"GDY PIES NAS WYBRAŁ" cz 2
Jeśli po przewróceniu psa na grzbiet i przytrzymaniu w takiej pozycji reaguje on paniką i próbami
gryzienia, oznacza to, że najprawdopodobniej w późniejszym okresie czasu będzie miał
tendencję do dominacji.
Jeśli natomiast pies leży spokojnie wpatrując się w człowieka oraz liżąc jego ręce,
najprawdopodobniej stanowi dobry materiał na prawdziwego przyjaciela, będzie ufał ludziom,
chętnie się uczył; oraz dobrze znosił wspólne zabawy z dzieckiem (które zawsze powinny
odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej).
Następną informacją, którą powinniśmy zweryfikować jest to, co pies zrobi z danym mu
przedmiotem. Test powinien wyglądać następująco: zabierz ze sobą zabawkę, najlepiej na
sznurku ,małą i puszystą, rzuconą ciągnij po ziemi. Pies nie powinien się jej bać ani szarpać.
Zadowolone szczenię powinno ją chwycić do pyska i chodzić z nią radośnie. Jeśli tak się
zachowa zawołaj psa do siebie. Szczenię, które nie jest nieśmiałe ani przerażone podbiegnie z
zabawką do człowieka i odda mu ją. Agresywny pies będzie warczał, jakby chciał powiedzieć „
podejdź bliżej, to ugryzę Cię jeżeli będziesz chciał odebrać mi moją zdobycz”. Być może będzie
w przyszłości dobrym psem pracującym, ale tendencja do sposobu reagowania, kiedy osiągnie
dojrzałość, będzie podobna do tej jaką prezentował będąc szczenięciem. Ponieważ
nadpobudliwy pies będzie trudnym towarzyszem domowym koniecznym może okazać się
zaangażowanie szkoleniowca w celu zmodyfikowania jego zachowania. Umiejętność
panowania nad jego zachowaniem bez stosowania kar i krzyku sprawi, że z takiego szczenięcia
wyrośnie wymagający ale interesujący dorosły pies.
Kolejny test, jakiemu należy poddać szczenię dotyczy jego odporności na dźwięki. Do
przeprowadzenia testu można użyć dziecięcej grzechotki. Reakcją na wydawane dźwięki może
być przerażenie lub akceptacja. Dobór szczenięcia dla siebie powinien być adekwatny do stylu
życia jaki prowadzimy. Jeżeli chcesz aby Twój pies łatwo i szybki adaptował się do nowego
otoczenia, radził sobie z różnymi ludźmi oraz nowymi wydarzeniami, potrzebujesz pewnego
siebie szczeniaka, który lubi aktywną zabawę, szarpanie z zabawkami oraz pogoń za nimi.
Najistotniejszy jest fakt, że charakter psa z wiekiem się nie zmienia, z charakteru się nie wyrasta.
Jeżeli pies, będąc szczenięciem, warczy na człowieka i gryzie po rękach, to wiedz, że te zęby
będą większe i silniejsze a on też będzie większy, silniejszy, będzie bardziej interesował się
psami i będzie już mniej pocieszny.
Istnieją różne procedury i testy służące do selekcji szczeniąt: Różnych testów używa się
analizując cechy przedstawicieli poszczególnych ras, innych selekcjonując psy obronne, czy
sportowe, asystujące i detekcyjne, które mają służyć pomocą wykrywając narkotyki, materiały
wybuchowe, zapach krwi.
Każdy szczeniak to mini- dorosły który jest indywidualnością już w wieku 3 lub 4 tygodni.
Chociaż hormony oraz dorastanie ukształtują psa, będą miały wpływ na niektóre jego
zachowania, podobnie jak doświadczenia życiowe, to już na tak wczesnym etapie rozwoju
można poddać ocenie jego tendencje do bycia otwartym i śmiałym lub natrętnym, delikatnym,
nieśmiałym, strachliwym lub szczekliwym, którymi manipulować w dużym zakresie i zmienić nie
sposób. Należy o tym pamiętać wybierając psa dla siebie.
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