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PIERWSZY PORADNIK

Bogusław Górny
„NowoczesNe szkoleNie psów tropiących” 
 – podstawowa pomoc przy specjalistycznym szkoleniu psów. 

Chcesz rozwinąć naturalne zdolności łowieckie swego psa?
Szukasz pomysłu na aktywne spędzenie czasu z pupilem?
Zamierzasz wyszkolić psa-ratownika?

zaufaj specjaliście
Autor, doświadczony trener psów przeznaczonych do pracy  
w ratownictwie, krok po kroku poprowadzi Cię przez kolejne  
etapy szkolenia zwierzęcia. 

z poradnika dowiesz się: 
•  na co należy zwrócić uwagę przy wyborze psa do tropienia,
• jak opracować indywidualny program treningowy dla pupila,
• jak motywować zwierzę do pracy węchowej,
• w jaki sposób układać ślady na różnych podłożach,
• jak fachowo ocenić postępy psa w tropieniu.

z tą książką odkryjesz nieznane ci dotychczas talenty  
i umiejętności swego czworonożnego przyjaciela. 
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Książkę tę dedykuję Marcie Gutowskiej, pierwszej w Polsce 
trenerce psów ratowniczych, oraz Zofii Mrzewińskiej, która 
namówiła mnie do napisania tego poradnika. 
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Od autora
Zanim przystąpisz 
do szkolenia
Psi nos
Wy bór psa do pra cy wę cho wej
Szcze niak
Pies do ro sły
Me to dy tre nin go we uży wa ne  
w pra cy na śla dzie
Me to dy si ło we
Me to dy z uży ciem sma ko ły ków
Me to dy opar te na apor to wa niu
Me to dy opar te na in stynk cie  
po lo wa nia
Ja ką me to dę wy brać?
Mo ty wa cja w pra cy węcho wej
In stynkt ło wiec ki

Mo ty wa cja przez po bu dza nie do po ści gu
Wy ko rzy sta nie łań cu cha za cho wań  
ło wiec kich
Teo ria za pa chu
Ukła da nie śla dów i szko le nie  
po moc ników
Tre ning pod sta wo wy
Praca ze szczeniętami
Podstawy
Budowanie więzi ze szczenięciem
Co zrobić ze zbytnio rozbawionym 
szczeniakiem
Przed wyj ściem w te ren
Pra ca na pierw szym śla dzie
Metoda trzech ścieżek
Praca na śladach przewodnika
Roz po zna wa nie kie run ku śla du
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