SZKOLENIE SZCZENIAKA
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Oglądanie szczeniąt na zajęciach psiego przedszkola, kiedy dobrze się bawią, oczywiście bez
smyczy, kiedy chętnie i z radością reagują na komendy i sygnały optyczne, jak na przykład
SIAD, DO MNIE, RÓWNAJ, LEŻEĆ, sprawia, że często zapominamy o dwóch najważniejszych
powodach, dla których uczestniczymy w zajęciach ze szczeniakami. A są to nauka kontroli
uścisku szczęk oraz socjalizacja z ludźmi. Lekcje w psim przedszkolu, gdy szczeniaki są bez
smyczy, są dla nich czymś na kształt akademii, w której mogą bawić się w gryzienie i
pozorować walkę z innymi psami. W ten sposób nabierają pewności siebie i uczą się zasad
współżycia, co w późniejszym okresie przekłada się na przyjazne relacje z ludźmi, a w
szczególności z mężczyznami i z dziećmi.
PODSTAWOWE MANIERY
Podobnie jak pies, również każdy właściciel
wymaga pewnego treningu, aby mógł
kontrolować psa, zapanować nad tym, gdzie
jest jego pies i co robi. Oczywiście, pewne
elementy treningu posłuszeństwa mogą
pojawiać się na każdym etapie psiego rozwoju.
Ale jakoś już tak jest, że o wiele łatwiej,
szybciej i przyjemniej pracuje się ze
szczeniakiem. Tak naprawdę posługując się
najnowszymi badaniami z zakresu psychologii,
stosując przyjazne dla psów i dla ich
opiekunów metody, już trzymiesięcznego
szczeniaka
można
nauczyć
sygnałów
optycznych i można kontrolować go bez
smyczy.
MODYFIKACJA ZACHOWAŃ
Podobnie rzecz wygląda z psami dorosłymi,
których można nauczyć pewnych nowych
zachowań na każdym etapie życia, chociaż im
starszy jest pies tym gorsze są rokowania.
Modyfikacja zachowania wymaga od nas
przełamania stereotypu związanego z
dotychczasowym złym zachowaniem i
zastąpienie go nowym przyzwyczajeniem.
Ponieważ wytępienie dobrych zachowań jest
równie ciężkie jak złych, mądrzy właściciele już
od samego początku uczą swoje szczenięta
dobrych wzorców zachowań, takich, które
będą właściwe i akceptowane przez innych,
np. co można gryźć, gdzie należy kopać, kiedy
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można szczekać, jak poprawnie chodzić na
smyczy i jak witać się z ludźmi.
SOCJALIZACJA
Socjalizacja, podobnie jak nauka kontroli
gryzienia musi się jednak zamknąć w
odpowiednich ramach czasowych. Inaczej niż
trening posłuszeństwa czy modyfikacja złych
zachowań, socjalizacja oraz nauka siły
gryzienia muszą zakończyć się w wieku
szczenięcym. Działania prewencyjne są
kluczem do sukcesu, odkładanie ich na później
jest skrajną głupotą. Zapobieganie przyszłym
problemom jest dość łatwe, skuteczne i
niewymagające wielkiego nakładu sił, podczas
gdy
rozwiązywanie
problemów
z
niewłaściwym zachowaniem u dorosłego psa
jest czasochłonne, trudne a często też
niebezpieczne.
Temperament każdego psa musi być nieco
zmodyfikowany, to znaczy musi być
dopasowany w pewnym stopniu do stylu życia
opiekuna. Każdy pies jest inny. Niektórym brak
pewności siebie, inne są zbyt nachalne. Jedne
są niemrawe, a inne zbyt aktywne. Są psy
nieśmiałe, wycofane, zachowujące dystans,
aspołeczne czy samolubne, a z drugiej strony
mamy takie, które są nad wyraz przyjazne lub
hałaśliwe. Ludzie zdają się nie pamiętać, że
pies nie jest całkowicie udomowiony do
momentu, kiedy nie nauczy się odpowiednio
zachowywać i nie jest w pełni zsocjalizowany;

tak aby móc cieszyć się z towarzystwa ludzi,
innych psów oraz innych zwierząt.
Większości potencjalnych problemów w
relacjach miedzy psami można uniknąć
poprzez stworzenie okazji szczeniakom do
zabawy z innymi szczeniakami i psami.
Szczenięta w zasadzie same uczą się jak być
przyjaznym i towarzyskim w stosunku do
innych psów, a przyjaźnie nastawiony pies
zawsze wybierze raczej zabawę niż ucieczkę,
chowanie się przed innymi czy walkę.
Poza tym, twój szczeniak potrzebuje wiele
pracy, aby stać się pewnym w relacjach z
ludźmi, szczególnie z mężczyznami, dziećmi i
nieznajomymi. Twoja misja zatytułowana
„Właściciel Szczeniaka” ma na celu nauczenie
psa nie tylko tolerancji, ale przede wszystkim
zadowolenia z obecności i działań, jakie
podejmują ludzie w jego obecności. W
szczególności musisz odwrażliwiać szczeniaka
na każdą możliwą do wyobrażenia,
potencjalnie niebezpieczną sytuację jak na
przykład pieszczoty, dotykanie, przytulanie i
obejmowanie psa przez dzieci, mężczyzn i
nieznajomych. Ma to szczególne znaczenie,
kiedy w pobliżu są cenne dla psa rzeczy, jak
miska, zabawki czy kości. Oprócz zajęć w psim
przedszkolu zorganizuj psie party w domu. Nie
ukrywaj swojego szczeniaka. Pozwól innym na
zabawę z nim i żeby on miał okazję zobaczyć,
że ludzie są przyjemni. Przyjęcia socjalizacyjne
to wspaniała okazja, aby nauczyć przyjaciół jak
mogą ci pomóc w szkoleniu psa.
NAUKA KONTROLI GRYZIENIA
Kontrola
gryzienia
jest
zdecydowanie
najważniejszą rzeczą, jaka powinna cechować
każdego psa, a nauczyć się jej trzeba w wieku
szczenięcym. W planie szkolenia szczeniaka
jest to twój najważniejszy punkt. Kontrola
gryzienia to polisa bezpieczeństwa w razie
wypadku. Pomaga zapobiec pogryzieniom,
jeśli zdarzy się sytuacja kryzysowa i działa na
korzyść innych psów i ludzi. Kontrola gryzienia
nie oznacza, że kiedy pies się przestraszy lub
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zdenerwuje, to nie zareaguje. Przeciwnie,
mechanizm uruchamia się, gdy pies reaguje
nagle, na przykład na dziecko, które się
potknie i przewróci na niego, kiedy on właśnie
gryzie kość. Większość psów reaguje kiedy coś
im się stanie, kiedy się przestraszą lub ktoś je
zaskoczy. Pies, u którego wyćwiczono kontrolę
gryzienia najwyżej się żachnie, warknie lub
kłapnie wyrządzając niewielka szkodę, albo
obejdzie się bez żadnych uszkodzeń. Prognoza
w takim przypadku jest dobra ponieważ
problem może być rozwiązany łatwo i
bezpiecznie przez intensywniejszą socjalizację
psa i za pomocą warunkowania klasycznego.
Natomiast pies bez takiej nauki może
dotkliwie pogryźć i spowodować poważne
obrażenia.
Psy uczą się kontroli gryzienia i wiedzą, że
kiedy używają szczęk to powodują ból. Uczą
się tego w trakcie zabawy w walkę i przez
gryzienie w wieku szczenięcym. Szczeniaki
bawią się do momentu, aż jeden ugryzie
drugiego zbyt mocno. Zabawa natychmiast się
kończy, ponieważ poszkodowany szczeniak
piszczy i liże rany. Wznowiona zabawa ma już
zdecydowanie wolniejszy i łagodniejszy
przebieg.
Psie przedszkole i place zabaw dla psów,
gdzie biegają one luzem są najlepszymi
okazjami do nauki kontroli gryzienia i
wyrobienia miękkiego pyska. Zapisz się na
zajęcia psiego przedszkola jak najszybciej.
Jeśli
potrzebujesz więcej informacji
przeczytaj tekst pt. „After You Get Your
Puppy” i „How to Teach A New Dog Old
Tricks”. Obejrzyj również film pt. Sirius Puppy
Training
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.
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