tulla tavalla, tulisi aina välillä vahvistaa tätä oikeaa toimintoa makupalan turvin. Makupaloissa on sekin
positiivinen seikka, että syödessään
koira ei voi menne ylikierroksille;
verta virtaa mahalaukkuun ja koiralla
on mielenkiintoista tekemistä.

Taloon tulee toinen
koira
Usein perheeseen päätetään hankkia
toinen koira kaveriksi. Ongelmaksi
voi muodostua koirien liian pieni
ikäero. Ikäeron ollessa pieni on
hankaluuksien
syntyminen
todennäköisempää, koska toisen koiran on silloin hankala asennoitua
"kakkoskoiran" asemaan. Mikäli
ikäero on selvä, esim. pari kolme
vuotta, vanhemmalta koiraita on
yleensä auktoriteettia riittävästi lunastaakseen itselleen paikan lauman
johtajana ja uusi koira jää suosiolla
numero kakkoseksi. Tämä tulee
muistaa myös koirien kohtelussa;
laumanjohtajalle "ykköselle", ruoka
annetaan ensin, hihna laitetaan
kaulaan ensin. Tämä ei tarkoita sitä,
etteikö
kummastakin
koirasta
välitettäisi yhtä paljon, vaan tällä
tavalla kunnioitetaan koirien omaa
järjestystä. Mikäli omistaja unohtaa
tämän järjestyksen ja kohtelee koiria
samanarvoisina
lauman
sisällä,
joutuvat
koirat
silloin
itse
ratkaisemaan
järjestyksensä laumassa ja tämän seurauksena on raivokkaita taisteluja.
Mikäli talossa on kaksi nuorta,
energista koiraa, nämä myös usein
leikkivät liikaa keskenään; seurauksena jälleen koirien joutuminen ylikierroksille. Vanhempi koira osaa
paremmin rajoittaa pennun riehumista; se leikkii mukana tiettyyn
pisteeseen saakka, jonka jälkeen se
lopettaa leikin ja tilanne rauhoittuu.
Yleensäkin toiseksi koiraksi ei kannattaisi hankkia koiraa, jolla on selvästi dominoiva luonne. Tässä tul-

laan kasvattajan vastuuseen pentuja
myydessään. Kasvattaja jos kuka
tietää koiriensa ja pentujensa luonteet, ainakin hänen tulisi tietää.
Kun perheessä syntyy ongelmia
kahden nuoren koiran välillä, omistajat antavat yleensä tukensa tälle
kakkosen asemassa olevalle koiralle, joka yrittää vallata ykkösen paikan. Tyypillisiä tilanteita on, kun
esimerkiksi ollaan oltu vaikkapa
näyttelyssä tämän arvoasteikossa
kakkosen kanssa. Tämä koira on
voimansa tunnossa; se on ollut saalistamassa kaksin omistajansa kanssa. Kotiin tullessa ykkönen päättää
näyttää paikan kakkoselle ja seurauksena on tappelu. Tällöin tapaamisen tulisi pystyä sijoittamaan reviiriin ulkopuolelle, puolueettomalle
alueelle; eteiset ovat monesti hankalia paikkoja kohdata; tila on pieni
ja tunteet käyvät kuumina. On hyvä
muistaa, että koirat eivät ratkaise
välejään tappelemalla. Usein ihmiset erehtyvät koiriensa keskinäises- tä
järjestyksestä; ykköskoira ei suinkaan ole se, joka aloittaa tappelut.
Päinvastoin, lauman ykkönen on
yleensä välinpitämätön kahinoista,
käyttäytyy
välinpitämättömästi,
kääntää päänsä pois muiden nahistellessa. Ihmiset yleensä vahvistavat
väärän
koiran,
kakkoskoiran
käyttäytymistä. Kannattaa myös
tarkkailla koiriensa ykköskoiran
käyttäytymistä ja ottaa siitä itsekin
opikseen; se ei suosi muita, se on
rauhallinen, ei ota "kantaa" muiden
erimielisyyksiin. Olemmeko siis
vahvoja ja luotettavia johtajia koirallemme; vai viestimmekö epävarmuutta? Koiran kunnioituksen saa
rauhallinen johtaja; jos sinä hermostut myös koirasi hermostuu.
"Mustasukkaiset"
koirat
Puhuttaessa koirista, joiden käytöksen omistajat helposti ilmaisevat
"mustasukkaisuudeksi"; koirat,

jotka, häiriköivät ja aloittavat tappeluita
perheen muiden koirien
kanssa.
Saman perheen koirien tapellessa se
on useinkin omistaja, joka laukaisee
riidan.
Koira
voi
reagoida
läheisyyteen hyvinkin eri tavalla kuin
mitä me odotamme. Läheisyys voi
olla koiralle merkki lähestyvästä
tappelusta ja on usein alivirittyneiden koirien toimintaa; näin
saadaan päivään ohjelma numero.
Ongelmia saattaa syntyä myös
perheissä, joissa on useampi koira.
Syliin nostettava koira aiheuttaa riidan. Kyseessä on useasti lauman
"kakkoskoira", ei hierarkiassa ykkösenä oleva. Ollessaan omistajansa
sylissä se saa ikäänkuin taustatuen,
lisävoimia, ja hyökkää näin perheen
toisen koiran kimppuun. Sama
ongelma toistuu koiran palatessa
kotiin; laumasta yksi on ollut
omistajansa mukana muualla ja
takaisin palatessa syntyy tappelu
toisten kanssa. Rähjäävät yksilöt ovat
yleensä nuoria ja epävarmoja koiria.
Lauman
johtajakoira
ei
näin
käyttäydy. Ongelmaan voidaan tarttua miettimällä jälleen syitä, jotka
johtivat esim. tappeluun. Sillä hetkellä kun tilanne on "päällä"; koira
käy ylikierroksilla ja silloin ongelman kohtaaminen ei onnistu. Tulee
pyrkiä löytämään ennalta ehkäisevät
keinot, jotta tällaiseen tilanteeseen ei
ajauduttaisi.
Olennaista on, että koiraa huomataan kehua, kun se toimii oikein.
Esimerkkitapauksessa koiran ollessa
sylissä ja käyttäytyessä hyvin sitä
tulee kehua. Kun toinen koira lähestyy
ja ilmassa alkavat olla vaaran merkit,
tulee omistajan laskea koira lattialle ja
jättää täysin vaille huomiota, koska
huomiota koira toiminnallaan pyrkii
saamaan. Tällöin koira ei myöskään
saa omistajastaan sitä lisätukea, jota
se tarvii

