MIKA NEUVOKSI?

oiran pelko synt;,y, kun tiettY
ärsyke ennakoi kiPua taijotakln
muuta epämiellYttåvää. S)1tiYmekanismia ei lunnela larkkaan,
mutta on merkillepantavaa, eltä
-"
1eist1'vät helposti. Jos koira pelkaa

-

:,,.

--- :usta, se alkaa usein Pelätä mYÖs
ja plmeytlä.
" -.. naa, sadelta, eituulta
tilanteesmissään
saa
koiraa
r. :kasta
r, ..- -.luttaa säikyttelemällä lai rankaise-

Piiloutumista ei
kannata estöö vaan
hyödyntöö Pelon
kösittelyssö.
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r ,- - ; . .,oska pelokas koira kärsii kovasla
i -r:: :,-... Jatkuva paine ja uhka saattavat

-., ::-:asluttäå koiran.
:. ..-'ihin saa helpotusta kayttamal-;,.--,.. seuraavaksi esiLeltyjä keinoja

i

lhmisen on s1rytä pysytella mahdollislmman rauhalltsena Ja käyttäytyä normaalisti,
jottei hermostuneisuus tartu koiraan.
Mrkäli koira kestää pelottavaa ärsykettä matkan påästä ja pysly tlynenå, tilanteeseen voidaan vähitellen lisata miellytU-

viä asiolla, kuten purululta, makupaloja tai
leikkimlstå.

Pelkoreaktion
keskeyttäminen
Jos koira osaa

jonkin tempun hlwin' ope-

h1wå lahtOkohta
pelkolen kasittellyn.
'
Kun koira osolltaa levottomuuden merkkeja, pelkoreaktio keskeytetään tarjoamalla koiralle toimtntaa. jossa se on onnis

rantli ehdollistaminen on

tuu. Esimerkiksi isluminen ja palkkion saaminen voi olla kolran mielestä mukavaa'
jolloin se rentoutuu eikä mahdollisesti
keskrty niin paljon pelkäämiseen
Osa koirista vastaa hyvin koulutukseen,
jossa koira saa itse olla aktiir inen toimiia'
Tällaiset yksilöt ovat usein motivoi[unelta harjoitteli.loita, ja niiden arkuuden kä-

Feromonit ja lääkkeet
Kolraa t)rynnyltävä feromoni (DAP) voi olla
hyödyllinen erilalsissa pelko- ja ahdistustilanteissa. Saatavilla on esimerkiksi pistorasiaan lailettavia haihduttimia, joista haihtuu
sisäilmaan koiraa rauhoitLavia ha.luja.
DAPia voi kokeilla yhdessa muiden menetelmien kanssa. Vain hlwin lievissä tapauk>issa DAP riitlää ; ksinään.
Pelkoon on olemassa myÖs läakkeitä,

jorden kåytösiä voi neuvotella elalnlaakarin kanssa. Läakkertäkaan ei tule käyitää
ainoana hoitokeinona, vaan tukena tulisi
aina ol1a suunnltelma muista toimenpireisl.ä \ ksikaan laake ei voi poisLaa arkuurra tai pelkoa pysJruästi, eikä kaytoksen muokkaamiseen ole keksitty nopeita

ihmekeinoja. @

Muista ennaltaehkäisY
. Tärkein tapa välttää pelkotiloja ja liiallis-

srttely ssä kannattaa ho1 d1 nraa operanll ia

*astaehdollistaminen
.. -- -*,.llistaminen kuuluu assoslaiiivi,:

:

-::lmiseen ja on yksi klassi.sen ehdol-
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menetelmistä.

-:uksena on muodostaa negatiivrsen
., ::----11sen asian vä1i1le yhteys. Käytänn .'-: --..::rå tarkolttaa, että kolraile pelkoa
.--.:..--

:

esimerkiksi kova ääni tai
;r . r:m ,iike, yhdistetään johonkin posilii.,::- .:-iien mokaan tai leikkimiseen.
, -- - .:-rksr asiaa yhdistetään rllttävän
ir : ..::iaa ioisiinsa, pelottava årsyke
, ." : - ---r'.-:. års1'ke,

'

,

,
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,r. ::-:rikoida koiran mielessä positilvisia
-i -...'i.:i. eikä se enäå stressaa pelottavia

."

r,"

:-,,r :.riin paljon.
..- .,.rdollistamtsen alussa etsitään pe-: ,,-.:: asiaan sellalnen etåis)rys, jonka
-: . a--iå. Totsin sanoen koiran tulee
.. , -.-,:iå slrÖmään tilanteessa.
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!;rrstemaattinen siedättäminen
- - i-i:'.inen siedättäminen on m;Ös
-.,.: -;::: shdollistumisen menetelmä, jossa

T

.' ,ir asioihin totutellaan asteittain.
, - -..-:-iisen siedäLtämisen tavoitteena on
. -. roiraa pelottavaan ärsykkeeseen
r ,' ' :,::iin askelin, iotta ärsykkeen merki-

.

". :--.-,ar'ähenee.
: .::.::f,minen tulee aloittaa

r r - !:.-r -1rs1'kkeestä,

.

rr -r

aina niin

että koitan sietokyky

---s koira pelkää esimerkiksi miehiä,

:

voisi ol1a
.,r'- .,'.rssa koira katselee miehiä aldan
, ,."*:: :::]n eltå miehel låhestyväi kolraa.

,,

{r-r sledåttämiseen

ehdollistamista.
Keskeyttämisessä on oiennaisla, että keskeytystoiminta, esimerklksr isluminen,
kouluteraan niln varmaksi, että siitä tulee
koiralle palkitsevaa. Lisäksi koiraa siedätetään niin hy'vin. että se p;st1'ry toista
maan lemppua pelottavaa asiaa muistuttavan tilanteen vallilessa. Vahitellen temppua
voidaan alkaa toislaa alkuperäisessä pelotlavassa tilanleessa.

.

ta arkuutta on ennaltaehkäisy' Se tarkoittaa pennun asianmukaista sosiaalistamista
sekå aikuisen koiran siedättämistä mahdollisesti pelottaviin ärsykkeisiin.
Mitä itsevarmempi koira on, sitä paremmat edellytykset sillä on käsitellä pelkojaan'
Itsevarmuutta voidaan kehittää tarjoamalla koiralle toimintaa, jossa se kokee olevansa hyvä ja saa omistajaltaan positiivista
palautetta.

r Mitä enemmän koiran

kanssa harraste-

taan asioita, joista se pitää, sitä enemmän
se oppii luottamaan itseensä sekä
omistajaansa.

Turvapaikka
Koirat pyrkivät usein tiettyihin paikkolhin
sllloin kun ne ovai peloissaan. Jotkut koirat
haluavat komeroon lai sångyn alle, osa puolestaan kylpyammeeseen. Tavallisestl turvapaikka on pimeä ja hyvin äänierlstetty,
melko ahdas komero tai häkki, iossa koira
on tottunut olemaan vapaaehtoisesti
Priloutumista ei kannata estää vaan hyÖdyntää pelon käsrttelyssä. Usein koira
pystlT rentoutumaan ja nukkumaan pelottavan lilanleen aikana, jos si1lä on

turvapaikka.
Turvapalkkaan kannattaa yhdistaä vas-

taehdollistaminen. Aina kun peloltava asia
esiintly, korra ruokitaan turvapaikassa,
johon estmerklksi valot eivät näy ja åänet
kuuluvat vaimeasti.
Turvapaikan lurvailisuutta allevitvataan
tuomalla sinne positiivisia asioiia, kulen
ruokaa. Paikkaa kannattaa kaytaa kaikissa
koiraa arvelutlavissa tilanleissa, kuten imuroinnin tai kovan melun aikana.
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