OSNOVE DRESURE PSA

Vsak pes mora vedeti kako se bo sporazumeval z lastnikom.
Da bosta pes in lastnik složna mora lastnik psu posvetiti nekaj časa in mu razložiti kaj pomenijo določene
besede in kako želi, da se pes obnaša. Temu pravimo dresura psa. Besede, ki jih uporabljamo v dresuri
imenujemo komande.
Vsak pes je učljiv, dobro pa je, da ga spoznamo, saj so si med seboj zelo različni. Nekateri so plašni, drugi radi
divjajo, eni so napadalni in nekateri zelo leni. Vsi psi pa so sposobni razumeti nekaj osnovnih komand s katerimi
si lastniki pomagajo pri sporazumevanju.

NAPOTKI ZA OSNOVNO DRESURO PSA
osnovne pasje komande: za pasji ukaz vedno uporabimo isto besedo.
poleg, sedi,prostor,čakaj, stoj, taco, glas, prinesi,pusti, spusti, hop, stop,naprej, nazsj, okrog, čez, teci...
1. komande se pes uči postopoma, eno za drugo.
Ko pes obvlada prvo komando, začne z dojemanjem druge. Najprej psa učimo preprostih komand sedi, taco,
lezi, čakaj
2. ni vsak pes za vsako komando in vsako igro.
Pes podeduje instinkte s svojo pasmo. Če bomo od pudlja pričakovali enako obnašanje kot od nemškega
ovčarja bomo razočarani. Vsak pasemski pes je za nekatera dela odličen, drugih del pa preprosto ne mara.
3. dajte psu čas , da vas lahko uboga.
Ko psa učimo novih komand (sedi..) bo pes najprej ubogal le za delček sekunde. Takrat ga zelo pohvalimo.
Naslednjič bo sedel že dlje. Ko psa učimo se med komandami tudi igrajmo s psom. Pes med poukom naj ima
več časa za igro in le nekaj za šolanje.
4. ko pes že uboga določeno komando dodajajmo različne šume in zvoke , da ubogljivost učvrstimo.
Pes se mora kljub šumom držati komande
motimo ga lahko:
skakajoča žoga, piskajoča igrača, tek okoli psa,metanje preiboljškov okoli psa,
5. razdalja med psom in lastnikom Kadar psa učimo naj pes sedi pred, oziroma ob boku tistega, ki ga uči pes
naj bo oddaljen največ meter.Če je pes omaknjen več kot meter, mu bo pozornost pritegnilo vse drugo razen
komande.
6. različne lokacije.
Ko se pes nauči sedeti na komando, ga moramo privaditi, da se vsede tako v notranjih prostorih kot v naravi ali
sredi mesta.
6.1 . različne talne podlage pes se vsede na različne talne podlage na cement, na travo, na pesek, na zemljo ,
na sedež, surf, mizo, klop...
7. komande dajemo eno za drugovrazličnem zaporedju
a sedi, lezi, glas, hop, poleg
b. taco, glas , čakaj,lezi, glas
c. poleg, sedi, hop,sedi, čakaj
7. Vadimo psa v različnih situacijah
na sprehodu skozi mesto, pred bankomatombrez povodca, v dvigalu...
8. Psa učimo ob različnem dnevnem času: zjutraj, opoldne, popoldne zvečer, ponoči.
9. vadimo različne položaje in različne komande v nizu
iz sedi v prostor,iz prostora v hop...
10. vadimo psa, tako da sami menjamo položaj med komandami
stojimo na stolu, ležimo na tleh,stojimo na lestvi,visimo na drevesu,stojimo na vrhu tobogana ali stopnic
11. vadimo psa v tihem tonu, šepetajoč in glasno, pojoč..
12. ne vadimo s psom kadar smo nerazpoloženi
13. psa učimo večkrat na dan po nekaj minut, najbolje vsak dan Ko je pes vajen treninga naj bo ta dolg
največ 20 minut
14. vsaka učna ura s psom naj bo zabavna tako psu kot lastniku. Med ukazi se vedno kratko poigramo s
psom,
15. psa zelo pohvalimo, kada je ubogljiv in ignoriramo, kadar nas ne upošteva
psa ne hranimo med treningom s priboljški, saj jih bo v tem primeru vedno pričakoval. Pes je bolj ustrežljiv na
ljubezen kot na hrano, ki jo dobi za nagrado ob sodelovanju
16. psa ne kaznujemo, ne tepemo in ne kričimo nanj. S psom delamo prijazno
17. psu med treningom se ne smejimo. zasmehovanje psa užali in ga poniža
18. psa med treningom ne božamo po glavi božanje po glavi psa, ki dobro sodeluje ponižuje.
19 . potrpežljivost Včasih pes ne razume kaj želimo od njega. To nas lahko ujezi. Takrat trening prekinemo in
čez nekaj minut psu poizkušamo dopovedati kaj želino na drug način.
20. trener mora vedeti in si predstavljati, kaj hoče od psa.
Če trenerjiu ni jasno kaj želi tudi pes ne bo vedel kaj se pričakuje od njega.
21 trener uporablja ime psa ob komandi
Tarzan sedi, Tarzan prostor.... psu je njegovo ime všeč in ga rad sliši zato na komando bolj ustrežljiv
21 vrstni red komandiranja :pozornost, komanda, demonstracija, pohvala
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KARIERA S PSMI
HANDLER: handler rokuje z psmi, ki so mu jih zaupali lastniki. Pripravi jih do nastopanja v ringu, pravilne hoje, teka
v ringu in stojne drže. Če pes v dvominutnem nastopu zmaga, handler dobi dodatno plačilo od lastnika
zmagovalnega psa
SHOW RING PASJI SODNIK Na pasjih razstavah pasmi sodi sodnik. Ta ima ustrezno znanje o pasmi, ki jo
ocenjuje. Sodnik sodi le eni pasmi . sodnik je v ddelo s psmi vključen vsaj 10 let, pogosto je sodnik tudi rejec takih
psov.
PASJI SALONI – FRIZER ZA PSE
veliko pasem potrebuje redno in ustrezno striženje in česanje . v pasjih salonih imajo za to ustrezno opremo, mize,
šampone, brivnike in krtače.
v salonu psa okopajo, ostrižejo, posušijo, počešejo, ostrižejo nohte in očistijo ušesa
PASJI TRENERJI
učijo pse, njihove lastnike in oba skupa .
Pasji trenerji so psecializirani za probleme v obnašanju psov, nekateri trenerji učijo pse loviti, iskati ali režševati.
pasji trenerji delajo v:
zavetiščih, veterinarskih klinikah, na polivicijskih oddelkih, v kinološlih društvih
PASJI VARUH IN PASJI SPREHAJALEC
Sprehajalec psov pse, ki se med seboj dobro razumejo odpelje na sprehod enkrat do dvakrat na dan. Za te
sprehode jim lastniki psov plačajo.
ŽIVALSKI BEHAVIORISTI – psihologi za živali in njihova vedenja
PASJI HOTEL
VZGOJA DELOVNEGA PSA
Agility
Show - razstavni pes - rejci
Vlečni pes
Tekač
Vprežni pes
Lovski pes, gonič divjadi in obvodnih živali
Jamar
Reševalski pes
Service dog
Terapevtski pes
Policijski pes
Vojaški pes
Krvosledec
Snifer
...
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