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W poprzednim odcinku przedstawiłem Labradora retrievera, w tym czas na ? Golden retrievera.

Golden retriever

Golden retriever, podobnie jak Labrador retriever, należy do grupy psów aportujących , płocha
czy  i
psów wodnych, zaklasyfikowany do sekcji psów aportujących.

Cechą charakterystyczną każdego retrievera, jest zamiłowanie do noszenia w pysku,
aportowanie i podawanie dowolnych przedmiotów, jednak u Golden retrievera cechy te są
szczególnie widoczne. To czyni z niego znakomitego asystenta dla osób starszych i towarzysza
dla dzieci. Wyszkolenie psa mającego taki potencjał do podania dzwoniącego telefonu,
upuszczonych kluczy albo skarpetek z dolnej szuflady jest o niebo łatwiejsze, niż w przypadku
psa, który aportuje zaledwie poprawnie lub wręcz niechętnie.

    

Pomocnicy niepełnosprawnych
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Aporter
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ochacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ochacz
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Niezwykłe zdolności Goldenów mogą być wykorzystane do pomocy niepełnosprawnym na
wózkach inwalidzkich - od ciągnięcia wózka po otwieranie drzwi i naciskanie guzików windy, a
nawet otwieranie pralki i wyjmowanie z niej prania. Psy i ich zdolności przyciągają uwagę ludzi,
co ułatwia niepełnosprawnym nawiązywanie kontaktów.

Nieoceniony pomocnik

Goldeny mają naturalną skłonność do aportowania i łatwo je nauczyć przynoszenia na
komendę określonych przedmiotów. Niektóre wyjątkowo uzdolnione Goldeny mogą z
powodzeniem zastąpić słuch głuchym, zwracając uwagę właściciela na określone dźwięki, jak
dzwonek do drzwi czy płacz dziecka. Młode, zbyt żywe do roli przewodnika psy mogą
znakomicie spełniać funkcję uszu niesłyszących.

Wizyty w szpitalu

W wielu krajach Goldeny z powodzeniem spełniają rolę "psów na receptę" przychodząc z
regularnymi wizytami do leżących w szpitalu przewlekle chorych czy odwiedzając
pensjonariuszy domów starców. Goldeny świetnie się do tego nadają z racji swej uczciwej
natury. Są też na tyle duże, aby ludzie unieruchomieni mogli je głaskać. Lekarze i personel
szpitalny doceniają zbawienny wpływ, jaki te wizyty mają na chorych i w pełni je aprobują.

źródło: wikipedia.pl, golden.retriever.com.pl
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