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Kszta∏towanie zachowania si´ psów w okresie
szczeni´cym
Katarzyna Fiszdon
z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierzàt Wydzia∏u Nauk o Zwierz´tach
w Warszawie
Behaviour patterns development during puppyhood. Fiszdon K.,
Department of Genetics and Animal Breeding, Faculty of Animal Science,
Warsaw Agricultural University.
The typical unique pattern of each single dog’s behaviour is based
on its biological predispositions as well as in influenced by the dog’s
environment in which it has been brought up and is currently living.
The major experiences that are crucial in certain behaviour patterns
development are those occuring during the puppyhood. Different stages
of puppy development are separated into critical periods; each is
characterized by typical development of relevant behaviour patterns.
Keywords: dogs, behaviour development, critical periods.
Pies zajmuje szczególne miejsce wÊród zwierzàt domowych. Dla wielu w∏aÊcicieli jest
przyjacielem, wr´cz cz∏onkiem rodziny. Mo˝e jednak staç si´ prawdziwym utrapieniem,
êród∏em ustawicznych k∏opotów, a nawet zagro˝eniem. ˚eby prawid∏owo wychowaç psa,
wa˝na jest znajomoÊç ontogenezy jego behawioru i jej okresów krytycznych.
O ile rozwój zachowania szczeni´cia w okresie prenatalnym jest zasadniczo poza kontrolà
hodowcy czy opiekuna, o tyle w okresie postnatalnym w∏aÊciwe post´powanie i stworzenie
odpowiednich warunków Êrodowiskowych w poszczególnych fazach rozwoju ma ogromne
znaczenie dla jego prawid∏owego funkcjonowania jako psa „rodzinnego”, a tak˝e pe∏nienia
przezeƒ wszelkiego rodzaju funkcji u˝ytkowych.
Zachowanie psa jest determinowane przez wiele ró˝nych niezale˝nych, lecz
wspó∏dzia∏ajàcych ze sobà czynników natury biologicznej i wywodzàcych si´ z jego
wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ. Choç psy sà biologicznie przygotowane do rozwoju
w okreÊlony, specyficzny dla nich sposób i wytworzenia okreÊlonego zespo∏u mo˝liwych cech
i wzorców zachowania si´, jednak ekspresja tych tendencji jest zmienna i uzale˝niona od tego,
czego si´ pies w ciàgu ˝ycia nauczy∏. Ta zmiennoÊç adaptacyjna zawiera si´ oczywiÊcie
w pewnych ramach i jest ograniczona poprzez wrodzone uwarunkowania. Inaczej mówiàc,
behawior kszta∏towany jest nie tylko przez predyspozycje genetyczne i ekspresj´ tych genów,
ale te˝ poprzez wp∏yw doÊwiadczeƒ, jakie spotykajà psa w ciàgu jego ˝ycia. Jedyny w swoim
rodzaju, unikatowy charakter (czyli zespó∏ zachowaƒ typowych dla danego osobnika) psa jest
swego rodzaju wypadkowà jego wrodzonych mo˝liwoÊci, a wi´c genotypu, i wp∏ywu
Êrodowiska, w jakim si´ wychowuje i przebywa. Czynniki Êrodowiskowe mogà wywieraç
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korzystny bàdê destrukcyjny wr´cz wp∏yw na prawid∏owe ukszta∏towanie si´ zachowaƒ psa.
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e rozwój zachowania psa jako jego dostosowania si´
do Êrodowiska, w jakim ˝yje, jest procesem ciàg∏ym i wszelkie jego doÊwiadczenia mogà staç
si´ konstruktywnym elementem kszta∏tujàcym jego prawid∏owe zachowanie – bàdê odwrotnie,
szczególnie w przypadku wra˝liwego szczeni´cia. Bardzo cz´sto w∏aÊciciele psów pope∏niajà
b∏àd, uczàc je starannie pewnych zachowaƒ w trakcie zaplanowanych lekcji, a poza lekcjami
nie egzekwujà wykonywania tych samych poleceƒ. Tymczasem pies jest odbiorcà sygna∏ów,
które do niego wysy∏amy przez ca∏y czas, a nie tylko w czasie szkolenia. Post´pujàc
w okreÊlony sposób uczymy go nie tylko siadania czy przychodzenia do nogi, ale tak˝e tego
jak ma si´ zachowywaç w domu i na spacerze, jak reagowaç na inne psy i obcych ludzi,
kiedy jest czas na zabaw´, a kiedy lepiej spokojnie pole˝eç na swoim pos∏aniu.
Na ca∏okszta∏t zachowaƒ psa sk∏ada si´ wiele rozmaitych komponentów wzajemnie
ze sobà powiàzanych. Prawid∏owe funkcjonowanie okreÊlonych, wa˝nych z naszego punktu
widzenia zachowaƒ zwiàzane jest z prawid∏owoÊcià funkcjonowania ca∏ego tego systemu.
Niedobory pokarmowe w okresie szczeni´cym sprawiajà, ˝e pies nie osiàgnie swoich
optymalnych mo˝liwoÊci, jego potencja∏ genetyczny nie zostanie w pe∏ni wykorzystany.
Podobnie brak odpowiednich bodêców ze Êrodowiska lub niew∏aÊciwe doÊwiadczenia
w okresie rozwoju szczeni´cia mogà spowodowaç nieprawid∏owy rozwój lub zanik pewnych
wrodzonych wzorców zachowania si´. Szczeni´ta s∏abo zsocjalizowane lub pozbawione
stymulujàcych ich rozwój bodêców zewn´trznych cz´sto wykazujà deficyty niektórych
zachowaƒ ju˝ do koƒca ˝ycia. Znane sà doÊwiadczenia (1) polegajàce na izolacji szczeniàt
w wieku 4–7 tygodni od kontaktów z innymi psami i ludêmi. W póêniejszym wieku szczeni´ta te
nie by∏y zdolne do nawiàzania prawid∏owych relacji ani z innymi psami, ani z ludêmi, okazywa∏y
l´k przed jakimikolwiek kontaktami socjalnymi, gorzej uczy∏y si´ i s∏abo radzi∏y sobie
z prostymi zadaniami. Postawione w nowej sytuacji wykazywa∏y hiperaktywnoÊç lub zamiera∏y
bez ruchu, by∏y te˝ wyraênie niestabilne emocjonalnie.
OczywiÊcie ca∏kowita izolacja socjalna szczeni´cia spotykana jest tylko w eksperymentach
laboratoryjnych. Jednak i poza laboratorium kontakty spo∏eczne i mo˝liwoÊç nabywania
nowych doÊwiadczeƒ w okresie szczeni´cym jest bardzo zró˝nicowana. Szczeni´ta
odchowywane i traktowane jak zwierz´ta gospodarskie przez nieÊwiadomych lub niedba∏ych
hodowców sà tego dobrym przyk∏adem. Pozbawione mo˝liwoÊci kontaktu i zabawy z ludêmi,
nieznajàce innego Êwiata poza zamkni´tym kojcem, w którym si´ urodzi∏y, kiedy trafiajà
do domu swoich nabywców, sà cz´sto hiperaktywne, bojaêliwe lub agresywne (ze strachu)
w stosunku do ludzi i innych psów. Przysparzajà te˝ swoim nabywcom wiele k∏opotów,
okazujàc nadmierny l´k przed osamotnieniem, sk∏onnoÊci niszczycielskie, a nawet koprofagi´.
Znacznie trudniej te˝ uczà si´ czystoÊci w domu. Du˝o cierpliwoÊci i pracy nad prawid∏owà
socjalizacjà i stopniowym oswojeniem z otoczeniem i nowymi zjawiskami (takimi jak
na przyk∏ad ruch uliczny i otwarta przestrzeƒ) ze strony w∏aÊciciela takiego psa potrzeba,
aby nadrobi∏ on braki z wczeÊniejszego okresu ˝ycia. Najcz´Êciej jednak nawet wtedy nie uda
si´ w pe∏ni rozwinàç jego wrodzonych mo˝liwoÊci.
Odpowiedzialny hodowca dba o to, aby dostarczaç szczeni´tom codziennie nowych
bodêców, które pozwolà rozwinàç im wrodzone zdolnoÊci eksploracyjne, umo˝liwiç im
zdobywanie doÊwiadczeƒ poprzez kontakty i zabaw´ z ludêmi i z innymi psami oraz zapewniç
poczàtki wychowania, choçby poprzez nauk´ czystoÊci w domu.
Klasyczne badania (2) pozwoli∏y wyodr´bniç kolejne fazy rozwoju zachowania si´ psów
o zasadniczym znaczeniu dla ukszta∏towania si´ funkcji psychosocjalnych. Fazy te okreÊlane
sà jako okresy krytyczne lub okresy wra˝liwoÊci.
Okresy krytyczne rozwoju behawioru socjalnego psa sà definiowane przez nieodwracalnà
organizacj´ procesów odzwierciedlonych we wzroÊcie i wy∏onieniu si´ z∏o˝onych zachowaƒ (3).
Jednà z najwa˝niejszych funkcji okresów krytycznych jest kszta∏towanie wi´zi spo∏ecznych
i umiej´tnoÊç ˝ycia w stadzie.
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Tabela 1. Faza neonatalna
Wiek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(w dniach)
Zmys∏y

w´ch, dotyk, smak, wra˝liwoÊç na ból i temperatur´

Motoryka

przewaga mi´Êni

podpieranie si´

zginaczy, „rooting reflex”,

przednimi koƒczynami,

pe∏zanie przy u˝yciu

pe∏zanie przy u˝yciu

przednich koƒczyn

wszystkich koƒczyn

Zachowania

okazywanie skomleniem dyskomfortu

poszukiwanie ciep∏a i pokarmu

reakcja na delikatne bodêce

ma∏e i nieutrwalone zdolnoÊci

spo∏eczne
ZdolnoÊç
uczenia si´

uczenia si´

Faza neonatalna
Faza neonatalna obejmuje okres od urodzenia do 12 dnia ˝ycia (tab. 1). Szczeni´ta rodzà
si´ ca∏kowicie zale˝ne od opieki rodziców. BezpoÊrednio po urodzeniu matka, li˝àc szczeni´ta
czyÊci je i osusza, a tak˝e stymuluje ruchy mi´Êni i oddychanie. W tym pierwszym okresie
przez wi´kszoÊç czasu szczeni´ Êpi, a oko∏o 30% czasu w ciàgu doby przypada na jedzenie.
W czasie snu pojawiajà si´ spontaniczne skurcze i drganie mi´Êni. Nowo narodzone
szczeni´ta sà g∏uche i Êlepe, o Êwiecie zewn´trznym informuje je zmys∏ w´chu, dotyk, smak,
wra˝liwoÊç na ból i temperatur´. Choç same nie s∏yszà, dyskomfort manifestujà g∏oÊnà
wokalizacjà – skomleniem. Poczàtkowo szczeni´ nie jest zdolne do samodzielnego
kontrolowania temperatury cia∏a, a przy tym jest bardzo wra˝liwe na temperatur´ otoczenia.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury uzale˝nione jest od bezpoÊredniego fizycznego
kontaktu z matkà i rodzeƒstwem. Oddalone od êród∏a ciep∏a szczeni´ zaczyna skowytem
sygnalizowaç swój dyskomfort. W ciàgu pierwszych pi´ciu dni po porodzie suka zazwyczaj
przenosi takie skamlàce szczeni´. Zaobserwowano jednak, ˝e je˝eli temperatura szczeni´cia
spadnie poni˝ej pewnego krytycznego poziomu, matka przestaje je karmiç. Takie zachowanie
jest jak najbardziej naturalne u zwierzàt i przyczynia si´ do eliminacji s∏abego potomstwa,
niezdolnego do podj´cia samodzielnego ˝ycia.
Wylizywanie przez matk´ bezpoÊrednio przed ssaniem okolic anogenitalnych szczeni´cia
powoduje oddawanie moczu i defekacj´. Poczàtkowo szczeni´ porusza si´, pe∏zajàc dzi´ki
ruchom przednich koƒczyn, a w wieku oko∏o 8 dni próbuje tak˝e podnosiç si´ na tylne
koƒczyny.
Charakterystyczny dla tej fazy rozwoju jest odruch kr´cenia g∏owà i ruchów pyska
(tzw. rooting reflex), który mo˝na wyzwoliç, dotykajàc policzków psa.
Ju˝ w tym pierwszym okresie mo˝na zaobserwowaç pewne podstawowe formy uczenia si´,
na przyk∏ad rozpoznawania zapachu matki.
Choç zasadniczo ta wczesna faza rozwoju szczeni´cia przebiega w pewnej izolacji
od otoczenia, zauwa˝ono, ˝e pewne doÊwiadczenia mogà mieç d∏ugotrwa∏y wp∏yw na uczenie si´,
wra˝liwoÊç emocjonalnà i ogólne zdolnoÊci adaptacyjne. Na przyk∏ad ∏agodne podnoszenie
szczeni´cia na r´kach codziennie przez kilka minut, powodujàce niewielkie zmiany
temperatury i delikatny ruch, mo˝e mieç pozytywny wp∏yw na jego reaktywnoÊç emocjonalnà
i zdolnoÊç rozwiàzywania problemów (Morton 1968, za 4).
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Faza przejÊciowa
Faza przejÊciowa trwa od 12 do 21 dnia ˝ycia (tab. 2). Okres ten charakteryzuje gwa∏towny
rozwój uk∏adu nerwowego, co ∏àczy si´ z du˝à poprawà zdolnoÊci motorycznych. Szczeni´
zaczyna poruszaç si´ na wyprostowanych koƒczynach, poczàtkowo chwiejnie, stopniowo
uzyskujàc coraz wi´kszà sprawnoÊç. Zaczyna tak˝e pos∏ugiwaç si´ wzrokiem i s∏uchem
(choç otwarcie oczu nast´puje zwykle w 9–11 dniu ˝ycia, dopiero po kilku dniach uzyskujà
one odpowiednià ostroÊç widzenia, podobnie jest z otwarciem przewodów s∏uchowych).
Znaczàcy rozwój zdolnoÊci dzia∏ania uk∏adu somatycznego umo˝liwia Êwiadomà kontrol´
zachowania. CzynnoÊci wydalnicze nie wymagajà ju˝ pomocy matki. W oko∏o 16 dniu szczeni´
jest ju˝ zdolne do przyjmowania innego pokarmu ni˝ mleko matki. Pod koniec tego okresu
zaczynajà wyrastaç z´by mleczne.
Tabela 2. Faza przejÊciowa
Wiek (w dniach)
Zmys∏y

12

15

18

21

oczy otwarte,

otwarte przewody

ale s∏abowidzàce

uszne, post´pujàcy
rozwój narzàdów
zmys∏ów i uk∏adu
nerwowego

Motoryka

pe∏zanie do ty∏u,

niepewne poruszanie si´ na

podnoszenie si´ na tylne koƒczyny

wyprostowanych koƒczynach,
zdolnoÊç przyjmowania
pó∏p∏ynnego pokarmu

Zachowania spo∏eczne

pierwsze zachowania spo∏eczne,
pojawienie si´ z´bów mlecznych

ZdolnoÊç uczenia si´

zmienna, lecz kszta∏tujàca si´ zdolnoÊç uczenia
dalszy rozwój zdolnoÊci uczenia si´

Czynniki te powodujà zmian´ zachowania szczeni´cia na skutek prze∏amania jego
ca∏kowitej zale˝noÊci od matki. Suka wcià˝ jeszcze karmi szczeni´ta, wylizuje i sp´dza z nimi
wi´kszoÊç czasu, jednak zaczyna ju˝ opuszczaç legowisko na d∏u˝szy okres. Oko∏o trzeciego
tygodnia ˝ycia nast´puje rozwój zdolnoÊci uczenia si´ szczeniàt. Zaczynajà rozpoznawaç
wzrokowo matk´ i rodzeƒstwo, podejmujà pierwsze próby zabawy, emocje okazujà nie tylko
skomleniem w przypadku dyskomfortu, ale te˝ przyjaznym machaniem ogonem. Aktywnie
domagajà si´ pokarmu, oblizujàc pysk matki.

Faza socjalizacji pierwotnej
Faza socjalizacji pierwotnej trwa od trzeciego do piàtego tygodnia ˝ycia (tab. 3).
Wraz z rozwojem wra˝liwoÊci zmys∏ów i zdolnoÊci motorycznych szczeni´cia wzrasta jego
zainteresowanie otoczeniem, a przede wszystkim interakcja z matkà i rodzeƒstwem. Ujawniajà
si´ jego sk∏onnoÊci emocjonalne, budowane sà pierwsze wi´zi spo∏eczne, rozwija si´
wra˝liwoÊç i ÊwiadomoÊç socjalna. Kiedy szczeni´ jest odseparowane od matki i rodzeƒstwa,
wyraênie okazuje swoje strapienie, skomlàc i z wysi∏kiem próbujàc powróciç do legowiska.
Ju˝ od 20 dnia ˝ycia szczeni´ wyraênie identyfikuje swoje rodzeƒstwo i matk´. Badania (5)
wykaza∏y, ˝e szczeni´ta mi´dzy 20 a 24 dniem ˝ycia oddzielone od reszty miotu spoÊród
ró˝nych legowisk wybiera∏y pos∏ania przesiàkni´te zapachem ich rodzeƒstwa.
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W tym okresie ca∏y miot zaczyna zachowywaç si´ jak miniaturowe stado. Szczeni´ta coraz
cz´Êciej wykazujà zachowania allelomimetyczne, zaczynajà si´ te˝ wspólnie bawiç. Zwykle jest
to zabawa w formie mocowania si´, skradania, doskakiwania, poÊcigów i ucieczek. W trakcie
zabawy szczeni´ta nie tylko çwiczà swojà sprawnoÊç ruchowà, ale te˝ poznajà si´ nawzajem
i uczà si´ regu∏ hierarchii spo∏ecznej. Hierarchia w tym wieku nie jest jeszcze ustalona
i zmienia si´ co chwila, a w trakcie zabawy psy uczà si´ na przemian okazywania dominacji
i uleg∏oÊci. Gryzàc si´ nawzajem i bawiàc z matkà, poprzez reakcje wspó∏uczestników zabawy
uczà si´ kontroli w∏asnej agresywnoÊci i miarkowania swojej si∏y. Zabawa z obiektami
nieo˝ywionymi: zabawkami, kocem z legowiska itp. pozwala szczeni´ciu çwiczyç zachowania
∏owieckie (chwytanie pyskiem, przytrzymywanie ∏apami, szarpanie i potrzàsanie obiektem).
Coraz cz´Êciej pojawia si´ te˝ zachowanie eksploracyjne – w´szenie, kopanie i przenoszenie
przedmiotów.
W czasie socjalizacji pierwotnej mo˝na zaobserwowaç, jak szczeni´ta z coraz wi´kszym
zainteresowaniem i bez l´ku witajà wszelkie nowe obiekty. Trzytygodniowe szczeni´ zaczyna
reagowaç na siedzàcego przed nim spokojnie cz∏owieka, zbli˝ajàc si´ powoli i ostro˝nie,
w koƒcu podchodzi ca∏kiem blisko, obwàchuje go i zaczyna machaç ogonem. Machanie
ogonem wyra˝a przyjazne emocje wobec obiektu socjalnego, pe∏ni podobnà rol´ jak uÊmiech
u dziecka. Przez nast´pne dwa tygodnie szczeni´ta sà coraz bardziej zainteresowane
wszystkim, co dzieje si´ wokó∏ nich, reagujàc ˝ywio∏owo i z du˝ym zainteresowaniem
podchodzàc zw∏aszcza do ruchomych obiektów.
W tym okresie matka coraz cz´Êciej opuszcza legowisko, a po powrocie zwraca na wpó∏
strawiony pokarm (regurgitacja) szczeni´tom. Zachowanie to pojawia si´ tylko u niektórych
suk, na ogó∏ mi´dzy 3 a 6 tygodniem po porodzie.
Wraz z doskonaleniem zdolnoÊci ruchowych szczeni´ta tak˝e zaczynajà same opuszczaç
legowisko w celu za∏atwiania potrzeb fizjologicznych, matka natomiast przestaje po nich
sprzàtaç.
Tabela 3. Faza socjalizacji przejÊciowej i wtórnej
Wiek (w tygodniach)
Zmys∏y

3

6

9

12

wszystkie zmys∏y zdolne do funkcjonowania,
elektroencefalogram jak u doros∏ego psa

Motoryka

post´pujàca koordynacja ruchów,
ruchy z∏o˝one, bieg, sparring, elementy zachowaƒ drapie˝niczych

Zachowania spo∏eczne

pojawienie si´ machania ogonem, zabawy i zachowaƒ agonistycznych,
intensywna wokalizacja w przypadku dyskomfortu,
tworzenie niestabilnej struktury hierarchii stada

ZdolnoÊç uczenia si´

optymalny okres
socjalizacji wtórnej
pojawia si´ du˝a zdolnoÊç uczenia si´,
okres wra˝liwoÊci
na warunkowanie
l´kowe

Okres socjalizacji pierwotnej jest szczególnie wa˝ny dla rozwoju stabilnego emocjonalnie
temperamentu szczeniàt. Psy, które zbyt wczeÊnie pozbawione zosta∏y kontaktu z matkà oraz
rodzeƒstwem i trafi∏y do nowych w∏aÊcicieli, wykazujà jako doros∏e osobniki liczne defekty
socjalne i emocjonalne. Najcz´Êciej obserwuje si´ u nich pewnà „sztywnoÊç emocjonalnà”,
brak umiej´tnoÊci komunikacji z innymi osobnikami i nawiàzania prawid∏owych kontaktów
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spo∏ecznych. Cz´sto te˝ wykazujà nadaktywnoÊç ruchowà, wzmo˝onà czujnoÊç i l´kliwoÊç.
S∏abo sobie radzà z samodzielnym rozwiàzywaniem problemów, a pozostawione same
w domu majà sk∏onnoÊç do zachowaƒ destrukcyjnych, ciàg∏ego szczekania i nieprawid∏owych
zachowaƒ, jeÊli chodzi o za∏atwianie si´. Nawiàzujà bardzo silny zwiàzek emocjonalny
z w∏aÊcicielami, jednak cz´sto sà nadmiernie agresywne w stosunku do osób obcych
i do innych psów lub te˝ w ogóle bojà si´ innych psów, przedk∏adajàc towarzystwo ludzi.
Zdarza si´ te˝, ˝e wykazujà zachowania seksualne w stosunku do w∏aÊcicieli.

Faza socjalizacji wtórnej
Faza socjalizacji wtórnej obejmuje okres od 6 do 12 tygodnia ˝ycia (tab. 3). Jedynà
w swoim rodzaju specyfikà behawioru psów, utrwalonà w procesie udomowienia, jest ich
zdolnoÊç przystosowania si´ do wymagaƒ i ograniczeƒ, jakie nak∏ada na nie ˝ycie wÊród ludzi.
Wymagania te obejmujà bardzo szeroki zakres, od za∏atwiania si´ do zdolnoÊci
pozawerbalnego komunikowania si´ z ludêmi, okazywania im przywiàzania, a tak˝e wspólnej
zabawy z przedstawicielami odmiennego wszak gatunku. Doros∏y pies powinien czuç si´
dobrze zarówno w towarzystwie innych psów, jak i ludzi, których akceptuje jako cz∏onków
swojego „stada”. ZdolnoÊç dostosowania si´ psa do obu przenikajàcych si´ nawzajem
Êwiatów, psiego i ludzkiego, zale˝na jest w du˝ej mierze od doÊwiadczeƒ wyniesionych
z okresu szczeni´cego. Proces tworzenia wi´zi spo∏ecznych w kontekÊcie przystosowania psa
do ˝ycia wÊród ludzi okreÊlany jest jako okres socjalizacji wtórnej. Zasadniczo okres ten
zbiega si´ z chwilà, gdy szczeni´ opuszcza matk´ i rodzeƒstwo i rozpoczyna samodzielne
˝ycie w ludzkiej rodzinie. Wielu doÊwiadczonych hodowców i treserów psów, a tak˝e wyniki
prac eksperymentalnych (6) dowodzà, ˝e optymalny jest tu wiek 7 tygodni (±1 tydzieƒ).
Jest to zwiàzane w du˝ej mierze z zachowaniem si´ suki, która z coraz mniejszym
zainteresowaniem zajmuje si´ szczeni´tami i cz´sto nie chce ich d∏u˝ej karmiç, nawet jeÊli
laktacja jeszcze si´ nie skoƒczy∏a (i nic dziwnego, gdy˝ ostre mleczne z´by dzieci sprawiajà jej
dotkliwy ból). Tak˝e pomi´dzy rodzeƒstwem nasilajà si´ zachowania agonistyczne i choç jest
to wcià˝ raczej zabawa w agresj´, niepowodujàca obra˝eƒ, to nieustajàca konkurencja i walka
niekoniecznie dobrze s∏u˝y szczeni´ciu, które ma przystosowaç si´ do roli psa rodzinnego.
Eksperymenty dotyczàce rozwoju socjalnego psów wykaza∏y, ˝e pewne parametry
zwiàzane z tworzeniem wi´zi i socjalizacjà majà w tym okresie swój szczyt. Na przyk∏ad
reakcja szczeni´cia na oddzielenie od reszty rodzeƒstwa jest najbardziej gwa∏towna w wieku
7 tygodni, a potem szybko zmniejsza si´ do oko∏o 10 tygodnia ˝ycia. Mniej wi´cej
do 5 tygodnia ˝ycia nasila si´ tendencja do zbli˝ania si´ i przyjaznego zachowania wobec
obcych, a nowe obiekty spotykajà si´ z wyraênym zaciekawienie. W tym czasie szczeni´ uczy
si´ generalizowaç, to znaczy rozpoznawaç podobieƒstwo obiektów na podstawie ich wybranej
cechy – zapachu, widoku, charakterystycznego dêwi´ku – lub kombinacji tych cech. Dzi´ki
temu uczy si´ rozpoznawaç przedstawicieli swojego gatunku, a tak˝e jeÊli ma dostateczny
kontakt z ludêmi, akceptowaç ludzi jako swoich wspó∏partnerów. W szkoleniu psów broniàcych
stad byd∏a i owiec szczeni´ w tym wieku wprowadzane jest do stada i uczy si´ akceptowaç je
jako w∏asnà grup´ i broniç przed wszelkimi zagro˝eniami.
Pomi´dzy 7 a 10 tygodniem ch´ç zbli˝ania si´ i przyjazne reakcje wobec nieznanego
stopniowo malejà, natomiast od 5 tygodnia nasila si´ nieufnoÊç i l´k przed nieznanym.
Szczeni´ zaczyna odmiennie reagowaç na znane mu wczeÊniej obiekty (na przyk∏ad
na opiekuna), a z coraz mniejszà ufnoÊcià podchodzi do nowych osób i zjawisk w swoim
otoczeniu. Wzrasta jego wra˝liwoÊç na silne bodêce, takie jak g∏oÊne ha∏asy, uderzenie
czy nag∏y b∏ysk Êwiat∏a. Takie zachowanie si´ jest uzasadnione biologicznie – w tym wieku
dzikie szczeni´ta zaczynajà opuszczaç nor´ i nara˝one sà na wiele niebezpieczeƒstw Êwiata
zewn´trznego, w którym zbytnià ufnoÊç mog∏yby przyp∏aciç ˝yciem.
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L´k przed nieznanym nasila si´ a˝ do koƒca okresu socjalizacji, osiàgajàc swój szczyt
w wieku oko∏o 12 tygodni. Oko∏o 7 tygodnia ˝ycia tendencje zbli˝ania si´ i ucieczki przed
nieznanym sà mniej wi´cej zrównowa˝one.
Niezwykle istotny dla prawid∏owego tworzenia wi´zi szczeni´cia z ludêmi jest cz´sty,
pozytywny kontakt umo˝liwiajàcy zaakceptowanie ludzi jako swoistych partnerów socjalnych,
cz∏onków tego samego stada, mimo ˝e nale˝àcych do odmiennego gatunku. Wa˝ne jest te˝,
aby kontakt ten nie ogranicza∏ si´ do jednego tylko opiekuna, ale rozciàga∏ si´ te˝ na innych
ludzi, co umo˝liwi psu nauczenie si´ akceptacji cz∏owieka w ogóle jako wspó∏partnera.
Powinno to mieç miejsce zanim reakcja unikania przewa˝y nad ch´cià zbli˝ania si´, a wi´c
nie póêniej ni˝ w wieku 5–7 tygodni. Badania (7) prowadzone na owczarkach niemieckich
wykaza∏y, ˝e szczeni´ta odchowywane w Êcis∏ym kontakcie z opiekunami by∏y znacznie
bardziej odwa˝ne, ch´tniej bada∏y nowe przedmioty i wczeÊniej zaczyna∏y samodzielnie
opuszczaç gniazdo ni˝ szczeni´ta, które ca∏y czas sp´dza∏y tylko w towarzystwie swego
rodzeƒstwa.
Ogromnà rol´ w kszta∏towaniu wi´zi w grupie, formowaniu hierarchii, a tak˝e doskonaleniu
umiej´tnoÊci ∏owieckich pe∏ni w ciàgu ca∏ego okresu socjalizacji zabawa szczeniàt mi´dzy
sobà, zabawa z matkà i opiekunami. W stanie dzikim w tym okresie do zabawy
ze szczeni´tami w∏àcza si´ tak˝e ich ojciec-przywódca stada. W mieszanej psio-ludzkiej
rodzinie opiekun powinien przejàç t´ rol´, co umo˝liwi psu czerpanie radoÊci z przebywania
z opiekunem i z samej nauki. Nauka w formie zabawy u∏atwia póêniejszy trening psa. Zabawa
opiekuna ze szczeni´ciem u∏atwia te˝ jego zdolnoÊç uczenia si´. Oko∏o 8 tygodnia ˝ycia coraz
wyraêniej zaczyna kszta∏towaç si´ hierarchia w grupie szczeniàt. Tak˝e zabawa przybiera coraz
cz´Êciej form´ próby narzucania podporzàdkowania s∏abszym szczeni´tom. Pojawiajà si´ te˝
zachowania terytorialne – szczekanie ostrzegawcze przy pojawieniu „intruza” w pobli˝u
legowiska oraz oddawanie moczu i ka∏u w okreÊlonych miejscach. T´ naturalnà tendencj´
do znakowania terenu ∏atwo jest w tym okresie przekszta∏ciç w nawyk za∏atwiania si´ poza
domem. Znacznie trudniej, niestety, uczyniç to póêniej, gdy szczeni´ przyzwyczai∏o si´ ju˝
do oddawania moczu i ka∏u w jakimÊ okreÊlonym miejscu w domu.
Zaobserwowano, ˝e w tym okresie matka coraz cz´Êciej i bardziej surowo karci szczeni´ta.
Takie „wychowywanie” szczeniàt przez matk´ reguluje ich zbytnià agresywnoÊç, a tak˝e uczy
okazywania podporzàdkowania i respektowania przywilejów osobników ustawionych wy˝ej
w hierarchii stada. Szczeni´ta zaczynajà si´ uczyç od matki, przejmujà od niej preferencje
pokarmowe, zaczynajà naÊladowaç jà w okazywaniu przyjacielskich uczuç albo te˝ l´ku
lub agresji. JeÊli matka jest nadmiernie l´kliwa lub agresywna na skutek wczeÊniejszych z∏ych
doÊwiadczeƒ, mo˝e „zaraziç” swoim zachowaniem szczeni´ta. Interesujàce wyniki uzyskali
autorzy (8), którzy wykazali, ˝e szczeni´ta, które w wieku 9–12 tygodni mia∏y mo˝noÊç
obserwowania pracy swojej matki przy wykrywaniu narkotyków, znacznie ∏atwiej uczy∏y si´
tego, majàc 6 miesi´cy, ni˝ ich rówieÊnicy. Z drugiej strony jednak zbyt d∏ugie przebywanie
szczeniàt z matkà mo˝e spowodowaç ich nadmierne od niej uzale˝nienie. Takie szczeni´ta
nawet jako doros∏e nie potrafià prawid∏owo funkcjonowaç samodzielnie. Podporzàdkowane
trwale dominacji matki, w sytuacjach gdy pozbawione sà jej obecnoÊci, okazujà l´kliwoÊç
i nie potrafià samodzielnie rozwiàzywaç problemów. Pfaffenberg (9) pisze: „Nie przypominam
sobie ani jednego psa odchowywanego z matkà do wieku doros∏ego, którego uda∏oby si´
skutecznie wyszkoliç jako psa przewodnika”. Podobne problemy pojawiajà si´ u szczeniàt
odchowywanych wraz z rodzeƒstwem do wieku doros∏ego. Dzia∏ajàc zawsze jako „stado”,
stajà si´ cz´sto zagubione i niepewne, gdy majà samodzielnie rozwiàzywaç postawione przed
nimi zadania. Szkoleniowcy amerykaƒscy przygotowujàcy psy do udzia∏u w zawodach preferujà
oddzielanie szczeniàt od matki ju˝ w wieku 5 tygodni, pomi´dzy 5 a 8 tygodniem szczeni´ta
utrzymywane sà parami, a od 8 tygodnia ˝ycia indywidualnie (informacja w∏asna). Sprzyjaç
ma to wytworzeniu bardzo silnej wi´zi z opiekunem i u∏atwiaç sportowe wyszkolenie psa.
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Takie post´powanie w Êwietle przedstawionych poprzednio wyników badaƒ mo˝e jednak
spowodowaç zbyt jednostronny rozwój osobowoÊci psa i utrudniç mu póêniej nawiàzywanie
kontaktów z innymi psami i ludêmi, poza opiekunem.
Jak widaç, dla prawid∏owego rozwoju psychiki psa wskazane jest, aby od oko∏o
7 tygodnia ˝ycia zaczà∏ on funkcjonowaç w nowej rodzinie, a jeÊli nawet pozostaje z matkà
i rodzeƒstwem, to uczestniczy∏ w indywidualnych spacerach poza w∏asnym domem, w czasie
których mo˝e poznawaç nowe otoczenie, spotykaç si´ z rozmaicie zachowujàcymi si´ ludêmi
(dzieçmi, biegaczami, rowerzystami, osobami upoÊledzonymi ruchowo), nawiàzywaç kontakty
z innymi psami i z innymi zwierz´tami. OczywiÊcie takie post´powanie ma tak˝e swoje s∏abe
strony – po pierwsze ryzyko zachorowania na choroby zakaêne, po drugie ryzyko nara˝enia
szczeni´cia na doÊwiadczenia tak nieprzyjemne i stresujàce, ˝e mogà pozostawiç uraz
do koƒca ˝ycia. To drugie zagra˝a najbardziej w okresie krytycznym wzrostu nieufnoÊci wobec
nieznanego mi´dzy 8 a 10 tygodniem ˝ycia.
DoÊwiadczony hodowca, obserwujàc szczeni´ta, potrafi okreÊliç ich predyspozycje
behawioralne, pomocne mogà te˝ byç przeprowadzane zazwyczaj w wieku 6–7 tygodni testy
psychiczne dla szczeniàt. Testy takie (opracowane przez ró˝nych autorów) pomagajà okreÊliç
sk∏onnoÊç do dominacji lub podporzàdkowania si´ szczeni´cia, jego wra˝liwoÊç na ró˝ne
bodêce i ch´ç do wspó∏pracy z cz∏owiekiem. Mo˝e to u∏atwiç prawid∏owy wybór szczeni´cia
tak, aby jak najlepiej spe∏nia∏o oczekiwania przysz∏ych w∏aÊcicieli.

Faza m∏odzieƒcza
Faza m∏odzieƒcza trwa od 12 tygodnia ˝ycia do osiàgni´cia dojrza∏oÊci (tab. 4). Pod koniec
okresu socjalizacji w wieku oko∏o 12 tygodni psy zaczynajà wchodziç w okres m∏odzieƒczy,
który trwa w zasadzie do osiàgni´cia dojrza∏oÊci p∏ciowej i charakteryzuje si´ post´pujàcà
niezale˝noÊcià, rozwojem indywidualnoÊci, zdolnoÊci uczenia si´, wra˝liwoÊci zmys∏ów
i stabilizacji emocjonalnej. Pies w tym okresie doskonali koordynacj´ i sprawnoÊç ruchowà,
uzyskujàc w wieku oko∏o 6–8 miesi´cy (psy ma∏e na ogó∏ wczeÊniej, du˝e i bardzo du˝e
póêniej) wielkoÊç i sprawnoÊç doros∏ego osobnika.
Tabela 4. Faza m∏odzieƒcza
Wiek (w tygodniach)
Zmys∏y

12

15

18

21

optimum reakcji
odroczonej
wzrost sprawnoÊci zmys∏ów i integracji systemowej

Motoryka

post´pujàcy wzrost sprawnoÊci motorycznej i koordynacji,
pojawienie si´ z´bów sta∏ych

Zachowania spo∏eczne

narastajàcy l´k przed obcymi,
post´pujàca stabilizacja hierarchii stada

ZdolnoÊç uczenia si´

rozpocz´cie

zahamowanie

podstawowego

zdolnoÊci

szkolenia,

uczenia si´

optymalny okres
zapoznawania
z otoczeniem

Wi´kszoÊç szczeniàt ju˝ w wieku 7 tygodni zaczyna opuszczaç gniazdo i udawaç si´
na coraz d∏u˝sze wycieczki, choç dalsze samodzielne wyprawy to wiek powy˝ej 12 tygodnia
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˝ycia. Jak wykaza∏y badania (10), wczesne doÊwiadczenia szczeniàt z nowymi obiektami majà
zasadniczy wp∏yw na rozwój zachowaƒ eksploracyjnych. W okresie m∏odzieƒczym psy coraz
cz´Êciej oddalajà si´ i samodzielnie penetrujà otoczenie.
Jest to okres niebywa∏ej ch∏onnoÊci, jeÊli chodzi o nabywanie doÊwiadczenia i uczenie si´.
Dlatego te˝ uwa˝a si´, ˝e w tym czasie najlepiej zaczàç nauk´ metodà warunkowania.
Szczególnie szybko uczà si´ szczeni´ta w wieku 12 tygodni, natomiast swojego rodzaju
okresem krytycznym jest wiek 16 tygodni, w którym pies pope∏nia b∏´dy nawet we wczeÊniej,
zdawa∏oby si´, utrwalonych çwiczeniach, s∏abo zapami´tuje i z trudem uczy nowych çwiczeƒ.
Ten nag∏y kryzys zdolnoÊci uczenia si´ zwiàzany jest z pewnà niestabilnoÊcià rozwoju
mechanizmu pobudzania i hamowania, w której procesy pobudzania okresowo przewy˝szajà
hamowanie (10). Odmienne wyniki uzyskano badajàc reakcj´ odroczonà psów (11).
Stwierdzono brak wyraênych ró˝nic w zdolnoÊci do lokalizacji niewidocznych obiektów u psów
mi´dzy 8 tygodniem a 9 miesiàcem ˝ycia. Dopiero oko∏o 8–10 miesiàca ˝ycia zdolnoÊci
kognitywne stopniowo ros∏y, by osiàgnàç maksymalny poziom oko∏o 11 miesiàca.
Okres dorastania jest szczególnie wa˝ny dla ustalenia pozycji psa w grupie. Dlatego te˝
niektórzy autorzy (4) rozró˝niajà w tym okresie faz´ tworzenia hierarchii stada.

Faza tworzenia hierarchii stada
Faza ta wyst´puje mi´dzy 13 a 16 tygodniem ˝ycia psa. W tym okresie u wilków wataha
stanowi ju˝ podstawowà jednostk´ spo∏ecznà, a wi´zi mi´dzy osobnikami nale˝àcymi do tej
samej grupy sà trwa∏e. Wataha wilków charakteryzuje si´ du˝à trwa∏oÊcià wi´zi spo∏ecznych.
Ustalona hierarchia zmienia si´ stosunkowo rzadko, ustalana jest zwykle raz do roku w okresie
rozrodczym za pomocà rytualnych, zwykle bezkrwawych walk. Harmonijna wspó∏praca mi´dzy
osobnikami warunkuje skuteczne ∏owy i udane odchowanie potomstwa. Psy, podobnie jak ich
dzicy przodkowie, majà tendencj´ do formowania trwa∏ych wi´zi w stadzie. Wi´zi te oparte sà
o ÊciÊle okreÊlonà (co nie oznacza, ˝e niezmiennà) hierarchi´ w grupie psów, rodzinie ludzkiej
lub mieszanym zwierz´co-ludzkim stadzie. OkreÊlone miejsce w tej hierarchii to okreÊlone
przywileje i wymagania w stosunku do pozosta∏ych cz∏onków grupy. JeÊli któryÊ z cz∏onków
grupy pozwala sobie na wi´cej, ni˝ przys∏uguje mu z racji jego rangi, powoduje w stadzie
napi´cia i nara˝a si´ na manifestacje wrogoÊci ze strony pozosta∏ych osobników.
U szczeniàt formowanie si´ hierarchii mo˝na zaobserwowaç ju˝ w wieku 6 tygodni, kiedy
zaczyna si´ rywalizacja o dost´p do jedzenia czy najlepsze miejsce na pos∏aniu. Inaczej
ni˝ u szczeniàt wilczych poczàtkowo jest ona bardzo nietrwa∏a i zmienia si´ z dnia na dzieƒ.
Dopiero oko∏o 12 tygodnia ˝ycia hierarchia pomi´dzy szczeni´tami stabilizuje si´. Miejsce
w hierarchii zale˝y oczywiÊcie w du˝ej mierze od wielkoÊci i p∏ci szczeni´cia, ale nie tylko.
Czasami szczeni´ ma∏e, ale bardzo aktywne i sprawne fizycznie zachowuje si´ w sposób tak
dominujàco-agresywny, ˝e podporzàdkowuje sobie ca∏e rodzeƒstwo. Na status szczeni´cia
ma du˝y wp∏yw jakoÊç i iloÊç jego wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ spo∏ecznych. Jak stwierdzono
eksperymentalnie, szczeni´ta odchowywane „bezstresowo”, którym na wszystko pozwalano,
stawa∏y si´ znacznie bardziej dominujàce ni˝ pozosta∏e (12).
Mo˝na rozró˝niç psy wyraênie dominujàce, wygrywajàce w czasie zabawy w mocowanie,
pierwsze przy misce i przy drzwiach wyjÊciowych, gdy wychodzà na spacer, grup´
subdominantów podporzàdkowanà tej pierwszej, lecz okazujàcà zachowania dominacyjne
w stosunku do pozosta∏ych szczeniàt, i grup´ osobników podporzàdkowanych
(submisywnych), które ust´pujà wszystkim innym.
Interesujàce jest, ˝e mi´dzy szczeni´tami ze Êrodkowej, subdominacyjnej grupy wspó∏˝ycie
uk∏ada si´ zwykle harmonijnie i bez konfliktów. Mo˝na przypuszczaç, ˝e wykazujàc dominacj´
i podporzàdkowanie wobec wyraênie silniejszego i znacznie s∏abszego rodzeƒstwa, çwiczà
rytualizacj´ zachowaƒ w sytuacjach konfliktowych – potrafià porozumiewaç si´ mi´dzy sobà
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bez uciekania si´ do przemocy. Szczeni´ta najbardziej dominujàce sà wr´cz niezdolne do
okazania uleg∏oÊci, co powoduje mi´dzy nimi ciàg∏e napi´cia. Z kolei szczeni´ta najbardziej
podporzàdkowane, nie doÊç asertywne, nara˝one sà na ciàg∏e zaczepki ze strony rodzeƒstwa.
Kszta∏towanie si´ hierarchii stada ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania psa
w ludzkiej rodzinie. Mniej wi´cej do 11 tygodnia ˝ycia jego status jest jeszcze nieutrwalony.
Stopniowo jednak szczeni´ staje si´ coraz bardziej pewne siebie i sk∏onne do gwa∏townej
nawet obrony swojej pozycji – zw∏aszcza jeÊli poczàtkowo by∏a to pozycja wysoka.
WczeÊniejsze zabawy w „mocowanie” mogà przerodziç si´ w podgryzanie, szarpanie ubrania
opiekuna. Takie zachowanie bywa cz´sto brane za objaw zwyk∏ej ch´ci zabawy
czy „sw´dzenia” rosnàcych sta∏ych z´bów i tolerowane – co utrwala wysokà (we w∏asnym
mniemaniu) pozycj´ psa w rodzinie, a w efekcie przyczynia si´ póêniej do powa˝nych
konfliktów.
Nauczenie psa zasad ˝ycia w grupie i zapoznanie go ze Êrodowiskiem, w którym przyjdzie
mu ˝yç przez nast´pne lata, powinno nastàpiç w wieku, kiedy jest on najlepiej przygotowany
do odbioru nowych wra˝eƒ i zaj´cia w∏aÊciwego miejsca w rodzinie. JeÊli pies nie pozna
Êwiata zewn´trznego poza rodzinnym kojcem, nie zetknie si´ z nowymi bodêcami i nie
prze∏amie w∏asnego l´ku przed nieznanym, jeÊli nie zacznie ˝yç w ludzkiej rodzinie
i akceptowaç ludzi jako swoje stado do ukoƒczenia 16 tygodnia ˝ycia – jest ju˝ za póêno.
Zbyt wczesne wystawienie szczeni´cia na silnie stresujàce bodêce mo˝e byç równie˝
destrukcyjne, spowodowaç utrwalenie jego l´ków.
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