I. A lóval való bánásmód, a ló megközelítése
A lovak menekülő állatok: régen, amikor szabadon éltek, ha veszélyt éreztek, azonnal
elmenekültek. A mai tartási körülmények már egészen mások, de a ló, ha veszélyben érzi
magát, most is menekülni szeretne. Ezért meg kell tanulnod, hogyan viselkedj az istállóban,
hogyan közelítsd meg a lovat a boxban, a ló helyes és biztonságos kikötésének módját, tehát
mindazt, ami zavartalanná teszi a kapcsolatot köztetek.
A ló nagyon érzékeny állat. Mindig viselkedj nyugodtan, ha a közelében vagy! Mivel
a hallása jobb, mint a tiéd, ezért a hangos kiabálást, zajokat sokkal erősebben hallja és nem
szereti azokat. A látásáról tudnod kell, hogy van egy olyan terület a ló mögött, amit nem lát.
Ezért fordulhat elő, ha csendben mögé osonsz, akkor bizony nagyon megijesztheted. Ha zárt
helyen van, vagy meg van kötve, nem tud menekülni, ilyenkor előfordulhat, hogy védekezni
kezd, rád rúg. Ezt úgy tudod megakadályozni, hogy mielőtt a lovat megközelíted, nyugodt
hangon szólítod, és amíg a figyelmét magadra nem vontad, nem mész be hozzá a boxba.
Honnan tudod, hogy a ló már rád figyel? Ha füleit feléd fordítja, akkor már észrevett téged,
ilyenkor ismét szólj rá, hogy adjon helyet. Ha arrébb ment, és már nem a farát fordítja feléd,
akkor mehetsz! Mindig oldalról közelítsd meg a lovat, ne hátulról!
Most már bent vagy a lovadnál a boxban, és szeretnéd a kötőféket a fejére tenni, hogy
kivezethesd az ápoláshoz. Figyelj arra, hogy a kötőféket mindig a bal oldalon állva tedd rá.
Ne állj elé, mert ha a fejét felkapja, orrba vághat. Némelyik ló huzakodik, hátrálni kezd, ha
kantárt vagy kötőféket akarsz rátenni. Ilyenkor segíthet a nyakára helyezett borjúkötél.
Ahhoz, hogy a lovad jól együtt működjön veled sokat kell vele foglalkozni, és mindig
következetesen. Ha valamit jól csinál, dicsérd meg, de azt se hagyd szó nélkül, ha nem
engedelmeskedik neked. Ha úgy érzed, nem bírsz vele, kérj egy tapasztaltabb lovastól
segítséget.
Sose légy a lovaddal durva!
Ne feledd, a ló társad a lovaglás közben, gondoskodni kell róla a hétköznapokon is!

