W jaki celu jest klatka dla psa w domu?
Dla szczeniąt i zdrowego ich rozwoju oraz wygody domowy kojec jest niezastąpiony.
Prawidłowe stosowanie zapewni odpowiednie miejsce schronienia, odpoczynku i snu, gdzie
Twój pies poczuje się bezpiecznie i pewnie.
Bezpieczna skrytka
Szczenięta potrzebują bezpiecznego miejsca do snu i odpoczynku, które powinno być
umiejscowione blisko właściciela tak, aby szczenięta były cały czas pod nadzorem. Takie
umiejscowienie kojca zabezpieczy Twój dom przed szkodliwą i niszczycielską działalnością
młodych psiaków. Wyeliminujesz również potencjalne, w najgorszym wypadku śmiertelnie
groźne zagrożenia czyhające na Twojego szczeniaka. Kojec to bezpieczne schronienie podczas
prac domowych, które mogą wystraszyć lub zranić zwierzę, takich jak: odkurzanie, remont albo
przeprowadzka. Pies w takich momentach może czuć się zagrożony i poszukuje bezpiecznego
miejsca.
Idealnym rozwiązaniem chroniącym Twojego szczeniaka oraz Twój dom jest kojec domowy.,
który dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wychowaniu zwierzęcia stanie się ulubionym
i bezpiecznym miejscem Twojego szczeniaka.
Samotny pobyt
Psy to zwierzęta stadne i dlatego szczenięta od najmłodszych lat muszą być przyzwyczajane do
samotności, aby przezwyciężyć strach przed śmiercią. Kojec domowy przy da się również
podczas treningu i szkolenia psa.
Szkolenie z domowym kojcem
Początkowo nie należy pozostawiać szczeniaka samego w zamkniętej klatce, ponieważ bez
odpowiedniego szkolenia i przyzwyczajenia może to spowodować panikę u psa. Twój szczeniak
powinien od początku łączyć pozytywne odczucia z kojcem, i właśnie dlatego szkolenie
powinno odbywać się krok po kroku:
1. Zachęć Twojego szczeniaka do wejścia za pomocą przysmaków lub interesującej
zabawki, tak, aby pies odczuwał nagrodę podczas pobytu wewnątrz kojca oraz
samodzielnie zainteresował się jego wnętrzem.
2. Gdy tylko Twój pies poczuje się pewnie i bezpiecznie (przy otwartych drzwiach) kojca
możesz na chwilę je spróbować zamknąć. Przebywaj jednak cały czas w pobliżu, tak
abyś był widoczny i słyszalny dla psa.

3. Gdy tylko Twój szczeniak przyzwyczai się i nie będzie hałasował, możesz opuścić na
chwilę pomieszczenie, w którym znajduje się kojec.
4. Zostań chwilę na zewnątrz i wróć nim pies stanie się niespokojny i zacznie skomleć. Gdy
wrócisz, nie zwracaj szczególnej uwagi na psa.
5. Po kilku minutach otwórz klatkę bez większej ceremonii. Twój pies szybko zrozumie, że
nie jest takie złe, gdy przebywa w zamkniętej klatce. Uczucie bezpieczeństwa
i przyzwyczajenie do nowego miejsca powinna wygrać z lekiem przed samotnością
i zamkniętą klatką.
Twój pies powinien być spokojny po zamknięciu klatki. Każdy trening powinien być
przeprowadzony w podobny sposób z wykorzystaniem zachęty w postaci przysmaków i/lub
zabawki. Przyzwyczajanie może potrwać kilka dni.
Wyposaż kojec najwygodniej jak jest to możliwe
Przytulne i lubiane przez psa zabawki, poduszki itp. powinny znaleźć się w kojcu, aby tak mógł
z nich korzystać, a tym samym wyrabiał w sobie pozytywne odczucia względem kojca. Cenne
okazją się również zabawki zapewniające ruch i nowe doznania, tak, aby pies nie nudził się
przebywając w kojcu. Takie działanie przyniesie sukces i Twój pies będzie kojarzył kojec
z przyjemnymi rzeczami i czynnościami oraz uzna go za bezpieczne i godne zaufania miejsce
odpoczynku i snu. Kojec stanie się jego bezpiecznym schronieniem.
W ciągu dnia kojec może pozostawać otwarty. Z reguły drzwi powinny być otwarte, lecz gdy
zajdzie taka potrzeba pies powinien być przyzwyczajony do zamkniętego wejścia. Szczeniak
musi mieć cały czas nieskrępowany dostęp do bezpiecznego schronienia. Po odpowiednim
treningu i przyzwyczajeniu Twój pies nie będzie mógł rozstać się ze swoim kojcem i wybierze
go zawsze chętniej niż wcześniejsze legowisko.

