ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ

Η κοινωνικοποίηση του κουταβιού είναι από τα βασικότερα στάδια εκπαίδευσης των
σκύλων, αφορά όλους τους σκύλους και ξεκινάει µε το που έρχεται στη ζωή το
κουτάβι και διαρκεί περίπου µέχρι να γίνει 4 µηνών.(συνεχίζεται και µετά την
περίοδο αυτή αλλά οι πρώτοι 4 µήνες είναι οι πιο σηµαντικοί και καθοριστικοί .
Αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα είναι η πρώτη και τελευταία ευκαιρία που
έχουµε για να κοινωνικοποιήσουµε σωστά το κουτάβι µας, καθώς αυτή η περίοδος
καθορίζει το χαρακτήρα και τη συµπεριφορά που θα έχει για όλη την υπόλοιπη ζωή
του. Τι εννοούµε όταν λέµε κοινωνικοποίηση του σκύλου:
Λέγοντας κοινωνικοποίηση εννοούµε την γνωριµία και οµαλή εξοικείωση του
κουταβιού µε τον κόσµο. ∆ηλαδή µε άλλα ζώα, µε άλλους ανθρώπους, µε το
περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει, µε τα µέλη της οικογένειάς µας µε µυρωδιές, ήχους,
αντικείµενα κλπ.
Ακόµα και απλοί καθηµερινοί ήχοι για εµάς όπως για παράδειγµα η
ηλεκτρική σκούπα, ο θόρυβος από τα αµάξια κλπ, για ένα κουτάβι αποτελούν
εντελώς νέες εµπειρίες µε τις οποίες θα πρέπει να φροντίσουµε να εξοικειωθεί οµαλά
ώστε στην υπόλοιπη ζωή του να µπορεί να είναι άνετο και προσαρµοσµένο σε αυτά
και όσα άλλα νέα εξωτερικά ερεθίσµατα µπορεί να συναντήσει.
Η κοινωνικοποίηση βοηθάει µεταξύ άλλων το κουτάβι µας να µην είναι ντροπαλό,
φοβικό και εσωστρεφές και το οπλίζει µε αυτοπεποίθηση ώστε να αντιµετωπίζει κάθε
νέα κατάσταση που θα συναντήσει στην µετέπειτα ζωή του µε θετικό και σωστό
τρόπο χωρίς φοβίες ,υστερίες και ψυχολογικά προβλήµατα.
Κοινωνικοποίηση δεν σηµαίνει να εκθέτουµε το κουτάβι µαζικά σε όσο το δυνατόν
περισσότερα νέα εξωτερικά ερεθίσµατα προκειµένου να εξοικειωθεί µε αυτά.
Σηµαίνει ελεγχόµενη από εµάς γνωριµία του κουταβιού µας σε νέες καταστάσεις,
ανθρώπους, αντικείµενα, ήχους, ζώα, µυρωδιές κλπ µε τέτοιο τρόπο, ώστε
σιγουρεύουµε πως κάθε νέα τέτοια εµπειρία να είναι για το κουτάβι θετική και πως
στο µέλλον θα µπορεί να αντεπεξέλθει σε παρόµοιες συνθήκες χωρίς να
του προξενούν φοβίες , στρες και προβληµατική συµπεριφορά.
Η εισαγωγή στις νέες αυτές εµπειρίες κοινωνικοποίησης πρέπει να γίνει προσεκτικά
ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές εµπειρίες: Αν για παράδειγµα σε αυτή την
κρίσιµη ηλικία των 4 πρώτων µηνών το κουτάβι µας τροµάξει από έναν επιθετικό (µη
σωστά κοινωνικοποιηµένο σκύλο), τότε είναι πολύ πιθανόν να του προκληθεί µόνιµη
φοβία για την υπόλοιπη ζωή του.
Η κοινωνικοποίηση είναι απόλυτα απαραίτητη για όλους µα όλους τους σκύλους,
ανεξάρτητα από το τι ράτσα είναι, και ανεξάρτητα αν τον προορίζουµε για σκύλο

συντροφιάς, κυνηγόσκυλο, σκύλο φύλακα , οδηγό για τυφλούς ή οτιδήποτε άλλο
µπορεί να βάλει ο νούς µας. Εξάλλου - για όσους προορίζουν το σκύλο για φύλακα κοινωνικοποίηση δεν σηµαίνει πως ντε και καλά θα κάνουµε το κουτάβι µας
µαλθακό που θα ξαπλώνει ανάσκελα για να πάρει χάδια ακόµα και από διαρρήκτες.
Είναι η απόλυτα απαραίτητη διαδικασία που οφείλουµε να προσφέρουµε στους
σκύλους µας και σηµαίνει σταδιακή και ΘΕΤΙΚΗ εξοικείωση µε τους ανθρώπους, µε
τα ζώα, τους ήχους , τις µυρωδιές και καταστάσεις που πρόκειται να συναντάει στη
ζωή του, ώστε να εξοικειωθεί µαζί τους για να µη του προκαλούν φοβίες, υστερίες,
και προβλήµατα στην ψυχολογία και τη συµπεριφορά του.
Ακόµα λοιπόν και για σκυλιά που προορίζονται για φύλακες, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη σηµασία στη σωστή κοινωνικοποίησή τους. Σκυλιά εγκαταλελειµµένα σε
οικόπεδα ή κήπους σπιτιών, αποκοµµένα από το περιβάλλον που δεν τους έχει
γίνει κοινωνικοποίηση µε στόχο να <<αγριέψουν>> για να είναι καλοί φύλακες, όχι
µόνο έχουν αµφίβολη αποτελεσµατικότητα στη φύλαξη αλλά γίνονται επικίνδυνα
µοναχικά και δυστυχισµένα σκυλιά που όταν κάποιος πλησιάζει γαυγίζουν κυρίως
από ανασφάλεια και επειδή νιώθουν παγιδευµένα και όχι από ένστικτο φύλακα. ∆ε
µπορούν ούτε και γνωρίζουν να εφαρµόσουν όρια στη συµπεριφορά τους και δεν
υπηρετούν στην πραγµατικότητα καθήκοντα φύλαξης παρά µόνο κατά λάθος.
Η κοινωνικοποίηση του κουταβιού ξεκινάει από την ίδια τη µητέρα του. Εκείνη του
δίνει τα πρώτα µαθήµατα πειθαρχίας και το µαθαίνει µαζί µε τα αδερφάκια του να
ελέγχει το δάγκωµά του. Ένας έµπειρος και σωστός εκτροφέας θα φροντίσει τα
κουτάβια να µη µεγαλώνουν αποµονωµένα από ανθρώπινους ήχους και εξωτερικά
ερεθίσµατα, αλλά σε κάποιο σηµείο στο σπίτι του κοντά σε ανθρώπινες
δραστηριότητες ώστε να εξοικειωθούν από πάρα πολύ νωρίς σε ανθρώπους και
γενικότερα ανθρώπινους ήχους µυρωδιές και συµπεριφορές - πράγµα που τα βοηθάει
πάρα πολύ να κοινωνικοποιηθούν πολύ πιο σύντοµα παρά αν
µεγάλωναν αποµονωµένα σε ένα αφύσικο περιβάλλον (πχ Pet shop ή σε έρηµη αυλή
πίσω από το σπίτι).
Με την κοινωνικοποίηση µπορούµε να αποφύγουµε ένα σωρό προβλήµατα
συµπεριφοράς ώστε να µη γίνει στο µέλλον ούτε ντροπαλός, ούτε επιθετικός , ούτε να
έχει στρες κάθε φορά που θα συναντάει κάτι καινούργιο στη ζωή του. Ένας σωστά
κοινωνικοποιηµένος σκύλος, έχει άριστη ισορροπία ανάµεσα στο να είναι µεν
προσεκτικός σε νέες καταστάσεις αλλά και στο να τις δέχεται µε αυτοπεποίθηση
και εξερευνητική διάθεση. Αντιθέτως στο µη κοινωνικοποιηµένο σκύλο, οτιδήποτε
έξω από τη ρουτίνα του προκαλεί στρες και άσχηµη ψυχολογία.
Κατά πάσα πιθανότητα το κουτάβι θα έρθει στο σπίτι µας αφού απογαλακτιστεί και
έχοντας συµπληρώσει τους 2 πρώτους µήνες της ζωής του. Ξεκινάµε άµεσα την
εκπαίδευση του στο σπίτι - κάτι που αποτελεί και σηµαντικό µέρος της
κοινωνικοποίησής του και το βοηθάει να γνωριστεί µε εµάς - το περιβάλλον που θα

ζήσει - και επίσης να προσαρµοστεί καλά και να χτίσει την αυτοπεποίθησή του και τη
σχέση του µαζί µας.
Ξεκινώντας την εκπαίδευση στο κουτάβι µας , όπως για παράδειγµα να του
µαθαίνουµε που να κάνει την ανάγκη του, τι επιτρέπεται να δαγκώνει και τί όχι
καθώς και κάποιες βασικές εντολές, το βοηθάµε να κοινωνικοποιηθεί και να
προσαρµοστεί χωρίς προβλήµατα στο περιβάλλον που πρόκειται να ζήσει.
Οτιδήποτε θα κληθεί να αντιµετωπίσει ως ενήλικας σκύλος είναι χρήσιµο να του το
δείξουµε από κουτάβι, όπως για παράδειγµα βόλτες µε το αµάξι ώστε να συνηθίζει.
Καθώς δε θα έχει ολοκληρώσει τον εµβολιασµό του και δε θα έχουµε τη δυνατότητα
να το βγάλουµε έξω βόλτα για να το βοηθήσουµε να κοινωνικοποιηθεί, είναι
ιδιαίτερα χρήσιµο να φροντίζουµε να έχουµε επισκέπτες φίλους µας στο σπίτι που να
συναντάνε και να χαϊδεύουν το κουτάβι µας, ώστε να γνωρίζει όσο το δυνατόν
περισσότερο κόσµο. Το βουρτσίζουµε και ελέγχουµε τα αυτάκια του και όλο του το
σώµα από µικρό , ώστε να συνηθίζει την ανθρώπινη επαφή όσο το δυνατόν
συντοµότερα ώστε να µην έχουµε δυσκολίες αργότερα µε την φροντίδα του.
Όταν ολοκληρωθεί ο εµβολιασµός, ξεκινάµε την κοινωνικοποίησή του και σε
εξωτερικούς χώρους, πάντα προσέχοντας µε ποιους το φέρνουµε σε επαφή. ∆ε
θέλουµε ούτε ανθρώπους που είναι φοβικοί σε σκύλους ούτε και σκύλους επιθετικούς
από ελλειπή κοινωνικοποίηση και ανασφάλεια.
Η κοινωνικοποίηση του κουταβιού µας είναι εύκολη όσο και σηµαντική, και είναι
κρίµα γιατί πολλοί σκύλοι δε θα είχαν εγκαταλειφθεί καταδικασµένοι να πεθάνουν
αδέσποτοι, αν οι άνθρωποι που τα πήραν, είχαν φροντίσει να µάθουν από την αρχή
λίγα βασικά πράγµατα για το σκύλο τους, όπως για παράδειγµα τί σηµαίνει
κοινωνικοποίηση για το σκύλο και τη σηµασία που έχει αυτή στην διαµόρφωση
του χαρακτήρα του , στη συµπεριφορά του και στην ποιότητα της µετέπειτα ζωής
του.
Η κοινωνικοποίηση του σκύλου είναι εύκολη και διασκεδαστική διαδικασία και είναι
δική µας ευθύνη να την παρέχουµε στο κουτάβι µας. Στη ουσία γνωρίζουµε στο
σκύλο µας τον κόσµο µας και είναι στο χέρι µας να το κάνουµε µε θετικό τρόπο ώστε
η εξοικείωση του κουταβιού µε τον κόσµο µας να γίνει και για τους 2 µας µια ακόµα
κοινή διασκεδαστική εµπειρία που µε το καληµέρα θα ισχυροποιήσει τους
δεσµούς µεταξύ µας. Παράλληλα θα έχουµε κάνει το πιο σηµαντικό βήµα στη σχέση
µας µε το σκύλο που θα ζήσει ευτυχισµένα την υπόλοιπη ζωή του
µαζί µας χωρίς προβλήµατα στην ψυχολογία του και στη συµπεριφορά του!
πηγη- http://www.ekpaideysh-skylon-odigies.com

