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So cja li za cja – naj wa żniej szy 
pro ces w ży ciu psa
Okres so cja li za cji przy pa da na wiek
od trze cie go do dwu na ste go ty go dnia
ży cia. Jeszcze w cza sie po by tu szcze niąt
u ho dow cy za cho dzi naj wa żniej szy pro -
ces w ży ciu psów. War to wie dzieć, że
zda rze nia z te go okre su wy wie ra ją pięt -
no na ca łym ich póź niej szym ży ciu. Pra -
wi dło we po stę po wa nie ze szcze nię ta mi
jest jed nym z naj wa żniej szych za dań ho -
dow ców, bo wpły wa na oso bo wość
psów. Błę dy po peł nia ne przez ho dow -
ców w cza sie od cho wu szcze niąt mo gą
być przy czy ną wy stę po wa nia agre sji i in -
nych pro ble mów be ha wio ral nych w ich
póź niej szym ży ciu, a bra ki so cja li za cyj ne
są jed ną z naj częst szych przy czyn za bu -
rzeń za cho wa nia u psów. 

W okre sie so cja li za cji, czy li od trze cie -
go do dwu na ste go ty go dnia ży cia w mó -
zgach szcze niąt in ten syw nie roz wi ja ją się
po łą cze nia ner wo we. Ich two rze nie uwa -
run ko wa ne jest od dzia ły wa niem bodź -
ców z oto cze nia. U szcze niąt, któ re
w tym okre sie ży ją w koj cu, ma ją kon -
takt je dy nie z nie wiel ką licz bą osób i po -
zba wio ne są wpły wu ró żno rod nych
czyn ni ków śro do wi sko wych, two rze nie
się po łą czeń ner wo wych w mó zgu jest
bar dzo zu bo żo ne. Spo wo do wa ne przez
to stra ty so cja li za cyj ne są nie od wra cal ne,
bo pro ces two rze nia po łą czeń ner wo -
wych nie da się nad ro bić, za my ka się
tzw. okno roz wo jo we. Na wet bar dzo in -
ten syw na pra ca z nie so cja li zo wa ny mi
psa mi nie przy nie sie cał ko wi tej po pra wy
i ni gdy nie osią gną one ta kiej pew no ści
sie bie i zrów no wa że nia psy chicz ne go,
jak osob ni ki pra wi dło wo so cja li zo wa ne
w okre sie szcze nię cym.

Szcze nię ta w pro ce sie so cja li za cji po -
zna ją wzor ce za cho wań cha rak te ry stycz -
nych dla swo je go ga tun ku. Uczą się in te -
rak cji spo łecz nych, za rów no we wnątrz -

ga tun ko wych i mię dzyga tun ko wych, po -
zna ją za sa dy po stę po wa nia w gru pie, na -
by wa ją umie jęt ność ko mu ni ka cji,
a wszyst kie te czyn ni ki wpły wa ją na ich
póź niej szą oso bo wość.

So cja li za cja we wnątrz ga tun ko wa
Po le ga na bu do wa niu świa do mo ści
przyna le żno ści do swo je go ga tun ku oraz
po zna nia spo so bu ko mu ni ka cji i na uki
cha rak te ry stycz nych za cho wań dla
psów. U szcze niąt izo lo wa nych w tym
okre sie od su ki i ro dzeń stwa mo że wy -
stą pić czę ścio we lub cał ko wi te upo śle -
dze nie ich póź niej szych re la cji z psa mi,
co w kon se kwen cji pro wa dzi do wy stę -
po wa nia za cho  wań agre syw nych, czy lę -
ko wych. Nie zna jo mość sys te mu ko mu ni -
ka cji oraz sy gna łów po zwa la ją cych
na uni ka nie kon flik tów spra wia, że psy
z ta ki mi bra ka mi mo gą swo im za cho wa -
niem pro wo ko wać u in nych osob ni ków
za cho wa nia agre syw ne, co mo że skut ko -
wać po gry zie nia mi.

W cza sie in te rak cji szcze niąt mię dzy
so bą oraz z su ką, uczą się one kon tro li
si ły ugry zie nia. Je śli w za ba wie jed no
szcze nię zbyt moc no ugry zie in ne,
a wsku tek te go tam to za pisz czy, su ka
na tych miast in ter we niu je. Ta na uka jest
bez cen na. U po zba wio nych ta kiej in te -
rak cji psów wy stę pu je bar dzo czę sto
brak umie jęt no ści kon tro li si ły ugry zie -
nia. Po wo du je to, że ich ugry zie nia są
bar dzo moc ne, na wet w za ba wie i nie -
ade kwat ne do sy tu acji, co sta no wi du ży
pro blem dla póź niej szych opie ku nów. 

Po nad to za ba wa szcze niąt ma cha rak -
ter fa lo wy. Po chwi lo wym na si le niu za ba -
wy na stę pu je wy ci sze nie. Gdy za ba wa
sta je się zbyt gwał tow na, jed no ze szcze -
niąt się za trzy mu je np. sia da lub się kła -
dzie, a w kon se kwen cji in ne po win ny ta -
kże się uspo ko ić. Ta ki fa lo wy prze bieg za -
ba wy jest nad zo ro wa ny przez su kę.

Szcze nię ta, któ re nie re spek tu ją sy gna łu
za trzy ma nia są upo mi na ne przez su kę.
Jest to ta kże bar dzo istot ny czyn nik wpły -
wa ją cy na póź niej sze re la cje z psa mi.
Osob ni ki, któ re nie po tra fią się za trzy mać
do pro wa dza ją do nad mier nej eska la cji za -
ba wy, a ta ka nad mier na za ba wa z re gu ły
w na stęp stwie prze ra dza się w agre sję. 

Za rów no psy, któ re nie kon tro lu ją si ły
ugry zie nia, jak i ta kie, któ re nie zna ją sy -
gna łu za trzy ma nia ma ją pro ble my w kon -
tak tach z in ny mi psa mi. Spra wia to, że
in ne psy uni ka ją z ni mi kon tak tu, co z ko -
lei po wo du je u nich fru stra cję, któ ra
skut ku je za cho wa nia mi agre syw ny mi.

Dla te go tak wa żne jest, aby nie od -
dzie lać zbyt wcze śnie szcze niąt od su ki,
bowiem  ma ona ogrom ny wpływ na
ich wy cho wa nie i kształ to wa nie się ich
oso bo wo ści. 

W pra wi dło wo pro wa dzo nej ho dow li,
w któ rej wła ści wie prze bie ga pro ces so -
cja li za cji naj lep szym okre sem od dzie le nia
szcze niąt od su ki jest dwu na sty ty dzień
ży cia. Z ho dow li nie pra wi dło wo pro wa -
dzo nej, gdzie pro ces so cja li za cji nie prze -
bie ga wła ści wie le piej jest za brać szcze -
nię ta wcze śniej, ale wte dy po win ny one
mieć kon takt ze zrów no wa żo ny mi do ro -
sły mi psa mi, któ re na uczą je za cho wań
cha rak te ry stycz nych dla ga tun ku.

Hodowcy mają ogromny wpływ na to, jakie psy „wysyłają 
w świat”.  Odbywa się to zarówno poprzez odpowiedni dobór
genetyczny, jak i poprzez warunki środowiskowe, jakie stwarzają
szczeniętom. 

Ograniczenie agresji u psów przez
prawidłowy odchów szczeniąt
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Poznawanie sposobu komunikacji, pozwala na
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So cja li za cja mię dzy ga tun ko wa
Ttrwa ona do dwu na ste go ty go dnia ży cia,
ale szcze gól nie in ten syw nie prze bie ga
mię dzy trze cim a szó stym ty go dniem. Po -
le ga ona na na uce pra wi dło wych in te rak -
cji z in ny mi ga tun ka mi, a głów nie z ludź -
mi. Wska za ne jest, aby w tym okre sie ży -
cia szcze nię ta mia ły czę sty kon takt z ró ż -
ny mi ty pa mi lu dzi: mę żczy zna mi, ko bie ta -
mi, dzieć mi, oso ba mi w oku la rach, z bro -
dą, dziw nie się po ru sza ją cy mi, ró żnie
ubra ny mi. Spo tka nia szcze niąt z ta ki mi
oso ba mi po win ny od by wać się w przy ja -
znej at mos fe rze oraz w ró żnych kon tek -
stach. Nie po win no to być jed no ra zo we
spo tka nie, lub kil ka spo tkań w tym sa mym
miej scu. Na le ży zmie niać miej sca spo tkań
i oko licz no ści, a ta kże dbać o to, że by
szcze nię ta bu do wa ły po zy tyw ne sko ja rze -
nia z ludź mi i no wy mi sy tu acja mi. Nie wol -
no szcze niąt do ni cze go zmu szać, trze ba
na to miast po zwo lić im na ini cja ty wę i dać
im ty le cza su i prze strze ni, ile potrze bu ją.

Psy, któ re by ły izo lo wa ne w okre sie so -
cja li za cji mię dzy ga tun ko wej w póź niej -
szym ży ciu mo gą bać się lu dzi, in nych
zwie rząt i uni kać kon tak tu z ni mi, a ta kże
mo gą za cho wy wać się agre syw nie w sto -
sun ku do ob cych. 

Na ko niec okre su so cja li za cji, czy li
w okre sie dwu na ste go ty go dnia ży cia,
za my ka się okno roz wo jo we, co po wo -
du je, że szcze nię ta, któ re nie na wią za ły
kon tak tu z ludź mi do te go cza su praw -
do po dob nie nie bę dą w sta nie na wią zać
go w za do wa la ją cym stop niu w wie ku
póź niej szym.

Ak cep ta cja do ty ku ró żnych czę ści cia ła
czy za bie gów pie lę gna cyj nych nie jest
umie jęt no ścią wro dzo ną psów, dla te go
do brzy ho dow cy po win ni na uczyć szcze -

nię ta spo koj ne go za cho wa nia przy ob ci -
na niu pa zu rów, czysz cze niu łap i uszu,
szczot ko wa niu. Za po bie ga to póź niej -
szym pro ble mom ich no wych opie ku -
nów, np. agre sją obron ną w cza sie za bie -
gów pie lę gna cyj nych. 

Kon ty nu acja so cja li za cji szcze niąt
w no wych do mach
Pro fe sjo nal ni ho dow cy, któ rzy czu ją się
od po wie dzial ni za swo je szcze nię ta prze -
ka zu ją za le ce nia no wym opie ku nom do ty -
czą ce ich dal szej so cja li za cji po przez umo -
żli wie nie czę stych kon tak tów z in ny mi,
zrów no wa żo ny mi psa mi. Za ba wy i wal ki
za ba wo we z ró wie śni ka mi i zrów no wa żo -
ny mi psa mi do ro sły mi są bar dzo istot ne
w pro ce sie na uki kom pe ten cji spo łecz nych
oraz kon tro li emo cji i za cho wań. Są ab so -
lut nie nie zbęd ne do pra wi dło we go roz wo -
ju psy chicz ne go zrów no wa żo nych psów.
Bar dzo do brym spo so bem re ali za cji ta kich
kon tak tów jest udział w psim przed szko lu
prze zna czo nym dla szcze niąt w wie ku
do szó ste go mie sią ca ży cia. Pra wi dło wo

pro wa dzo ne za ję cia w psim przed szko lu
po win ny kon cen tro wać się wła śnie na so -
cja li za cji szcze niąt i ich in te rak cjach spo -
łecz nych, a nie na na uce ko mend. 

Pra wi dło wa so cja li za cja szcze niąt
u ho dow ców, wraz z od po wied nim po -
stę po wa niem no wych opie ku nów, da ją
sku mu lo wa ny efekt w po sta ci du żych
kom pe ten cji spo łecz nych psów i ich
umie jęt no ści pra wi dło wych in te rak cji
z in ny mi psa mi oraz ludź mi. W re zul ta cie
ta kie psy są pew ne sie bie, zrów no wa żo -
ne, spo koj ne oraz po tra fią się przy sto so -
wać się do no wych zda rzeń i sy tu acji.
Jest to nie zmier nie wa żnym czyn ni kiem
prze ciw dzia ła ją cym wy stę po wa niu za -
cho wań agre syw nych. Dla te go klu czo -
wym ele men tem za po bie ga nia agre sji
u psów jest bu do wa nie świa do mo ści po -
wy ższych pro ce sów za rów no wśród ho -
dow ców, jak i na byw ców szcze niąt.
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Reducing aggression in dogs by the proper rearing of puppies
Breeders have an enormous impact on dogs bred by
themselves. The period of socialization occurs between 
3 and 12 week of age, while puppies are staying in the
kennel. Negligence and mistakes committed during that
period may cause irreversible damage in the dog’s psychics
and make them unable to function normally in adulthood.
The intraspecies socialization consists in building awareness 
of belonging to their own species, as well as learning ways of
communication and characteristic behaviour. That process
takes place during interactions between the bitch and puppies
and between puppies. Isolation from mother and siblings may
cause impairment in relationships and consequently lead to
aggression or anxiety.
The interspecies socialization proceeds most intensely between 

3 and 6 week of age and consists in learning proper interactions
with other species, especially with humans. It’s recommended
that puppies during this period have been in contact with
different type of people, and that such meetings were held in a
friendly atmosphere. The development window closes at 12
weeks and puppies which until then did not have established
relationship with human may not be able to do so in the future. 
The new owners should enable the puppy to continue
socialization by contacts with peers and adult dogs with
balanced characters.
The correct socialization in the kennel and the right conduct
of new owners prevents aggression and helps to brought up
the self-confident dogs, of the well balanced characters and
capable to adapt to the new conditions and situations.

Prawidłowa socjalizacja, zwierzęta są zrównoważone, spokojne i umiejące zachować się w każdej sytuacji.


