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Shetlandi lambakoer ehk sheltie ehk minikolli kuulub üliterava kuulmisega koerte hulka. Teda kasvatades peab arvestama, et tal on lärmi raske taluda.

Ärge andke kutsikale võimalust sotsiaalseks domineerimiseks. Andke
talle maast madalast võimalus suhelda teiste tugevaloomuliste koertega.

Karja või kodu valvavad koerad
Tõud: kaukaasia lambakoer, lõunavene lambakoer, bullmastif.
Neid koeri kasutatakse lammaste
kaitsmiseks huntide eest või võõraste
ära ajamiseks territooriumilt. Nõnda
pole need koerad valmis uskuma võõrastest ainult head. Nad vajavad head
koolitajat ning neid ei saa soovitada
algajale koerakasvatajale.
Hoolitsege, et kutsikal oleks inimestega ainult head kogemused, õpetage teda külalisi viisakalt sisse laskma.
Õpetage koer sõna kuulama. Koolitus
põhinegu sellel, et kutsikal pole muud
võimalust kui kuuletuda. Füüsiline karistamine lisab agressiivsust, nõnda on
see nende tõugude puhul veel vähem
soovitatav kui muidu. Oma peremeest
armastavad need koerad tingimusteta
ja on tema heaks kõigeks valmis.

Ülihea kuulmisega koerad
Tõud: kollid, shetlandi lambakoer, pürenee lambakoer.
Karjakoerad vajavad eriti head
kuulmist, et osata eraldada väikse-

maidki peremehe antud edasimineku
signaale. Need tõud kuulevad teistest
paremini, näiteks ilutulestiku raketid
võivad olla neile tõeliselt ebameeldiv
kogemus. Pikka aega mürarikkas kohas viibida on neile kurnav, nad võivad hakatada ahastusest haukuma
või koguni põgeneda. Harjutage koeri
häältega. Vältige olukordi, kus kutsikas võib kuulda äkilist valju heli.

Väikesed pirtsutajad
Tõud: vene kääbusterjer, jorkširi terjer, tšihuahua.
Kalduvad kodu kaitsma haukumisega, nii et neid tuleb õpetada külalisi
ilusti vastu võtma. Harjutage trepikojast kostuvate häältega.

Erilise väimusega koerad, kelle
kehakeelest on teistel koertel
raske aru saada
Siia hulka kuuluvad järgmised tõud.
n Lömmis koonuga: mops, buldogid,
bokser.
n Hästi pikakarvalised: tiibeti terjer, habekolli, vanainglise lambakoer,
puli.
n Karvase koonuga: šnautserid.
n Saba hästi püsti hoidvad: terjerid,
verekoer.
n Saba hästi all hoidvad: hurdad.

Terjerid tunduvad oma hästi püstise saba tõttu ähvardavamad, kui nad
tegelikult on. Lömmis koonuga koerad nohisevad hingates või lausa korisevad, mida teised koerad võivad pidada tigeduse märgiks.
Leidke kutsikale palju võimalusi
sõbraliku loomuga koertega mängimiseks. Koerad õpivad teistega suheldes kasutama just neid kehaosi, millega nad saavad oma tundeid paremini
väljendada.
Pidage siiski meeles, et kõik koerad,
kellega kohtute, ei pruugi osata teie
koera liigutusi tõlgendada.

Peremehesse sügavalt kiinduvad
koerad
Tõud: borderkolli, austraalia lambakoer, belgia lambakoer, väikesed sülekoerad, linnukoerad.
Need tõud on hästi koolitatavad.
Nad liiguvad kõikjal meelsasti peremehega koos.
Samas võib üksijäämine neid hirmutada, kui neile pole seda sihikindlalt õpetatud. Mängige iseseisvust tugevdavaid mänge – jäljevõtmist, otsismismänge.
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