
Ποια είναι η λύζη εάν ο ζκύλος ζας μπορεί να αποδράζει από ηο ζηηθόλοσρο; 

 

Σηνλ ζθύιν δελ αξέζεη λα θνξάεη ινπξί, λα ηνλ ηξαβάκε εκπξόο θαη πίζω, θαη λα ηνλ "θξαηάκε 

πίζω". Δελ κπνξεί λα μεθύγεη εάλ ηξέμεη κπξνζηά, νπόηε πξνζπαζεί λα μεθύγεη κε ηελ 

"όπηζζελ". Σε απηήλ ηελ πεξίπηωζε ε "Υ" ή ε "Ι" ιωξίδα ζα κπνξνύζε λα είλαη πνιύ ρξήζηκε, 

αιιά δελ απνηειεί θαη ην ηέινο απηνύ ηνπ παηρληδηνύ. Πξνζπαζήζηε λα θαληαζηείηε ηελ 

θαηάζηαζε κε έλα θνιιάξν. Καζώο ν ζθύινο θηλείηαη θαη θζάλεη δίπια ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ, ην 

ινπξί θνληαίλεη θαη ηεληώλεη, θαη ν ζθύινο κπνξεί λα πεξάζεη ην θεθάιη κέζα από ην θνιιάξν ή 

ην ζηεζόινπξν. Γηα ηελ αθξίβεηα ν ηδηνθηήηεο ηξαβάεη ην ζηεζόινπξν, κε απνηέιεζκα λα 

βνεζάεη ηνλ ζθύιν ηνπ λα απνδξάζεη ρωξίο λα ην αληηιακβάλεηαη. 

Εάλ έρεηε ζηεζόινπξν γηα ην ζθύιν ζαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ αθόινπζε κέζνδν. 

Βάιηε ην ζηεζόινπξν ζηνλ ζθύιν ζαο, ζθίμηε ηελ ξπζκηδόκελε ιωξίδα - ην θαιύηεξν είλαη λα 

ππάξρεη ρώξνο ελόο δάρηπινπ κεηαμύ ηνπ ζηεζόινπξνπ θαη ηνπ θνξκηνύ ηνπ ζθύινπ, αιιά όρη 

πεξηζζόηεξν. 

Ξεθηλώληαο ην πεξπάηεκα, θαη εάλ ν ζθύινο ζαο πξνζπαζήζεη λα μεθύγεη κε ηελ "όπηζζελ", 

ηξαβήμηε ην ινπξί θαη πείηε "κε". Τελ επόκελε ζηηγκή ραιαξώζηε ην ινπξί , θαη δώζηε κία 

ιηρνπδηά ζηνλ ζθύιν ζαο. Εάλ ν ζθύινο ζαο παληθνβιεζεί, δελ ζα κπνξέζεη λα νπηζζνρωξήζεη 

εάλ δελ ηξαβάηε ην ινπξί. Μπνξείηε λα ειέγμεηε ηνλ ζθύιν ζαο απόιπηα κε κηθξά δηνξζωηηθά 

ηξαβήγκαηα. Με έλαλ θπξηαξρηθό ή ζε παληθό ζθύιν ρξεζηκνπνηήζηε ηελ θωλή ζαο γηα λα ηνλ 

εξεκήζεηε θαη δείμηε ηνπ ηελ ζωζηή θαηεύζπλζε. Είλαη ζαθέο όηη ζε έλαλ ληξνπαιό ζθύιν ε 

θαιύηεξε κέζνδνο είλαη απηή ηεο ήξεκεο θωλήο θαη κεξηθέο ιηρνπδηέο, αιιά θάπνηεο θνξέο είλαη 

πνιύ ρξήζηκν λα ζπλεξγαζηείηε κε έλαλ εθπαηδεπηή ζθύιωλ κε δηπιό ινπξί : έλα ζην θνιιάξν 

θαη έλα ζην ζηεζόινπξν. 

Όηαλ πιένλ ν ζθύινο ζαο δελ ζέιεη λα θύγεη από ην ζηεζόινπξν ηνπ, κπνξείηε λα ραιαξώζεηε 

ιίγν παξαπάλω ηελ ξπζκηδόκελε ιωξίδα θαη λα απνιαύζεηε ηελ βόιηα ζαο. 

 


