies rasy terier szkocki’: 
Zapraszam na pogawędkę- jak 
zawszę będzie mi miło spotkać 
Dogomaniaków. „TALAGIA”- 
przyjdź koniecznie, na pewno 
cosik uradzimy dla psiuta! „Jolai 

Alf” – dla charta Easy Brush 
z serii zielonej, a dla szkociska 
(oj pokochałam je ostatnio! ) 
proponowałabym golda, ale jak 
masz ochotę albo wątpliwości, to 
zawsze możesz do mnie napisać. 
Tak więc do zobaczenia we Wro-
cławiu!! (dogomania.com).

szkot ‘pies rasy terier szkocki’: 
mam westa i szkota  prego-
wanego,do tego jeszcze kota 
persa czarnobiałego arleki-
na – to najcudowniejszy tercet 
na swiecie,wspomnę że szkot 
został zakupiony dla ratowania 
zycia westa-po zaleceniu lekar-
skim aby kupis jakiegokolwiek 
szczeniaka decyzja moja była 
jednoznaczna tylko szkot-wcze-
sniej spotkałam siejuz z ta rasa.
Terazwiem,ze to była najlepsza 
decyzja na swiecie.Wesowi udało 
siewyjśc z choróbska i uwazam, 
że wielka zasługe ma w tym szkot 
(psy.elk.pl).

szkotnik ‘pies rasy terier szkocki’: 
Moją Bestię, jak była malutka, za-
bierałam ze sobą do pracy i osobą, 
którą szkotnik witał najbardziej 
wylewnie, była pani sprzątająca, 
bo przynosiła ze sobą takie super 
szczotki i mopy, bo można było 
na nie polować tudzież jeździć 
na nich po podłodze (terierkowo.
fora.pl).

sznaucerka ‘suka rasy sznaucer’: 
Sznaucer sredni lubi strozowac 
i lubi pracowac.To rasa wyhodo-
wana do strozowania ,wiec jak 
potem szczeka ,bo slyszy ruch 
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na klatce albo oszczekuje ludzi 
na ciemnej ulicy to nie nalezy 
winic psa.Co nie znaczy ,ze nie 
mozna zapobiegac takim odru-
chom. Ja sama poczatkowo miesz-
kalam z moja sznaucerka srednia 
w bloku ,w malym mieszkaniu 
z czterema innymi czlonkami 
rodziny. O ile moja suczka byla 
wybiegana to koegzystencja z nia 
w mieszkaniu byla bezproblemo-
wa (dogomania.com).

szorściak ‘pies o sierści szorstko-
włosej’: Porzucony szorściak 
prosi o dom i pomoc w utrzy-
maniu. Mały ma ok.8-miesięcy, 
zostanie wykastrowany i zaszcze-
piony.Już rozglądamy się za dom-
kiem (psianiedola.org).

szpicek ‘pies ras z grupy szpiców’: 
nigdy nie należy wsadzać szpicka 
na łóżko lub fotel jeśli sam nie 
umie nań wejść – zeskok z takiej 
wysokości może spowodować 
uszkodzenia aparatu ruchu lub 
inne (dogomania.com).

szpicka ‘suka rasz grupy szpiców’: 
ZUZA SZUKA DOMU. . Nasza 
nowa podopieczba Zuzia szuka 
domu. Zuzia to nieduża śliczna 
szpicka. Ma 8 lat. Powinna wa-
żyć 4 max 4,5 kg ale ma lekką 
nadwagę (facebook.com/szpi-
cewpotrzebie).

sztywny chód ‘dysplazja stawów 
biodrowych u psa’: Napisz cos 
więcej o psie, rasa, wiek. Skoro 
łapy sa sztywne to tym samym pies 
nie ma zbyt ładnego ruchu i będzie 
miał gorsze oceny. W zalezności 

od przyczyny sztywnego chodu, 
można podawać psu preparaty 
na stawy, np. Arthroflex (dogo-
mania.com).

śmieciarz ‘pies, który podczas space-
rów wyjada śmieci’: Spora część 
psów to śmieciarze. Działają 
jak odkurzacze, które wciągają 
wszystko, co spotkają na swojej 
drodze. Suchy chleb wyrzucony 
dla ptaków, resztki jedzenia wy-
rzucone dla bezpańskich kotów 
lub po prostu, ot tak, przez innego 
„ludzkiego” śmieciarza (zpazu-
rem.pl).

śmierdziel ‘suszone mięso lub podro-
by, które intensywnie pachną’: 
Żwacze i suszona wołowina, 
z tych mniej „psich” to maślanka 
i mleko, ale tylko swojskie... skle-
powego nie ruszy :) My mieliśmy: 
te kosteczki, żwacze, suszone 
miecho i inne śmierdziele(dogo-
mania.com).

targetować ‘o psie: dotykać nosem 
lub łapą określonego celu (targe-
tu)’: Jedną z podstawowych zasad 
szkolenia klikerowego jest to, 
że zachowanie psa, którego chce-
my nauczyć, dzielimy na małe 
części i uczymy ich po kolei, od 
najłatwiejszych. Np. często naukę 
aportu zaczyna się od targetowa-
nia aportu, czyli nauczenia psa, 
żeby dotykał aportu nosem. Ja 
nauczyłam Wikę zapalać światło 
przez nauczenie jej targetowania 
pstryczka. Pies może też targe-
tować łapami – np. jeśli chcemy 
nauczyć psa wchodzić na wagę 
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[…] Pies targetował najpierw 
mój palec i taśmę, potem samą 
taśmę. Gdy już dotykał tylko 
taśmy, a ja mogłam stać trochę 
dalej, tak że moja ręka już nie 
dotykała drzwi, uchyliłam drzwi 
lekko, dosłownie na centymetr. 
Pies musiał nie tylko dotknąć 
drzwi (szkoleniepsow.fora.pl).

targetowanie ‘metoda szkolenia 
psówpolegająca na nauczeniu 
go dotykania określonego celu 
(targetu)’: Marta co do filmiku 
„początki targetowania nieśmia-
łej Airy” to myślę, że o wiele 
łatwiej byłoby Ci trzymać target 
razem z klikerem w prawej ręce, 
a w lewej same smakołyki – by 
zaraz po kliknięciu dać smakołyk, 
bo jak widzę trochę czasu zajmuje 
odłożenie targetu i podanie sma-
kołyku. Tak poza tym to ja z moja 
seterką również zaczynamy tar-
getowanie (szkoleniepsow.fora.
pl).

terierowata ‘suka ras z gatunku te-
rier’: Dziś w nocy cos dziwnego 
zaczęło się dziać z moją 2 letnią, 
terierowatą. Już wyjaśniam… 
(forum.gazeta.pl).

terierowatość ‘cecha psa ras z gatun-
ku terier’: Biega, węszy, przytula 
się i rozdaje buziaki, cieszy się 
całą swą terierowatością (forum.
gazeta.pl).

terierowaty 1 ‘podobny do terie-
ra’: Ja na razie śnię o pieskach 
tylko. Raz śnił mi się jakiś mały, 
terierowaty, potem taki biszkop-
towy piesek, a dwa razy czarny 

mieszaniec beagla z białą łatką 
na oku (moje-kochane-czworo-
nogi.blogspot.com).

terierowaty 2 ‘pies ras z gatunku te-
rier’: Naturalnie uważam, że mój 
terierowaty jest najmądrzejszy 
i najukochańszy, ale to normalka. 
Pozdro dla wszystkich właścicieli 
fajnych (czyli wszystkich) psów 
(zapytaj.onet.pl).

tęczowy most ‘według miłośni-
ków psów: miejsce, do którego 
trafiają one po śmierci’: Drogi 
Richardzie… Ciężko pogodzić się 
z myślą, że nas zostawiłeś samych. 
Nigdy nie pogodzimy się z bra-
kiem możliwości przytulenia się 
do Ciebie raz jeszcze. Juz zawsze 
będzie nam brakować Twojego 
mokrego noska, dobrego spoj-
rzenia, ciepła Twojego małego 
ciałka, mięciutkiej sierści […] 
Kiedy na nas przyjdzie juz pora, 
spotkamy się na Twoim tęczowym 
moście i znów będziemy bawić 
się w słońcu na zielonej trawie 
(teczowy-most.pl) [zob. też: TM].

TM skr. od tęczowy most‘według 
miłośników psów: miejsce, 
do którego trafiają one pośmier-
ci’: Dzisiejsze wyniki fatalne, 
kreatynina 10,6 mocznik 397... 
Morfologia po erytropoetynie 
nieco lepsza, odrobinę poszło 
w górę. Wenflonu do kroplówek 
dożylnych założyć się nie da. 
Wet radzi odprowadzić Nerka 
za TM... Nie mogę tego zrobić 
(forum.labradory.org) [zob. też: 
tęczowy most].
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toller ‘pies rasy retriever z Nowej 
Szkocji (toller)’: Pomóżcie. Jak 
to jest? Zastanawiam się. Czy 
tak może być też w przypadku 
tollerów? Proszę o rady!!!! (do-
gomania.com).

tollerek ‘pies rasy retriever z Nowej 
Szkocji (toller)’: Ze szczenię-
ciem warto pracować od samego 
początku, a poważna mina tego 
dzielnego tollerka powala na ko-
lana ;) (copiesnato.pl).

tollerka ‘suka rasy retriever z Nowej 
Szkocji (toller)’: Nazywam się 
Marta, mam 20 lat i mieszkam 
w Sztokholmie. Mieszkam wraz 
z moim chłopakiem i 4-letnią, 
rudą tollerką Forzą (forum.
owczarkibelgijskie.pl).

torebkowiec ‘pieszczotliwie o psie 
niewielkich rozmiarów, miesz-
czącym się w damskiej torebce’: 
Mam torebkowca i w zasadzie 
w ogóle nie chodzi na smyczy. 
Mieszkam o krok od niewielkiego 
lasu, dalej są nieużytki więc z nim 
biegam (forum.gazeta.pl).

trening klatkowy ‘trening psa, 
polegający na utrwaleniu zwie-
rzęciu pozytywnych skojarzeń 
z klatką, która ma stanowić dla 
niego azyl, miejsce wyciszenia 
i spokoju’: Oczywiście, jeśli wrzu-
cisz z dnia na dzień zlęknionego 
czy nakręconego psa do klatki, 
to nie skończy się dobrze. Wtedy 
faktycznie kennel może stać się 
więzieniem, na którym zwierzę 
połamie sobie w furii zęby. Jeśli 
chcesz wprowadzić to narzędzie, 

to niezbędny będzie trening klat-
kowy (howtohau.pl).

treserki ‘przekąski dla psów sto-
sowane jako nagroda podczas 
treningów’: Jeśli potrzebne Ci są 
treserki dla psów, które będą nie 
tylko smaczne, ale dostarczą rów-
nież wartościowych składników 
Twojemu zwierzakowi. Oferuje-
my smakołyki pozbawione zbóż, 
dzięki czemu są łatwostrawne dla 
każdego czworonoga (sklepzkar-
mami.pl).

tricolorek/trikolorek ‘pies należący 
do ras o trójkolorowym umasz-
czeniu’: Posiadam na sprzedaż 
cudnego pieska tricolorka w roz-
miarze mini. Chłopczyk jest nie-
zwykłej urody,posiada jabłkowatą 
główeczkę (alegratka.pl); Jak do-
tąd moją największą miłością 
był zmarły 3 lata temu kundelek 
znajda, kudłaty taki trikolorek, 
pies niskopodłogowy(dogomania.
com).

tricolorka/trikolorka ‘suka należąca 
do ras o trójokolorowym umasz-
czeniu’: Pollcia, to pierwsza 
tricolorka pozostawiona w mojej 
hodowli. Jest już czwartym poko-
leniem. Ta suczka, to wielki tem-
perament i żywiołowy charakter 
(surdykowska.pl). 

trójłapek ‘pies z amputowaną koń-
czyną, poruszający się na trzech 
łapach’: Problem tkwi często 
w nas ludziach, pies z amputo-
waną kończyną wydaje nam się 
czymś nienaturalnym. Trójłapek 
nie widzi, że coś jest z nim „ nie 
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tak”, nie czuje się gorszy, nor-
malniem funkcjonuje inne zwie-
rzęta też tego nie widzą (forum.
mampsa.pl).

trójłapka ‘suka z amputowaną koń-
czyną, poruszająca się na trzech 
łapach’: Trójłapka Shila to praw-
dziwa monarchini i dama w każ-
dym calu. Rządzi niepodzielnie 
poddanymi, a w dodatku uwielbia 
być adorowana i pieszczona (kar-
mimypsiaki.pl). 

trymować (sierść) ‘usuwać martwą 
sierść psa’: ja sama trymuję swo-
jego Foksa. Nie zdaję się na fry-
zjera bo w mojej okolicy takiego 
nie ma, a weterynaż obcinający 
psy w naszy miasteczku według 
mnie robi im krzywdę.-dlatego 
wolę sama (dogomania.com).

trymowanie ‘zabieg pielęgnacyjny 
polegający na usuwaniu martwej 
sierści psa’:Natomiast psy o dłu-
giej i gęstej sierści wymagają 
więcej pielęgnacji. Powinniśmy 
je regularnie czesać, by usunąć 
martwe włosy. W przypadku ras 
szorstkowłosych i o włosie jedwa-
bistym potrzebne jest trymowa-
nie(dogomania.com).

trymowanko‘zabieg pielęgnacyjny 
polegający na trymowaniu – 
usuwaniu martwej sierści psa’: 
W zeszłym roku dwa razy byłam 
na takich psich wakacjach i było 
super. Raz było to tropienie, raz 
agility, za każdym razem super. 
aga_o też była na tym agility 
(jak i Api ze swoim Państwem). 
Robiliśmy rozmaite rzeczy, z try-

mowankiem włącznie, ale to, co 
mi się podobało najbardziej, to 
że centrum uwagi stanowiły psy! 
(dogomania.com).

TT skr. od terier tybetański ‘pies rasy 
terier tybetański’: A hodowca nie 
udzielił Ci żadnych porad w kwe-
stii kosmetyków? Z tego, co wiem, 
TT mogą się różnić między sobą 
jeśli chodzi o typ „płaszcza”, 
więc najlepiej gdyby ktoś, kto się 
na tym zna (hodowca?) doradził 
coś na początek, żeby nie spraw-
dzać wszystkiego metodą prób 
i błędów (dogomania.com).

TTB skr. od terier typu bull ‘pies 
z grupy terierów typu bull’: Pier-
wotne przeznaczenie tych psów 
(czyli uczestnictwo w psich wal-
kach), wieloletnia moda na te rasy 
w środowiskach przestępczych, 
wypaczony obraz kreowany przez 
media. Wszystko to spowodowało, 
że TTB uznawane są za psy wy-
jątkowo agresywne, atakujące bez 
powodu, zarówno zwierzęta jak 
i ludzi. Krzywdzące mity, błędne 
oceny, etykieta „pies-morderca” 
– nie jest łatwo próbować zmie-
nić opinię o terierach typu bull 
(fundacja-ast.pl).

tymczas 1 ‘pies przebywający w domu 
tymczasowym’: Tylko, że tymczas 
to nie jest własny pies – to jest 
pies, który wymaga od nas o wiele 
więcej uwagi, aby nadawał się 
do adopcji (bialyjack.pl).

tymczas 2 ‘dom tymczasowy dla 
psa’: Dzisiaj wieczorem zabrałem 
Barona na tymczas (nie wyklu-



323

czam DS), żeby znów nie trafił 
do jakiejś mordowni (samoyed.
iq24.pl).

tymczasek ‘pies przebywający 
w domu tymczasowym’: Oto 
kolejny nasz tymczasek :) Edi 
– zwariowany, pozytywnie zakrę-
cony (lento.pl).

tymczasiak ‘pies przebywający 
w domu tymczasowym’: Mój pies 
to Lucy, a tymczasiak nazywa się 
Ted. Lucy wzięłam ze schroniska, 
Ted stracił swoich właścicieli 
w wypadku (zapytaj.onet.pl).

tymczaska ‘suka przebywająca 
w domu tymczasowym’: Zaginę-
ła moja tymczaska, w typie Jack 
Russel terrier, mokotów-służew, 
proszę o pomoc (dogomania.pl). 

tymczasować (psa) ‘sprawować 
tymczasową opiekę nad psem ze 
schroniska; zapewnić psu dom 
tymczasowy’: Ja jestem bardzo 
ciekawa tej interpretacji, że to 
gmina jest nadal odpwiedzialna 
za psa. Też tymczasuję psiaka, 
który się błąkał po okolicy, za-
szczepiłam go, mieszka z nami 
a teraz ponoszę niemałe koszty le-
czenia Gacka (dogomania.com).

tymczasowanie (psa) ‘sprawowanie 
tymczasowej opieki nad psem 
ze schroniska; zapewnienie psu 
domu tymczasowego’: A jak 
będę u prawnika (czwartek) to 
spytam o tenzwrot kosztów. Czy Ty 
zgłaszałaś gdzieś tymczasowanie 
Gacka?(dogomania.com).

tymczasowicz ‘pies przebywający 
w domu tymczasowym’: Dosta-

łem wiadomość, że jest pies który 
przebywa w schronie w Ruskiej 
Wsi i trzeba go gdzieś umieścić, 
ale jak zwykle nie ma gdzie. Moż-
na powiedzieć, że zostałem zmo-
lestowany i o pierwszej w nocy 
na starówce odbierałem Foresta 
– swojego pierwszego tymczaso-
wicza(przezswiatzlabradorem.pl).

tyran ‘o dominującym psie’: pies 
jest u mnie od szczeniaka, mial 
3 miesiace… super spokojna 
kluska...grzeczny, posłuszny... 
wszyscy sie zachwycali ze dobry 
egzemplarz itd. Teraz to tyran…
(kafetereia.pl). 

umieralnia ‘schronisko dla zwie-
rząt, które nie spełnia norm wy-
maganych przez powiatowego 
lekarza weterynarii’: Wakacje, 
znów mamy wakacje... I kolejne 
wyrzucone psy…Te mają trochę 
gorszą sytuację, ponieważ zostały 
porzucone w małej miejscowości 
pod Białymstokiem, która ma pod-
pisana umowę z Radysami schro-
niskiem, umieralnią. W przeciągu 
ostatniego tygodnia pojawiły się 
tam 2 psy. Jeden młody, piękny 
i mega proludzki psiak i mała su-
nia, prawdopodobnie szczenna… 
(ratujemyzwierzaki.pl).

użytek ‘pies użytkowy, pies pracu-
jący’: Mój pierwszy pies. Czarna 
suczka rasy owczarek niemiecki 
krótkowłosy. Typowy użytek, wzię-
ty z hodowli policyjnej (owczarko-
wyzawrotglowy.blogspot.com).

volpinek ‘pies rasy szpic włoski 
(volpino italiano)’: Nasz volpinek 
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też jest z tej hodowli i wygląda 
według wzorca. Piękny szpicek 
(dogomania.com).

volpinka ‘suka rasy szpic włoski 
(volpino italiano)’: Miło gdyby 
Stefano równiez zawitał do nas 
i opowiedział nam o umaszcze-
niach VOLPINO ITALIANO,które 
nie występowały tylko,jako białe 
ale nie chcę wchodzić tu w kom-
petencję Stefanka-może Mariolka 
użyje swoich wpływów, aby del 
Cantico-wcy pokazali się na Fo-
rum. A jeżeli czas im nie pozwoli 
na udzielanie się na Forum to 
pod bacznym okiem hodowcy 
-kilka słów napisze Mariolka,jako 
posiadaczka volpinki–Clarci(do-
gomania.com).

warkolić ‘o psie: warczeć’:Franek 
zbliżyć się może tylko do Roniego, 
Mimisie omija szerokim łukiem 
:D Co ma dostać kłapacza od 
niej. Już i tak ją nieraz opieprzam 
bo bidny Franio 2 metry od niej 
a hrabianka warkoli :), zerka 
kątem oka i warkoli(dogomania.
com).

wątrobowiec ‘pies mający dole-
gliwości wątrobowe’: Choroba 
wątroby mojej suni jest bardzo 
poważna i jedyna dieta, która 
mogłaby się wydawać bezpieczna, 
czyli gotowe karmy weterynaryjne 
dla wątrobowców, nie sprawdziła 
się (krakvet.pl).

wecia ‘kobieta weterynarz’: O na-
szej weci nie mogę złego słowa 
powidzieć, robiła comogła (do-
gomania.com).

weimar ‘pies rasy wyżeł weimar-
ski’: Pies ma 1.5 roku, 70 cm 
w kłębie. Jest przyjazny, ener-
giczny, otwarty do ludzi, bardzo 
lubi dzieci, łagodny. Zachowuje 
czystosc w domu. Nie gryzie nic 
oprocz zabawek. Bezproblemowo 
zostaje sam w domu. Nauczony 
podstawowych komend. Oddaje 
ze wzgledu na to ze mieszkam 
w bloku i im starszy jest moj 
weimar tym bardziej brakuje mu 
przestrzeni. Ma rodowód (klub.
weimaranr.pl).

weimarek ‘pies rasy wyżeł weimar-
ski’: W mojej pamięci na zawsze 
pozostaną chwile, gdy przyjecha-
liśmy do Poznania, do hodowli 
Pani Beaty Gazeckiej, by wybrać 
szczeniaka. Miałam wtedy 15 lat 
i przez całe życie czekałam na ten 
wyjątkowy moment. Wszystkie 
weimarki wyglądały równie uro-
czo, wszystkie były zdrowe i za-
dbane. Jednak każdy z nich miał 
swój wyjątkowy charakter i to 
właśnie ze względu na charakter 
wybrałam Lucasa (piesologia.pl).

weimarka ‘suka rasy wyżeł weimar-
ski’: Przede wszystkim chyba 
zacznij od kupienia porządnego 
kagańca i nie spuszczaj jej ze 
smyczy gdzieś, gdzie mogą być lu-
dzie z psami, zwłaszcza dzieci (ten 
na rolkach był sam czy z psem?). 
Posiadanie agresywnego psa to 
podwójna odpowiedzialność. Ja 
sobie w ogóle nie wyobrażam 
agresji u mojej weimarki, to 
najłagodniejsze stworzenie, jakie 
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w życiu widziałam (dogomania.
com).

west ‘pies rasy west highland white 
terrier’: Daje mu Cezarki i jestem 
z nich zadowolona i mój west też :) 
Na przemian polecam też gotowa-
nego kurczaka:) (goldenline.pl).

westik ‘pies rasy west highland white 
terrier’: Za kurczakiem westiki 
przepadają (zresztą chyba wszyst-
kie psy), ale większość westów 
ma uczulenie na kurczaka, tak 
jak mój i niestety kurczak to nie 
jest dobry pomysł dla alergików 
(goldenline.pl).

westka ‘suka rasy west highland 
white terrier’: Mnie skradziono 
psa, westkę właśnie spod sklepu 
3 lata temu. Miała 4 miesiące. 
Niestety złodzieje zapomnieli, 
że jest zima dziesięciolecia i nie 
mogli wykręcić autem na wąskiej 
uliczce z powodu zasp gdy pró-
bowali odjechać (f.kafeteria.pl).

westopodobny ‘pies podobny do rasy 
west highland white terrier’: A je-
śli kupiłeś psa za trzy stówy z al-
legro albo, co gorsza z handlarzy 
z giełdy czy innego osiedlowego 
bazarku, to: po pierwsze nie jest 
to west tylko westopodobny, 
a po drugie np. agresję i inne ne-
gatywne cechy mógł odziedziczyć 
po kundelkowatych przodkach 
(forum.gazeta.pl).

westuś ‘pies rasy west highland white 
terrier’: Witam, Mam 4-miesięcz-
ną sunię west terier. Jest strasznie 
bojaźliwa... Boi się szczególnie 
psów. Z daleka szczeka na wszyst-

ko co się rusza, a jak jest już blisko 
(np. psa, czy człowieka), to chowa 
się za mnie. Bojaźliwy westuś… 
(dogomania.com).

wet ‘weterynarz’: Mój pies miewał 
problemy z przednią prawą łap-
ką- podnosił ją podczas spaceru, 
łapa była masowana i pies szedł 
dalej. To zdarzało się rzadko. Od 
kilku dni jest gorzej: pies podkula 
tę łapę, ma problem też z lewą 
przednią. Byliśmy u weta: bada-
nia manualne, dostał Scanodyl. 
Podejrzenie: zmiany neurologicz-
ne (wartagoldena.org.pl).

wetek ‘weterynarz’: Jak mogę po-
móc? Może jutro spytam się o to 
mojego wetka (forum.gazeta.pl).

weterek ‘weterynarz’: Kolejna wi-
zyta u weterka, rtg, usg, bada-
nia krwi+wymaz z krwi i ma 
podniesione białko a z wymazu 
wyszło że jest jakiś stan zapalny. 
Pojechaliśmy do poznania na to-
mograf (krakvet.pl).

weterynarka ‘kobieta weterynarz’: 
Ikulina – walczę i to wytrwale, 
kocham bardzo swojego malusz-
ka. Co do prześwietlenia to moja 
weterynarka mi tego niestety nie 
zaproponowała... sama zapyta-
łam ale powiedziała, że nie widzi 
takiej konieczności... (forum.
cavia.pl).

wetka ‘kobieta weterynarz’: Napiszę 
teraz co u nas,przepraszam jeśli 
będzie trochę nieskładnie, ale 
mam straszny natłok myśli, jesz-
cze mnie trzęsie po czwartkowej 
wizycie w Olsztynie u wetki!!! 
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Umówione byłyśmy na 16 lub 
chwilę po...O 16.09 byłyśmy 
w lecznicy, wetki oczywiście nie 
było, jakiś studencik powiedział, 
że trzeba chwileczkę poczekać-
-”chwileczka” trwała 40 minut!!! 
(psichloniak.fora.pl).

wetuś ‘weterynarz’: U nas to nie było 
tylko przebarwienie od śliny jak 
sie później okazało. Nasz wetuś 
dał nam preparat na grzybicę 
i psikałyśmy, myłyśmy i tak chyba 
ze dwa tygodnie(klubbeardedcol-
lie.darmowefora.pl).

węchówka 1 ‘o psie: praca węcho-
wa’: Kolejny dzień rozpoczął się 
węchówką. Już bez przeszkód psy 
mogły wejść do lasu i zająć się 
pracą. Następnie, według harmo-
nogramu: praca w wodzie, agility, 
posłuszeństwo (psiratownicy.pl).

węchówka 2 ‘akcesorium edukacyjne 
dla psa w formie maty pokrytej 
frędzelkami, między którymi 
ukryte są przysmaki; mata węcho-
wa’: Elegancik z Kokosika, ten 
garniak to do pracy specjalnie? 
Jak Wam kochani idzie szkolenie 
i praca? Bardzo się cieszę, że zde-
cydowaliście się na konsultację 
z Kasią – jest świetna w tym co 
robi! Szególnie fajna jest zabawa 
psa z węchówką (wartagoldena.
org).

WHWT ‘pies rasy west highland 
white terrier’: Witam od 2 tygodni 
jestem posiadaczem szczeniaka 
WHWT. Piesek a raczej suczka 
ma 8 tyg i wabi się FIONA. Mam 
kilka pytań do bardziej zaawan-

sowanych posiadaczy tej rasy 
piesków (dogomania.com).

wielkopies ‘o dużym psie’: Sławek 
– spokojny, łagodny i zrównowa-
żony wielkopies. Przyborówko, 
szamotulski, Wielkopolskie, szuka 
domu (adopciaki.pl).

wielorasowiec ‘pies mieszaniec, 
u którego da się rozopznać, kim 
byli jego rodzice, przodkowie’: 
Kundel, często mylony z mieszań-
cem lub wielorasowcem, jest po-
tomkiem rodziców niewiadomego 
pochodzenia, będących psami 
nierasowymi, czyli kundlami lub 
mieszańcam Mieszaniec, czyli wie-
lorasowiec jest potomkiem dwóch 
odrębnych ras psów(psy.pl).

więzień lasu ‘o psie porzuconym 
w lesie’: w schronisku dużo mamy 
takich psich więźniów (sic!) 
lasu…(schronisko.opole.pl).

wilczarz ‘pies rasy wilczarz irlandz-
ki’: Wilczarz, whippet i chyba 
jamnik – piękna trójca. Przyznaję 
bez bicia, że dla mnie w każdym 
zestawie wilczarz komponuje się 
pieknie:D A zestawy mamy różne 
:) (psiakosc.com).

wilczarzątko ‘szczenię rasy wil-
czarz irlandzki’: Nie znam siem 
na szkieletorkach-bliżej po domo-
wemu zapoznałam tylko wilczarze 
i whippety. Ile ważą wilczarzątka 
po urodzeniu?m ;) Średnio 500- 
600 gram z tego co mi wiadomo 
(psiakosc.com).

wilczarzyca ‘suka rasy wilczarz 
irlandzki’: zauważyłam, że Ira (3 
letnia wilczarzyca) nawet słucha 
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Olgę, natomiast Moran (9 mie-
sięcy wilczarzyk) zupełnie Olgę 
ignoruje (juzak.fora.pl).

wilczarzyk ‘szczenię rasy wilczarz 
irlandzki’: Witam was bardzo 
serdecznie. Z okazji dnia kobie-
tek składam najlepsze życzenia. 
Choć podglądam was już długo, 
w końcu uznałam, ze trzeba coś 
napisać, bo może będziecie mi 
mogli pomóc. Marzę o wilczarzu. 
Właściwie mój bardziej marzy, ale 
w końcu nasze m się powiększyło 
i możemy sobie pozwolić na wil-
czarzyka (psiakosc.com).

wilkopodobny ‘pies przypominający 
wyglądem wilka’: Duży, wilkopo-
dobny Grot (na zdj.) cierpi bar-
dziej niż inne psy. Miał wszystko 
o czym marzą. Patrzył wiernie 
w oczy, towarzyszył na długich 
spacerach. Niestety jego pan 
odszedł. Pies został sam (forum.
trojmiasto.pl).

wirtualna adopcja ‘wsparcie fi-
nansowe psa ze schroniska’: 
Wirtualna adopcja jest jednym 
ze sposobów niesienia pomocy 
podopiecznym Fundacji S.O.S. 
dla psów. Polega na pomocy 
w pokrywaniu częściowym lub 
całkowitym kosztów pobytu, kar-
my, leczenia etc. psów. Adopcją 
wirtualną chcemy zainteresować 
firmy, szkoły, ale także osoby pry-
watne i grupy przyjaciół mających 
wspólny cel – pomagać! (funda-
cjasosdlazwierzat.org).

wirusówka ‘wirusowa choroba 
psów’: Dziękujemy za pomoc, 

dzięki tej sumie 25 psów ze schro-
niska dostało szczepionki na wi-
rusówki. Akcja już miała miejsce, 
jeszcze czekam na fakturę :) Jak 
tylko dostanę oczywiście wstawię 
w rezultat (ratujemy zwierzaki.
pl).

wisienka ‘jednostka chorobowa po-
legająca na wypadnięciu gruczołu 
trzeciej powieki’: Kilka dni temu, 
w kąciku lewego oka pokazała mu 
się czerwona kuleczka, wisienka. 
Ale spokojnie to nie jest groźna 
choroba (psy24.pl).

wiśniowe oko (ang. cherry eye) 
‘jednostka chorobowa polegająca 
na wypadnięciu gruczołu trzeciej 
powieki’: Widoczna jest jako 
gładka, czerwona, grudkowata 
masa w przyśrodkowym kącie oka. 
Swym wyglądem narzuca podo-
bieństwo do wiśni, stąd potoczona 
nazwa wiśniowe oko, cherry eye.
Po przemieszczeniu gruczoł nie 
leży on w swoim anatomicznym 
położeniu i tym samym nie jest 
w stanie efektywnie produkować 
łez (przychodniaovet.pl).

wizyta na pazurki ‘wizyta z psem 
u specjalisty w celu obcięciamu 
pazurów’: Wizyta napazurki jest 
krótka, ale zarazem bardzo trud-
na, choć nie zawsze. Dlaczego 
jednym psom pazury same się 
ścierają, a innym trzeba je regu-
larnie przycinać? (psy.p).

wizyta PA (skr. od pies adopcyjny) 
‘wizyta wolontariuszy ze schro-
niska dla psów, której celem jest 
sprawdzenie warunków panu-
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jących w domu, do którego ma 
trafić pies do adopcji’:Nie po-
trafię zrozumieć,że jedyne co Ci 
przyszło do głowy to oddanie Go 
do schroniska,zwłaszcza,że od-
wiedzasz forum.Przez trzy mie-
siące nie wpadłaś na te pomysł? 
Widziałaś pewnie ostatnio szybką 
akcję z Frodo,którego praktycznie 
z dnia na dzień przewieźliśmy 
na drugi koniec Polski do hoteli-
ku-DS nas poprosił o szybkie za-
branie psa. Dla nas ten przypadek 
to nauczka by bardziej wnikliwie 
przeprowadzać wizyty PA i poad-
opcyjne! (labradory.info).

wizyta poadopcyjna ‘wizyta wolon-
tariuszy ze schroniska dla psów, 
której celem jest sprawdzenie 
domu, do którego trafił adopto-
wany pies’: Od kilku miesięcy 
natężyliśmy ilość wizyt poadop-
cyjnych. Wizyty oraz reakcje 
ludzi bywają różne: czasem nie 
znajdziemy żadnego uchybienia 
w warunkach bytowych Naszego 
podopiecznego, czasem jest kil-
ka kwestii do poprawy, niestety 
zdarzają się też przypadki, gdy 
jesteśmy zmuszeni odebrać zwie-
rzaka nowym właścicielom, gdyż 
rażąco naruszają oni warunki 
umowy poadopcyjnej(schornisko-
belchatow.pl).

wizyta przedadopcyjna ‘wizyta 
wolontariuszy ze schroniska dla 
psów, której celem jest spraw-
dzenie warunków panujących 
w domu, do którego ma trafić pies 
po adopcji’: Ilepsów, tyle charak-

terów, tyle bagaży doświadczeń, 
osobowości. Tyle tytułem wstępu. 
Przechodząc do meritum. Chcie-
libyśmy rozjaśnić trochę mroczną 
tajemnicę, która wzbudza strach, 
niepewność, a często niechęć 
czy wręcz agresję – tajemnicę 
pod hasłem wizytaprzedadopcyj-
na (skrzydlatypies.pl).

włóczykij ‘o psie chodzącym własny-
mi ścieżkami, o naturze samot-
nika’: i gdzie go moze zobaczyć 
i odebrać a tylko że dzieci go 
męcza żeby zadzwonił i ze to taki 
pies włóczykij i uciekinier i że za-
wsze wcześnie czy później zwieje 
(dogomania.com). 

wnętr ‘pies z wadą rozwojową pole-
gającą na niewłaściwym umiesz-
czeniu jądra w jamie brzusznej 
lub kanale pachwinowym zamiast 
w mosznie’: Mój DON (po Do-
nach) jest wnętrem, więc o jakich-
kolwiek wystawach zapomniałam 
wiele miesięcy temu (dogomania.
com).

wodny popapraniec ‘o psie, który 
uwielbia bawić się w wodzie’: 
Wodny popapraniec! Większość 
aussie uwielbia wodę w natural-
nych zbiornikach (w wannie już 
niekoniecznie). Ozik z rozmysłem 
nie tylko wejdzie w sam środek 
kałuży, ale też z przyjemnością 
się w niej położy. Moja młodsza 
suczka przegalopowała kiedyś 
po zamulonym strumyku (psy.pl).

wolo ‘wolontariusz, który opiekuje 
się psami w schornisku’: Wolon-
tariusze z sekcji żółtej zajmują się 
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wyprowadzaniem psiaków na spa-
cery. Dzięki temu nasze zwierzaki 
dostają dawkę ruchu, zabawy, 
mają kontakt z różnymi ludźmi, 
co sprawia, że są bardziej otwarte 
i przyjazne dla ludzi, a tym samym 
lepiej przygotowane do przyszłej 
adopcji. Wolontariusze z sekcji 
pomarańczowej to niewielka, 
10 osobowa grupa wolo do tzw. 
zadań specjalnych (schronisko.
pila.pl).

wybiegać (psa) ‘zapewnić psu od-
powiednią ilość ruchu na świe-
żym powietrzu’: Oczywiście, 
że na część ludzi postawa odpo-
wiedzialnego psiarza nigdy nie 
zadziała i będą zawsze szukać 
dziury w całym, ponieważ z grun-
tu są idealną postacią z filmu 
Dzień Świra. Może jednak warto 
próbować? Tym razem będziemy 
podpowiadać jak wybiegać pieska 
w lesie, ale na smyczy (aktywnizp-
sami.pl).

wybiegany ‘o psie: taki, któremu 
zapewniono odpowiedni czas 
na bieganie’: Na co dzień jestem 
w stanie wychodzić na 3-4 spa-
cery, w tym jeden dłuższy, ale od 
czasu do czasu człowiek jest chory 
lub ja mam problem z kolanem 
i nie mogę za dużo chodzić. Ale 
jak się okazuje to także nie jest 
problem. Jeżeli generalnie pies 
jest wybiegany, to 2-3 dni kiedy 
ma spacery ograniczone do terenu 
wokoło bloku nie sprawią pro-
blemu. Ważne, żeby tak nie było 
na stałe (piesologia.p).

wyciachany ‘o psie: wykastrowany; 
o suce: wysterylizowana’: U mnie 
nigdy takiej wojny nie było. Ale 
może to dlatego, że mam zestaw: 
starsza suka (kochająca wszystkie 
psy, ale dominantka) i młodszy 
pies, który dołączył później. Oba 
wyciachane. Jakoś od początku 
wyszło tak, że Sara ważniejsza 
(labradory.info).

wyklikać ‘z sukcesem zastosować 
metodę klikerową w szkoleniu 
psa’: polecam Ci zacząć od razu od 
targetowania – masz kliker? ...jak 
masz to po prostu troche poczytaj 
i możesz zacząć klikać. I naprawde 
wierz mi wyklikać można wszystko. 
No, a jak masz problem z OB to nic 
leprzego jak precyzyjne klikanie 
(dogomania.com).

wyklikać komendę (psu) ‘szkolić 
psa za pomocą klikera’: Baster 
dość rzadko siada, często leży 
bądź stoi, najczęściej kładzie 
się na dywanie lub chodniku lub 
w swoim posłaniu wyłapałem 
moment w którym się położył 
na dywanie w pokoju i wtedy 
podałem komendę waruj i tak 
aż do położenia się na komen-
dę […] czyli albo wyklikałem 
mu waruj jedynie na chodniku 
i skojarzył, ze waruj to komenda 
obowiązująca jedynie na mięk-
kim podłożu albo może psiak boi 
się innego rodzaju podłoża typu 
panele kafelki? jak myślicie? 
(szkoleniepsow.fora.pl).

wykropić (psa) ‘zaaplikować psu 
środek przeciwkleszczowy w po-
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staci płynu’: w marcu już są klesz-
cze, myślę, że niebawem będzie 
pora na to by już coś wykropić 
na nasze psiaki (forum.labradory.
org).

wylatany ‘o psie: taki, który odpo-
wiednio się wybiegał’: ja w po-
ludnie z moim husky i wieczorem 
smigam po 2 godziny i mam 
spokój bo pies wylatanyi jest laj-
towo(syberianhusky24s.fora.pl).

wyprowadzacz psów ‘mężczyzna, 
który odpłatnie wyprowadza psy 
na spacer’: Mój kuzyn dorabiał 
sobie jakiś czas w liceum jako 
wyprowadzaczpsówi dostawał 
średnio 30 zł za 1,5 h spaceru, 
a 10 zł za godzinę (dogomania.
com).

wyprowadzaczka psów ‘kobieta, 
która odpłatnie wyprowadza psy 
na spacer’: Ja w liceum pracowa-
łam jako wyprowadzaczka psów. 
Moja teściowa też z takiej usługi 
korzystała. Sama zwierząt nie 
mam, ale moja koleżanka (która 
często podróżuje) do opieki za-
trudnia albo panią (dyskusje24.
pl).

wyspacerować (psa) ‘zapewnić psu 
odpowiednią ilość spaceru’: Ale 
choćby nie wiem jak i co trenować 
z psem biegać godzinami po torze, 
robić sztuczki, paść owce, cią-
gnąć ciężary […] Oczywiście jest 
super sprawą, kiedy nie mamy 
możliwościwyspacerować psa, 
sama kiedy leję wychodzę z psem 
tylko na szybkie siki, i męczę go 
w domu, czy to nauką durnych 

sztuczek, czy szukaniem, ale nie 
jest to metoda na co dzień (zamer-
dani.pl).

wyspacerowany ‘o psie: taki, które-
mu zapewniono odpowiedni czas 
na spacer’: Pies wyspacerowany, 
zakupy zrobione, można posie-
dzieć przy śniadaniu. Miłego... 
A na koniec zadowolony z po-
wrotu swojej pani do domu piesek 
Borys (ogrodowisko.pl).

wystawiacz psów ‘mężczyzna, 
która profesjonalnie zajmuje się 
prezentowaniempsów podczas 
wystaw; handler’: Jeśli nasz pupil 
przegra, nie wińmy go za to! On 
i tak jest najpiękniejszy, po prostu 
nie jest urodzonym championem. 
Z kolei jeśli nasz psiak wygrywa 
z wystawy na wystawę pamiętajmy 
przy zgłoszeniach, że nie jesteśmy 
jedynymi, którzy chcieliby wy-
grać ;). Wśród zaprzyjaźnionych 
wystawiaczypsów obowiązuje 
kodeks fair-play (hovawart.in).

wystawiaczka psów ‘kobieta, któ-
re profesjonalnie zajmuje się 
prezentowaniempsów podczas 
wystaw; handlerka’: Odwiedziła 
mnie Kristina-jedna z lepszych 
w regionie handlerek, czyli wy-
stawiaczekpsów wystawowych ze 
swoim beaglem-Tytusem. Kristina 
sama jest zjawiskowo piękna. 
Podziwiam, w jaki sposób dba 
o burze loków! Piesek też niczego 
sobie! (shellyvani.pinger.pl).

wystawiać (psa) ‘odpowiednio 
pezentować psa podczas wysta-
wy’:Pierwszą dorosłą klasą w ja-
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kiej możecie się zaprezentować 
jest klasa pośrednia. Zachodzi 
ona 3 pierwszymi miesiącami 
na klasę młodzieży, można w niej 
wystawiać psy, które ukończyły 15 
miesięcy. Niekiedy pies zdobywa 
tytuł mł.ch.pl, tytuł najlepszego 
juniora, niekiedy inne tytuły 
młodzieżowe (np. mł.zw. europy, 
świata, klubu) zanim ukończy 18 
miesięcy (do 18 miesiąca można 
wystawiać w klasie młodzieży) 
(forum.shihtzu.com.pl). 

wyżlisko ‘pies ras psów z grupy wy-
żeł’: No dla mnie bomba ! Jeszcze 
jedno dobre wyżlisko uratowane. 
Fajna jest bardzo. Zaliczyłyśmy 
jeszcze spacerek po parku. Wydaje 
mi się, że reaguje na komendę 
„noga” (dogomania.com).

yorasek ‘pies rasy Yorkshire terrier’: 
Nowe yoraski z hodowli do adop-
cji. Yorki są rodowodowe, mają 
tatuaże, papierów niestety nie 
dostają ,tylko książeczki zdrowia 
(forum.mampsa.pl).

yoreczek ‘pies rasy Yorkshire ter-
rier’: Został tylko jeden piesek. 
Piękny mały yoreczek miniaturka 
Skubi szuka kochającego domku. 
Odrobaczony, zaszczepiony, po-
siada chip (forum.mampsa.pl).

yoreczka ‘suka rasy Yorkshire terrier’: 
Moja yoreczka zawsze po poran-
nym spacerze stoi przy swojej 
misce i czeka z niecierpliwością 
na swoje śniadanie innej karmy nie 
ruszy (dogomania.com).

york ‘pies rasy Yorkshire terrier’: No 
york to najnormalniejszy terier. 

Ludzie czyli my, zrobilismy z tego 
wspaniałego psa zabawkę, minia-
turkę i diabli wiedzą, co jeszcze 
(dogomania.com).

yorkarz ‘miłośnik psów rasy Yorkshi-
re terrier’: A yorkarzy zdenerwo-
walismy hahaha, choc myslalam, 
ze potraktuja to z przymruzeniem 
oka, a tu takie oburzenie :o Ja tam 
mojej znajomej, ktora ma yorka 
zawsze mowie, ze to jakis mopek 
i pewnie swietnie sie nim kurze 
sciera :lol: , a ona mi na to,ze moje 
to maja zamiast pysiow ssawki od 
odkurzacza :lol: A tak na prawde 
to nie mam nic przeciwko yorkom, 
choc czasem sa zbyt rozpieszczone 
i ze wzgledu na swa popularność 
(dogomania.com).

yorkilla ‘pies rasy Yorkshire terrier’: 
Terier jest aktywny, zywiołowy, 
bazczelny i pazerny. Yorka można 
wychować i przystosować do życia 
jak np. owczarka niemieckiego, 
bo cholery są diablo inteligentne! 
Moja yorkilla ma sześć lat i chwi-
lami mam wrażenie, że składa się 
wyłacznie z przewodu pokarmowe-
go (dogomania.com).

yorkuś ‘pies rasy Yorkshire terrier’: 
mój yorkuś Pimpuś skończył już 5 
la , jest okropnym łakomczuchem 
, je wszystko cokolwiek zobaczy, 
że ja jem , reaguje na otwarcie 
lodówki i krzątanie się po kuchni, 
(może coś spadnie?), waży prawie 
6 kg ! (yorkshireterrier.pl).

zabijaka ‘o psie należącym do ras 
niebezpiecznych’: Na spacerze 
po mieście słyszę, że mam zabi-
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jakę i wielkiego mordercę. Mimo 
tego, że mój zalizałby wszystko co 
spotka na drodze (dogomania.pl).

zaczepiacz ‘napastliwy pies, który 
zaczepia inne zwierzęta’: Zrów-
noważony, opanowany pies nie 
reaguje na takiego zaczepiacza. 
A na pewno nie reaguje kłapaniem 
zębami (forum.mampsa.pl).

zakraplanie (psa) ‘aplikowanie 
psu leku przeciwkleszczowego 
w postaci kropli’: Ważne, by 3 
dni przed planowanym zakrapla-
niem i 3 dni po zakropleniu psa 
nie kąpać, nie stwarzać okazji 
do pływania. Dobrze też unikać 
wychodzenia podczas ulewy, by 
psa nie przemoczyć.Krople podaje 
się zazwyczaj co 4 tygodnie (trze-
ba sprawdzić na opakowaniu), 
dawka dla małego psa kosztuje 
ok. 15 zł (psy.pl).

zalegacz ‘pies, który długo przebywa 
w schronisku, długo czeka na ad-
opcję’: Hej, to Ben, adoptujcie 
naszego zalegacza! Od 6 lat czeka 
na dom…(schronisko.opole.pl).

zalegacz fotelowy ‘pies, który lubi 
wylegiwać się na fotelu, jest leni-
wy’: Moja sunia? Jej wymarzony 
zawód wykonywany to zalegacz 
fotelowy(wielun.fora.pl).

zaobrożować (psa) ‘założyć psu 
obrożę, zwykle: obrożę prze-
ciwkleszczową’: Mój przywlókł 
z podwórka ,mam dużo krzewów 
i choinek .[…] I jest krótkowłosy, 
dzisiaj znalazłam kleszcza jak 
głaskałam psa .Śpi w łóżku więc 
tez mi się nie uśmiecha leczenia 

boreliozy .Myślałam że jak go 
wykropię i zaobrożuję to żadna 
franca się nie czepi .Ciekawe czy 
łódzkie kleszcze są nosicielami 
babeszi i borelki ? (krakvet.pl)

zapsienie ‘miłość człowieka do psa’: 
To już cztery lata, aż ciężko uwie-
rzyć! To od Glinki to wszystko 
(czyli całe moje zapsienie) się 
zaczęło. To szczęście mieć takiego 
psa:-) (karniak.pl).

zapsiony ‘dotknięty zapsieniem, 
czyli miłością do psów’: Szuka-
my zapsionych osób z Warszawy 
i okolic na lipcowe spacerki! Ktoś 
chętny? (domnaczterechlapach.
blogspot.pl).

zasoby ‘ważne dla psa przedmioty, 
zwykle pożywienie, zabawki, 
legowisko’: szarpanie, używanie 
kolczatki czy obroży elektrycznej 
– wywołują dodatkowy strach 
i zmniejszają poczucie bezpie-
czeństwa u zwierzęcia. Mogą one 
sprawić, że pies w przyszłości za-
reaguje na próbę naruszenia jego 
zasobów z jeszcze silniejszą agre-
sją lub będzie ich bronił na jeszcze 
większą odległość (johndog.pl).

zbieractwo ‘inaczej syllogomania, 
czyli patologiczna potrzeba na-
bywania nowych rzeczy, tu: bez-
domnych psów, bez możliwości 
zapewnienia im odpowiednich 
warunków do życia’: Mechanizm 
tej choroby przypomina uzależnie-
nie od alkoholu lub narkotyków. 
Na dodatek, ludzie dotknięci 
zbieractwem zwierząt są gorąco 
przekonani, że czynią dobro, 
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pomagają, a nie szkodzą, wręcz 
zostali do tej pomocy wybrani 
(pazurem.pl).

zbieracz ‘osoba dotknięta syndro-
mem zbieractwa– przygarniania 
bezdomnych psów, bez możliwo-
ści zapewnienia im odpowiednich 
warunków do życia; kolekcjoner 
psów’’:Ja uważam, że pomagać 
trzeba z głową. Ale większość 
zbieraczy tej głowy nie ma. Przede 
wszystkim nie rozmnażać. Nie 
trzymać razem psów i ciecz-
nych suk, sterylizować, kastro-
wać. Większość zbieraczy nie ma 
na to pieniędzy, ale o taką pomoc 
w pierwszej kolejności powinni się 
starać (dogomania.com).

zbieraczka 1‘kobieta dotknięta 
syndromem zbieractwa– przy-
garniania bezdomnych psów, bez 
możliwości zapewnienia im od-
powiednich warunków do życia; 
kolekcjonerka psów’: Odgania się 
kijem, psy się przed nią pokładają, 
piszczą, rzuca kijem, nie wypusz-
cza ich,były tam dosłownie tony 
odpadów a ona nie widzi, że to 
psom na złe wychodzi – nie widzi 
bo wg mnie nie chce widzieć, 
chce mieć to poczucie, że poma-
ga, że jest potrzebna i dobra dla 
psów. A nie jest. Jak można nabić 
psa na grabie, rzucić w niego ki-
jem i mówić tu o miłości do nich. 
A żezbieraczką jest widać choćby 
po tym, że komuśtam nie chciała 
psa wydać, że się rozmnażają bez 
przerwy (tak nie robi miłośnik 
zwierząt) (dogomania.com).

zbieraczka 2 ‘łopatka do zbierania 
psich odchodów’ Ja kupy Idefixa 
zbieram foliówką. Ale na obóz we-
zmę zbieraczkę (dogomania.com).

złodziej ‘o psie, który podbiera je-
dzenie’: Witam, mam problem ze 
swoim Beaglem 5 miesięcznym. 
Jest po prostu złodziejem, przy-
chodzi po cichu i kradnie wszystko 
co tylko można (krakvet.pl).

złotko ‘pies rasy golden retriever’: 
Grupa poświęcona złotkom. 
Wszystkich zakochanych po uszy 
w swoich futrach, zapraszam 
do aktywnego uczestnictwa w gru-
pie (wszystkocokocham.golden-
retriever.pl).

znajdka ‘pies porzucony, który został 
znalezionylub się przybłąkał’: 
Feo był znajdką, trafił do mnie 
przez przypadek i został, dostaje 
mnóstwo miłości na co dzień 
(collieforum.pl).

znajduś ‘ pies porzucony, który 
został znaleziony lub się przybłą-
kał’: Jest do przygrnięcia piesek., 
znajduś... Na razie nie ma gdzie 
mieszkać... To mały, grzeczny 
i nieśmiały kundelek w czarno-
-białe łaty. Najprawdopodobniej 
ktoś uznał, że skoro idzie na urlop, 
to wyrzuci go z domu (adopciaki.
pl).

zoologik ‘sklep zoologiczny’: Czy 
karmy z zoologika sa faktycznie 
o wiele drozsze czy nie ? I jakie 
polecacie karmy, dla szczeniakow, 
narazie bo kupuje beagle 2 mie-
sieszcznego, wiec jaka dla niego 
najlepiej... (zapytaj.onet.pl).
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żabocik ‘charakterystyczna ja-
śniejsza (zwykle biała) sierś-
ćwystępująca pod szyją psa 
i na części klatki piersiowej, wy-
glądem przypominająca żabot’: 
Piesio Bestie! Ależ on jest pięknie 
umaszczony. Białe znaczenia 
na kufie, strzałeczka, żabocik 
– normalnie wszystko idealnie. 
Cudny! (szwajcary.com).

żabot ‘charakterystyczna jaśniejsza 
(zwykle biała) sierśćwystępuja-
capod szyją psa i na części klatki 
piersiowej, wyglądem przypo-
minająca żabot’: Mamba, sunia 
mieszaniec najprawdopodobniej 
boksera, morengo w ciemne 
prążki, z białym żabotem, bardzo 
piękna, grzeczna i karna. Zabie-
ga usilnie o względy człowieka. 
Młodziutka, po sterylizacji (war-
szawa.wyborcza.pl).

żebrać ‘o psie: wymuszać jedzenie’: 
To jest jednak już zadanie dla 

dobrego behawiorysty, ponieważ 
jeżeli pies działa wbrew Twojej 
woli i siłowo chce odebrać Twój 
posiłek to znaczy, że cała sprawa 
zaszła za daleko […] U Leviego 
już nie popełniliśmy tego błędu 
i od małego nie pozwalaliśmy mu 
żebrać. W efekcie nie mamy żad-
nego problemu z samojedowym 
żebraniem :) (zyciezpsem.pl).

żebrak ‘pies wymuszający jedzenie’: 
mój pies żebrak – za kazdym 
razem jak siegam po czekolade, 
moj pies jest zaraz obok mnie 
(dogomania.com).

żebranie ‘o psie: wymuszanie jedze-
nia’: Najlepiej w ogóle nie uczyć 
psa żebrania, czyli ignorować pod-
czas własnego posiłku. Jeżeli od 
szczeniaka będzie uczony, że posi-
łek człowieka nie jest ”wspólny” to 
dość szybko zrozumie, że nie warto 
się ekscytować Twoim jedzeniem 
(zyciezpsem.pl).
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Małgorzata Klauze – ukończyła studia na 
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej 
UAM w Poznaniu, broniąc pracę magister-
ską pt. Niestandardowe słownictwo miło-
śników psów (na podstawie czasopism ky-
nologicznych i forów internetowych) napi-
saną pod opieką naukową prof. Anny Pio-
trowicz. Zainteresowania dotyczące języka 
wspólnoty miłośników psów zgłębiała, pi-
sząc rozprawę doktorską pt. Socjolekt miło-
śników psów. Studium leksykalno-pragma-
lingwistyczne, którą obroniła w paździer-
niku 2020 roku. Praca doktorska również 
powstała pod opieką naukową prof. Anny 

Piotrowicz. Z tematyką prowadzonych przeze autorkę badań języko-
znawczych nierozerwalne wiąże się jej największa pasja, jaką są psy. 
Jest aktywnym członkiem wspólnoty pasjonatów psów w przestrzeni 
wirtualnej.
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