Učenje prinašanja, le kopenski del brez prostega iskanja ter brez sledi/vlečke
•

Učenje za retrieverja ustrezne reakcije na 1 pisk s piščalko (pes se obrne proti
vodniku, se usede in spremlja njegova navodila) razstavimo lahko na več korakov tj.
na pozornost na vodnika na daleč, ter na sedi (blizu oz. kasneje daleč). Psu 1 pisk
mora pomeniti nekaj dobrega, saj se bo moral ustaviti tudi med galopom po dummy.
Potrebno je res paziti pri učenju te vaje, da ne zamorimo psa, in da mu bo ta vaja še
boljša kot pa sam dummy, sicer ga med galopom po dummy ne bomo mogli zaustaviti.
Najprej začnemo graditi pozornost na pisk. Z mladičkom, ali pa odraslim psom,
vadimo to vajo najprej v nadzorovanem okolju z malo motnjami, ko je pes le par
metrov stran od vodnika in nanj nepozoren. Zapiskamo in ob takojšnjem pogledu psa
svojega vodnika psu na njegovo levo ali desno vržemo žogico, dummy ali pa hrano nagrado. Načeloma je lahko na zimskih sprehodih to tudi snežna kepa. Vendar ne
mečemo v psa in se potrudimo, da bo psu to vedno žurka.
Za nagrado tukaj priporočam hrano, da se vaja ne bo "tepla" z vajo za steadiness
opisano v prejšnjem delu (sicer pa bo pes s časom pokapiral, kdaj je dummy "happy
dummy" in kdaj je dummy "dummy", ker bo naša mimika, skupaj z besedami in barvo
glasu drugačna). Vsekakor pa je najbolje, da se pri tej vaji uporabi kliker.
Če pes ob pisku ne pogleda, ga takoj pokličemo še z imenom, na katerega se odziva.
Načeloma lahko delamo tudi v obratnem vrstnem redu tj. najprej ime, potem pisk in
nato še nagrada. Vendar se veliko psov ozre ob novih, nenavadnih zvočnih in ostalih
spremembah, tako bodo prvi koraki spoznavanja 1 piska hitri.
Če pes na 1 pisk začne teči proti nam, nagrada ne sme biti v liniji prihoda proti
vodniku, temveč mora biti vržena na levo oz. desno stran psa, kjer je bil prej. Seveda
tako da pes vidi in da psa ne zadenemo. Prav tako se ne sekirajmo preveč, če psu tu in
tam vržemo nagrado v smeri teka proti nam. Poskušamo pa vseskozi vreči nagrado v
trenutku, ko nas pes le pogleda in se še ne premakne oz. da bi začel teči proti nam.
Ko imamo kolikor toliko narejeno pozornost na daleč, dodamo še povelje sedi. Če pes
že zna sedi, lahko le še dodamo besedno povelje po pisku in ko dobimo pozornost na
psa. Takoj ko izvede še sedi, sledi nagrada oz. klik-nagrada.
Če pes še ne zna sedi, ga učimo te vaje posebej s pozitivnimi metodami (z
vabo/luringom, oblikovanjem/shapingom ali pa z ujetjem položaja/capturingom; ne
pozabite na kliker ter nagrado), v naši bližini, lahko tudi že z uporabo piščalke (kot
opisano v prejšnjem delu) in nato oddaljujemo razdaljo od vodnika.
Na koncu povežemo pozornost ob pisku na daleč ter sedi še z vajo, kjer pes sedi na
sredi, mi pa okoli njega mečemo dummyje, ki jih on ne gre iskati (v prejšnjem delu
opisana vaja za steadiness). Pred vsakim metom dummyja psu zapiskamo,

poveljujemo sedi, z roko mu kažemo znak za sedi (če ga pes pozna)…, ko lepo pridno
sedi, sledi nagrada. Nagrada je lahko tudi pobran dummy, ki bo naj na začetku, ko pes
še ne zna usmerjanja in ko obstaja možnost nakupovanja, le eden (ostale pobere
vodnik).
Načinov učenja posamezne vaje je veliko. Uporabimo tisto, ki deluje na našem psu in
ki je vodniku blizu. Edino moramo paziti, da zaradi napačnega pristopa ne pokvarimo
psa na poti do cilja tj. tudi klikati je potrebno ob pravih trenutkih.

