Mój pies kopie, co robić?
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Psy kopią najpierw po to, aby zakopać kość, a potem żeby ją odkopać. Psy kopią dziury, w
których mogą schłodzić się latem i ogrzać się zimą. Psy kopią, ponieważ słyszą stworzenia
żyjące pod ziemią a porozumiewające się za pomocą ultradźwięków. Suki kopią gniazda,
kiedy są w ciąży. Psy kopią z nudy lub żeby uciec. Ale najczęściej psy kopią, ponieważ czerpią
z tego niewymowną przyjemność.
Pies nie widzi naszego problemu
Psy sądzą, że kopanie jest najnormalniejszą z
normalnych czynności, a teriery uważają, że
kopanie jest celem ich życia. W związku z tym
próby całkowitego powstrzymywania psów od
kopania mogą się okazać bezowocne.
Zapobieganie i oduczanie kopania w
niewłaściwych miejscach polega na tym, że
musimy psa kontrolować i nauczyć go, że tak
się nie robi. Musimy więc podzielić teren i nie
dopuścić do kopania w miejscach do tego
nieprzeznaczonych, a naturalną potrzebę
kopania przekierować na wyznaczone do tego
miejsce.
Jak zapobiegamy kopaniu w trakcie naszej
nieobecności?
Wychodząc, zamykajmy psa w domu. Po
powrocie, w miarę możliwości, przebywajmy z
nim w ogrodzie, nadzorujmy go i nauczmy
zachowania w ogrodzie.
Kłopot z utrzymaniem czystości, niszczenie
przedmiotów i nadmierna aktywność to
najczęściej
spotykane
zachowania
niepożądane, z powodu których psy są
relegowane z naszych domów na ogród, gdzie
nikt ich nie pilnuje i nie mają towarzystwa.
Tam, co można przewidzieć, uczą się
szczekania, kopania i uciekania, a poza tym
niezmiernie się podniecają za każdym razem,
kiedy wracają do domu. W związku z tym
musimy psa nauczyć utrzymania czystości i
zabawy gryzakami (patrz ulotki: Jak nauczyć
czystości i Niszczenie przedmiotów). Po
pierwsze: naucz swojego psa spokojnego
zachowania w domu, tak żeby niepotrzebnie
nie szczekał i żeby witał gości w pozycji
siedzącej (patrz ulotka Nadmiernie aktywny
pies). Jeśli to wykonasz, masz psa, który może
zostać w domu bez względu na to czy ty tam
jesteś czy nie. Dom ogrzewany zimą i
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klimatyzowany latem jest najbezpieczniejszym
miejscem, w którym twój pies może spędzić
dzień. Po powrocie do domu możecie
wspólnie korzystać z uroków ogrodu.
Część psów kopie dziury pod ogrodzeniem,
żeby uciec, dlatego że nie radzą sobie z nudą;
inne czują lęk związany z zamknięciem na
ogrodzonym terenie. Ucieczka jest zawsze
ogromnym zagrożeniem dla zdrowia psa. Jeśli
więc decydujesz się na pozostawienie pieska
na posesji musisz zadbać o ciekawe otoczenie i
sprawdzić sobie płot. Konieczne jest również
zapewnienie chłodnego miejsca odpoczynku
latem i ciepłego zimą. Energia, jaką pies
mógłby spożytkować na kopanie musi być
wykorzystana do czegoś innego. Jeżeli
zapewnisz mu ćwiczenia (fizyczne i psychiczne)
i trochę zabawy, to nie musisz się martwić, że
twój pies będzie chciał uciec z posesji. Musisz
zmienić nawyk kopania w nawyk żucia. Pies,
który zajmuje się gryzakami nie ma czasu na
kopanie. I dlatego gryzaki wypełnione karmą
przeznaczoną na śniadanie są najlepszymi
przedmiotami, które możesz zostawić dla psa
w domu lub zakopać je w tej części ogrodu,
która jest przeznaczona na miejsce do kopania
dla psa. Musisz nauczyć psa jak powinien
zajmować się sobą na podwórku, a to znaczy,
że potrzebujesz gryzaków, które będą służyły
do ćwiczeń w ogrodzie.
Przekierowanie kopania w miejsce do tego
przeznaczone.
Z twojego punktu widzenia, pies zwykle
wybiera niewłaściwe miejsce do kopania i
dlatego musisz wybrać odpowiednie miejsce.
Musisz też nauczyć psa kopania właśnie tam.
Możesz sam wyznaczyć takie miejsce (na wzór
piaskownicy) i zbudować je w stosownym
miejscu w ogrodzie.

Zakop (całą) kość wołową w tym miejscu.
Twój mały piesek będzie wniebowzięty, kiedy
wykopie wielką kość z resztkami mięsa.
Oczywiście, taki jeden sukces nie spowoduje,
że twój pies przestanie kopać w innych
częściach ogrodu, ale będzie miał motywację,
żeby wracać w wyznaczone miejsce. To
podobnie jak w 1849 roku wszyscy ruszyli na
zachód do Kalifornii. Nie gnali na wyścigi do
New Jersey. A dlaczego do Kalifornii?
Ponieważ jakiś człowiek znalazł kawałek złota
w Sutter’s Mill. Nikt nie odkrył złota w New
Jersey, więc nikt nie pojechał do New Jersey.
I tak samo jest z psami. Wystarczy jeden cenny
przedmiot i pies będzie wolał kopać w swoim
kalifornijskim zakątku ogrodu, tam gdzie
powinien i tam, gdzie kiedyś znalazł coś
wartościowego.
Zawsze rano napełnij porcją śniadaniową
kilka gryzaków i zakop je w miejscu, które pies
ma wyznaczone do kopania. Twój pies odkryje,
że miejsce do kopania stanie się prawdziwym
skarbcem, gdzie można znaleźć coś do
jedzenia i coś do zabawy.
Zasady ogrodowe.
Nawyk kopania został już przekierowany we
właściwe miejsce w ogrodzie, a więc czas na
ochronę pozostałej części podwórka. Trawnik i
rabaty kwiatowe możesz ogrodzić siatką o
niewielkich oczkach, a miejsca, gdzie pies
kopał przykryj warstwą ziemi i ponownie
obsiej.
Odgradzamy strefy psiej aktywności od tych,
gdzie wstęp jest niewskazany. Płotki nie
powinny być przeszkodą nie do pokonania
przez psa – używamy ich, jako narzędzia
treningowego, za pomocą którego jasno
wyznaczamy granice, gdzie jest trawnik a gdzie
ogród i za pomocą którego łatwiej nam psa
nauczyć.
Zawsze
próbuj
towarzyszyć,
szczególnie szczeniakowi, w czasie wyjścia na
dwór i nie zaprzestawaj tej czynności przez
kilka pierwszych miesięcy pobytu nowego psa
w domu. Pamiętaj, że jeden opiekun na
podwórku jest o wiele lepszy niż dwóch przed
telewizorem! To nie jest uczciwe z twojej
strony, jeśli trzymasz zasady postępowania w
ogrodzie w tajemnicy przed psem, a potem
złościsz się, kiedy pies je złamie, choć tak
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naprawdę nie wiedział o ich istnieniu. Zachęcaj
i chwal psa, kiedy chodzi po ścieżkach w
ogrodzie i leży w miejscach do tego
przeznaczonych. Przywiąż gryzaki do kijków
wbitych w ziemię i go gałęzi drzew na terenie
wyznaczonym dla psa, żeby ten chętniej tam
przebywał. Zniechęcaj psa do przebywania w
miejscach dla niego nieprzeznaczonych.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji
przeczytaj broszurkę Digging. Do nauki
kopania w wyznaczonych miejscach będziesz
potrzebował wielu gryzaków i kawałków
suszonej wątróbki. Możesz je dostać w
sklepach dla zwierząt lub na stronie
www.amazon.com
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