NASZE ŻYCIE Z PSEM W CZASIE PANDEMII
Drodzy Bursjanie,
tym razem napisałam do Was o domowych pupilach, a konkretnie o psach, również
dotkniętych skutkami pandemii.
Każdy kto zaprosił do swojego życia psa, zrobił z niego członka rodziny. To nie
zabawka, nie kolejny pluszak, ale istota żywa, o którą musimy dbać, zapewnić opiekę
i postępować z nią odpowiedzialnie.
Wprowadzone ograniczenia znacząco wpłynęły na naszą aktywność. Osoby, które nie
ukończyły 18 roku życia nie mogą poruszać się w przestrzeni publicznej bez opieki
dorosłych.
Oznacza to, że większość z Was nie może samodzielnie wyprowadzić pupila,
a o dłuższym spacerze w najbliższym czasie w ogóle możemy zapomnieć. Pozostała nuda,
nuda i jeszcze dla odmiany nuda. Leniwe przeciąganie się w legowisku, a za wybieg służy
droga do miski i z powrotem.
Co zrobić więc, żeby Wasze zwierzątko przestało przesypiać większą część dnia?
Recepta jest prosta. Zadbajcie o jego kondycję poprzez zabawę w domu. Psy to bardzo
mądre zwierzęta, szybko się uczą. Trzeba podkreślić, że wykonywanie poleceń to nie tylko
nauka, ale dobre lekarstwo na nudę.
Rozpoczynając edukację należy pamiętać, że każde stworzenie ma własne tempo
nauki, nie oczekujmy efektów po pierwszym czy drugim powtórzeniu, ważna jest
systematyczność ćwiczeń oraz motywacja, najpierw w formie smakołyku, później możemy
stosować pochwałę.
I najważniejsza sprawa! Postawienie celu w postaci opanowania sztuczki działa
motywująco, jednak najwspanialszy rezultat szkolenia to zrodzona więź i wspólna zabawa.
Możemy uczyć zwierzęta młode i starsze, wiek nie ma znaczenia, liczy się stan
ducha:) Nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, ale o to, by każda ze stron czerpała z tego radość.
Nic na siłę, spróbujcie prostych sztuczek, za smakołyki mogą posłużyć marchewka
i jabłko. Osobiście, chętnie korzystam z ćwiczeń przedstawionych przez treserkę
i behawiorystkę na kanale
www.youtube.com/watch?v=2Xr4gS7R6Sc,
a praktyczne porady na temat postępowania z psem znajdziecie też na
https://piesologia.pl/blog/

Jako odpowiedzialni właściciele psów i innych zwierząt pamiętajcie również o:
- myciu rąk przed kontaktem ze zwierzęciem, a także po nim,
- higienie rąk również w przypadku kontaktu z jedzeniem, miskami, innymi akcesoriami
czy odpadkami po zwierzęciu,
- sprzątaniu po zwierzętach, a także dezynfekowaniu miejsca, w których śpią czy jedzą,
- unikaniu dotykania oczu, ust i nosa, szczególnie po kontakcie ze zwierzętami.
Życzę dobrej zabawy i dajcie znać jak Wam poszło.

Pozdrawiam serdecznie
Justyna Hnat-Bojar

