ΠΩΣ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΣΑΣ

Αφιερώνετε πολύ χρόνο να ταΐσετε µε καλή τροφή το σκυλάκι σας, να του µάθετε
πού να τα κάνει και το πάτε µεγάλες βόλτες. Υπάρχει όµως και κάτι που πολλοί
ιδιοκτήτες αγνοούν και προκαλεί σοβαρά προβλήµατα αργότερα : την
κοινωνικοποίηση του σκύλου.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ;
Η κοινωνικοποίηση είναι µία διαδικασία όπου ο σκύλος σας µαθαίνει καταστάσεις
τις οποίες µπορεί να ζει µετά µαζί σας. Με απλά λόγια: ∆είχνετε στο σκυλάκι σας
από νωρίς, κάθε πιθανή κατάσταση που θα ζήσει µαζί σας για να µην αντιδράσει
φοβικά ή επιθετικά στο µέλλον : άλλα σκυλιά, γάτες, αυτοκίνητο, κτηνίατρος, πάρκο,
θόρυβοι, γιορτή κ.ο.κ.
Η κατάλληλη κοινωνικοποίηση είναι σηµαντική, κρίσιµη για την συναισθηµατική
υγεία του σκύλου σας στο µέλλον. Όταν τον εκθέσετε σε άλλους ανθρώπους και
σκύλους, σε µέρη και καταστάσεις που θα χρειαστεί να ''αντιµετωπίσει'' κατά τη
διάρκεια της ζωής του, του µαθαίνετε πώς να συµπεριφέρεται και να αντιµετωπίζει
νέες εµπειρίες ήρεµα, πώς να βλέπει τον κόσµο ως ένα καλό µέρος.
Η εντατική κοινωνικοποίηση βοηθά στη δηµιουργία ενός σκύλου-σύντροφου µε
αυτοπεποίθηση και καλή συµπεριφορά.
ΠΩΣ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΣΑΣ:
Η κοινωνικοποίηση του σκύλου δεν απαιτεί µέρες και νύχτες δουλειάς...Είναι µία
απλή λίστα 5 βασικών κλειδιών, που θα βοηθήσουν το σκύλο σας να είναι
χαρούµενος και καλά προσαρµοσµένο κατοικίδιο.
1) Πάντα πρώτη η ασφάλεια όταν κοινωνικοποιείτε το σκύλο σας.
Αν έχετε κουτάβι, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι άλλα σκυλιά που θα προσεγγίσει το
σκυλάκι σας θα είναι καλά και όχι επιθετικά. Πηγαίνετε το κουτάβι σας σε πάρκο µε
άλλα σκυλιά, της ίδιας ηλικίας αν γίνεται και παρόµοιου µεγέθους. Είναι ο
ιδανικότερος και ασφαλέστερος τρόπος να ξεκινήσετε την διαδικασία
κοινωνικοποίησης, χωρίς δυσάρεστες εµπειρίες.
Υπάρχουν και στην
σκύλων και µε τη
Πιθανώς, το πάρκο
µεγάλα/διαφορετικά

χώρα µας πάρκα περιφραγµένα όπου µαζεύονται ιδιοκτήτες
βοήθεια εκπαιδευτών γνωρίζονται τα σκυλιά µεταξύ τους.
της γειτονιάς να µην είναι κατάλληλο αν υπάρχουν πολλά
απ το δικό µας σκυλάκι ή αν οι ιδιοκτήτες τους δεν τα

ελέγχουν. Καλό θα είναι να τα αποφεύγετε µέχρι το κουτάβι να µεγαλώσει (πχ από 7
µηνών και µετά).
2) Αφήστε το κουτάβι να ''ηγείται'' όταν το κοινωνικοποιείτε
Είναι καλό να αφήσετε το σκύλο ή το κουτάβι σας να ορίσει το ρυθµό µε τον
οποίο θα χαιρετά και θα γνωρίζει άλλα ζώα/νέες καταστάσεις. Μην το πιέζετε, γιατί
θα έχετε το αντίθετο αποτέλεσµα και τραυµατικές εµπειρίες για το ζώο.
Μην αναγκάζετε το σκύλο να έρθει σε επαφή µε άνθρωπο ή σκύλο αν δείχνει ότι
φοβάται ή δεν θέλει.
3) Βάλτε...ποικιλία στις εµπειρίες του κουταβιού
Το να συναντήσετε άλλα σκυλιά είναι κρίσιµο µέρος της διαδικασίας
κοινωνικοποίησης, όχι όµως το µοναδικό. Το ζωάκι σας πρέπει να µάθει ακόµα
ΗΧΟΥΣ, ΜΥΡΩ∆ΙΕΣ, ΜΕΡΗ 'Η ΥΛΙΚΑ.
Αν για παράδειγµα το σπίτι σας έχει χαλιά, θα πρέπει το σκυλάκι να µάθει/να
γνωρίσει τα γυµνά πατώµατα και τα πατώµατα µε χαλιά και να το κάνετε να
αισθανθεί άνετα, όπου και αν πατά, όση περιέργεια και αν του προκαλεί. Αν δεν έχετε
σκάλες, πάρτε το σκυλάκι σας κάπου που υπάρχουν σκαλιά και µάθετέ του να
ανεβαίνει και να κατεβαίνει µαζί σας. Αλλιώς θα φοβάται να ανέβει µία σκάλα, όταν
µεγαλώσει! Αυτή είναι η βασική ιδέα της κοινωνικοποίησης αφού τα σκυλιά δεν
γνωρίζουν από µόνα τους όλα αυτά που εµείς οι άνθρωποι έχουµε/χρησιµοποιούµε.
Κατά καιρούς, εκθέστε το σκυλάκι σε διάφορους θορύβους: το κλάµα ενός παιδιού
στο πάρκο ή χαρούµενες φωνές παιδιών που παίζουν, κορναρίσµατα ή το κουδούνι,
είναι όλοι ήχοι που θα του φανούν περίεργα στην αρχή αλλά πρέπει να συνηθίσει για
να µην τροµοκρατείται...στο µέλλον!
4) Όταν κοινωνικοποιείτε το σκύλο σας, πρέπει να περνάτε καλά και εσείς και
αυτός.
∆εν χρειάζεται να είστε πιεστικοί µε την κοινωνικοποίηση: Απλά κάντε ότι
πιθανότατα θα κάνατε αν θέλατε να έχει το σκυλάκι σας ενδιαφέρουσες εµπειρίες.
Μην ξεχνάτε, η κοινωνικοποίηση δεν αφορά µόνο σε κουτάβια αλλά και σε ενήλικα
και µάλιστα πρέπει να γίνεται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του σκύλου µας. Μπορεί
να έχουµε ένα κοινωνικοποιηµένο σκυλί 5 ετών αλλά θα παραξενευτεί αν δει για
πρώτη φορά σε διακοπές...αγελάδες! Πρέπει να του γνωρίσετε το νέο ζώο, να
αισθανθεί άνετα και να το καθησυχάσετε µε τη φωνή σας, συνεχίζοντας οµαλά τη
βόλτα. Αυτή είναι η συνεχής κοινωνικοποίηση.
Η κοινωνικοποίηση είναι ένας µυς, που πρέπει να γυµνάζεται καθ όλη τη διάρκεια
της ζωής του ζώου µας.

5) Μερικές φορές, καλύτερα να κάνετε πίσω
Κάποιες φορές, όταν θα κοινωνικοποιείτε το σκύλο σας µπορεί να τον δείτε
κουρασµένο ή να βαριέται. Σταµατήστε την άσκηση και µην τον πιέζετε!
Ενα σκυλί που δεν έχει κοινωνικοποιηθεί είναι ένα σκυλί που µπορεί να:
- φοβάται όταν το πλησιάζουν άλλοι άνθρωποι
- επιτίθεται σε άλλα σκυλιά, κυρίως ίδιου φύλου, χωρίς προειδοποιητικά σηµάδια
- κάνει δύσκολη τη ζωή σας, αφού ακόµα και η επίσκεψη στον κτηνίατρο θα
σηµαίνει µία ανεξέλεγκτη συµπεριφορά µέσα στο αυτοκίνητο/στο κτηνιατρείο
- το σκάσει, τροµαγµένο από ένα φαινοµενικά απλό θόρυβο, π.χ. µία µπουλντόζα
που σκάβει
- πηδά ανεξέλεγκτα σε επισκέπτες στο σπίτι σας και τον κλείνετε σε άλλο δωµάτιο
(λάθος!)
- προκαλεί φασαρία, στο σπίτι και προβλήµατα µε τους γείτονες .... και πολλά
ακόµα.
∆ώστε προσοχή, στην λέξη αυτή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ!
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