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Horog útja - a szocializáció kulcsfontosságú (2)
Horog történetének első része itt olvasható.
Akár csak egy lépés kihagyása is visszafordíthatatlan következményekkel járhat a kutya
fejlődésében, ami később a gazda életminőségére is hatással lehet.

Fotó: Füsi Dániel

A felnőtt egyedekkel ellentétben, a kölyökkutyákat könnyebb a körülöttük lévő világgal
megismertetni; agyuk akár a szivacs, mindent magába szív, és minél fiatalabb korban kezdjük ezt el,
annál egyszerűbb dolgunk lesz a későbbiekben. Előfordulhat ugyanis, hogy a kutya egyes szociális
hiányosságait felnőtt korában csak évekig tartó munka árán, vagy már egyáltalán nem tudjuk
maradéktalanul helyrehozni.
Az általános szocializáló sok tényezőből áll, és minden kutya számára szükséges, függetlenül attól,
hogy házi kedvencként vagy munkakutyaként szeretnénk tartani társunkat. Az érdek azonban közös:
gazda és kutyája kiegyensúlyozott, boldog életet élhessen együtt.
Mikor magunkhoz veszünk egy kutyát, elsőként megismertetjük őt a leendő otthonával és a család
többi tagjával. Ez a lépés már több tényezőt is magába foglal a szocializációból: az ismeretlen
környezet felfedezését, idegen emberekkel, új kutyákkal és egyéb állatokkal való találkozást,
továbbá eddig nem tapasztalt hangok, zajok, szagok megismerését.
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Tanácsos egy rövidebb közös séta befejezéseként bevezetni őt az új lakhelyére, így az együtt
megtett barangolás során már ismerkedhet az új környezetével és családtagjainkkal is. Ezután jöhet
a következő lépés, az élőhelyén kívüli környezeti ingerekkel történő megismertetés. Ennek a
leghatékonyabb módja, ha kiskutyánkat, amikor csak lehet, magunkkal visszük a hétköznapjaink
során. Szoktassuk pórázhoz és autóhoz, utazzon velünk tömegközlekedési eszközön, valamint
gyakran változtassuk sétaútvonalainkat – ezzel az érdeklődését is fenntartjuk! De a városi
forgatagba is ellátogathatunk vele, hogy a tömeget is megszokja. Egy nagyobb településen például
lehetősége nyílik megismerkedni a város zajával: egy forgalmas út menti járdán végigsétálni teljesen
más és új élményt jelent a kutya számára, mint a megszokott napi séta egy nyugodtabb
környezetben.

Séta emberek közelében …
Fotó: Füsi Dániel

Menjünk ki vele a természetbe is, fedezzünk fel közösen akár egy erdei túraútvonalat. Ha
lehetőségeink és az időjárás engedi, ismertessük meg a vízzel is kutyánkat, hiszen az úszás az egyik
legegészségesebb, leginkább ízületkímélő testmozgás a számára, emellett színesíti a közös
programlehetőségeket is.
A kinti környezet mellett a zárt térről sem szabad megfeledkeznünk! Látogassunk el vele kutyabarát
üzletekbe, vendéglátóhelyekre, ahol a helyiségeken kívül a különböző minőségű talajokkal (járólap,
parketta stb.) és a lépcsővel, a beltéri fényekkel, szagokkal is ismerkedhet!
A különböző felületeken való járkálás, ezek eltérő tapintása és hangja, mind-mind apró kihívás a
kutya számára, ami azonban jelentősen növeli a magabiztosságát.
Az új helyeken a kutyánk idegen állatokkal is megismerkedhet. Társas lényként, falkaállatként
igénylik más ebek társaságát, amit ajánlott kielégítenünk. Ezeket az új találkozásokat természetesen
mindkét gazda részéről kontrollálni kell! Ilyen alkalmakkor a kutyák eleinte még mindenképpen
legyenek pórázon, hogy a biztonságos ismerkedést elősegítsük! Javasolt egy mindkét fél számára
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semleges helyen megejteni az első találkozást, az egyenlő környezeti és komfortfeltételek miatt. A
közös séta ebben az esetben is a segítségünkre lehet, hiszen amellett hogy egyből csökkenthetjük
vele a kutyák energiaszintjét, és így két nyugodtabb kutya lesz egymás mellett, a közös vándorlás
élménye is segítheti az elfogadást, ismerkedést. A más kutyákkal való közös játék pedig nemcsak
lefárasztja és testileg fejleszti ebünket, de a társas viselkedés helyes kialakításában is jelentős
szerepet játszik.

… és a természetben
Fotó: Füsi Dániel

Fiatal kutyánk nevelésében igencsak nagy segítségünkre lehet, ha egy már tapasztaltabb, idősebb
ebbel is rendelkezünk.
Az összeszoktatás után a kölyök sok mindent elles idősebb társától: követi őt a sétáltatás során,
bizonyos magatartási formákat tanul el, vagy akár egyes feladatok elvégzésében is példaként
szolgálhat a kisebb számára.
Horog és mi is szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Réka rövidszőrű német vizslája, a már
kilencedik évében járó Graf, szívesen veszi ki részét a kölyökkel való foglalkozásból. Horog
mindenhová követi őt, így pedig a szociális tanulás legjobb lehetősége nyílik meg előtte.
Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a kutyák mellett más állatokkal is ismertessük meg négylábúnkat,
így ha macskánk, hörcsögünk vagy éppen tyúkjaink vannak, ők sem maradhatnak ki a sorból!
Fontos, hogy a saját környezetében élő valamennyi állat szagával, látványával megismerkedhessen,
még ha tegyük fel, a terráriumban élő kétéltűnkkel soha nem is tervezzük összeengedni őt.
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A kölyökkorban megismert szagok, hangok, látványok később jelentősen segítik egy új környezetben
fellelhető hatások további felfedezését, az új szituációkhoz való alkalmazkodást.
Összességében tehát fontos, hogy folyamatosan új ingerekkel stimuláljuk a kutyánk fejlődő
idegrendszerét, ezáltal később könnyebb dolgunk lesz vele a hétköznapi életben éppúgy, mint a
kiképzés alatt.
Persze a szocializáció folyamatában is figyeljünk oda a fokozatosságra! Igazítsuk azt kutyánk egyedi
igényeihez, minden helyzetben törekedjünk a nyugodt tudatállapot elérésére és fenntartására,
figyeljünk a kutya jelzéseire! Ne terheljük hirtelen sok ingerrel egyszerre, törekedjünk ebben is az
arany középútra!

Graf, a rövidszőrű német vizsla segít Horog tanításában
Fotó: Füsi Dániel

Mivel Horog vadászkutya-csemete, így nála a szocializáció kiegészül pár speciális elemmel is. Ilyen
például a vaddal való megismerkedés. Ezt általában lőtt vaddal kezdjük, Horog például így
találkozott először szajkóval, nyúllal és rókával. Kihűlt és még meleg lőtt vad szagával is érdemes
megismertetni egy vizslát, annak függvényében, mikor mire adódik éppen lehetőségünk. Emellett az
élő vaddal (réce, fácán, fogoly, esetleg galamb, nyúl) való találkozás is fontos, ezek látványa és
szaga is nagy érdeklődést vált ki általában a kölykökből, ahogy Horog is szemezett már a volierben
élő foglyokkal és tőkés récékkel.
Mivel vadászkutya, a lövéshez való szoktatás elengedhetetlen része Horog szocializációjának. Itt
különösen fontosnak tartom kiemelni a fokozatosságot. Ehhez a gyakorlathoz két ember szükséges.
A kutya először egy tágas, nyílt területen, például egy réten halljon lövést, amit tőlünk távol, akár
500 méterre álló segítőnk ad le. Ehhez használjunk riasztópisztolyt, esetleg sörétes puskát. Eközben
a kutyát folyamatos pozitív ingerek érik (kedvenc játék, jutalomfalat, simogatás stb.).
A távolságnak köszönhetően jóval kisebb lesz a hanghatás, ezáltal a kutya nem riad meg a hirtelen,
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közelből jövő hangos dörrenéstől, így könnyebb lesz ahhoz hozzászoktatni. A cél a nyugodt állapot
elérése és fenntartása.
Amint ez megvan, a fokozatosság elvét szem előtt tartva, segítőnk mindig egy kicsit közelebb jöhet
hozzánk, mígnem elérjük, hogy a kutya közvetlen közelében leadott lövés sem vált ki belőle
félelmet. Ezt a gyakorlatot érdemes folyamatosan ismételni a kutya növekedésével párhuzamosan,
hiszen attól, hogy félévesen nem félt a lövéstől, még nem jelenti azt, hogy egyévesen sem ijed meg
tőle.
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