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Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy
uczenia
Problemy wynikające z zachowań psów często nie są problemami
stricte czworonogów, a ich właścicieli. Dlaczego? Głównie dlatego, że
to właściciel nieraz traktuje psa jak człowieka, co jest zarówno
nieprawidłowe dla wzajemnej relacji, jak również sprawia, że ani pies,
ani człowiek nie są zadowoleni ze swoich wzajemnych zachowań. Jak
więc uczyć psa, aby przynosiło to zadowalające efekty, a także było
przyjemne dla obu stron?
Pies towarzyszy coraz większej ilości ludzi, którzy często chcą
świadomie go wychować i sprawić, że będzie zachowywał się w
określony, akceptowany przez nas sposób. Niestety okazuje się, że jest
to często niemożliwe nie z powodu ograniczeń psiej natury, a z powodu
człowieka, który nie uświadamia sobie podstawowych prawd o swoim
czworonogu.

Pies to nie ćzłowiek
Pies jest istotą czującą, której należy się ze strony człowieka szacunek
oraz odpowiednia opieka. Niemniej jednak nie jest człowiekiem i
traktowanie go jako człowieka może sprawić, że będziemy mieli nie
lada kłopoty z jego zachowaniem. Przede wszystkim musimy pamiętać,
że pies nie rozumie naszych słów jako takich – nie zna ich sensu
wynikającego z tego, co my przez nie rozumiemy. Podstawowym i
bardzo skutecznym sposobem nauczania psa jest skojarzenie pewnych
słów z określonymi zachowaniami czy przedmiotami. Oznacza to, że
możemy nauczyć psa siadania jako zachowania również na słowo, które
nie będzie miało z tą czynnością nic wspólnego, np. „klocek”. Pies nie
wie, czym jest klocek, natomiast na podstawie nauki, którą razem
przeprowadzamy uczy się, że to konkretne słowo brzmiące w ten
konkretny sposób oznacza ni mniej, ni więcej, że musi usiąść. Można tę
zależność zaobserwować w przypadku słów, których psy uczą się same.
Wiele czworonogów entuzjastycznie reaguje na słowo „spacer” czy
„piłka”, bowiem nieświadomie często je wypowiadamy w towarzystwie
psa, a zaraz po tym słowie następuje konkretna czynność. Im więcej
powtórzeń, tym szybciej pies kojarzy, o co chodzi z danym słowem
oraz jakie wówczas właściciel ma wymagania czy intencje.

Konsekwencja przede wszystkim
Jednym z powodów, dla których często nie udaje się wyćwiczyć z psem
odpowiednich zachowań, jest brak konsekwencji w postępowaniu
człowieka. Jeśli nie chcemy, aby pies wchodził na łóżko, nie
powinniśmy go w ogóle tam wpuszczać, a gdy wejdzie – kategorycznie,
acz łagodnie, żądać natychmiastowego zejścia. Jeżeli raz, w zależności
od humoru, pozwolimy psu spać w łóżku, a za drugim razem będziemy
na niego krzyczeć, gdy wejdzie na łóżko, pies nauczy się dwóch rzeczy.
Po pierwsze tego, że nie obowiązują go właściwie żadne zakazy, bo co
raz zakazane, za drugim razem może okazać się dozwolone. Po drugie
tego, że właścicielowi nie można ufać – raz na coś pozwala, a za
drugim razem krzyczy i reaguje nieadekwatnie do sytuacji, wzbudzając
w psu strach. To bardzo utrudni nie tylko wspólną naukę, ale również
codzienne życie z czworonogiem.

Co warto mieć podćzas nauki?
Nauka powinna być dostosowana długością oraz intensywnością do
możliwości i umiejętności danego psa. Niektóre psy będą chętniej
pracować w krótszych sesjach (ok. minutowych), ale częściej – dla
innych lepszym rozwiązaniem będą sesje dłuższe (2-3 minuty), ale o
wiele rzadsze. Nie można dopuścić do sytuacji, w której pies znudzi się
tym, co z nim robimy, i sam zrezygnuje z kontaktu – wówczas można
powiedzieć, że ponieśliśmy porażkę, ponieważ nie dostosowaliśmy
odpowiednio treningów do możliwości naszego czworonoga.

Drugą kwestią jest odpowiednia motywacja. Podczas treningu warto
mieć różne rzeczy, które motywują do pracy naszego psa. Dla jednego
czworonoga będą to różne smakołyki. W przypadku nagradzania
jedzeniem warto stopniować „siłę” nagrody – zwykłe smaczki, które
pies dostaje często, powinny pojawiać się, gdy ćwiczymy coś, co pies
już umie; rozmaite rarytasy, za którymi pies szaleje, powinny pojawiać
się dość rzadko i jako nagrody za rzeczy trudne i takie, których pies
dopiero zaczął się uczyć. Smakołyki dobrze mieć w saszetce,
szczególnie na spacerze, aby łatwo było do nich sięgnąć. Dodatkowo
można psa również nagradzać wspólną zabawą – warto do tego celu
mieć szarpak czy inną zabawkę, którą pies bardzo lubi i która wyraźnie
go motywuje.
Bardzo przydatną rzeczą w treningu jest również kliker. Jest to małe
urządzenie, które po naciśnięciu wydaje „klik” o różnej głośności i
natężeniu, w zależności od producenta i samego klikera. Urządzenie to
należy skojarzyć psu na zasadzie klik=nagroda (najlepiej smakołyk) za
dobrze wykonane zadanie. Pozwala to o wiele przyspieszyć samą
naukę. W przypadku psów, które obawiają się tego dźwięki, można
dostać w sprzedaży specjalne, ciche klikery, dostosowane do bardziej
wrażliwych czy strachliwych psów.

Zapraszamy do sklepu!

