
Obroże „treningowe”, takie jak kolczatki, obroże elektroniczne i łańcuszki do podduszania (dławiki), oferują pociąg do 
szybkiej naprawy. Twój pies jest ciągnie i napina smycz a dławik czy kolczatka są w stanie to zredukować. Problem 
polega na tym, że faktycznie mogłeś tymczasowo rozwiązać problem (który prawdopodobnie powróci, gdy tylko dławik/
kolczatka zostanie zdjęta), jednak ryzykujesz stworzeniem innych problemów, często znacznie gorszych od pierwotnego.

Jak one działają?
Tego rodzaju obroże awersyjne mają na celu ograniczenie niepożądanych zachowań poprzez wywoływanie nieprzyjemnego 
odczucia, takiego jak uszczypnięcie na szyi, podduszenie lub wstrząs, w trakcie prezentowania niepożądanego zachowanie 
przez zwierzę (takie jak ciągnięcie za smycz). Chodzi o to, że zwierzę działa w celu uniknięcia nieprzyjemnych wrażeń i przestaje 
wykazywać niepożądane zachowanie.

Potencjalne problemy
Emocjonalny ból
Jednym z problemów z takimi narzędziami awersyjnymi są zaburzenia emocjonalne, jakie mogą one powodować. Awersje mogą 
prowadzić do nieufności, niezrozumienia, a nawet agresji. Pies próbujący przyjaźnie nawiązywać kontakt z innymi psami (często 
ciągnący za smycz) zostanie zamiast tego potraktowany bólem wbijających się kolców kolczatki. Może on łatwo skojarzyć ból z 
widokiem lub interakcją z innym psem, prawdopodobnie reagować agresją wobec tego psa lub nawet wszystkich psów.

Ból fizyczny
Awersyjne obroże mogą powodować fizyczny ból. Obroże które dodatkowo podduszają narażają psy na ryzyko uszkodzenia przełyku 
lub tchawicy. Kolczatki mogą zadrapać lub nakłuć skórę wokół szyi psa. Elektryczne obroże mogą powodować uszkodzenia, od 
zaczerwienienia i podrażnienia do infekcja i śmierć tkanek, w zależności od ciasności obroży i czasu noszenia. Psy są odpornymi 
zwierzętami i mogą budować odporność na wstrząs lub ból związany z uszczypnięciem/zadławieniem kolczatki, czyniąc je 
nieskutecznymi.

Nie ucz psa, co ma robić.
Awersyjne obroże skupiają się na powstrzymaniu zachowania, a nie na uczeniu zwierzęcia, co ma robić. Pies uczy się „Ała, że boli, 
kiedy ciągnę! Ale nie wiem, co chcesz, żebym ZROBIŁ. Czy powinienem całkowicie przestać się ruszać i zamiast tego po prostu usiąść 
tutaj? Przyjemny spacer może szybko stać się niespokojnym, ponieważ im bardziej pies odczuwa bolesne odczucia, tym bardziej 
zaczyna nie ufać swojemu otoczeniu. „Co spowodowało ten ból? Czy to się ruszało? Czy chodził? Czy to był ten pies, którego 
widziałem, kiedy ciągnąłem? Czy to był mój właściciel? 

Chociaż na zewnątrz pies może sprawiać wrażenie, że "radzi sobie lepiej": (np. mniej ciągnie), zwracaj uwagę na bardziej subtelne 
oznaki, że jest zestresowany, takie jak ziewanie, oblizywanie warg, rozszerzone źrenice, mruganie, kichanie, odwracanie się, szybkie 
dyszenie, podkulanie ogona, kładzenie uszu do tyłu, drapanie się po szyi lub ramionach i "wysychanie", kiedy nie jest mokry. To 
wszystko są oznaki zestresowanego psa.
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Alternatywne rozwiązania
Pozytywne szkolenie
Nagradzanie psa pysznymi smakołykami, gdy jest przy Tobie, a nie ciągnięcie na smyczy, to najskuteczniejszy sposób na 
ograniczenie zachowań ciągnących. Zauważysz, że im częściej „płacisz” psu za miłe chodzenie u twojego boku, tym szybciej się 
ciągnięcie zanika. Celem jest sprawienie, aby zwracanie na siebie uwagi było bardziej interesujące niż ciągnięcie. Pamiętaj, 
konkurujesz z niektórymi bardzo ciekawymi zapachami, dlatego kluczowe jest użycie pysznych, miękkich, mocno pachnących 
smakołyków, takich jak wątróbka, parówki czy wędliny. Korzystanie z urządzenia takiego jak kliker do „oznaczenia” psa, gdy 
idzie obok ciebie i nie ciągnie, a następnie zaraz za tym znacznikiem pojawia się smakołyk jeszcze bardziej przyspieszy proces 
uczenia się. Więcej informacji znajdziesz u personelu kliniki lub na stronach www.fearfree.com

Narzędzia do zastosowania
Na rynku dostępnych jest kilka świetnych rozwiązań do zastosowania, które nie powodują bólu u psów i mogą pomóc w 
ograniczeniu ciągnięcia na smyczy i innych niepożądanych zachowań. Narzędzia te nie zastępują pozytywnego treningu 
wzmacniającego i powinny być używane w połączeniu z nim, pracując nad wyeliminowaniem ciągnięcia smyczy.

Obroże na głowę
Podobnie jak kantar na koniu, obroże na głowę są humanitarnym sposobem na zapewnienie znacznie większej kontroli nad 
psem, zwłaszcza jeśli nie możesz fizycznie go obsługiwać. Jeśli masz kontrolę nad głową psa, reszta ciała podąży za nim. 
Zawsze łącz obroże z pozytywnym szkoleniem.

Uwaga dotycząca obroży na głowę: należy je zawsze łączyć z wartościowymi smakołykami i wprowadzać stopniowo, aby 
pies mógł się przyzwyczaić do ich noszenia. Założenie obroży na głowę psa bez wcześniejszego skojarzenia jej z czymś dobrym 
może spowodować że pies, będzie próbował bezustannie usunąć ją z głowy łapami. Możesz temu zapobiec, łącząc go za 
każdym razem z pysznymi smakołykami. 

Szelki bez ciągnięcia (easy walk)
Szelki z zapięciem z przodu, w których smycz przypina się do szelek z przodu w poprzek klatki piersiowej psa, a nie z tyłu. 
Świetny i ludzki wybór. Nie dają tak dużej kontroli jak obroża, ale są zazwyczaj szybciej akceptowane przez psy bez 
wykonywania zbyt wielu „prac przygotowawczych”. Ponownie powinny być połączone z pozytywnym treningiem


