MÓJ SZCZENIAK GRYZIE!

© Ian Dunbar

Szczenięta gryzą. I dzięki Bogu za to! Zabawy imitujące walkę i gryzienie są absolutnie
konieczne aby twój szczeniak kontrolował siłę gryzienia gdy dorośnie.
SZCZENIĘTA GRYZĄ I JEST TO NORMALNE,
NATURALNE I KONIECZNE!
Kiedy szczeniak gryzie, to nie jest w stanie
wyrządzić ci większej krzywdy, jednak wiele
ukąszeń jest dość bolesnych i wywołuje u
opiekunów odpowiednią reakcję – krótki
okrzyk i przerwanie niezwykle przyjemnej sesji
zabawowej. W ten sposób szczeniak uczy się,
że jego ostre zęby i niewielki nacisk szczęk
może wyrządzić krzywdę. Ponieważ zabawa
jest dla niego olbrzymią przyjemnością,
szczeniak będzie uczył się kontroli siły nacisku
szczęk, aby opiekun nie przerywał tej
czynności. Jest to sposób na to, żeby twój
szczeniak nauczył się delikatności zanim
pojawią się wielkie zęby i mocne szczęki
dorosłego psa.
Całkowity zakaz gryzienia w przypadku
szczeniaka może przynieść pewien chwilowy
efekt i ulgę dla opiekunów, jednak jest to
potencjalnie niebezpieczne, a to z tego
względu, iż pies nie nauczy się, że za pomocą
swoich szczęk może spowodować ból. Stąd,
jeśli
kiedykolwiek
sprowokujemy
lub
przestraszymy takiego psa, kiedy on
wydorośleje, to pogryzienie może być bardzo
bolesne i dotkliwe.
Oczywiście szczenię i zabawa w gryzienie
musi przebiegać w kontrolowanych przez nas
warunkach.
Musimy
pamiętać
o
systematycznej
nauce,
która
przynosi
stopniowe postępy. Zanim zabronimy
całkowicie psu podgryzania, musimy nauczyć
go kontroli nacisku szczęk. Kiedy już twój
szczeniak będzie miał miękki pysk będziesz
miał sporo czasu na kontrolę i ograniczanie
częstotliwości gryzienia, które jest już w miarę
delikatne.
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Nauka kontroli gryzienia powinna przebiegać
w dwóch etapach: najpierw uczymy psa, aby
nas nie krzywdził, a następnie uczymy go, by
nie zwiększał nacisku, kiedy cię chwyci
szczękami. Chcemy aby gryzienie zamieniło się
w delikatne chwytanie zębami.
Nauka delikatnego chwytania zębami to
również dwa etapy: na początku uczymy psa,
że delikatny uścisk zębami jest w porządku, ale
pies musi przestać to robić, kiedy go o to
poprosimy, a następnie pies musi się nauczyć,
że on nigdy nie inicjuje tej czynności, chyba, że
go o to poprosisz.
BEZ BÓLU
Nie musisz wcale krzywdzić czy straszyć
swojego szczeniaka, żeby nauczył się, że
gryzienie sprawia ci ból. Proste „au!”
wystarczy. Jeśli szczeniak rozpozna twoje
„au!” jako sygnał do przerwania gryzienia i
rzeczywiście przestanie to robić, podaj mu
nagrodę, zachęć do wykonania siadu
(potwierdzasz w ten sposób, kto kontroluje
sytuację) i podaj mu smaczek z suszonej
wątróbki, a następnie wróćcie do zabawy. Jeśli
szczeniak zignoruje krótkie „au!” i gryzie dalej,
spróbuj „auuuuu!!!” i wyjdź z pomieszczenia.
Wróć po około 30 sekundach i zanim wrócicie
do zabawy zachęć go smaczkami do
wykonania siadu i leżenia żeby nieco ochłonął.
Nie próbuj sięgać w kierunku obroży czy tym
bardziej wynosić go do innego pokoju za karę.
W taki sposób tracisz kontrolę i pies może cię
ugryźć jeszcze raz. W związku z tym musisz
pamiętać by bawić się z psem w
pomieszczeniu, w którym możesz bezpiecznie
zostawić psa, gdyby nie zareagował na twój
okrzyk. Jeśli pies cię zignoruje, straci kompana
do zabawy.

BEZ PRESJI
Kiedy już osiągniemy taki etap, że podgryzanie
jest delikatne, musisz wciąż udawać, że to
jednak cię boli. Za każdym razem, kiedy
szczeniak mocniej ugryzie, wydaj taki okrzyk
jakby cię mocno bolało. Szczeniak wkrótce
pojmie i pomyśli: „Uuuuuuu, ci ludzie są jacyś
bardzo wrażliwi. Muszę ich trochę słabiej
gryźć”. Moc, jaką psy wkładają w gryzienie
zmniejszy się z czasem, aż stanie się
delikatnym braniem naszych rąk do pyska.
Nigdy nie pozwalaj szczeniakowi na gryzienie
włosów i ubrań. Włosy i ubrania pozbawione
są czucia. Pozwalanie psu na gryzienie
włosów, szalików, butów, nogawek czy rąk, na
których mamy rękawice sprawia, że pies gryzie
coraz mocniej i blisko naszego ciała.
ZOSTAW!
Kiedy pies już nie używa siły i dopiero wtedy,
gdy delikatnie łapie zębami, zacznij ćwiczyć z
nim, żeby coraz rzadziej to robił. Naucz
szczeniaka komendy „zostaw!” posługując się
kawałkami jego suchej karmy (zobacz film
SIRIUS Puppy Training). W ten sposób
szczeniak nauczy się, że delikatne chwytanie
zębami nie jest złe, ale kiedy tylko wydasz mu
komendę „zostaw!”, pies natychmiast ją
wykona.
SZCZENIAKOWI
NIGDY
NIE
WOLNO
INICJOWAĆ GRYZIENIA.
Na tym etapie szczeniak nigdy nie powinien
inicjować gryzienia (chyba, że my go do tego
zachęcimy). Więcej informacji na temat
podstawowych zasad nauki kontroli gryzienia
znajdziecie
w
naszej
broszurze
pt.
„Zapobieganie agresji”. Opisujemy tam
różnego rodzaju ćwiczenia jak zabawa w
walkę, karmienie z ręki czy przeciąganie.
Takie ćwiczenia prowadzą to tego, że dzikie
na punkcie gryzienia szczenięta wyrastają na
delikatne psy, ponieważ w wielu przypadkach
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ich
bolesne
ugryzienia
w
okresie
młodzieńczym spotkały się z odpowiednią
reakcją ze strony opiekunów. Z drugiej strony
szczenięta, które rzadko się bawią, czy nie
mają okazji do interakcji z innymi psami,
szczenięta, które rzadko łapią zębami swoich
opiekunów (ponieważ są np. nieśmiałe,
lękliwe i wycofane) oraz rasy uznawane za
łagodne, mogą nie mieć okazji aby nauczyć się
tego, jak bolesne i mocne może być ich
ukąszenie. To jeden z głównych powodów, dla
których powinieneś natychmiast zapisać się do
psiego przedszkola.
Jeżeli zdarzy się pogryzienie w wieku
dorosłym, wtedy zarówno prognoza na
rehabilitację i los takiego psa zależy od tego,
jak poważne są obrażenia, a to w znacznym
stopniu wynika z tego, jak ćwiczono kontrolę
nacisku szczęk w okresie szczenięcym.
Najważniejsza lekcja przeżycia dla szczeniaka
oznacza naukę prostej zależności – gryzienie
powoduje ból! Szczeniak nauczy się tego pod
warunkiem, że będzie miał okazję pobawić się
w walkę z innymi szczeniakami i ludźmi. W
trakcie takich sesji ważna jest również
odpowiednia reakcja na ukąszenia.
Jeśli
potrzebujesz więcej informacji
przeczytaj broszurkę pt. „Zapobieganie
agresji”. Obejrzyj również film pt. Sirius
Puppy Training i Biting do kupienia na portalu
www.amazon.com. Jeśli wydaje ci się, że nie
radzisz sobie z zabawą w gryzienie
natychmiast szukaj pomocy w dobrych
szkołach i u doświadczonych trenerów.
Ian Dunbar

