SPOSÓB NA TRENING Z PSEM W WIELKIM
MIEŚCIE
W ostatnim czasie panuje powszechna opinia, że posiadanie psa w mieście nie jest dla niego
dobre. Istnieje mit, że zwierzęta są szczęśliwsze żyjąc na wsi lub na przedmieściach w domu z
dużym ogrodem, gdzie mają dla siebie dużo przestrzeni. Istnieje wiele sposobów na trening z
psem mieszkając w mieście. Dlaczego ograniczać naszego psa tylko i wyłącznie do spacerów w
sąsiedztwie? Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pies ma swoje potrzeby a warunki
miejskie nie muszą ich ograniczać. Właściciele powinni spojrzeć na miasto jako na gigantyczny
plac zabaw. Często to tylko sprawa wyobraźni.
Jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie terenu miejskiego to wspólny bieg z psem.
Bieganie nie jest wskazane tylko dla psów rozwijających się gdyż nie mają jeszcze
wykształconego systemu kostnego. Jednakże, gdy szczenię skończy 9 miesięcy, będzie gotowe
na wspólny dłuższy jogging. Zanim rozpoczniemy regularny trening należy jednak skonsultować
ten pomysł z lekarzem weterynarii.
Wiele ras psów zostało stworzonych po to, aby biegać. Dlaczego więc nie podzielać pasji
czworonoga? Uprawiając biegi razem z psem dobrze jest mieć go na smyczy i wziąć pod uwagę
ruch uliczny. Wiem, że biegacze nie lubią zatrzymywać się na przejściach ale jest
niedopuszczalne zmuszać psa do pokonywania ulicy bez odpowiednich komend. Dobiegając do
przejścia i widząc czerwone światło, biegnijmy w miejscu, zróbmy to samo na przejściach bez
sygnalizacji...
W przypadku biegania w parku, nie trzeba uważać już na przejścia dla pieszych. Dobrze jednak
będzie nauczyć swojego psa zatrzymywania się w strategicznych miejscach, takich jak parkingi
lub skrzyżowania alejek. Dobrze byłoby korzystać ze smyczy z amortyzatorem oraz specjalnego
pasa, do którego dopinamy smycz. W ten sposób bieganie stanie się wygodniejsze dla nas i
naszego psa.
Bieganie uczy psa podążania za właścicielem. Pies nie musi przez cały czas idealnie biec przy
nodze lecz to na czym powinno nam najbardziej zależeć, to utrzymanie wspólnego tempa. W
przypadku, gdy nasz pupil ma na sobie szelki, może biec przed właścicielem. Dogtrekking to
również doskonały sposób na rozbudowanie mięśni. Należy tylko brać pod uwagę warunki
atmosferyczne i nie biegać z psem podczas upałów. Warto sprawdzić psie łapy i poduszki po
treningu, bo mogą one zostać zdarte przez kontakt z podłożem.
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