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Aspectes a tenir en compte a l'hora de
seleccionar un morrió per al teu gos
Per Jorge Quiroga Mariscal

El murrió
La idea de posar un morrió a un gos, mai és gratificant i fins i tot pot ser polèmica,
però en un moment o altre ens podem trobar una situació en què necessitem utilitzarlo com pot ser per la seguretat del gos, la seguretat d'una persona, perquè les
ordenances així ho indiquen (viatjar en transport públic, gossos potencialment
perillosos ...)
A l'hora de triar un morrió hem d'assegurar del benestar del gos, que encaixi
correctament i que sigui efectiu (impossibilitat de mossegar), per això hem de tenir en
compte:


El morrió no ha de provocar rascades que provoquin lesions.



Que no pesi molt



Que tingui la possibilitat de panteixar bé sigui per estrès o per calor (panteixar és
la versió canina de la sudoració)



Que pugui obrir la boca badallar, agafar premis, beure.

Longitud: distància de la punta del nas a dos
centímetres i mig dels ulls.
Circumferència: al voltant del musell 2,5 cm
per sota dels ulls.
Línia dels ulls: distància des de la base de la
línia dels ulls fins darrere de les orelles
Circumferència del coll: Al voltant del coll per
darrere de les orelles.
Alçada: L'alçada del musell s'ha de mesurar
quan la boca està oberta
Amplada: amplada de musell a la part
panoràmica.
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Quan és apropiat utilitzar un morrió?
 Emerències (un gos lesionat pot mossegar-nos per dolor o per por)
 Quan es trova en una situación amenaçant.
 Si ha tingut conductes agressives i ha mossegat a altres gossos o persones en el
passat.
 Quan la legislació ens obliga (malauradament hi ha una legislació específica per a
gossos considerats “potencialment perillosos”).
En quines situacions no s’ha d’utilitzar un morrió com a solución a un problema?
 Quan el gos bordi.
 Quan el gos mossegui, destrossi o menji objectes.
 Altres problemas de conducta no relacionats amb l’agressivitat.
El lladruc, mossegar objectes és una conducta intrínseca, és a dir una conducta pròpia
dels gossos, amb la qual cosa la solució no passa per posar un morrió, ni substitueix
una modificació de conducta.
Si un gos borda excessivament, segur que hi ha una raó com pot ser un problema
d'ansietat per separació, avorriment, alarma davant un perill, demanda d'atenció ...,
aquests problemes han de ser analitzats i tractats per un especialista en
comportament caní.
El mateix passaria amb conductes destructives o que mengi coses no comestibles.
A més, mai s'ha d'utilitzar un morrió com a càstig ja que això no solucionarà el
problema i farà que el seu gos tingui por i ansietat quan tracti de posar-se'l.
Tipus de morrions
Al mercat ens trobem amb molts tipus i dissenys de morrió, però no tots ells són
recomanables, fins i tot alguns d'aquests morrions estan prohibits en molts països.
A Barcelona per exemple, l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals de
companyia en el seu article cinquè diu:
"Els morrions han de ser de cistella, per permetre al gos obrir la boca, però tancats per
davant amb reixa per impedir la mossegada. Es prohibeixen els morrions que
impedeixen al gos obrir la boca al seu interior.
Bàsicament els morrions es poden dividir en dos tipus, els de cistella i els de tela, niló,
cuir.
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Morrió de cistella: pot semblar l'opció més "lletja" perquè el gos pot semblar més
agressiu, però depenent de l'estil, proteccions i disseny, pot permetre que el gos pugui
beure, panteixar, badallar, agafar premis ... Amb la qual cosa alguns d'ells són els més
recomanables.

No recomanable, punts de frec sense
protecció, impossibilitat de beure aigua
i fixació poc fiable.

Recomanable, punts de frec amb
protecció, possibilitat de beure aigua,
agafar premis, panteixar i fixació
segura.
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No recomanable, punts de frec sense
protecció, impossibilitat de beure, ni
agafar.

Recomanable, punts de frec amb
protecció, possibilitat de beure aigua,
agafar premis, panteixar i fixació
segura.
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Morrió tou: estan fabricats amb tela, niló, cuir o plàstic, són menys còmodes, eviten
que el gos pugui panteixar, beure, agafar premi, que pugui obrir la boca ...
No són recomanables i hi ha models que estan prohibits en alguns països o ciutats.
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Morrió casolà: Només recomanable per a una emergència com pot ser que el gos
hagi resultat ferit i ha risc de mossegada, només s'ha d'utilitzar durant el trasllat al
centre veterinari.
Com fer un morrió casolà d'emergència:

Com ensenyar a un gos a portar el morrió de forma agradable?
La primera vegada que hàgim de posar un morrió, no ha de ser la primera vegada que
necessitem utilitzar-lo.
Si la primera vegada que utilitzem un morrió és quan el gos es troba ferit o en una
situació d'estrès, serà molt més difícil, és per això que hem d'ensenyar a portar-lo en
moments que estigui tranquil i pas a pas.
En el següent enllaç es poden veure els passos que hem de seguir per associar el
morrió com una cosa positiva.
https://www.youtube.com/watch?v=6BjPpXer8IE
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