Socjalizacja szczeniąt
Okres od 7 do 16 tygodnia życia, czyli bezpośrednio po tym jak pies trafia do nas od
hodowcy to najważniejszy okres, który należy przeznaczyć na socjalizację psa ze światem
zewnętrznym. Pies powinien poznać różne:
Sytuacje, wyzwania (zabawa w parku z większą ilością psów, spacer do miasta wśród tłumu,
wyprawa na dworzec kolejowy i przejście peronem, wizyta gości – impreza, przejście przez
zwalone drzewo, wprawa na festyn nad wodę, przejście po leżącej na płasko drabinie, przejście
przez rurę – tunel, kąpiel w wannie i jeziorku lub rzeczce, pozostawanie samemu w pokoju a
następnie na 1-2 godziny w domu, wyprawa na wystawę psów, chodzenie po schodach, winda,
ruch uliczny, itp.)
Ludzi (dorosły, mężczyzna z brodą i wąsami, babcia o lasce, dziadek w kapeluszu, policjant w
mundurze i czapce, kominiarz, dziecko małe i duże, głośne i spokojne, dzieci w grupie, kobieta z
parasolem, nastolatek z długimi włosami, ksiądz w sutannie, osoba w okularach słonecznych, z
chustką na głowie, w masce lub obandażowana, spacer z różnymi domownikami, itp.)
Przedmioty (rower, wózek, deskorolka, rolki, tor agality, pudło kartonowe, hydrant, znak
drogowy, parasol, kule, torby i walizki, transporter, odkurzacz, suszarka, mikser, narty i kije,
maska, woalka, kapelusz, czapka, rękawice, koc, kosze na zakupy, drzewo, kłoda, krzak, kałuża,
rzeka, most, wiadukt, światła drogowe, itp.)
Powierzchnie (drewno, asfalt, parkiet, dywan, bruk, beton, linoleum, trawa, mokra trawa,
ziemia, glina, muł, kałuże, głęboki piasek, w którym zapadaj się łapy, gazety, niespotykane
powierzchnie jak stół, krzesło, stół wysypany drobnymi kamyczkami, itp.)
Środki transportu (samochód, przyczepa, tramwaj, bus, autobus, wózek przy rowerze, pociąg,
łódka, kajak, itp.)
Sposoby zabawy (przeciąganie sznurkiem, aport piłki, patyczka i innych przedmiotów, frisbee,
ringo, kong, zabawa w chowanego, zabawa w piłkę nożną, opona zawieszona na linie, hula-hop do
przeskoków, mini tor agility, drobne przeszkody, zabawa w przywoływanie i nagradzanie, szukanie
przedmiotów, szukanie smakołyka, nazywanie i wskazywanie przedmiotów, sztuczki, slalom,
proszenie, obroty, itp.)
Miejsca (park, las, lecznica weterynaryjna, salon psi, droga do parku, podwórko, ogródek, buda,
klatka, winda, schody, dworzec, miasto, knajpka, restauracja, impreza na powietrzu, wystawa dla
psów, przedszkole dla psów, stadion, boisko, jezioro, garaż, pralnia, piwnica, mieszkania innych
osób, balkon, zatłoczone miejsce, sklep, tor agility, budowa, itp.)
Obiekty w ruchu (samochody, rowery, motocykle, rolki, ptaki, piłka na boisku, pociąg jadący,
wózki dziecięce, osoby uprawiające jogging, dzieci biegające, wiewiórki, koty, itp.)
Psy, suki, szczenięta (jak największa ilość kontaktów z różnymi wielkościami i rasami psów)
Inne zwierzęta (koty, świnki morskie, chomiki, konie, krowy, kury, wiewiórki, owce, łabędzie,
kaczki, gęsi, gołębie, itp.)
Odgłosy (odkurzacz, telewizor, radio, silniki, dzwonek do drzwi, telefon, depilator, suszarka,
mikser, wystrzały petard, burza, świst pociągu i odgłosy peronu, megafon, strzały na strzelnicy,
krzyki bawiących się dzieci, szum tłumu w mieście, odgłosy imprezy, głośne śpiewy, klakson, ruch
uliczny, głośna ciężarówka czy autobus, spadający garnek, itp.)
Zapachy (przyprawy i gotowanie, inne psy, wieś, zapachy medyczne: krople miętowe, jodyna,
spirytus, perfumy, alkohol, itp.)
Przedmioty psie (różne obroże i smycze, saszetka treningowa właściciela☺, taśma, kliker,
kaganiec, halterek, łańcuszek, miska metalowa i plastikowa, butelka z wodą dla psa, ręcznik i
wycieranie, krople do oczu i płyn do uszu, cążki do paznokci, trymer, suszarka dla psa, but na
skaleczoną łapę, itp.)
Socjalizacja ma się odbywać w sposób łagodny w warunkach jak najmniej stresujących dla psa.
Nasilenie bodźców powinno być stopniowane, dopasowane do indywidualnych predyspozycji
czworonoga. Dążymy do tego, aby wszystkie doświadczenia zdobyte przez szczenię w tym
okresie, były dla niego przyjemne lub neutralne. Socjalizacja jest niezbędna dla prawidłowego
rozwoju szczeniaka, aby wyrósł z niego pewny siebie, zrównoważony i stabilny emocjonalnie
pies, który będzie umiał poradzić sobie w ludzkim świecie.
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