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Οδηγίες για Νέους Ιδιοκτήτες Μεγάλων Πυρηναίων
Γηάλλεο Γαιαηάο & Μαξία Μαλωιή
Από ζήκεξα είζηε ηδηνθηήηεο ηνπ
θνπηαβηνύ πνπ δηαιέμαηε θαη ζαο
δηάιεμε. Σα όζα ζα δηαβάζεηε ζηε
ζπλέρεηα πξνέξρνληαη από ηελ 10εηή
θαη πιένλ εκπεηξία καο κε δύν γελεέο
Μεγάισλ Ππξελαίσλ (8 ζθύινη), από
ηα βηβιία πνπ έρνπκε δηαβάζεη, ηελ
εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ έρνπκε
παξαθνινπζήζεη ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθό θαη από πεγέο ελεκέξσζεο
ζην Internet. Πηζηεύνπκε όηη ζα ζαο
βνεζήζνπλ ζηα πξώηα ζαο βήκαηα
κε ην θνπηάβη ζαο. Βαζηζηείηε ζην
έλζηηθηό ζαο θαη όηη δελ ζαο πάεη
θαιά ή δελ ζα ην θάλαηε ζηνλ εαπηό
ζαο ή ζην παηδί ζαο, απιά κελ ην
θάλεηε ζην θνπηάβη ζαο. Απηόο είλαη
θαη ν αζθαιέζηεξνο θαλόλαο! Καη βέβαηα πάληα ππάξρεη ν Ο.ΠΤΡ.ΕΛ γηα λα ζέζεηε ηνλ
πξνβιεκαηηζκό ζαο θαη λα ιάβεηε απαληήζεηο από ηα κέιε ηνπ.
Υώξνο δηαβίωζεο
Σν θνπηάβη πξέπεη λα έρεη ηνλ δηθό ηνπ ρώξν ζηνλ νπνίν ζα παξακέλεη όηαλ πξέπεη γηα θάπνην ιόγν
λα πεξηνξηζηεί. Ο ρώξνο πξέπεη λα
παξέρεη πξνζηαζία από ηε δέζηε θαη
ην θξύν, λα ππάξρεη επαξθήο
πνζόηεηα λεξνύ θαη λα θαζαξίδεηαη
εύθνια. Ο ζθύινο πξέπεη λα κάζεη
λα πεγαίλεη ζην ζπίηη ηνπ θαη λα
ζεσξεί όηη πξόθεηηαη γηα θάηη
επράξηζην. Πνηέ κε βάδεηε ην ζθύιν
ζην ζπίηη ηνπ ζέινληαο λα ηνλ
ηηκσξήζεηε γηα θάηη πνπ έθαλε.
Πξνηηκόηεξν είλαη λα ηνπ πείηε
πεξηθξνλεηηθά „Καθό ζθπιί„ ή θάηη
παξόκνην παξά λα ην νδεγήζεηε
ζέξλνληαο ζην ζπίηη ηνπ! Καιό είλαη
λα ππάξρνπλ θάπνηα θόθαια ή άιια
αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ηνλ
απαζρνιήζνπλ ηηο ώξεο πνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο εθεί.
Ο Ππξελαίνο σθύινο ζέιεη θαη πξέπεη λα είλαη αλάκεσα σε
αλζξώπνπο θαη στν σπίτη. Δίλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθόο θαη
επαίζζεηνο θαη απηό ην δείρλεη ζε θάζε πεξίπησζε. Άζρεηα
εάλ ζα “θάεη” όπνηνλ ζειήζεη λα εηζβάιεη απξόζθιεηνο ζηελ
πεξηνπζία ζαο. Όκσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ην θάλεη
ρσξίο θαθία, απιά επεηδή “έηζη πξέπεη” (ζρόιην κνλαρώλ ζε
κνλαζηήξη ησλ Ππξελαίσλ Οξέσλ πνπ δηαηεξνύζαλ κεγάια
θνπάδηα πξνβάησλ).
Θα πξέπεη επίζεο λα μέξεηε όηη πξόθεηηαη γηα ηδηαίηεξα
γξήγνξν ζθύιν ηδίσο όηαλ θάλεη θάηη πνπ επηζπκεί. ΜΗ ζαο
μεγειά ε βαξηά ηνπ εκθάληζε θαη ε ηεκπέιηθε έθθξαζή ηνπ.
Όταλ ζέιεη λα τξέμεη γίλεταη βέινο!
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Είδνο ηξνθήο
Γηαιέμηε ηξνθή πνπ είλαη εηδηθά παξαζθεπαζκέλε γηα θνπηάβηα απνθεύγνληαο εθείλεο πνπ έρνπλ πνιύ
ρακειή ηηκή ή πνπ είλαη γεληθά γηα ζθπιηά. Καιό είλαη ηηο πξώηεο εκέξεο λα ζπλερίζεηε κε ηελ ηξνθή
πνπ έρεη κάζεη ην θνπηάβη. Δάλ ζηε ζπλέρεηα ζέιεηε λα επηιέμεηε άιιε κάξθα ε αιιαγή πξέπεη λα γίλεη
ζηαδηαθά πξνο απνθπγή ζηνκαρηθώλ δηαηαξαρώλ. Έηζη, γηα 1
εβδνκάδα ε αλαινγία παιαηάο κε λέα ηξνθή ζα πξέπεη λα είλαη
75% παιαηά κε 25% λέα, ηελ επόκελε εβδνκάδα 50-50, ηελ 3ε
εβδνκάδα 75% λέα κε 25% παιαηά θαη ηελ 4ε εβδνκάδα 100%
λέα. Δάλ ζε θάπνην από ηα ζηάδηα απηά ην θνπηάβη εθδειώζεη
εκέηνπο ή δηάξξνηα ηόηε επηβξαδύλνπκε ηνλ ξπζκό αιιαγήο.
Μεγαιώλνληαο, ε ηξνθή πξνζαξκόδεηαη ζηελ ειηθία ηνπ
θνπηαβηνύ [Junior, Adult]. Πξνηηκάηε ηηο ηξνθέο πνπ ζηε
ζπζθεπαζία ηνπο αλαγξάθνπλ ηελ έλδεημε „Γηα Γηγαληηαίεο
Ράηζεο„ θαη ηηο ελδείμεηο “Premium” θαη/ή “Performance”. Διέγρεηε πάληα ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο
ηξνθήο.
πρλόηεηα γεπκάηωλ
Αξρηθά ηαΐδνπκε ην θνπηάβη 3 θνξέο ηελ εκέξα. Δάλ ην θνπηάβη δελ δείρλεη ηδηαίηεξα πεηλαζκέλν ηόηε ηα
γεύκαηα κπνξεί λα γίλνπλ δύν ηελ εκέξα. Μεηά ηελ ειηθία ησλ 6-12 εβδνκάδσλ ηα γεύκαηα είλαη δύν
ηελ εκέξα. Απηό ηζρύεη θαη γηα ηα ελήιηθα δώα παξά ηελ άπνςε όηη πξέπεη λα ηξώλε κηα θνξά ηελ
εκέξα. ηελ πεξίπησζε απηή ην δών πεηλάεη πνιύ θαη κπνξεί λα θαηαλαιώλεη κεγαιύηεξεο θαγεηνύ.
Με ηα δύν γεύκαηα ειαηηώλεηαη ζεκαληηθά ε πηζαλόηεηα εθδειώζεσο πξνβιεκάησλ από ην πεπηηθό
ζύζηεκα (πρ. δηάηαζε/ζπζηξνθή ζηνκάρνπ). Σν θνπηάβη ηξώεη όζν ζέιεη από ην παξερόκελν γεύκα
θαη ζε δηάζηεκα 15 ιεπηώλ καδεύνπκε ην πηάην ηνπ. Πξέπεη λα κάζεη όηη ην θαγεηό ηνπ δελ ζα είλαη
πάληα δηαζέζηκν θαη όηη ζα πξέπεη κέζα ζηα πξώηα ιεπηά λα ηξώεη όιν ην θαγεηό ηνπ. Σν θνπηάβη ηελ
ώξα ηνπ θαγεηνύ πξέπεη λα είλαη κόλν ηνπ, ζε ρώξν ήζπρν ελώ εάλ ππάξρνπλ παηδηά πξέπεη λα
κάζνπλ όηη ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ απαηηείηαη απόιπηε εζπρία θαη εξεκία ελώ δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε
ην θνπηάβη γηα 1 έσο 2 ώξεο κεηά ην θαγεηό. Η πνζόηεηα ηνπ θαγεηνύ θαζνξίδεηαη νπζηαζηηθά από ην
ίδην ην θνπηάβη. Σηο πξώηεο εκέξεο βάδνπκε κηα άιθα πνζόηεηα ζην πηάην ηνπ. Δάλ ηελ θάεη όιε θαη κε
πξνζπκία ηόηε ηελ επόκελε θνξά απμάλνπκε ιίγν ηελ πνζόηεηα. Δάλ αθήζεη ππόινηπν ζην πηάην ηνπ
ηελ επόκελε θνξά κεηώλνπκε ηελ ρνξεγνύκελε πνζόηεηα ζηα κέηξα ηνπ θνπηαβηνύ. Έηζη πάληα
δίλνπκε ζην θνπηάβη ηελ πνζόηεηα πνπ έρεη αλάγθε. Βέβαηα ζε θάζε ζπζθεπαζία ηξνθήο ππάξρνπλ νη
αλάινγεο νδεγίεο αλά ειηθία
θαη θαηάζηαζε. Η ρξπζή
ηνκή είλαη ν ζπλδπαζκόο ηεο
ζπλνιηθήο όξεμεο ηνπ ζθύινπ
κε ηηο επίζεκεο νδεγίεο ηνπ
παξαζθεπαζηή ηεο ηξνθήο.
Δπεηδή ην θνπηάβη ζαο αλήθεη
ζηηο γηγαληόζσκεο θπιέο
θαιό είλαη όζν κεγαιώλεη ην
κπνι ηνπ θαγεηνύ ηνπ λα
ηνπνζεηείηαη ζε θάπνην ςειό
κέξνο πρ. πάλσ ζε 2
ηζηκεληόιηζνπο ή ζε έλα
πιαζηηθό θαζόλη ή ζθακπό.
Γηεπθνιύλεη αθάληαζηα ηε
ζίηηζε ηνπ ζθύινπ ζαο. Δάλ
ν ζθύινο είλαη ιαίκαξγνο
ηόηε ππάξρνπλ εηδηθά πηάηα (βιέπε ηζηνζειίδα ΟΠΤΡΔΛ: “Πξντόληα”) πνπ επηβξαδύλνπλ ηε δηαδηθαζία
– ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα βάιεηε 2 κεγάιεο πέηξεο κέζα ζην πηάην καδί κε ηελ ηξνθή.
Καη ζηα ελήιηθα ζθπιηά πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε δύν γεπκάησλ εκεξεζίσο (θαη θπζηθά απνθπγή
έληνλεο άζθεζεο ιίγν πξηλ θαη κεηά ηα γεύκαηα [1-2 ώξεο]). Σέινο πξέπεη λα ηνλίδνπκε όηη ν
Ππξελαίνο είλαη ηδηαίηεξα θηεηηθόο κε ηελ ηξνθή ηνπ όηαλ ππάξρνπλ θαη άιινη ζθύινη ζην πεξηβάιινλ
ηνπ.
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Μόλνλ μεξά ηξνθή;
Θεσξεηηθά ε μεξά ηξνθή είλαη απόιπηα ηζνξξνπεκέλε θαη παξέρεη όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ
ρξεηάδεηαη ν ζθύινο ζαο. Οη θνλζέξβεο γηα ζθύινπο είλαη επίζεο ηθαλνπνηεηηθέο αιιά ζα πξέπεη λα
μέξεηε όηη έρνπλ κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζεξκίδεο θαη ιίπε ελώ πεξηέρνπλ 80-83% λεξό. Αληίζεηα
ε μεξά ηξνθή πεξηέρεη 9-11% λεξό θαη πέξαλ ηνπ όηη πεξηέρεη όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ
απαηηνύληαη θάλεη θαιό ζηα νύια θαη ηα δόληηα ηνπ ζθύινπ. ηελ θαζ‟ εκέξα πξάμε ηα πξάγκαηα
ζπρλά αθνινπζνύλ ηελ ελδηάκεζε νδό. Έηζη
κπνξείηε θαη λα καγεηξεύεηε γηα ηνλ ζθύιν ζαο
καθαξόληα ή ξύδη κε θηκά ή θνηόπνπιν
πξνζζέηνληαο αλάινγεο πνζόηεηεο αζβεζηίνπ θαη
ινηπώλ ηρλνζηνηρείσλ θιπ. ζε κνξθή δηζθίσλ ή
ζθόλεο. Η ρξήζε 1 θνπηαιηάο ειαηνιάδνπ βνεζά
πέξαλ ηνπ πεπηηθνύ θαη ην ηξίρσκα ηνπ ζθύινπ.
Έλα γεύκα κπνξεί λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά
από μεξά ηξνθή θαη ην άιιν από καγεηξεπκέλε κε ή
ρσξίο θνλζέξβεο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη
λα ππάξρεη δηαζέζηκν άθζνλν θαη θαζαξό λεξό.
Οξηζκέλα ζθπιηά δελ πίλνπλ λεξό εάλ απηό δελ είλαη θαζαξό ή θξέζθν. Σν ςάξη αξέζεη ζε πνιιά
ζθπιηά θαη κπνξεί λα πξνζηεζεί ζην δηαηηνιόγην ηνπ ζθύινπ. ε πνιιά ζθπιηά αξέζνπλ νη θνλζέξβεο
ςαξηνύ πνπ πξννξίδνληαη γηα γάηεο. Μπνξείηε λα ηηο ρξεζηκνπνηείηε ζε κηθξέο πνζόηεηεο ζαλ
νξεθηηθά. Δπίζεο κπνξείηε λα θηηάρλεηε κόλνη ζαο κπηζθόηα πνπ αξέζνπλ ηδηαίηεξα! Απνθύγεηε όζν
κπνξείηε πεξηζζόηεξν ηνπο κεδέδεο όηαλ ηξώηε. Πέξαλ από ην όηη δηαηαξάζζνπλ ηε δηαηξνθή ηνπ
ζθύινπ ππνζηεξίδνπλ θαη θαθέο ζπλήζεηεο πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλνπλ θαη ελνριεηηθέο (πρ.
όηαλ έρεηε θόζκν ζην ζπίηη δελ είλαη όκνξθν λα έρεηε έλαλ ζθύιν-δεηηάλν πνπ ζα ηνπ ηξέρνπλ ηα
ζάιηα γηα έλαλ κεδέ). Γελ δίλνπκε πνηέ θόθαια από θνηόπνπιν ελώ πεξηζηαζηαθά κπνξείηε λα δίλεηε
“κεγάια” θόθαια πρ. από κπνύηη αξληνύ ή κνζραξηνύ ή από κπξηδόιεο. Σα εηδηθά θόθαια γηα ζθύινπο
εμππεξεηνύλ ην ίδην θαιά ηελ πγηεηλή ηνπ ζηόκαηνο ηνπ ζθύινπ. Σν θξέζθν γάια δελ είλαη απαξαίηεην
ζηνπο ζθύινπο πνιύ πεξηζζόηεξν δε επεηδή δελ έρνπλ ην έλδπκν ιαθηάζε δελ κπνξνύλ λα
δηαζπάζνπλ ην πεξηερόκελν ζην γάια ζάθραξν ιαθηόδε γεγνλόο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάξξνηα
θαη άιια ζπκπηώκαηα από ην πεπηηθό ζύζηεκα. Σέινο, ζην θαγεηό ηνπ ζθύινπ κπνξεί λα
πξνζηεζνύλ, ηδίσο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, δηζθία ζθόξδνπ (από ηα εηδηθά θαηαζηήκαηα)
πνπ πξνζηαηεύνπλ ζεκαληηθά ηνλ ζθύιν από ηα έληνκα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ [πρ.
θνπλνύπηα].
Νεξό
Σν θνπηάβη ρξεηάδεηαη κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Μπνξεί λα δήζεη ρσξίο θαγεηό αιιά εάλ
ράζεη ην 15% ηνπ λεξνύ ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ ζα πεζάλεη. Σν λεξό είλαη ην πιένλ
ζεκαληηθό δηαηξνθηθό ζηνηρείν από όιεο ηηο ηξνθέο. Πξέπεη λα κπνξεί λα πίλεη όζν ζέιεη
θαη όηαλ ζέιεη. Σν θξέζθν λεξό απνηξέπεη θαη ηελ εθδήισζε ινηκώμεσλ πρ. από
θνινβαθηεξίδηα, ιεπηνζπείξσζε θά. Σα εηδηθά ζπζηήκαηα παξνρήο λεξνύ [θηάιε
18-20 ιίηξσλ ζηαδηαθήο ρνξήγεζεο ή κηθξέο γνύξλεο κε θινηέξ πνπ ζπλδένληαη
ζην δίθηπν ύδξεπζεο] πνπ ππάξρνπλ ζηα εηδηθά θαηαζηήκαηα επηιύνπλ ην
πξόβιεκα ηεο ζπλερνύο παξνρήο θαζαξνύ λεξνύ γηα ηνλ ζθύιν ζαο (βιέπε
ηζηνζειίδα ΟΠΤΡΔΛ: “Πξντόληα”). ηηο κνλνθαηνηθίεο είλαη θαιό ν θνπβάο ηνπ
λεξνύ λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο από ηα πεξαζηηθά πνπιηά θαη ηα πεξηηηώκαηά ηνπο.
Εκβόιηα
Σν θνπηάβη ζαο ήδε – θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ – έρεη ππνβιεζεί ζε δύν ζεηξέο εκβνιίσλ θαη
απνπαξαζηηώζεηο αλαιόγσο ηεο ειηθίαο ηνπ (ιεπηνκέξεηεο ζην βηβιηάξην ηνπ ζθύινπ). Μόιηο ην
θνπηάβη εγθαηαζηαζεί ζην ζπίηη ζαο πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζθεθζείηε ηνλ θηελίαηξό ζαο καδί κε ην
βηβιηάξην ηνπ ζθύινπ πξνθεηκέλνπ λα ζαο θαζνξίζεη ην πξόγξακκα πξνιεπηηθνύ εκβνιηαζκνύ,
αληηιπζζηθνύ εκβνιηαζκνύ θαη απνπαξαζηηώζεσλ. Από ηελ ειηθία ησλ 12 κελώλ [ζπλήζσο]
ζπληζηάηαη αλεπηθύιαθηα ε πξνιεπηηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ γηα ηε κόξβα ή λόζν
ηνπ Καξέ ή ιετζκαλίαζε. Πξόθεηηαη γηα θιαζηθή εθαξκνγή ηνπ ξεηνύ „θαιύτεξα λα πξνιακβάλνπκε
παξά λα ζεξαπεύνπκε‟. Ο θηελίαηξνο ζα γξάςεη ζην βηβιηάξην ηνπ ζθύινπ ηελ εκεξνκελία πνπ πξέπεη
www.gpclubgr.yolasite.com
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λα γίλνπλ ηα επόκελα εκβόιηα. Να είζηε πάληα απόιπηα ζπλεπείο κε ηνπο εκβνιηαζκνύο γηα λα
απνθύγεηε κειινληηθά πξνβιήκαηα πγείαο.
Πεξηπνίεζε
Σν θνπηάβη ζαο πξέπεη λα κάζεη από κηθξό ηε δηαδηθαζία ηνπ ηαθηηθνύ ρηελίζκαηνο. Σε
δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα ηελ ηεξείηε ζρνιαζηηθά γηα λα έρεηε
έλα όκνξθν δών κε θαζαξό ηξίρσκα. εκεία πνπ απαηηνύλ
ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ε πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ θαη ε πεξηνρή
ησλ γινπηώλ θαη ησλ κεξώλ ηνπ ζθύινπ. Οη θόκπνη πξέπεη λα
μεδηαιύλνληαη κε ηελ εηδηθή ρηέλα-ηζνπγθξάλα ελώ ην ηαθηηθό
ρηέληζκα δελ επηηξέπεη λα γεκίδεη ην ζπίηη κε ηξίρεο
(ηνπιάρηζηνλ εκθαλώο). Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα ή έζησ
θάζε 15 εκέξεο πξέπεη λα γίλεηαη ε θαλνληθή πιήξεο πεξηπνίεζε ηνπ ηξηρώκαηνο θαη ζε
θαζεκεξηλή βάζε ε ηνπηθή πεξηπνίεζε θαηά πεξίζηαζε. Σν ηξίρσκα ην Ππξελαίσλ είλαη
απτνθαζαξηδόκελν θαη ζπάληα ζα δείηε ηνλ ζθύιν ζαο βξώκηθν. Σν ζπρλό βνύξηζηζκα αθαηξεί ηηο
λεθξέο ηξίρεο θαη βνεζά ζηε
δηαηήξεζε
ελόο
πγηνύο
ηξηρώκαηνο ελώ θαη ν ζθύινο
δελ θαηαπίλεη ηξίρεο όηαλ
γιείθεηαη απνθεύγνληαο έηζη
θαη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα
από ην πεπηηθό ζύζηεκα.
Πξέπεη λα θάλω κπάλην ηνλ
Ππξελαίν κνπ; ε βαζηθέο
γξακκέο, όρη. Ίζσο κηα θνξά
ηνλ ρξόλν – ην θαινθαίξη! Δάλ
ζπκκεηέρεηε
ζε
εθζέζεηο
κνξθνινγίεο θαη αγώλεο ηόηε
ην κπάλην πξηλ ηελ εκθάληζε
ζα δώζεη κηα πην όκνξθε
εηθόλα ζηελ θξηηηθή επηηξνπή.
ηελ πεξίπησζε απηή κάιινλ ζα ρξεηαζηείηε ηε βνήζεηα εηδηθώλ πνπ έρνπλ ηηο ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαιισπηζκνύ.
Όζνλ αθνξά ηα νύχια ηνπ: εάλ ν ζθύινο θηλείηαη θαη ηξέρεη αξθεηά ηα λύρηα ηνπ ιηκάξνληαη από κόλα
ηνπο. Πξνζνρή απαηηείηαη ζηα επηπιένλ λύρηα (πίζσ πόδηα) ηα νπνία πνιιέο θνξέο γπξίδνπλ θαη
κπνξεί λα κπνπλ ζην θξέαο δεκηνπξγώληαο πξόβιεκα. Κόβνληαη κε εηδηθέο πέλζεο από εζάο ή θαηά
ηελ επίζθεςή ζαο ζηνλ θηελίαηξν. Καη ε πεξηπνίεζε ησλ λπρηώλ πξέπεη λα μεθηλά από ηε λεαξή ειηθία
(γηα επλόεηνπο ιόγνπο).
Εθπαίδεπζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Δδώ ηζρύνπλ δύν βαζηθνί θαλόλεο:
1) O ζθύινο πξέπεη λα βγεη έμσ γηα ηελ αλάγθε ηνπ ΑΜΔΩ κόιηο ηειεηώζεη ην θαγεηό ηνπ. Η
ζπλήζεηα απηή κέζα ζε ιίγεο εκέξεο ζα κάζεη ηνλ ζθύιν λα ελεξγείηαη κόιηο βγαίλεη έμσ θαη πνηέ
κέζα ζην ζπίηη. Δπίζεο ζηελ ειηθία απηή ην θνπηάβη πξέπεη λα βγαίλεη έμσ κόιηο μππλάεη, κεηά ην
παηρλίδη, κόιηο πηεη λεξό ή εάλ έρεη καζήζεη γηα αξθεηό δηάζηεκα έλα παηγλίδη ή έλα θόθαιν θαη
βεβαίσο όηαλ αξρίδεη ηνλ “θπθιηθό ρνξό” πνπ πξνεγείηαη ζρεδόλ πάληα ηεο νπξήζεσο ή ηεο
αθνδεύζεσο.
2) Δάλ ηώξα δελ πξνιάβαηε ή δελ αληηιεθζήθαηε ην θνπηάβη πνπ θαηνύξεζε ή αθόδεπζε κέζα ζην
ζπίηη [ζρεδόλ πάληα ζα ππάξρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα ηέηνηα πεξηζηαηηθά] πξέπεη λα έρεηε πάληα
θαηά λνπλ όηη κόλνλ εάλ ην θνπηάβη ζπιιεθζεί επ’ απηνθώξω έρεη αμία ε ηηκσξία ηνπ. Δάλ έρνπλ
πεξάζεη έζησ θαη 15 δεπηεξόιεπηα ην κάισκα ηνπ θνπηαβηνύ δελ έρεη αμία γηαηί ην θνπηάβη δελ ζα
ην ζπλδπάζεη κε ηελ πξάμε ηνπ. Να είζηε ήξεκνη αθόκε θαη εάλ ε πξάμε έγηλε πάλσ ζην
παλάθξηβν Πεξζηθό ραιί ζαο. Καζαξίδεηε ην ραιί [όρη παξνπζία ηνπ ζθύινπ] θαη μερλάηε ην
γεγνλόο. Δάλ ηνλ πηάζεηε ηελ ώξα πνπ νπξεί ηόηε θσλάμηε δπλαηά θαη επηηαθηηθά „ΜΗ„, ζεθώζηε
ην, αλαηαξάμηε ην κηα ή δύν θνξέο [όρη πεξηζζόηεξεο] επαλαιακβάλνληαο ην „ΜΗ„ θαη πεγαίλεηέ ην
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έμσ ζην ζεκείν πνπ νπξεί ή αθνδεύεη. Να είζηε ζε επηθπιαθή γηα ηελ επόκελε θνξά πνπ ην
θνπηάβη ζα ζειήζεη λα θάλεη ηελ αλάγθε ηνπ. Δάλ δείηε όηη ην θνπηάβη ‟εηνηκάδεηαη„ αιιά ζε
αθαηάιιειε ώξα γηα ζαο, ηόηε πξνζπαζήζηε λα ην απαζρνιήζεηε παίδνληαο καδί ηνπ ή δίλνληάο
ηνπ λα καζήζεη θάηη. Έηζη ζα κάζεη λα θξαηηέηαη πεξηζζόηεξν.
Καλόλεο ζπκπεξηθνξάο
Πξέπεη λα κάζεη ην θνπηάβη από ηελ πξώηε εκέξα ζην ζπίηη ζαο πνηα αθξηβώο είλαη ε ζέζε ηνπ ζηελ
νκάδα. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ζηαζεξή θαη επηβιεηηθή παξνπζία ζαο. Δελ ρξεηάδνλταη πστεξίεο ή
ρξήσε βίαο. Σα Ππξελαία είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζθπιηά θαη απηό ζα ην δηαπηζηώζεηε ζηα ρξόληα
πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα καιώζεηε ηνλ
ζθύιν ζαο. Κάπνηνο είπε όηη “αποθεύγουμε να ηον μαλώνουμε γιαηί
μεηά κάνουμε αμάν και πως για να ηα ξαναθηιάξουμε. Είναι
θλιμμένος και δυζηυχιζμένος και αυηό θαίνεηαι αμέζως!”. Η
έληνλε θσλή, ν ζπλδπαζκόο ηνπ νλόκαηόο ηνπ κε ην „ΜΗ„ αξθνύλ γηα
λα δηνξζσζνύλ ζρεδόλ ηα πάληα. Η θπζηθή βία απιά
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ. Ο Ππξελαίνο ζθύινο αληηδξά πεξίεξγα ζηε βία θαη
δελ είλαη όηη πην έμππλν λα έρεηε έλαλ ζθύιν άλσ ησλ 60 θηιώλ κε
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.
Ο ζθύινο πνηέ δελ
αλεβαίλεη ζην θξεβάηη
ζαο,
πνηέ
ζηηο
πνιπζξόλεο ή ηνπο
θαλαπέδεο θαη πνηέ δελ
πεδάεη επάλσ ζαο όηαλ
ζαο βιέπεη. θεθηείηε όηη ηώξα πνπ είλαη θνπηάβη όια
απηά είλαη ραξηησκέλα ή αθόκε θαη επηζπκεηά αιιά ηη
ζα γίλεη όηαλ κεγαιώζεη ν ζθύινο; Πξέπεη επίζεο λα
έρεηε ππόςε ζαο όηη ε ξάηζα απηή σξηκάδεη ζηελ ειηθία
ησλ 3 εηώλ πεξίπνπ. Έηζη κέρξη ηόηε ν ζθύινο ζαο ζε
νξηζκέλα ζεκεία εμαθνινπζεί λα είλαη θνπηάβη.
Μεηά ηελ ειηθία ησλ 6 κελώλ πξέπεη λα εθαξκνζηεί πξόγξακκα βαζηθήο ππαθνήο γηα λα έρεηε έλαλ
θαιά ειεγρόκελν ζθύιν. Οη εληνιέο ζε ραιαξό ξπζκό κπνξεί λα αξρίζνπλ λα εθαξκόδνληαη ζε
νπνηαδήπνηε ειηθία αιιά ε ζπζηεκαηηθή ηνπο εθκάζεζε [ζπρλά κε ηε βνήζεηα επαγγεικαηία
εθπαηδεπηή] είλαη εθείλε πνπ καζαίλεη ηνλ ζθύιν ηηο βαζηθέο εληνιέο ππαθνήο. Δάλ ππάξρνπλ παηδηά
ηα καζήκαηα πνπ δηαξθνύλ ζπλήζσο 10 έσο 15 ιεπηά κπνξεί λα γίλνπλ έλα νηθνγελεηαθό παηγλίδη
θαηάιιειν γηα όινπο. Η εθπαίδεπζε πξέπεη
λα γίλεηαη εάλ είλαη δπλαηόλ ζηνλ ρώξν ζαο
θαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: εθπαηδεπηήο ζαο
ιέεη/δείρλεη ηη πξέπεη λα θάλεηε θαη εζείο
εθηειείηε ηελ εληνιή. Δάλ ηα θάλεη όια ν
εθπαηδεπηήο θαη ζηνλ δηθό ηνπ ρώξν, ζα
εθπιαγείηε όηαλ ζα παξαιάβεηε ηνλ
“εθπαηδεπκέλν” ζθύινο ζαο! “Μα δεν ακούει
ηίποηα! Δεν κάνει ηίποηα!” Πνιύ θπζηθό!
Θα εθηειέζεη όηαλ ηνπ ην πεη ν εθπαηδεπηήο,
όρη εζείο!!!
Σα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ηνλ
ζθύιν. Καη ε ππνκνλή έρεη ηα όξηά ηεο θαη αο
κε μερλνύκε όηη ν ζθύινο ζαο έρεη δόληηα πνπ
αξθνύλ λα θόςνπλ ην ρέξη ζαο ζηα δύν. Ο
ζθύινο αληαπνδίδεη πάληα όηη παίξλεη θαη ε αγάπε ηνπ είλαη ζπλήζσο ζην πνιιαπιάζην ρσξίο
ηδηνηέιεηα ή θξπθέο ζθέςεηο. Έηζη ην κόλν πνπ ζθνδξά επηζπκεί είλαη λα ηνλ αγαπάηε θαη λα ηνλ
θξνληίδεηε θαη απηόο ζα ζαο αγαπάεη γηα πάληα θαη ζα ζπζηαζηεί γηα ηελ νηθνγέλεηά ζαο. Παξά ηαύηα,
ν Ππξελαίνο είλαη ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθόο κε ηα παηδηά – λα ην ζπκάζηε ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα
καιώζεηε ηα παηδηά ζαο (πξνο απνθπγή εθπιήμεσλ).
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ρέζε κε άιια θαηνηθίδηα δώα
ε γεληθέο γξακκέο ν Ππξελαίνο ηα πεγαίλεη θαιά κε ηα θαηνηθίδηα δώα (γάηεο, θαηζίθεο, άινγα,
πξόβαηα, θόηεο θιπ) – κελ μερλάηε όηη πξόθεηηαη γηα ζθύιν θνπαδηώλ! Έμππλν είλαη ε γλσξηκία ηνπ κε
ηα άιια δώα λα γίλεηαη όηαλ απηά είλαη ζε πνιύ κηθξή ειηθία. Έηζη, ελώ δεη αξκνληθά κε γάηεο, κηα μέλε
γάηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζάξεζηα πξνβιήκαηα γηαηί αληηκεησπίδεηαη σο ερζξόο. Δάλ ήδε
ππάξρεη γάηα ζην ζπίηη, ε γλσξηκία κε ην λέν θνπηάβη πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά θαη ζε ειεγρόκελεο
“δόζεηο”. Γελ αλακέλνληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαζώο κεηά από ιίγν δηάζηεκα ζα έρεη επέιζεη
γλσξηκία θαη απνδνρή ησλ κεηαμύ ηνπο θαλόλσλ. πάληα
ηα κεγάια ζθπιηά θάλνπλ θαθό ζε κηθξόηεξα δώα πνπ
ζπκβηώλνπλ ζην ίδην πεξηβάιινλ. Παξά ηαύηα πξέπεη λα
ππάξρεη επηηήξεζε γηαηί νη γάηεο είλαη ιίγν κπζηήξηεο
θαη ελίνηε ξηςνθίλδπλεο!
Ο Ππξελαίνο ωο θύιαθαο
Σν κέγεζνο ηνπ ζπλήζσο θηάλεη θαη δξα απνηξεπηηθά.
Δάλ δελ έρεη ππνζηεί εηδηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη
ζίγνπξν πσο ζα αληηδξάζεη ζε θάπνηα πξαγκαηηθή
δύζθνιε θαηάζηαζε. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο
είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθόο ζθύινο – ηδίσο νη ζθύιεο! Όπσο
ζα δηαπηζηώζεηε, όηαλ ππάξρεη θάπνηνο μέλνο ζην ζπίηη ν
Ππξελαίνο ηνπνζεηείηε αλάκεζα ζε εζάο θαη ζην μέλν άηνκν.
Απηό από κόλν ηνπ απνηειεί πξνεηδνπνίεζε. Δίλαη έμππλν λα
έρεηε ηα ζθπιηά ζαο κέζα ζην ζπίηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λύθηαο. Καη ν πιένλ εθπαηδεπκέλνο ζθύινο ζα βγεη έμσ εάλ
θάπνηνο αλνίμεη ηελ γθαξαδόπνξηα! Όκσο είλαη ζίγνπξν όηη
πξηλ αθόκε θάπνηνο πιεζηάζεη ζηελ θαηνηθία ζαο – αθόκε θαη
πεδόο – ζα έρνπλ αξρίζεη ηα πξνεηδνπνηεηηθά
γαπγίζκαηα/γξπιίζκαηα. πλήζσο ηα ζειπθά είλαη εθείλα πνπ ηξέρνπλ πξώηα ζε θάηη θαηλνύξγην ή
απεηιεηηθό πνπ πιεζηάδεη ζηνλ ρώξν ζαο – πεδόο ή απηνθίλεην. Σα αξζεληθά (ζπλήζσο) εκθαλίδνληαη
όηαλ ην γαύγηζκα ηεο ζθύιαο αιιάδεη θαη γίλεηαη πην "ζηξηγθό".
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Σν θνπηάβη ζαο είλαη πιένλ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ θαη ζέιεη ρξόλν κέρξη λα

εμεξεπλήζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί. Θέηνληαο από ηελ αξρή θάπνηνπο θαλόλεο ζηε ζρέζε ζαο, ζε ιίγν
θαηξό ζα έρεηε έλα ΜΠ κε θαινύο ηξόπνπο πνπ ζα ζαο θάλεη πεξήθαλνπο. Όπσο θαη ζηνπο
αλζξώπνπο, νη θαθέο ζπλήζεηεο δύζθνια δηνξζώλνληαη πνιύ πεξηζζόηεξν εάλ δηαζέηνπλ δόληηα!

αο επρόκαζηε θαιή ζπκβίσζε θαη ζα είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα κνηξαζηνύκε
– κέζσ ηνπ Οκίινπ – ηελ εκπεηξία καο, καδί ζαο.
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