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Kasvatus sõltub tõust
Kõiki kutsikaid tuleb kasvatada ja õpetada, ent eri
tõuge veidi erinevalt.

Kui te kasvatate koerast n-ö seltsikoera ega plaani teda kasutada töös, mille jaoks ta on aretatud, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et instinktid ei võtaks võimust.

Terjerid, karjakoerad
Tõud: foksterjer, jack russelli terjer,
saksa jahiterjer, borderkolli, austraalia lambakoer.
Need koerad võivad tegevuse puuduses asuda “jahtima” või “karjatama”
sörkjooksjaid, jalgrattureid, autosid
jm. Pöörake erilist tähelepanu kutsika
aktiivsena hoidmisele, tema harjutamisele jalgrattal vastutulijatega, nendest möödumisega jm.

Lehmi jalast näksamisega
karjatavad koerad
Tõud: lääne-göta spits, lancashire’i
heeler.
Koer võib otsustada peremehele
hoogu juurde anda teda kannast näksates. Pöörake kutsika koolitamisel
tähelepanu hammustamisest võõrutamisele.

Haukumisega territooriumi
valvavad koerad

Tõud: soome püstkõrv, kääbuspinšer,
kääbusšnautser, lapi koerad.
Koerad võivad haukumisega hoiatada tühisemagi krõpsu puhul, mis
võib eriti häirivaks osutuda kortermajas. Harjutage tervitamist. Ärge keelake haukumist täiesti ära. Laske kutsikal mõne korra haugatada, siis kiitke teda valvamise eest. Kui ta seejärel
veel haugub, kasutage eelnevalt selgeks õpitud käsku “ei”.

Ajukoerad
Tõud: hagijad, beagle, taksid.
Jälgede ja lõhnade leidmine on
nende koerte töö. Jänese lähedale
sattudes pole ka hästi koolitatud koer
suuteline alati käsklust kuulama. Õppige märkama hetke, kui koer õues
jälje avastab. Kasutage kohe eelnevalt
selgeks õpitud keeldu ja käskige seejärel koeral enda juurde tulla.

Üksinda töötavad jahikoerad ja
väga iseseisvad koerad
Tõud: hagijad, terjerid, hurdad, taksid,
tšau-tšau, inglise buldog, bullterjer.
Need koerad töötavad sageli ilma
inimese või teiste koerte toeta, nõnda ei näe nad mingit vajadust kuule-

tuda käsklustele ainult sellepärast,
et inimestele meeldida. Motiveerige
koolitades kutsikat piisavalt. Terjerid
ja taksid on nutikad taipama, kuidas
ihaldatud maiuspala kätte saab.

Nägemise järgi jahti pidavad
koerad
Tõud: vene hurt, afganistani hurt.
Kaugel jooksev loom, kes koerale pisutki jänest meenutab (väike koer, kass)
võib vallandada tagaajamisinstinkti.
Teiste koertega mängimine võib aidata,
ent nendel koertel on tagaajamine niivõrd reflektoorne, et parem on kinnitada koer rihma otsa igas olukorras, kus
see instinkt võib valla pääseda.

Võitluskoerad
Tõud: bullterjer, bokser.
Võitlushimu ei tähenda seda, et
need koerad oleksid iseäranis kurjad. Nad lihtsalt armastavad üksteisega mõõtu võtta. Meeles peab pidama, et keelamine või füüsiline karistamine on neile vaid teretulnud auhind.
Ärge mängige seda tõugu kutsikatega
kunagi maadlemis- või hammustamismänge.
Õpetage kutsikat rahunema. Õpetage talle, et kõik tore tuleb pärast
seda, kui ta on käsule kuuletunud.
Karmo Koppel

Taksid ei pruugi kuuletuda inimesele ainult sellepärast, et meeldida. See-eest on nad eriti nutikad taipama, kuidas maiuspala välja teenida.

