Testas PAWS
Auklėjimas Selekcionuojant šunis gelbėtojų tarnyboms yra naudojamas testas PAWS (nuosavybės
jausmas, dėmesys/koncentracija, noras dirbti, inkstinktas)
Šito testo pagrindas yra identifikuoti pagrindinius elementus elgsenos (temperamento) darbui.
Testą naudoja treneriai ir veisėjai selekcionuojantys šunis darbui policijoje, gelbėjimo tarnybose,
taip pat ir varžyboms kaip French Ring, Schutzhund agility paklusnumas. Kaip rašo testo autorius
visuose šiuose darbuose yra naudojamas treniruočių metu stiprus savininkiškumo jausmas ir
natūralūs šuns inkstinktai. Pabrėžiama, kad be atidumo ir noro dirbti su vedliu šunys su stipriais
inkstinktais ir stipriu savininkiškumo jausmu yra beverčiai.
Testas susideda iš septynių elementų, nenaudojant vertinimo skalės kokia yra PAT, o vertinam
šunis kaip: puikiai, gerai, abejingai/patenkinamai.

- Test 1 PREY DRIVE (medžioklės inkstinktas)
Naudojami žaisliukai atitinkantys šuns amžių, egzaminatorius atkreipia dėmesį žaisliuku ir numeta
keletos metrų atstumu.
Reakcijos vertinimas:
Puikiai: Bėga prie žaisliuko, griebia dantimis retkarčiais papurto žaisliuką "užmuždamas grobį".
Gerai: Bėga prie žaisliuko, patikrina jį (uoslė, matymas, lietimas). Po keletos pakartojimų griebia
žaisliuką.
Abejinga: Nerodo susidomėjimo žaisliuku.
- Test 2 APORTAVIMAS
Momente kuomet šuo griebia žaisliuką egzaminatorius motyvuoja šunį aportavimui, bėgdamas
atbulomis ir šaukdamas.
Reakcijos vertinimas:
Puikiai: Tuoj pat atneša žaisliuką atiduoda ir laukia tolimesnio žaidimo.
Gerai: Atneša žaisliuką tačiau nenoriai atiduoda. atneša žaisliuką tačiau prisiartinęs prie
egzaminatoriaus pradeda bėgti laukdamas vijimosi.
Abejinga: Neatneša žaisliuko.
- Test 3 IŠTVERMINGUMAS MEDŽIOKLĖS INKSTINKTO

Egzaminatorius slepia žaisliuką užmindamas jį taip kad liktų tik truputis ir motyvuoja šuniuką jo
paieškai.
Reakcijos vertinimas:
Puikiai: Kasa kojomis, naudoja dantis, gali urgzti stengdamasis gauti žaisliuką.
Gera: Naudoja letenas delikačiai, liesdamas nekasa.
Abejinga: Bando bet be didesnio susidomėjimo arba visai nebando.
- Test 4 ŽAISLIUKO TEMPIMAS
Egzamonatorius domina šuniuką žaidimui suvyniotu rankšluoščiu ar maišu.
Reaikcijos vertinimas:
Puikiai: Tuoj pat griebia žaislą dantimis ir traukia energingai.
Gera: Griebia po keltos pakartojimų, paleidžia.
Abejinga: Griebia tik tuomet kai yra daug kartų domintas, nelaiko snukyje.
- Test 5 SAVININKIŠKUMO JAUSMAS
Egzaminatorius paleidžia tempimo žaislą momente kai šuo laiko dantyse.
Reakcijos vertinimas:
Puikiai: Papurto žaisliuką "užmuždamas grobį" bando priversti egzaminatorių žaidimo tęsimui.
Purto žaisliuką "užmuždamas grobį", nubėga nusinešdamas.
Gera: Nubėga su žaislu, numeta už keletos metrų.
Abejinga: Iškarto pameta žaislą.
- Test 6 PASKUI EGZAMINATORIŲ (šuniukai iki 3 mėnesių). PASIŠAUKIMAS (šunys virš 3 mėnesių)
Teste jaunesniems šunims, egzaminatorius pasišaukia šunį plodamas delnais ir traukdamasis nuo
jo, vyresnių šunų atveju pagalbininkas laiko šunį o egzaminatorius pasitraukia šaukdamas šuį vardu
(tik 1 kartą).
Reakcijos vertinimas:
Puikiai: Greitai bėga paskui egzaminatorių atsitrenkia kūnu į jį šokinėja ant jo. bėga greitai prie jo
ir stengiasi elgesiu pasiekti jo dėmesį.
Gera: Bėga lėtai link egzaminatoriaus, liečia letenomis, žiūri su viltimi kad atkreipė dėmesį.
Abejinga: Bėga lėtai, atbėgęs nesustoja, arba išvis neatbėga.

-Test 7 SUSIDOMĖJIMO TRUKMĖ
Naudojant atitinkamus šuns amžiui žaisliukus, egzaminatorius stengiasi 30 sekundžių išlaikyti
susidomėjimą žaisliuku, laikomu veido aukštyje.
Reakcijos vertinimas:
Puikiai: Su noru žiūri į žaisliuką laikomą egzaminatoriaus. Kraipo galvą įsiklausydamas. žiūri į
žaisliuką, trumpam apsidiairantis aplinkui.
Gera: žiūri į žaisliuką tačiau dėmesiui išlaikyti reikai nuolatinio egzaminatoriaus darbo.
Abejinga: Labai lengvai nukreipia dėmesį nuo egzaminatoriaus arba išviso nežiūri į žaisliuką.

Gelbėjimo tarnybai atrenkami šunys su visais įvertinimasi puikiai, pridedant aportavimo testą
aukštoje žolėje 7-8 savaičių šuniukams. Egzaminatorius meta žaisliuką į aukštą žolę ar tankius
krūmynus žiūrėdamas ar šuo ieško daikto be akių kontakto. Taip pat tikrinama ar šuo turi potraukį
"persimušimo" brovimąsi per krūmus ieškant daikto ir energingas ieškojimas sudėtingoje
aplinkoje. Dažniausiai savo praktikoje tie šunys kurie gavo vertinimą puikiai testuose 1,3,4,5,6,7
gaudavo vertinimą gerai teste 2 – aportavimas. atnešdavo žaislą tačiau nenorėdavo atiduoti. jeigu
mano nuomone būtų atrinkti kandidatai retriveriai šunys policijai SchH, French ring aš taip pat
rinkčiausi šunis su įvertinimu puikiai. Paprastai testuoju šuniukus 7 savaičių naudodamas testą PAT
ieškodamas šunų kurie gautų vertinimą 2 testuose 1,2,7 taip pat vertinimą 3 likusiuose. Jei
šuniukas turi 8-10 savaičių naudojuosi testu PAWS.

