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Αγαπητέ φίλε/φίλη,
Από σήμερα είστε ιδιοκτήτες του κουταβιού που διαλέξατε και σας διάλεξε. Τα
όσα θα διαβάσετε στη συνέχεια προέρχονται από την εμπειρία μας, από τα
βιβλία που έχουμε διαβάσει και από πηγές στο Internet. Πιστεύουμε ότι θα
σας βοηθήσουν στα πρώτα σας βήματα με το κουτάβι σας. Βασιστείτε στο
ένστικτό σας και ότι δεν σας πάει καλά ή δεν θα το κάνατε στον εαυτό σας ή
στο παιδί σας απλά μην το κάνετε στο κουτάβι σας. Αυτός είναι και ο
καλύτερος κανόνας.
Χώρος διαμονής
Το κουτάβι πρέπει να έχει τον δικό του χώρο στον οποίο θα παραμένει όταν
πρέπει για κάποιο λόγο να περιοριστεί. Ο χώρος πρέπει να παρέχει
προστασία από τη ζέστη και το κρύο, να υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού
και να καθαρίζεται εύκολα. Ο σκύλος
πρέπει να μάθει να πηγαίνει στο
σπίτι του και να θεωρεί ότι πρόκειται
για κάτι ευχάριστο. Ποτέ μη βάζετε
το σκύλο στο σπίτι του θέλοντας να
τον τιμωρήσετε για κάτι που έκανε.
Προτιμότερο είναι να του πείτε
περιφρονητικά ‘Κακό σκυλί‘ ή κάτι
παρόμοιο παρά να το οδηγήσετε
σέρνοντας στο σπίτι του! Καλό είναι
να υπάρχουν κάποια κόκαλα ή άλλα
αντικείμενα που μπορεί να τον
απασχολήσουν τις ώρες που είναι
περιορισμένος εκεί. Ο Πυρηναίος σκύλος θέλει και πρέπει να είναι ανάμεσα σε
ανθρώπους και στο σπίτι. Είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και ευαίσθητος και αυτό
το δείχνει σε κάθε περίπτωση. Άσχετα εάν θα ‘φάει‘ όποιον θελήσει να
εισβάλει απρόσκλητος στην περιουσία σας. Όμως και στην περίπτωση αυτή
θα το κάνει χωρίς κακία, απλά επειδή ‘έτσι πρέπει‘. Θα πρέπει επίσης να
ξέρετε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα γρήγορο σκύλο ιδίως όταν κάνει κάτι που
επιθυμεί. ΜΗ σας ξεγελά η βαριά του εμφάνιση και η τεμπέλικη έκφρασή του.
Όταν θέλει να τρέξει γίνεται βέλος!
Είδος τροφής
Διαλέξτε τροφή που είναι ειδικά παρασκευασμένη για κουτάβια αποφεύγοντας
εκείνες που έχουν πολύ χαμηλή τιμή ή που είναι γενικά για σκυλιά. Καλό είναι
τις πρώτες ημέρες να συνεχίσετε με την τροφή που έχει μάθει το κουτάβι. Εάν
στη συνέχεια θέλετε να επιλέξετε άλλη μάρκα η αλλαγή πρέπει να γίνει
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σταδιακά προς αποφυγή στομαχικών διαταραχών. Έτσι, για 1 εβδομάδα η
αναλογία παλαιάς με νέα τροφή θα πρέπει να είναι 75% παλαιά με 25% νέα,
την επόμενη εβδομάδα 50-50, την 3η εβδομάδα 75% νέα με 25% παλαιά και
την 4η εβδομάδα 100% νέα. Εάν σε κάποιο από τα στάδια αυτά το κουτάβι
εκδηλώσει εμέτους ή διάρροια τότε επιβραδύνουμε τον ρυθμό αλλαγής.
Μεγαλώνοντας, η τροφή προσαρμόζεται στην ηλικία του κουταβιού [Junior,
Adult]. Προτιμάτε τις τροφές που στη συσκευασία τους αναγράφουν την
ένδειξη ‘Για Γιγαντιαίες Ράτσες‘ και τις ενδείξεις “Premium” και/ή
“Performance”. Ελέγχετε πάντα την ημερομηνία λήξεως της τροφής.
Συχνότητα γευμάτων
Αρχικά ταϊζουμε το κουτάβι 3 φορές την ημέρα. Εάν το κουτάβι δεν δείχνει
ιδιαίτερα πεινασμένο τότε τα γεύματα μπορεί να γίνουν δύο την ημέρα. Μετά
την ηλικία των 6-12 εβδομάδων τα γεύματα είναι δύο την ημέρα. Αυτό ισχύει
και για τα ενήλικα ζώα παρά την άποψη ότι πρέπει να τρώνε μια φορά την
ημέρα. Στην περίπτωση αυτή το ζώο πεινάει πολύ και μπορεί να καταναλώνει
μεγαλύτερες φαγητού. Με τα δύο γεύματα ελαττώνεται σημαντικά η
πιθανότητα εκδηλώ-σεως προβλημάτων από το πεπτικό σύστημα
(εγκολεασμός εντέρου). Το κουτάβι τρώει όσο θέλει από το παρεχόμενο
γεύμα και σε διάστημα 15 λεπτών μαζεύουμε το πιάτο του. Πρέπει να μάθει
ότι το φαγητό του δεν θα είναι πάντα διαθέσιμο και ότι θα πρέπει μέσα στα
πρώτα λεπτά να τρώει όλο το
φαγητό του. Το κουτάβι την
ώρα του φαγητού πρέπει να
είναι μόνο του, σε χώρο ήσυχο
ενώ εάν υπάρχουν παιδιά
πρέπει να μάθουν ότι την ώρα
του
φαγητού
απαιτείται
απόλυτη ησυχία και ηρεμία
ενώ δεν πρέπει να παίζουν με
το κουτάβι για 1 έως 1 ½ ώρες
μετά το φαγητό. Η ποσότητα
του φαγητού καθορίζεται από
το ίδιο το κουτάβι. Τις πρώτες
ημέρες βάζουμε μια άλφα
ποσότητα στο πιάτο του. Εάν την φάει όλη και με προθυμία τότε την επόμενη
φορά αυξάνουμε λίγο την ποσότητα. Εάν αφήσει υπόλοιπο στο πιάτο του την
επόμενη φορά μειώνουμε την χορηγούμενη ποσότητα στα μέτρα του
κουταβιού. Ετσι πάντα δίνουμε στο κουτάβι την ποσότητα που έχει ανάγκη.
Επειδή το κουτάβι σας ανήκει στις γιγαντόσωμες φυλές καλό είναι όσο
μεγαλώνει το μπώλ του φαγητού του να τοποθετείται σε κάποιο ψηλό μέρος
πχ. πάνω σε 2 τσιμεντόλιθους ή σε ένα πλαστικό κασόνι. Διευκολύνει
αφάνταστα το φαγητό του σκύλου σας. Και στα ενήλικα σκυλιά προτείνεται η
χορήγηση δύο γευμάτων ημερησίως (αποφυγή έντονης άσκησης μετά τα
γεύματα).
Ανθρώπινο φαγητό
Θεωρητικά η ξηρά τροφή είναι απόλυτα ισορροπημένη και παρέχει όλα τα
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο σκύλος σας. Οι κονσέρβες για σκύλους
είναι επίσης ικανοποιητικές αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν μεγαλύτερη
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περιεκτικότητα σε θερμίδες και λίπη ενώ περιέχουν 80-83% νερό. Αντίθετα η
ξηρά τροφή περιέχει 9-11% νερό και πέραν του ότι περιέχει όλα τα θρεπτικά
συστατικά που απαιτούνται κάνει καλό στα ούλα και τα δόντια του σκύλου.
Στην καθ΄ ημέρα πράξη τα πράγματα συχνά ακολουθούν την ενδιάμεση οδό.
Ετσι μπορείτε και να μαγειρεύετε για τον σκύλο σας μακαρόνια ή ρύζι με κιμά
ή κοτόπουλο προσθέτοντας ανάλογες ποσότητες ασβεστίου και λοιπών
ιχνοστοιχείων κλπ. σε μορφή δισκίων ή σκόνης. Η χρήση 1 κουταλιάς
ελαιολάδου βοηθά πέραν του πεπτικού και το τρίχωμα του σκύλου. Ένα
γεύμα μπορεί να αποτελείτε αποκλειστικά από ξηρά τροφή και το άλλο από
μαγειρευμένη με ή χωρίς κονσέρβες. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να
υπάρχει διαθέσιμο άφθονο και καθαρό νερό. Ορισμένα σκυλιά δεν πίνουν
νερό εάν αυτό δεν είναι
καθαρό ή φρέσκο. Το
ψάρι αρέσει σε πολλά
σκυλιά και μπορεί να
προστεθεί στο διαιτολόγιο του σκύλου. Σε
πολλά σκυλιά αρέσουν
οι κονσέρβες ψαριού
που προορίζονται για
γάτες. Μπορείτε να τις
χρησιμοποιείτε
σε
μικρές ποσότητες σαν
ορεκτικά. Αποφύγετε
όσο μπορείτε περισσότερο τους μεζέδες όταν
τρώτε. Πέραν από το
ότι διαταράσσουν τη
διατροφή του σκύλου υποστηρίζουν και κακές συνήθειες που στη συνέχεια
μπορεί να γίνουν και ενοχλητικές (πχ. όταν έχετε κόσμο στο σπίτι δεν είναι
όμορφο να έχετε έναν σκύλο-ζητιάνο που θα του τρέχουν τα σάλια για έναν
μεζέ). Δεν δίνουμε ποτέ κόκαλα από κοτόπουλο ενώ περιστασιακά μπορείτε
να δίνετε μεγάλα κόκαλα πχ. από μπούτι αρνιού ή μοσχαριού ή από
μπριζόλες. Τα ειδικά κόκαλα για σκύλους εξυπηρετούν το ίδιο καλά την υγιεινή
του στόματος του σκύλου. Το φρέσκο γάλα δεν είναι απαραίτητο στους
σκύλους πολύ περισσότερο δε επειδή δεν έχουν το ένζυμο λακτάση δεν
μπορούν να διασπάσουν το σάκχαρο λακτόζη γεγονός που μπορεί να
προκαλέσει διάρροια και άλλα συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα. Τέλος,
στο φαγητό του σκύλου μπορεί να προστεθούν, ιδίως τους καλοκαιρινούς
μήνες, δισκία σκόρδου (από τα ειδικά καταστήματα) που προστατεύουν
σημαντικά τον σκύλο από τα έντομα του περιβάλλοντός του [πχ. κουνούπια].
Νερό
Το κουτάβι χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού. Μπορεί να ζήσει χωρίς
φαγητό αλλά εάν χάσει το 15% του νερού του οργανισμού του θα πεθάνει. Το
νερό είναι το πλέον σημαντικό διατροφικό στοιχείο από όλες τις τροφές.
Πρέπει να μπορεί να πίνει όσο θέλει και όταν θέλει. Το φρέσκο νερό
αποτρέπει και την εκδήλωση λοιμώξεων πχ. από κολοβακτηρίδια,
λεπτοσπείρωση κά. Τα ειδικά συστήματα παροχής νερού [φιάλη 18-20 λίτρων
σταδιακής χορήγησης ή μικρές γούρνες με φλοτέρ που συνδέονται στο δίκτυο
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ύδρευσης] που υπάρχουν στα ειδικά καταστήματα επιλύουν το πρόβλημα της
συνεχούς παροχής καθαρού νερού για τον σκύλο σας. Στις μονοκατοικίες
είναι καλό ο κουβάς του νερού να είναι προστατευμένος από τα πουλιά και τα
περιττώματά τους (ιδίως τώρα που ελοχεύει ο κίνδυνος της γρίππης των
πουλερικών).
Εμβόλια
Το κουτάβι σας έχει υποβληθεί σε δύο σειρές εμβολίων και από-παρασιτώσεις
αναλόγως της ηλικίας του (λεπτομέρειες στο βιβλιάριο του σκύλου). Μόλις το
κουτάβι εγκατασταθεί στο σπίτι σας πρέπει απαραίτητα να επισκεφθείτε τον
κτηνίατρό σας μαζί με το βιβλιάριο του σκύλου προκειμένου να σας καθορίσει
το πρόγραμμα προληπτικού εμβολιασμού, αντιλυσσικού εμβολιασμού και
αποπαρασιτώσεων. Από την ηλικία των 12 μηνών [συνήθως] συνιστάται
ανεπιφύλακτα η προληπτική εξέταση για την ανίχνευση αντι-σωμάτων για τη
μόρβα ή νόσο του Καρέ ή λεϊσμανίαση. Πρόκειται για κλασική εφαρμογή του
ρητού ‘καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε’. Ο κτηνίατρος θα
γράψει στο βιβλιάριο του σκύλου την ημερομηνία που πρέπει να γίνουν τα
επόμενα εμβόλια. Να είστε πάντα απόλυτα συνεπείς με τους εμβολιασμούς
για να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα υγείας.
Περιποίηση
Το κουτάβι σας πρέπει να μάθει από μικρό τη διαδικασία του τακτικού
χτενίσματος. Τη διαδικασία αυτή πρέπει να την τηρείτε σχολαστικά για να
έχετε ένα όμορφο ζώο με καθαρό τρίχωμα. Σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη
προσοχή είναι η περιοχή του λαιμού και η περιοχή των γλουτών και των
μηρών του σκύλου. Οι κόμποι πρέπει να ξεδιαλύνονται με την ειδική κτένατζουγκράνα ενώ το τακτικό κτένισμα δεν επιτρέπει να γεμίζει το σπίτι με
τρίχες. Μια φορά την
εβδομάδα ή έστω κάθε
15 ημέρες πρέπει να
γίνεται
η
κανονική
πλήρης περιποίηση του
τριχώματος
και
σε
καθημερινή βάση η
τοπική περιποίηση κατά
περίσταση. Το τρίχωμα
το Πυρηναίων είναι
αυτοκαθαριζόμενο και
σπάνια θα δείτε τον
σκύλο σας βρώμικο. Το
συχνό
βούρτσισμα
αφαιρεί τις νεκρές τρίχες
και βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς τριχώματος ενώ και ο σκύλος δεν
καταπίνει τρίχες όταν γλείφεται αποφεύγοντας έτσι και τα σχετικά
προβλήματα. Όσον αφορά τα νύχια του: εάν ο σκύλος κινείται και τρέχει
αρκετά τα νύχια του λιμάρονται από μόνα τους. Προσοχή απαιτείται στα
επιπλέον νύχια τα οποία πολλές φορές γυρίζουν και μπορεί να μπουν στο
κρέας δημιουργώντας πρόβλημα. Κόβονται με ειδικές πένσες από εσάς ή
κατά την επίσκεψή σας στον κτηνίατρο.
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Εκπαίδευση για τις ανάγκες του
Εδώ ισχύουν δύο βασικοί κανόνες:
1) O σκύλος πρέπει να βγει έξω για την ανάγκη του ΑΜΕΣΩΣ μόλις τελειώσει
το φαγητό του. Η συνήθεια αυτή μέσα σε λίγες ημέρες θα μάθει τον σκύλο
να ενεργείται μόλις βγαίνει έξω και ποτέ μέσα στο σπίτι. Επίσης στην
ηλικία αυτή το κουτάβι πρέπει να βγαίνει έξω μόλις ξυπνάει, μετά το
παιχνίδι, μόλις πιει νερό ή εάν έχει μασήσει για αρκετό διάστημα ένα
παιγνίδι ή ένα κόκαλο και βεβαίως όταν αρχίζει τον κυκλικό χορό που
προηγείται σχεδόν πάντα της ουρήσεως ή της αφοδεύσεως.
2) Εάν τώρα δεν προλάβατε ή δεν αντιληφθήκατε το κουτάβι που κατούρησε
ή αφόδευσε μέσα στο σπίτι [σχεδόν πάντα θα υπάρχουν ένα ή
περισσότερα τέτοια περιστατικά] πρέπει να έχετε πάντα κατά νουν ότι
μόνον εάν το κουτάβι συλληφθεί επ’ αυτοφώρω έχει αξία η τιμωρία του.
Εάν έχουν περάσει έστω και 15 δευτερόλεπτα το μάλωμα του κουταβιού
δεν έχει αξία γιατί το κουτάβι δεν θα το συνδυάσει με την πράξη του. Να
είστε ήρεμοι ακόμη και εάν η πράξη έγινε πάνω στο πανάκριβο ινδικό χαλί
σας. Καθαρίζετε το χαλί [όχι παρουσία του σκύλου] και ξεχνάτε το γεγονός.
Εάν το πιάσετε την ώρα που ουρεί τότε φωνάξτε δυνατά και επιτακτικά
‘ΜΗ‘, σηκώστε το, αναταράξτε το μια ή δύο φορές [όχι περισσότερες]
επαναλαμβάνοντας το ‘ΜΗ‘ και πηγαίνετέ το έξω στο σημείο που ουρεί ή
αφοδεύει. Να είστε σε επιφυλακή για την επόμενη φορά που το κουτάβι θα
θελήσει να κάνει την ανάγκη του. Εάν δείτε ότι το κουτάβι ’ετοιμάζεται‘
αλλά σε ακατάλληλη ώρα για σας, τότε προσπαθήστε να το απασχολήσετε παίζοντας μαζί του ή δίνοντάς του να μασήσει κάτι. Έτσι θα
μάθει να κρατιέται περισσότερο.
Κανόνες συμπεριφοράς
Πρέπει να μάθει το κουτάβι από την πρώτη ημέρα στο σπίτι σας ποια
ακριβώς είναι η θέση του στην ομάδα. Αυτό μπορεί να γίνει με την σταθερή
και επιβλητική παρουσία σας. Δεν χρειάζονται
υστερίες
ή
χρήση
βίας.
Τα
Πυρηναία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σκυλιά
και αυτό θα το διαπιστώσετε στα χρόνια
που θα ακολουθήσουν
σε κάθε περίπτωση
που θα μαλώσετε τον
σκύλο σας. Κάποιος
είπε ότι «αποφεύγουμε
να τον μαλώνουμε γιατί
μετά κάνουμε αμάν και
πως για να τα ξαναφτιάξουμε. Είναι θλιμμένος και δυστυχισμένος και αυτό φαίνεται αμέσως». Η έντονη φωνή, ο
συνδυασμός του ονόματός του με το ‘ΜΗ‘ αρκούν για να διορθωθούν σχεδόν
τα πάντα. Η φυσική βία απλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Ο Πυρηναίος σκύλος αντιδρά
περίεργα στη βία και δεν είναι ότι πιο έξυπνο να έχετε έναν σκύλο άνω των 60
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κιλών με προβλήματα συμπεριφοράς. Ο σκύλος ποτέ δεν ανεβαίνει στο
κρεβάτι σας, ποτέ στις πολυθρόνες ή τους καναπέδες και ποτέ δεν πηδάει
επάνω σας όταν σας βλέπει. Σκεφτείτε ότι τώρα που είναι κουτάβι όλα αυτά
είναι χαριτωμένα ή ακόμη και επιθυμητά αλλά τι θα γίνει όταν μεγαλώσει ο
σκύλος ; Πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας ότι η ράτσα αυτή ωριμάζει στην
ηλικία των 3 ετών περίπου. Έτσι μέχρι τότε ο σκύλος σας σε ορισμένα σημεία
εξακολουθεί να είναι
κουτάβι. Μετά την ηλικία
των 6 μηνών πρέπει να
εφαρμοστεί πρόγραμμα
βασικής υπακοής για να
έχετε
έναν
καλά
ελεγχόμενο σκύλο. Οι
εντολές
σε
χαλαρό
ρυθμό
μπορεί
να
αρχίσουν να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε
ηλικία αλλά η συστηματική
τους
εκμάθηση
[συχνά με τη βοήθεια
επαγγελματία εκπαιδευτή] είναι εκείνη που μαθαίνει τον σκύλο τις βασικές εντολές υπακοής. Εάν
υπάρχουν παιδιά τα μαθήματα που διαρκούν συνήθως 10 έως 15 λεπτά
μπορεί να γίνουν ένα οικογενειακό παιγνίδι κατάλληλο για όλους. Τα παιδιά
πρέπει να μάθουν να σέβονται τον σκύλο. Και η υπομονή έχει τα όριά της και
ας μη ξεχνούμε ότι ο σκύλος σας έχει δόντια που αρκούν να κόψουν το χέρι
σας στα δύο. Ο σκύλος ανταποδίδει πάντα ότι παίρνει και η αγάπη του είναι
συνήθως στο πολλαπλάσιο χωρίς ιδιοτέλεια ή κρυφές σκέψεις. Έτσι το μόνο
που σφοδρά επιθυμεί είναι να τον αγαπάτε και να τον φροντίζετε και αυτός θα
σας αγαπάει για πάντα και θα θυσιαστεί για την οικογένειά σας.

Σας ευχόμαστε καλή συμβίωση και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να
μοιραστούμε την εμπειρία μας μαζί σας.
Ι.Γ & Μ.Μ.
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