O ταπεινός σκύλος. Τριχωτός φορέας ανεπιτήδευτης αγάπης, φιλίας,
και συντροφικότητας. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν πολλοί ακόμα και
αυτοί που έχουν σκύλο, είναι τα πόσα κοινά έχει με τον πρόγονό του
τον λύκο. O σκύλος και ο λύκος χρησιμοποιούν το σώμα τους με τον
ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους, από το μαρκάρισμα της
περιοχής τους όταν ουρούν, όταν υπερασπίζονται το κόκαλο ή το
μπαλάκι που έχουν στο στόμα τους, όταν κυνηγούν ένα αυτοκίνητο ή
ένα θήραμα, όταν γλύφουν το αφεντικό τους, όλα αυτά είναι πράγματα
που κάνουν και οι λύκοι.
Η φροντίδα του σκύλου σας:
Η φροντίδα του σκύλου συνεπάγεται ότι πρέπει να του αφιερώνετε
αρκετό χρόνο κατά τις εξόδους του. Συνεπάγεται επίσης ότι πρέπει
εσείς να προβαίνετε σε ορισμένες ενέργειες οι οποίες θα του
εξασφαλίσουν καλή υγιεινή και θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε
ενδεχόμενα μη φυσιολογικά συμπτώματα που προειδοποιούν για
κάποια ασθένεια.

Εκπαίδευση:
Αρχικά η εκπαίδευση πρέπει να διεξάγεται σε ήρεμο χώρο χωρίς
ενοχλήσεις. Από ένα ορισμένο σημείο και ύστερα, όταν το σκυλί έχει
εμπεδώσει κάποιες βασικές εντολές, διεξάγετε την εκπαίδευση στο
πάρκο, όπου τελικά θα μάθει να επικεντρώνει την προσοχή του
αποκλειστικά
σε
εσάς.
Μην το εξασκείστε σε περισσότερες από μία εντολή την εβδομάδα. Μόλις
αρχίσει η εκπαίδευση, κάντε ασκήσεις με το σκυλί σας τουλάχιστον
δεκαπέντε λεπτά ημερησίως. Όταν έρθει η ώρα να του μάθετε μία νέα
εντολή, συνεχίστε να εξασκείστε και με την προηγούμενη. Τα σκυλιά δεν
αργούν να ξεχάσουν εντολές που μόλις έμαθαν, γι' αυτό μην
απογοητεύεστε αλλά να επαναλαμβάνετε την άσκηση. Κάποια σκυλιά
μαθαίνουν πιο δύσκολα. Ίσως χρειαστούν δύο εβδομάδες για κάθε
εντολή. Στα σκυλιά αρέσει να ικανοποιούν τα αφεντικά τους, μόλις βέβαια
καταλάβουν τί τους ζητείται. Για να μάθει τι ζητάτε, επιβραβεύστε κάθε
επιτυχή προσπάθειά του, ακόμη και ήταν τυχαίο ή αν χρειάστηκε την
βοήθειά σας. Αρχικά, βοηθάει αν δείχνετε ενθουσιασμό και
χρησιμοποιείτε
χάδια
και
λιχουδιές.
Οι εντολές σας πρέπει να δίνονται με βαθιά και αργή χροιά, σαν
προσταγή. Το "Κάτσε!" εκπέμπει σαν μήνυμα "Κάτσε τώρα αμέσως, εκεί
που είσαι". Το "Κάτσε;" μοιάζει περισσότερο με "κάτσε σε παρακαλώ,
άμα
θέλεις".
Πάντα πρέπει να απαιτείτε την άμεση υποταγή του σκύλου σας. Για αυτό,
η εκπαίδευση δεν είναι για οκνηρούς ιδιοκτήτες. Για να του μάθετε τι του
ζητάτε δώστε την εντολή ακριβώς την ίδια στιγμή που τοποθετείτε το

σκυλί στη θέση που θέλετε. Όταν πια πιστεύετε ότι έχει μάθει τι πρέπει να
κάνει, δοκιμάστε την εντολή - αλλά μόνο μία φορά.
Έξοδοι
Οι έξοδοι είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ευζωία που πρέπει να
διασφαλίσετε για το ζώο σας. Ο σκύλος, ως κοινωνικό ζώο, έχει
ανάγκη να έρχεται σε επαφή με άλλα ζωντανά πλάσματα και να
εξερευνά μια περιοχή. Είτε ζει σε διαμέρισμα είτε σε μονοκατοικία, δεν
ικανοποιείται με μια πεντάλεπτη έξοδο το πρωί και το βράδυ, ακόμα κι
αν είναι ελεύθερο σε έναν κήπο όλη την ημέρα. Ένας ωριαίος
περίπατος κάθε μέρα θα του επιτρέψει να κάνει τη φυσική του ανάγκη,
να ξοδέψει την ενέργειά του και να ενταχθεί σε μια ψευδο-αγέλη με
τους άλλους σκύλους της γειτονιάς. Θα ήταν ιδανικό εάν μπορούσατε
να τον βγάλετε για περίπατο χωρίς λουρί και μακριά από
πολυσύχναστους δρόμους. Κάθε Σαββατοκύριακο, ένας μεγάλος
δίωρος περίπατος στο δάσος ή στο πάρκο θα προσφέρει στο σκύλο
μια εναλλαγή από το καθημερινό του περιβάλλον. Ένα γηραιό ή
άρρωστο ζώο θα είναι ευχαριστημένο με έναν περίπατο για τη φυσική
του ανάγκη δύο φορές την ημέρα. Για έναν αθλητικό σκύλο η
καθημερινή άσκηση, που είναι απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξή του,
θα πρέπει να είναι σημαντικά πιο έντονη.

Αγάπη αφεντικού – σκύλου
Όταν αποφασίζεις να αποκτήσεις ένα σκύλο , πρέπει να είσαι έτοιμος
να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Ο σκύλος χρειάζεται να του
αφιερώνεις πολύ χρόνο και να το αγαπάς. Είναι ο πιο πιστός φίλος
του ανθρώπου, ο οποίος δένεται μαζί του και αφοσιώνεται σε αυτόν.
Το αφεντικό μοιράζεται με το σκύλο του τις χαρές και τις λύπες της
ζωής. Αναπτύσσουν ένα ξεχωριστό συναίσθημα αγάπης και γίνονται
οι καλύτεροι φίλοι!!
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