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A SZERETET LEGYEN 
KÖLCSÖNÖS
Nyújtsunk legalább ugyanannyi szeretetet kedvencünknek, mint 
amennyit tőle elvárunk és kapunk! Sohase töltsük ki mérgünket, 
rosszkedvünket rajta, nem tehet semmiről, nem is érti, hogy miért 
viselkedünk így.

Szinte minden gyerek életében eljön az a pillanat, amikor kutyát 
szeretne. Az állattartás azonban hatalmas felelősséggel jár, ezért 
meg kell ismerni az állat igényeit és el kell tudni dönteni, hogy 
tudja-e a család vállalni a házi kedvenc életfogytig tartó 
gondozását. A kutyák hű barátok, sokszor családtagok, de néha 
veszélyt is jelenthetnek.

Végy egy kiskutyát,
s pénzeden 
megvásároltad
a rendíthetetlen 
szeretetet, mondta 
Rudyard Kipling. 

KUTYATARTÁS 
FELELŐSEN
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A KUTYA HÁZIASÍTÁSA Számos kutatás még a mai napig is folyik
a kutyák háziasításának folyamatával
és helyével kapcsolatban. Korábban úgy 
vélték, hogy Ázsiában kezdődött el
a kutyák háziasítása. Egy biztos, a kutyák 
ősének, helytől és időtől függetlenül
a farkasokat tekintjük.

SOKAN TARTANAK IS A KUTYÁKTÓL, AMI 
FŐKÉNT ONNAN ERED, HOGY KEVESET 

TUDNAK RÓLUK VAGY KORÁBBAN ROSSZ 
TAPASZTALATOKAT SZEREZTEK.

Nagyon régen, körülbelül 18 ezer évvel 
ezelőtt találkoztak a farkasok az emberek- 
kel, hiszen egy területen éltek, vadásztak.
A farkasok észrevették, hogy az emberek 
környezetében sok olyan hulladék talál- 
ható, amely táplálékul szolgálhat nekik
és ami miatt közelebb merészkedtek
az emberekhez, és a cél érdekében szelí- 
debben is viselkedtek. A kapcsolat kölcsö- 
nösen előnyös volt, hiszen az emberek is 
felismerték, hogy a farkasok segítségükre 
lehetnek a vadászatban, és megszerzett 
javaik őrzésében egyaránt.  A kutyák
a farkastól származnak, a kutatók a mai 
kutyák ősének az Európában élő ősi 
farkasokat tekintik, amelyek azóta már 
kihaltak.

A társállattartás népszerűsége még 
napjainkban is egyre növekszik. Közel 2 
millió kutyát tartanak Magyarországon, 
ami azt jelenti, hogy szinte minden 
családban él legalább egy házi kedvenc. 
Bár sok cicát és egzotikus állatfajt is 
tartanak kedvencként, azonban a kutya 
iránti lelkesedés még mindig a leginkább 
kimagasló. Intelligenciájuk, alkalmazkodó- 
képességük, játékosságuk révén a kutyák 
méltán népszerűek és válnak sok gazda hű 
társává. Számos jótékony hatása lehet
a társállattartásnak. Egyes betegségek 
kezelésében és megelőzésében is nagy 
szerepük lehet, ezért már hazánkban is 
elterjedtek egyes állatterápiás módszerek.

ÚJ KUTYA A HÁZNÁL

TUDTAD?
A kutya maradandó fogai 
között van 4 fog, amelyet 
farkasfognak nevezünk. 
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MILYEN KUTYÁT 
VÁLASSZUNK?

A kutyáknak számtalan különböző fajtája, 
mérete és változata van, és mindegyik 
egyéni tulajdonságokkal bír. A választás 
nagyon fontos, hiszen kutya a család 
tagjává válik, és jó esetben 10-15 évig 
velünk marad. A választás előtt figyelembe 
kell venni, hogy az adott kutya igényeit és
a mi életkörülményeinket is.

A TERÁPIÁBAN BETÖLTÖTT JÓTÉKONY 
SZEREPÜKÖN TÚL, A KUTYÁK RENGETEG 

POZITÍV HATÁSSAL BÍRNAK A GYEREKEKRE 
ÉS CSALÁDJAIKRA EGYARÁNT.

Kimutatták, hogy a házi kedvencek iránt
a 8-12 éves korosztály érdeklődik 
leginkább, és a gyerekek kutyához fűződő 
erős kötődése egyértelműen pozitív 
hatással van a viselkedésükre. Ahhoz 
azonban, hogy igazi gazdikká váljatok,
ki kell alakulnia a tudatos, felelősségteljes 
gondolkodásnak, ami az állattartáshoz 
nélkülözhetetlen. 

Ebben segít nektek a Gazdijogsi Junior.

A kutya társas lény. Sok figyelemre van 
szüksége, különösen kicsi korukban,
elegendő időt kell fordítani nevelésére,
a mozgásra és ápolására.  A ház, kert, 
illetve a lakás nagysága is befolyásolja
a választható kutya méretét, fajtáját és 
típusát.  A kutyádnak szükséges 
testmozgást tudod majd biztosítani?

TUDTAD?
A kutyák is álmodnak, 
akárcsak mi, emberek.

Életkörülmények

Néhány fajta ugyanis élénkebb, energi- 
kusabb a többinél, ezért a mozgásigény- 
nek is utána kell járnod. Az interneten 
számos információt találsz erről
a témáról, mindenképpen tájékozódj és 
beszéld meg szüleiddel, kérd ki az ő 
véleményüket is.

A családnak azt is el kell döntenie, hogy 
tudja-e vállalni a kutyával járó költségeket. 
Nemcsak a kölyök árát kell figyelembe 
venni, hanem a többi rendszeresen 
felmerülő táplálással és állatorvosi 
ellátással kapcsolatos kiadásokat is. 

Egyes fajtáknál a kozmetikai költségeket 
sem lehet megspórolni, ezekkel mind 
számolnotok kell a kutyavásárlás vagy 
örökbefogadás előtt.
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Honnan szerezzük be
a kutyát?

Az ivartalanított állatok és gazdáik élete 
várhatóan kevesebb kellemetlenséggel jár, 
mint nem ivartalanított társaiké. Az ivarta- 
lanítási lehetőségekről az állatorvos ad 
tájékoztatást.

Ha menhelyről fogadtok örökbe szuka 
kutyát, akkor nagy valószínűséggel már 
ivartalanítva van.

GONDOLATBAN MÁR KIVÁLASZTOTTAD
AZ IDEÁLIS KUTYAFAJTÁT, DE NEM TUDOD, 

HOL KERESD?

Ha fajtatiszta kutyakölyköt szeretnél, akkor 
leginkább elismert tenyésztőtől érdemes 
vásárolni. Tudnod kell, hogy egy fajta- 
tatiszta kutya nem olcsó, több százezer 
forintba is kerülhet. A tenyésztőket 
ismerősök vagy állatorvos ajánlása, illetve 
hirdetések útján kereshetjük meg, de 
érdemes ellátogatni kutyakiállításokra is, 
ahol személyesen lehet találkozni
a tenyésztőkkel. Vannak fajtamentő 
egyesületek, akik egy adott kutyafajta 
egyedeit mentik meg, így náluk is lehet 
érdeklődni.

Az örökbefogadásra is buzdítunk, hiszen 
rengeteg árva állat vár szerető gazdira. 
Érdemes a lakhelyedhez közeli állat- 
menhelyen érdeklődni, de az Interneten is 
utána lehet nézni, hogy hol, milyen 
kutyákat lehet örökbefogadni. 

A kanok néha nehezebben kezelhetők és 
vannak, akik úgy gondolják, hogy a szukák 
odaadóbbak, szelídebbek gyerekekkel. 
Szuka kutyák esetében mindenképpen 
számolni kell az ivartalanítással (kivéve
a tenyésztésbe vont állatokat).
Az ivartalanításnak számos előnye van. 

Szuka vagy kan kutyát 
szeretnél?

TUDTAD?
Az 5 évesnél idősebb,
nem ivartalanított
nőstény kutyáknál az egyik 
leggyakoribb rendellenes- 
ség az emlődaganat. 
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Ellenőrizni kell!
Ellenőrizni kell, hogy milyen oltásokat és 
féreg elleni kezelést kapott már meg
a kölyök, amikor magunkhoz vesszük. 
Érdemes a kiválasztott állatorvossal 
azonnal felvenni a kapcsolatot és 
ellátogatni hozzá egy bemutatkozásra
és egy általános konzultációra. Ő a további 
oltásokról és a teendőkről tájékoztatni fog 
minket.

Néhány napig a kutyus korábbi étrendjét 
kell biztosítani, és fokozatosan célszerű 
áttérni másik eledelre. Az állatorvos ezzel 
kapcsolatban is tud majd hasznos 
tanácsokat adni, esetleg állateledelt 
ajánlani.

BIZTOSAN 
KÖLYÖKKUTYÁT 
AKARSZ?

A legtöbben egész kicsi korától szeretnék 
nevelni és tanítani a kutyájukat, de ne 
feledkezzünk el a felnőtt kutyákról!
Ők is képesek arra, hogy rengeteg 
odaadást és szeretetet adjanak.
Az állatmenhelyekről örökbe fogadható 
kutyák többsége már felnőtt. Előnye is van 
annak, ha idősebb kutya kerül a házhoz, 
hiszen őket már nevelték, jól látható a 
temperamentumuk és a legrombolóbb 
korszakon már túljutottak. 

Ugyanakkor mielőtt hazaviszünk egy 
felnőtt kutyát, próbáljuk megtudni, hogy 
miért van új otthonra szüksége. Ha mégis 
kölyökkutyát választotok, fontos, hogy a 
kölyköt 8 hetes koráig ne válasszák el az 
anyjától. Olyan kölyköt válasszunk, mely 
aktív, egészséges és tiszta.
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A kutya csontváza

ANATÓMIA ÉS ÉLETTAN

A kutya csontváza az egyes testrészek 
csontjaiból áll. A csontokat szalagok és 
porcos, kötőszövetes ízületek kötik össze, 
amelyek a mozgás passzív szerveiként  
egységes rendszert, a szervezet szilárd 
vázát alkotják, meghatározzák a test 
formáját, védik a belső szerveket is.
A csontokhoz tapadó izmok a mozgás 
aktív szerveiként pedig kiváltják
a mozgást.

Az anatómia görög eredetű 
szó, jelentése bonctan, 
amely tudományterület
az élőlények testfelépíté- 
sével foglalkozik. 

A kutya csontváza

TUDTAD?
Akármilyen kutyafajtáról 
legyen is szó, a kutyák 
testfelépítése hasonló. 
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A kutya kifejlettkori fogazata

Harántcsíkolt izmok a bőrizmok, a váz- 
izmok és egyes belső  szervek izmai is
(pl. a nyelv és a garat izmai), amely ideg 
által az izomhoz vezetett ingerület 
hatására húzódik össze, egysége
az izomrost. A harmadik izomszövettípus
a szívizom, amely önálló ingerületképzésre 
is képes.

A kutya izomzatát a következő oldalon 
található ábra mutatja be.

A kutyák izomzata
A kutya tömegének kb. egyharmad része 
izomzat. Ez jelenti a mozgás aktív szerveit, 
de részben a kutya testalakját, formáját
is adja. 

Háromféle izomszövetet ismerünk: sima-, 
harántcsíkolt és szívizom. Simaizomból 
állnak a belső szervekben és az erek 
falában található izmok. Akaratunktól 
függetlenül működnek, és a gyomor, bél 
mozgásait végzik. 

A kutyák tejfogainak száma 28,
a maradandó fogainak száma pedig 42, 
amely 12 metszőfogból, 4 szemfogból,
4 farkasfogból, 12 előzápfogból és
10 zápfogból áll. 

A kutya fogazata
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A kutya izomzata 

TUDTAD?
Egy ritka genetikai 
rendellenesség a kis angol 
agár (whippet) kutya- 
fajtánál azt eredményezi, 
hogy a kutya dupla izom- 
tömeget fejleszt. Úgy néz
ki, mint egy testépítő. Első 
ránézésre gondolhatjuk, 
milyen szuper a külseje,
de hosszútávon rendkívül 
megterhelő az eb szerve- 
zete számára, és több 
hátránya származik belőle.

Kattints a képre! 
Ha nem működik a link,

írd be ezt az url-t:
https://www.youtube.com 
/watch?v=A9SocDrUrco
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ÉLETTANI ISMERETEK

A kutya emésztőrendszere a táplálékok 
felvételét, továbbítását, lebontását, felszí- 
vását és kiürítését végzi. A fogak aprítják
a táplálékot, a nyál enzime pedig kisebb 
molekulákra bontja a táplálékot, amely
a nyelőcsövön keresztül a gyomorba jut.
A gyomorban a táplálék fehérjetartalmá- 
nak hatékony bontása kezdődik. A kutyák 
ragadozók, de a növényi táplálék egyes 
részeit is képesek megemészteni. A bélcsa- 
tornájuk viszonylag rövid, kb. fele az embe- 
rének. A gyomor után a vékonybélben 
folytatódik a tápanyagok bontása, először 
a vékonybél elülső szakaszán az epe segít- 
ségével a zsírok bontása történik, majd
a hasnyálmirigy által termelt enzimek 
segítségével folytatódik a zsírok, fehérjék 
emésztése, a szénhidrátok bontása is.

A kutya 
emésztőrendszere

A bélcsatornában továbbhaladva
a táplálék lebontását a bélbaktériumok
is segítik, ahol a perisztaltika (azaz rendsze- 
resen összehúzódó és továbbhaladó 
mozgás) révén halad előre a béltartalom, 
amely a végbélnyíláson keresztül ürül ki. 
Kutyáknál az emésztési folyamat átlago- 
san 20-35 órát vesz igénybe, ennyi időt 
tartózkodik a táplálék az állat szerveze- 
tében a táplálék felvételétől a kiürítéséig. 

A kutya emésztőrendszere

TUDTAD?
A kutyák bűzmirigye
a végbélnyílásnál kétoldalt 
található. Gyakran prob- 
léma, hogy begyullad, 
ilyenkor az állatorvos 
kinyomja, így megszűnnek
a kellemetlen tünetek.
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A kutya egyik kiválasztó szerve a vese, 
amely sima felszínű, vöröses színű, bab 
alakú szerv. A vese választja ki a vérből
a felesleges vizet, egyes szervetlen sókat
és a fehérjék nitrogéntartalmú bomlás- 
termékeit. Ezek a vegyületek alkotják
a vizelet nagy részét. A vizelet a veséből
a húgyvezetékeken keresztül jut el a húgy- 
hólyagba, onnan pedig a húgycsövön 
keresztül ürül ki. 

A szukák nemi működésének alapja
a petesejtek termelése, majd a megtermé- 
kenyülés után az embrió fejlődésének 
biztosítása, és a kifejlett utódok világra- 
hozatala. A szuka kutya méhe a hasüreg- 
ben helyezkedik el. A méh közvetlenül 
csatlakozik a hüvelyhez, amin keresztül 
fialáskor a kiskutyák világra jönnek.

A kifejlett szuka kutyák évente kétszer 
ivarzanak (tüzelnek), amely időszak 
átlagosan 20-25 napig tart. Ilyenkor a külső 
nemi szervek megduzzadnak, és véres 
váladék ürül belőlük. A 9–13. nap között,
a legtöbb szuka jellegzetes viselkedéssel 
tudatja párzásra való hajlandóságát: 
dörgölődzik, farkát félrecsapja, megáll
a kannak. 

A légzés szervei
A légcsere, ami az oxigénnel dús levegő 
felvételét és a szén-dioxiddal telt levegő 
kilégzését jelenti, a légzőszervek segítsé- 
gével valósul meg. Amikor a kutya intenzív 
mozgást végez, nő az oxigénfelvétel is, 
ezért gyorsul a légzés, több légvétel 
történik egységnyi idő alatt. A kutyák 
lihegése lehet normális jelenség, főként 
meleg időben vagy intenzív mozgást 
követően, hiszen kedvencünk csak így tud 
párologtatni, amely a felesleges hőtől való 
megszabadulás egyik formája.

Húgy- és ivarszervek

Ivari működés
A kutyák alapösztöne a fajfenntartás. 
Mindkét ivarnál külső és belső nemi 
szervekről beszélünk. Szukáknál a pete- 
fészkek és petevezetékek, a méh, a hüvely 
és a szeméremtestek együttese alkotja
a nemi szerveket. Hímek esetében a herék, 
a mellékherék, az ondóvezetékek, a dül- 
mirigy, a herezacskó és a hímvessző 
jelentik a nemi szerveket. 

Hímek
A herék és mellékherék a herezacskóban 
helyezkednek el. Itt képződnek a hímivar- 
sejtek, amiket a mellékhere tárol, és
az ondóvezetőn keresztül a húgycsőbe 
jutnak. A kan kutya az év bármely idő- 
szakában képes lehet párzásra, ezért is 
nagyon kell figyelni, hogy nehogy 
elszökjenek.

Szukák ivari ciklusa

A kedvtelésből tartott ebek 
esetében mindenképpen 
ajánlatos az ivartalanítás 
elvégzése, amivel megaka- 
dályozható a nemkívánatos 
szaporodás, és néhány 
betegség is megelőzhető.
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A szív biztosítja a vér keringését. Erek 
hálózatával alkotja a vérrendszert.
A véráram a szívből indul és az ereken 
keresztül a szervekhez jut, majd ismét 
ereken át a szívbe ér vissza. Ezt nevezzük 
vérkörnek. Kis és nagy vérkörük van.
A szív négyüregű. A kis vérkör a jobb 
kamrából a tüdőartérián át szállítja a vért

a tüdőbe, ahonnan az oxigénnel telítődött 
vér a tüdővénákon át jut vissza a bal pit- 
varba. A nagy vérkör pedig a bal kamrából 
az aortán keresztül indul és jut el a test 
különböző részeiben található hajszál- 
erekig. Végül a szétáramlott vér a vénák- 
ban gyűlik össze, és azok visszaszállítják
a szív jobb pitvarába. A szív működését
az alábbi ábra mutatja meg.

A szív működése

A keringés szervei

Szabályozó szervek
A szervezet működését az idegrendszer és 
a hormonrendszer együttesen szabályozza.

Idegrendszer
Az idegrendszer esetében központi, 
környéki és vegetatív idegrendszerről 
beszélhetünk. A központi idegrendszer 
része az agy- és a gerincvelő. 

A környéki idegrendszer pedig az agy- és 
gerincvelői idegrendszerhez kapcsolódó 
agyvelőidegekből és a gerincvelői 
idegekből áll. Az idegrendszer idegsejtek- 
ből, támasztósejtekből, védő és segítő
sejtekből áll. Az idegsejtek nyúlványokkal 
rendelkeznek, behálózzák az egész testet.

A vegetatív idegrendszer a szervezet 
önfenntartását, növekedését és a 
szaporodást szabályozó szerveket irányítja. 
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Ugyanakkor mielőtt hazaviszünk egy 
felnőtt kutyát, próbáljuk megtudni, hogy 
miért van új otthonra szüksége. Ha mégis 
kölyökkutyát választotok, fontos, hogy a 
kölyköt 8 hetes koráig ne válasszák el az 
anyjától. Olyan kölyköt válasszunk, mely 
aktív, egészséges és tiszta.

Az idegrendszerrel szoros összefüggésben 
beszélhetünk az érzékszervekről is.

A kutyák a külső környezetből érkező 
ingereket észlelhetik és reagálhatnak is 
rájuk. Az inger fajtája határozza meg, hogy 
az állat melyik érzékszerve kapcsolódik be 
az érzékelési folyamatba. A kémiai ingere- 
ket egyrészt a szaglás szervének recepto- 
rai, a szaglósejtek (szaglóhám), és az ízle- 
lés szervének receptorai, az ízlelőbimbók 
érzékelik. 

Ezenkívül a látás, valamit a hallás és az 
egyensúlyérzékelés képezik kiemelten 
fontos részét a kutyák érzékelésének. 

Belső elválasztású 
szervek
Az állat belső elválasztású mirigyei által 
termelt vegyületek a hormonok, amelyek
a szervezet különböző szabályozási folya- 
mataiban vesznek részt. A legfontosabb 
belső elválasztású mirigyek az agyalapi 
mirigy, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy,
mellékvesék, ivarmirigyek. Megfelelő 
működésük nélkülözhetetlen az élőlények 
számára, hiszen számos anyagcsere- 
folyamatot és élettani funkciót szabá- 
lyoznak.

Érzékszervek

TUDTAD?
Az ember orrában 6 millió,
a kutya orrában pedig 300 
millió szaglóreceptor van,
és az eb agyának jóval 
nagyobb részét használja 
szaglásra, mint az ember.

A kutyák legfejlettebb érzékelési területe
a szaglás, de szintén kiváló a hallásuk.
A látásuk a legkevésbé kifinomult, például
a színeket nem látják olyan élénken, de 
nem azt jelenti, hogy rosszul látnak, hanem
azt, hogy elsősorban a szaglásra és
a hallásra támaszkodnak. 
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A kültakaró részt vesz az érzékelésben,
a hőszabályozásban, egyes anyagok
kiválasztásában és egyben védelmi 
funkciót is ellát. A kutyák testét szőr borítja, 
de vannak kivételek, pl. a kínai kopasz 
kutyák. A kültakarónak 3 részét különböz- 
tetjük meg: hámréteg, irha, és bőr alatti 
kötőszövet. A kutya bőrében is találhatók 
külső elválasztású mirigyek. 

A szőrtüszőkbe nyíló faggyúmirigyek 
váladéka zsírozza a bőrt és a szőrök 
felszínét. Nagyon kevés a verejtékmirigy, 
ezért a talppárnáján és a nyelvén keresztül 
párologtatva szabadul meg a felesleges 
hőtől. A testet úgynevezett fedőszőrök és
a köztük lévő piheszőrök borítják, az orr, 
ajak és szem környékén tapintószőrök és
a szemhéjak külső peremén pillaszőrök 
találhatók. A karmok, talp- és ujjpárnák 
elszarusodott, módosult bőrképletek. 

A kültakaró felépítése

Kültakaró
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Így van ez a kutyák esetében is, tehát 
különös fontosságú az állat megfelelő 
táplálása. A táplálékok három nagy építő- 
kőből épülnek fel, fehérjéből, zsírból és 
szénhidrátból. A kutya szervezetének 
energiára van szüksége, hogy az állandó 
testhőmérsékletet biztosítani tudja, de 
szükséges az idegrendszer működéséhez,
a növekedéshez valójában a szervezet 
egészének működéséhez. Ha az állat túl 
sok táplálékot kap, zsírt raktároz, tehát el 
fog hízni. Ha nem kap elegendő minőségi 
táplálékot, akkor pedig megbetegedhet.

A manapság kapható előre gyártott teljes 
értékű állateledelek minden szükséges 
tápanyagot tartalmaznak, amire kutyánk- 
nak szüksége van. Nem igényelnek sem- 
milyen kiegészítést pl. vitamint, de fontos, 
hogy a csomagoláson jelölt adagolás 
szerinti mennyiséggel etessük a kutyát. 
Lehet házi készítésű eledellel is etetni
a kutyákat, de az nagy odafigyelést és 
több időt igényel, így kezdő kutyatartóknak 
javasoljuk inkább a kész tápok etetését.
Létezik nyersetetés is, amely azt jelenti, 
hogy nyers formában (főként húst) kapja
a kutya az eledelt, azonban a higiéniai 
problémák miatt megoszlanak a vélemé- 
nyek róla, érdemes utánaolvasni, illetve 
kikérni szakember véleményét.

A KUTYA TÁPLÁLÁSA
A táplálkozás nélkülözhetet- 
len része életünknek, hiszen 
az energiát a táplálékokból 
szerezzük. 

Mag és héj nélkül adj görögdinnyét!

Fehérjék
A fehérje egy gyűjtőfogalom, a természet- 
ben számos fehérjeforma fordul elő, 
melyek mindegyikére jellemző, hogy 
aminosavakból állnak. Az aminosavak egy 
részét sem az ember, sem a kutya szerve- 
zetében nem tudja felépíteni: ezek az úgy- 
nevezett esszenciális (élethez feltétlenül 
szükséges) aminosavak, amelyeket megfe- 
lelő mennyiségben a táplálékkal kell bevin- 
ni a szervezetbe. Megfelelő fehérjeellátás 
esetén a kutya aktív és élénk, hiányos 
fehérjeellátás esetén pedig kedvetlen és 
lusta lesz. 
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A zsír szintén szükséges a kutya számára.
A zsírok zsírsavakból épülnek föl, amelyek 
közül több nélkülözhetetlen az állat számá- 
ra. Ezen kívül a zsíroldékony (A-, D-, E- és 
K-) vitaminok felszívódásához és hasznosu- 
lásához is elengedhetetlenül fontos a zsír. 
Mindenekelőtt azonban a zsír fontos 
energiaszolgáltató, így a munkakutyáknak 
több zsírra van szükségük, mint a „szoba- 
kutyáknak”, amelyek, ha túl sok zsírt
kapnak, elhízhatnak.

Szénhidrátok
Nagyobb mennyiségben a növényekben, 
valamint a növényi eredetű termékekben 
(kenyér, rizs, tésztafélék) fordulnak elő.
A szükséges szénhidrátokat a szervezet elő 
tudja állítani, pl. fehérjéből. Túl sok szénhid- 
rát bevitele esetén a fölösleg zsírrá alakul 
és raktározódik, azaz a kutya elhízik.
A kutya emésztőrendszere a nyers növényi 
szénhidrátot nehezen tudja hasznosítani. 
Ide tartoznak a rostok is, amelyek emészt- 
hetetlenek, de egyáltalán nem értéktelenek: 
optimális mennyiségben adva ösztönzik
a bélmozgásokat, így segítik az emésztést. 

Vitaminok
A vitaminok a kutyák számára is nagyon 
fontosak. Az előregyártott teljes értékű 
kutyatápok biztosítják, hogy kedvencünk 
naponta hozzájusson az optimális vitamin- 
mennyiséghez. Az A-vitamin biztosítja a bőr 
és a nyálkahártyák egészségét, véd a fer- 
tőzésekkel szemben és biztosítja az éles- 
látást. A D-vitaminnak a csontfelépítésben 
és a csontvázrendszer egészségének meg- 
óvásában van szerepe. Az E-vitamin sokol- 
dalú védőfunkciót lát el a szervezetben
és fontos szerepet tölt be a fejlődés során 
és a szaporodásban is. A K-vitamin sérü- 
lések során biztosítja az optimális véralva- 
dást. A B-vitaminok az anyagcserefolya- 
matok katalizátorai, de fontos szerepük 
van az idegrendszer és az izomrendszer
működésében, valamint hozzájárulnak 
az egészséges bőr és a fényes szőrzet 
kialakulásához, és a vérképzéshez is. 
A C-vitamin fontos a kötőszövet épsé- 
gének biztosításához, de ezt a vitamint
az egészséges kutya képes szervezetében 
előállítani.

Víz
A víz nagyon fontos, hiszen nélküle a kutya 
csak néhány napig marad életben, ezért 
friss, tiszta ivóvíznek mindig a kutya előtt 
kell lennie. Nagy hőségben, vagy ha ebünk 
száraztápot eszik, jelentősen megnő
a vízigénye. 

Zsír

TUDTAD? A fiatal kutyáknak 
is magasabb a zsírszükség- 
lete: ehhez először az anya- 
tejből jutnak hozzá, aminek 
kb. 8%-os a zsírtartalma.
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Ásványi anyagok
Az optimális tápláláshoz elengedhetetlenül 
hozzátartoznak még a különböző ásványi 
anyagok (kálcium, foszfor, magnézium 
stb.), is, amit szintén a táplálékkal kell
a kutya szervezetébe bevinni. Ezek mellett 
az anyagcserében viszonylag nagyobb 
mennyiségben szükséges ásványi anyagok 
mellett a kutya szervezete igényel egyéb, 
jóval kisebb arányban szükséges elemeket 
(pl. cink, réz, mangán, jód) is. Ezeket 
összefoglalóan nyomelemeknek szoktuk 
nevezni. 

Ebbe a csoportba tartozik a vas is, amely 
többek között a vérképzésért felelős.

TUDTAD? Egyes vitaminok, 
például az A-vitamin túlada- 
golása komoly egészség- 
ügyi problémákat 
okozhatnak a kutyáknál is.
A kölyökkutyák esetében a helyes táplálás 
talán a legfontosabb, hiszen a fejlődéshez 
szükséges tápanyagok megszerzése 
ilyenkor történik.
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A kölyökkutyák nagyon gyorsan nőnek
és magas energiatartalmú étrendre van 
szükségük.

Figyelembe kell venni, hogy gyomruk 
nagyon kicsi, így kis adagokban kell 
megadnod nekik azokat a tápanyagokat, 
amikre szükségük van. 

A szájuk ugyancsak kicsi, így külön nekik 
készült ételeket kell kapniuk, a felnőtt 
kutyáknak készült eledelek többsége nem 
felel meg a kölykök igényeinek. Szintén 
fontos figyelni az adott eledel mennyisé- 
gére és gyakoriságára. 

A kölyökkutya etetése

EGY KÖLYÖKKUTYA RENGETEG TÖRŐDÉST 
ÉS FIGYELMET KÍVÁN,

AZ ETETÉS TERÉN KÜLÖNÖSEN. 

6 hónapos korig naponta háromszor, majd 
később naponta kétszer adj neki enni, 

elosztva a napi szükséges mennyiséget!

Ha jutalomfalatot adsz neki, akkor azt is 
számold bele a napi adagjába!

Evés után távolítsd el a maradékot, 
a következő étkezésnél friss eledelt adj neki!

A kölyökkutyát speciális, neki készült
eledellel etesd, ne adj neki maradékot!

Mindig legyen friss vize!
 

Az alábbi általános 
szabályok 

alkalmazhatók
a legtöbb kölyöknél.
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A KUTYA TESTBESZÉDE

Míg az emberek elsősorban szóban kom- 
munikálnak, a kutyák a jelek, jelzések, 
testbeszéd útján. Hogy jó tanárok legyünk, 
először nekünk kell megtanulnunk a kutyák
testbeszédét. Egy sor jelzést közvetítenek 
egymás felé, és ehhez a testüket használ- 
ják: a mimikájukat, szájukat, szemüket,
a füleket, a farkukat, a testtartást, szagokat 
és hangokat. Az a kutya, aki magának 
szeretné a vezető szerepet és magabiz- 
tosnak, bátornak érzi magát, megpróbálja 
ellenfelét is meggyőzni róla, hogy nagyobb 
és erőteljesebb nála: kihúzza magát, füleit 
felmereszti, mellkasát kidülleszti, szőrét
a nyaka körül és a hátán felborzolja, farkát 
mereven tartja, lengeti, közben moroghat is. 

A kutyák nem úgy kommu- 
nikálnak, mint az emberek. 
A kutyanyelv teljesen más, 
mint az emberi, és a gazdi- 
nak kell megpróbálni meg- 
érteni és megtanulni
a kutyák nyelvét.

Szóval, az összes elérhető eszközzel meg- 
próbál nagyobbnak mutatkozni. Ezzel 
szemben, egy behódoló kutya igyekszik 
kisebbnek és kölyökszerűnek látszani. Arra 
a védettségre vágyik, amely értelmében
a felnőtt kutyák megzabolázzák ugyan
a kölyköket, de nem támadják meg.
Az ilyen kutya nem szemből, hanem olda-
lazva közelít, a földre lekuporodik, farkát 
leengedi, de lelkesen csóválja. Megpróbálja 
nyaldosni a domináns fél szája környékét 
vagy első végtagjait. 

Ha még ez sem tűnik elegendőnek a leke- 
nyerezéshez, a hátára fordul, felkínálja 
érzékeny hasát. Akaratlanul még néhány 
csepp vizeletet is üríthet. 
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A behódoló típusú, továbbá az egészen 
rövid farokkal rendelkező kutyák csóválása 
akár az egész farra is kiterjedhet. A farok 
azonban más érzelmeket is jelezhet. Ha 
egy olyan kutyát látunk, aki a farkát a hát 
vonalának folytatásaként tartja, lassan, 
mereven lengeti, tudhatjuk, hogy dühös.
Ha szorosan maga alá szorítja a farkát, fél. 
Ha szorong vagy ideges, leengedett farkát 
mereven csóválja, mintegy a békítő 
szándék jeleként.

Több tényező is befolyásolja, hogy milyen 
az eb átlagos faroktartása, például a kutya 
fajtája, a farok mérete. A legtöbb kutya 
azonban, az érdeklődés és éberség 
kifejezésére a hátvonalhoz képest 45 fokos 
szögben (vagy még feljebb) emeli a farkát.

Hogy ezeket a jelzéseket megfejthessük, 
azonosítanunk kell az ezzel egy időben 
kifejezett egyéb testi jelzéseket is. Például, 
hogy a résnyire nyitott szemek örömről és 
alárendelődésről egyaránt árulkodhatnak, 
míg a tágra nyílt szemek agressziót fejez- 
nek ki. Jellemzően addig folytatják a szem- 
kontaktus tartását, míg az egyik fél fejét 
elfordítva továbbáll. Amennyiben a szem- 
kontaktus-párbaj nem törik meg, a domi- 
náns kutya akár támadhat is. Az agresz- 
szióra hajlamos vagy ideges természetű 
kutyáknál ezért érdemes elkerülni a merev 
bámulást, mert félreértheti, és akár táma- 
dásra ingerelheti. A megszokott, kedves 
szemkontaktus viszont nyugtató hatású, és 
kiválóan erősíti a gazdi-kutya kapcsolatot. 

Több kutyánál megfigyelhető, miként
a labradoroknál is, hogy szabályosan 
mosolyognak, amikor barátságosságukat 
igyekeznek kifejezni.  Az agresszív vicsorí- 
tásban azonban, mindkét ajak alaposan 
hátrahúzott, így mind az íny, mind a fogak
többsége láthatóvá válik, ezt morgás is 
kísérheti.

Az ebek játék iránti igényüket a mancs 
emelgetésével vagy speciális, játékra hívó 
testtartással fejezik ki. Előfordul, hogy 
figyelemfelkeltési céllal ugatnak is. Egyéb 
gesztusok is megjelenhetnek, mint például 
a játéktárgy felkínálása.

A kutyák mimikája is igen színes: jól elkülö- 
níthető, ha játékos, szorong, izgatott vagy 
fél, és még egy sor más érzelmet is közve- 
títhet. A füleit például felemeli, hegyezi, ha 
figyel vagy intenzíven valami hangot 
hallgat, de hátrahajtja, lelapítja amikor örül, 
fél vagy behódol. 

A FARKCSÓVÁLÁS A KUTYAKOMMUNIKÁCIÓ 
KÖZISMERT ESZKÖZE. A LEGTÖBBEN 

HELYESEN ÉRTELMEZIK, HOGY
A FELSZABADULT CSÓVÁLÁS A BARÁTSÁGOS 

SZÁNDÉK, AZ ÖRÖM JELE.
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Az emberi élettérben sok olyan dolog van, 
ami a kutyák számára furcsa, ijesztő vagy 
fenyegető lehet. Fontos, hogy ezekre
a helyzetekre a kutyát felkészítsük. Például
semmiképp ne támadjon más állatra vagy 
emberre, viselkedésével ne zavarja környe- 
zetét. Mindez csak akkor kivitelezhető, ha
a kutya nem lát fenyegetést vagy veszélyt. 
Ebből a szempontjából a 3 és 16 hetes kor 
közötti időszak különösen kritikus, mert
az ebben az időszakban szerzett élmények 
életre szóló, mély nyomokat hagynak
a kutyában. A kölykök ilyenkor nagyon kí- 
váncsiak, ekkor kezdik felfedezni a külvi- 
lágot és kiemelten fontos, hogy ebben az 
időszakban sok ingerrel találkozzanak, 
melyekkel meg tudnak barátkozni. A kuta- 
tások szerint a kutya viselkedésének kisebb 
hányada genetikusan meghatározott, 
nagyobb része pedig a szocializáció, a ne- 
velés, és a környezeti hatások függvényé- 
ben alakul ki. A kutya temperamentumát, 
alapszemélyiségét nem tudjuk megváltoz- 
tatni, de megfelelő szocializációval és neve- 
léssel nagy hatással lehetünk további 
életére.

A kutyaharapások megelőzésének kulcsa
a megfelelő nevelés. Ez alatt azt értjük, 
hogy a kutyáknak és a gyerekeknek is meg 
kell tanulniuk, hogyan közeledhetnek 
egymáshoz, és hogyan kommunikálhatnak 
egymással.

Az alvó kutyát hagyjuk békén pihenni. Ha 
valaki mély álomból riad fel, akkor álta- 
lában védekezően viselkedik, gyakran üt 
egyet. Ha a kutya felriad, hasonlóan rea- 
gálhat. Hagyd tehát a kutyát nyugodtan 
aludni! Ha mégis fel kell keltened, messziről 
szólítsd, hagyj időt, hogy magához térjen!

Figyeld meg kedvencedet 
minél többféle helyzetben, 
más emberekkel és álla- 
tokkal szemben mutatott 
viselkedését, jelzéseit, így 
feltérképezheted!

Hogyan viselkedjünk
a kutyák közelében, 
hogy csökkenthessük
az esetleges kutyahara- 
pások kockázatát?

Alvó kutyák

Evés közben
A kutyához nem szabad közeledned, ha 
eszik, vagy jutalomfalatot rágcsál. Ilyenkor 
megpróbálhatja megvédeni a veszélyben 
érzett zsákmányt. A kutyát meg lehet taní- 
tani arra, hogy elviselje, ha elveszik előle az
eledelt, de erre tudatosan nevelni kell őket. 
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Hogyan közeledjünk
a kutyához?
Ismeretlen kutyákhoz nem szabad közel 
menni, és szólni kell egy felnőttnek, ha 
kóbor vagy gazda nélküli kutyát látsz.
Ha a kutya a gazdájával van, mindig kér- 
dezd meg a gazdit, hogy közelebb 
mehetsz-e az állathoz. Mindig a gazdának 
kell figyelni arra, hogy az idegent bemu- 
tassa a kutyának. A kutyához mindig oldal- 
ról közeledjünk, sose elölről vagy hátulról.
Ha közelebb értél a kutyához, lassan 
nyújtsd felé a kézfejed, hogy megszagol- 
hassa, mielőtt megsimogatnád. Lehetőleg 
ne veregesd meg a kutya fejét. Ha nyitott 
tenyérrel közeledsz egy kutyához, az 
fenyegetőnek tűnhet számára, és védekező 
reakciót válthat ki. Ha a kutya nem szima- 
tol, vagy hátrálni kezd, ne próbáld megsi- 
mogatni.

A gyerekek könnyen belelkesednek és 
szaladgálnak, kiabálnak. Az ilyen viselkedés 
megrémítheti a kutyát, és az állat nem csak 
kíváncsivá válik, de esetleg csatlakozni is 
akar a játékhoz. Soha ne közeledjünk
a gazdi engedélye nélkül idegen kutyához, 
és maradjunk mozdulatlanok, ne emeljük a 
kezünket a fejük fölé.

Ha idegen kutya 
közeledik

Akárcsak a többi állat, a kutyák is egyedi
módon kommunikálnak egymással és az 
emberekkel. A legtöbb ember észreveszi, 
ha a kutya a farkát csóválja, és érti, hogy 
az állat az örömét fejezi ki így. Kevesebben 
tudják helyesen értelmezni a kutya test- 
beszédének többi jelét, melyekkel a kutya 
megmutatja, mit is érez éppen.

Milyen viselkedésre 
figyeljünk oda?

Ha két kutya találkozik

Testbeszéddel jeleznek egymásnak, amiből 
rögtön kiderül, hogy barátkozni fognak-e 
egymással. A barátkozó kutya csóválja
a farkát, érdeklődik a másik iránt és gyak- 
ran játszani hívja a másikat. Egy támadó 
szándékú kutya morog, borzolja szőrét. 
Az ismerkedéskor megszaglásszák egy- 
mást, amivel tájékozódnak pl. a másik 
neméről. 

Jól jegyezd meg! Soha ne 
közeledj a gazdi engedélye 
nélkül idegen kutyához!
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A KUTYA NEVELÉSE
A kutyák gyorsan tanulnak 
és szívesen dolgoznak,
főleg, ha jutalmazás alapú 
módszerekkel motiváljuk.
A megfelelő nevelésnek fontos szerepe van 
abban, hogy a gazdi és kutyája között 
boldog és jó kapcsolat alakulhasson ki. 
Akár otthon, akár kutyakiképzővel, akár 
kutyaiskolában csoportos foglalkozás 
keretében foglalkozol a kutyáddal, a követ- 
kezetesség nagyon fontos. A következetes 
nevelés segítségével a kutya megtanulja 
megérteni embertársa elvárásait, kíván- 
ságait, és képes lesz jobban alkalmazkodni 
környezetéhez. Másfelől minél jobban érti
a gazda kutyája viselkedését, annál több 
örömét leli majd az állatban. A kutya attól 
igazán jó társ az ember számára, mert 
hozzá hasonlóan társas lény. 

Egy kutya számára természetes, hogy fal- 
kában éljen, és kommunikáljon társaival. 
Gondot jelenthet viszont, ha a kutyáknak
emberi értéket és tulajdonságokat tulaj- 
donítunk, hiszen azért ők mégsem 
emberek. Néhányuk természeténél fogva 
alázatosabb, mások inkább vezető szerep- 
re törnek. Nagyon fontos ugyanakkor, 
hogy a kutya-ember kapcsolatban az állat 
megértse, hogy a rangsorban a család- 
tagok után következik. Ezt pedig megfelelő 
neveléssel értethetjük meg a kutyával. 

A kutyák a falkában a hierarchiát egyszerű 
viselkedésmódokkal adják mások tudtára. 
Ilyen az a szabály, hogy mindig a legma- 
gasabb rangú kutya eszik először, ő alszik 
a legjobb helyen, ha úgy kívánja. Ezeket
a szabályokat az ember-kutya kapcsolat- 
ban is betarthatjuk. Legegyszerűbben úgy 
tartható meg a falkavezér pozíciója, ha a 
gazdi irányítja a közös játékokat, például
a játék végén magánál tartja a játékszert.

A kutya nevelésében érdemes szakember 
segítségét kérni és tájékozódni a különböző 
módszerekről.
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Minden kutyának illik ismernie néhány 
alapvető feladatot, amely nagyban 
megkönnyíti a vele való együttélést.
A feladatokról készült videót az alábbi 
képre kattintva, vagy ezen a linken 
tekinthetitek meg:
https://youtu.be/JH0VcwFPAvg

A legfontosabb tanulnivaló a behívhatóság 
és a kulturált pórázhasználat. Ezek segít- 
ségével már anélkül tudunk sétálni, hogy 
mindenki minket nézne az utcán, ráadásul 
megfelelő helyen akár el is engedhetjük 
kedvencünket, tudva, hogy ha hívjuk, 
visszajön. Ezek után jöhet az ültetés, fek- 
tetés és helyben maradás, amiknek számos 
helyzetben hasznát fogjuk még venni.
Ha kedvünk tartja, tovább finomíthatjuk 
tudásunkat és újabb engedelmességi 
feladatokat is megtanulhatunk. Ezenkívül 
tanulhatunk különböző sportokat, mint az 
agility, frizbi, vagy FlyBall, vagy ha úgy 
tartja kedvünk, számos, jópofa trükköt 
taníthatunk meg négylábú társunknak. 

Gyakran felmerülő kérdés, hogy mikor kell 
elkezdeni a kutyaiskolát. A korábbi nézettel 
szemben érdemes minél korábban elkez- 
deni. Erre a kutyaovikban van lehető- 
ségünk, ahol már 3 hónapos kortól várják 
az apróságokat. Itt az óvodások játékos 
formában tanulják meg a kutya-ember és 
a kutya-kutya falkák együttélésének 
alapszabályait. Szerencsére a tanuláshoz 
túl öreg kutya nem létezik. Még a legöre- 
gebbek is boldogan tanulnak meg új dol- 
gokat. Így a sulik ajtaja nyitva áll minden 
korosztály számára. 

Amit mindenképpen 
tudnia kell a kutyának:
a 8 alapfeladat

A legtöbben kutyaiskolába viszik kedven- 
cüket, ahol kutya és gazdi együtt tanulhat 
a szakember iránymutatásával. Szinte 
minden nagyobb településen találhatunk 
négylábúink számára képzési lehetőséget. 
Érdemes utánajárni, hogy számunkra 
melyik a megfelelő hely. 

A legtöbb kutyasuliban egy összetartó 
közösség épül, ahol egy tapasztalt kiképző 
figyelme és segítsége alatt, kedvencünk is 
nagyon sok mindent megtanulhat arról, 
hogy hogyan viselkedjen más (idegen) 
kutyákkal, emberekkel, hogy egy ilyen 
közegben milyen szabályokat kell betar- 
tania, hogy figyeljen ránk, hogyan kell 
játszani másokkal. Fokozatosan, rengeteg 
új ingerrel ismerkedhet meg mind a suliban, 
mind pedig az odavezető úton. 

Ha már az alapokat elsajátította, jöhet
a közös munka! 
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A KUTYA EGÉSZSÉGVÉDELME

Kedvenceink nem tudják elmondani, mi a 
bajuk, a gazda csak a megváltozott visel- 
kedésből tud következtetni a problémára. 
Ez azonban azt feltételezi, hogy alaposan 
ismerjük kedvencünket, vagyis sokat 
foglalkozunk vele. Kutyánkkal, még ha 
egészséges is, rendszeresen meg kell majd 
látogatni az állatorvost. Megelőzés céljából 
évente kötelező és az ajánlott oltásokat 
kell nekik adni, rendszeresen féreghajtani 
és a külső élősködők ellen is védeni kell 
őket. Vannak olyan betegségek is, ame- 
lyek állatról emberre terjednek, tehát ránk 
is veszélyesek lehetnek. A betegségek 
megelőzése kutyák esetében is rendkívül 
fontos. A kutya rendszeres otthoni ellenőr- 
zésével számos betegséget nagyon korai 
stádiumban észre lehet venni és célirá- 
nyosan kezelni. A vizsgálatokhoz kérd 
felnőtt segítségét!

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e 
szokatlan csomó vagy duzzanat a kutya 
testén. A legtöbbször simogatás közben, 
véletlenül derül ki, hogy a kutya testfelü- 
letén valamilyen elváltozás van. Ha bár- 
milyen szokatlan csomót vagy duzzanatot 
találunk a kutya testén, azonnal forduljunk 
állatorvoshoz! 

Figyeljünk oda a kutya testtömegére! Nem 
szükséges folyamatosan méregetni, de 
figyeljünk rá oda, főleg ha kedvencünk 
soványnak vagy kövérnek tűnik, illetve ha 
hirtelen lefogy vagy meghízik. Az esetek 
egy részében nem a túletetés vagy
a mozgásszegény életmód okozza az 
elhízást, hanem valamilyen anyagcsere-

Előzd meg a bajt! TUDTAD? Probléma esetén 
nagyon sokat segíthetünk 
az orvosnak azzal, ha pon- 
tosan el tudjuk mondani
a betegség előzményeit, 
tüneteit.

Tippek az ellenőrzésre

betegség áll a háttérben, amelynek meg- 
állapítása az állatorvos feladata. A kutya 
túlsúlya gyakorta a mozgásszegény 
életmódból vagy az állat túletetéséből 
adódik, ilyenkor diétás táplálásra kell 
átállni, amelyet szintén az állatorvos fog 
előírni. Helyes táplálással és kellő mozgás- 
mennyiség biztosításával nem kell attól 
tartanunk, hogy kutyánk meghízik.

A szőrzetnek a kutya egész testén élettel 
telinek, fényesnek kell lennie. Ha egy 
kutyának fénytelen, töredezett a szőre,
az a nem megfelelő táplálás, férgesség 
vagy betegség jele is lehet.

A szem és a fül állapotát is ellenőrizzük. 
Nézzük meg, hogy a szem nem gyulladt-e, 
nincs-e váladék összegyűlve a szemzug- 
ban. A fülnek tisztának kell lennie, nem 
lehet kellemetlen szagú, bűzös, váladékos. 
Ha ilyet tapasztalunk, irány az állatorvos!

A fogkő éppolyan gondot okoz a kutyá- 
nak, mint az embernek. Ennek jele lehet a 
bűzös lehelet. A kutyáknak kifejlesztett fog- 
tisztítók segítik a megelőzést. Sokan az eb 
fogát is mossák, speciális fogkrémmel.

Ha valamilyen elváltozást észleltek
az állaton, keressétek fel az állatorvost!
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Az oltások egy része kötelező, pl. a veszett- 
ség elleni védőoltás, illetve egy részük 
ajánlott. Ezek nem kötelezők, de javasolt 
megelőzésképpen beadatni a kutyáknak.
A három hónapos kort betöltött kutyát egy 
hónapon belül be kell oltani veszettség 
ellen, és az oltást hat hónapon belül meg 
kell ismételni, ezután csak évente szüksé- 
ges az ismétlés. Fontos, hogy beoltani csak 
olyan kutyát szabad, amely mikrochippel 
van megjelölve. A mikrochip a kutya egyedi 
azonosítója. A tenyésztőnél, a menhelyen 
vagy az első állatorvosi vizsgálatnál ellát- 
ják mikrochippel. A kutya és a gazda adatai 
bekerülnek egy elektronikus rendszerbe, 
ahonnan ezután nyomonkövethető lesz pl. 
a kötelező oltás megléte vagy a gazdának 
a címe, telefonszáma. Erre akkor van szük- 
ség, ha például a kutya megszökik. A mik- 
rochip leolvasása után a gazda beazonosít- 
ható, és így az eb könnyebben visszake- 
rülhet a gazdájához. A veszettség elleni 
védőoltás azért is kötelező, mert a beteg- 
ség az állatról emberre is terjed, így 
veszélyezteti az emberek életét. Aki nem 
oltatja be a kutyáját, büntetést kaphat.

Védőoltások
A kölyökkutyák oltásait kb. 6-8 hetes 
korban tanácsos elkezdeni. Így amikor 
magunkhoz vesszük a kiskutyákat, már 
általában 1-2 oltást megkaptak. A követ- 
kezőkről már a választott állatorvosunk
fog gondoskodni.

Féreghajtás

Az ajánlott védőoltások olyan betegsé- 
gekkel szemben nyújtanak védelmet az 
állatnak, amelyek csak a saját egészsé- 
güket veszélyeztetik, azok emberre nem 
veszélyesek. Ilyenek például a parvovírusos 
bélgyulladás, a szopornyica vagy a para- 
influenza elleni oltások. Az ajánlott oltások 
ideje, sorrendje területenként, a betegségek 
előfordulási gyakorisága és az egyes 
állatorvosok eltérő szakmai véleménye 
alapján változhat. Amikor először elviszitek 
a kutyát állatorvoshoz, ezekről az oltások- 
ról is kaptok majd tájékoztatást.

TUDTAD? Az utcai sétálta- 
tást tanácsos az első négy 
védőoltás után elkezdeni.

A férgesség legjellemzőbb tünete a kutya 
lesoványodása, kedvetlensége, végbéltájék 
viszketése, amit az állat a fenekének földön 
húzásával próbál enyhíteni. A szőre fény- 
telen lehet, hasa puffadt, hányás és 
hasmenés is jelentkezhet. A megoldás
a rendszeres féreghajtás. 

A kölykök már az anyaméhben fertőződ- 
hetnek, tehát már pár hetesen (4-7 hete- 
sen) el kell kezdeni a féreghajtó készítmé- 
nyek adását és 2 hetes időközökkel 
legalább 3 hónapos korig ismételni.
A későbbiekben a féreghajtást 3-6 havonta 
érdemes megismételni. Előfordulnak ostor-, 
galand- és kampósférgek, sőt mostanában 
sajnos egyre gyakoribb a kutyák szívfér- 
gessége is, amelyet szúnyogok terjeszte- 
nek. A féreghajtással kapcsolatban állat- 
orvosotok szintén ellát majd tanácsokkal.
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Nemcsak a belső, hanem a külső élőskö- 
dők ellen is védeni kell kedvencedet.
A kullancsok is többféle betegséget ter- 
jeszthetnek, és a bolhák is okozhatnak 
kellemetlen tüneteket a kutyáknak. Számos 
készítményt lehet már kapni, nyakörvek, 
cseppek, gyógyszerek formájában, 
amelyek segítik a külső élősködők elleni 
védekezést. Kérjétek ki az állatorvos 
véleményét, hogy melyik készítményt 
javasolja! 

Vannak, akik házhoz hívják, de a legtöbben 
inkább a rendelőben keresik fel az állat- 
orvost. Az egészséges kutyával is ajánlatos 

Az állatorvosnál

időnként ellátogatni az állatorvoshoz, de
az oltások alkalmával mindenképpen.
Mindig felnőtt vigye állatorvoshoz a kutyát! 
A kölyök állatokat mindenképpen ölben, 
szállítódobozban kell tartani a váróterem- 
ben is. Ilyen korban még nagyon fogé- 
konyak a fertőző betegségekre, ezért csak 
a fertőtlenített vizsgálóasztalra szabad 
letenni őket. Ha állatunk beteg, minél 
részletesebben mondjuk el a tüneteket
az állatorvosnak.                                                                  

Az állatorvosi ellátásért fizetni kell, erre 
készüljetek. Ha tudtok, kérjetek időpontot 
az orvoshoz, így kevesebbet kell várnotok, 
de ha beesik egy súlyos eset, természe- 
tesen azt előre szokták venni. 

ELSŐSEGÉLY: ha kutyánkat 
baleset éri, lehet ez gázolás, 
verekedés, rovarcsípés, 
azonnal értesítsük az állat- 
orvosunkat! A telefonszáma 
mindig legyen nálunk!
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Ha túl sokszor fürdetjük, megfosztjuk bőrét 
a természetes olajoktól. Csak akkor mos- 
dassuk meg, ha a hőmérséklet kellően 
magas, vagy ha zárt helyiségben tudjuk 
elvégezni, különben kedvencünk megfáz- 
hat. Kizárólag olyan terméket használjunk, 
amit kutyák számára fejlesztettek. 

Fürdetés előtt gyűjtsünk össze minden 
szükséges szépítő eszközt, mert kutyánk 
biztos, hogy közben többször is szökni 
próbál, ezért ezek legyenek kéznél. 

A kutyasampon dobozán lévő útmutatót 
tanulmányozd át! A sampon hamarabb 
eloszlik a bundán ha egy kicsit vízzel 
felhígítjuk. Először vizezd be a kutya szőrét, 
majd vidd fel a sampont a bundájára, és 
alaposan dörzsöld be, hogy az aljszőrzetet 
is kitisztítsa!

A TÚLZÁSBA VITT FÜRDETÉS NEM TESZ JÓT 
NÉGYLÁBÚ KEDVENCÜNKNEK. AZ EGYETLEN 

ALKALOM, AMIKOR TÉNYLEG MEG KELL 
MOSNI KUTYÁNKAT: HA KOSZOS.

A kutya fürdetése TUDTAD? A fürdésnek 
akkor van igazán értelme, 
ha a kutya környezetét is 
kitakarítjuk. Ragadjuk meg 
az alkalmat: mossuk meg 
játékait, és pucoljuk ki
a kosarát!

A fejét a samponozásnál hagyd a végére, 
és ügyelj arra, hogy ne menjen a kutya 
szemébe a szer! Ha kellően átdörzsölted
a bundáját, akkor alaposan öblítsd ki
a sampont a szőrből. A kutya első reak- 
ciója, ha végre kiszabadul a kádból, hogy 
mindent összeszőrözve és -vizezve kirázza 
magát. Törölközővel töröld át és hajszá- 
rítóval, nem túl magas hőfokon szárítsd 
teljesen szárazra. Ha otthon nem vállal- 
kozol erre, a kutyakozmetikusok szaksze- 
rűen fürdetik és ha kell, nyírják, trimmelik is
a kutya szőrét. Egyes fajtáknál erre kifeje- 
zetten szükség is van.
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A rövid szőrű kutyákat elég hetente egy- 
szer kikefélni. Ehhez a szőrzethez használ- 
junk fésűt és puha szálú kefét, amelyek jó, 
ha kutyád kizárólagos tulajdonát képezik, 
azaz ne fésülj vele más állatot! 

A hosszú szőrű kutyáknál hetente többször 
is meg kell ismételni a fésülgetést. A leg- 
jobb, ha hetente 2-3-szor rövid időt szánsz 
arra, hogy átfésüld hosszú szőrű kutyádat, 
különben csomókba állhat össze a szőre. 
Ha kedvenced bundája vastag, akkor 
emelgesd fel a fedőszőrt és az alul megla- 
puló szőrt is fésüld ki, sőt kezdd ezzel. 
Akkor készülsz el, ha végig tudod húzni a 
fésűt anélkül, hogy megakadna.

A fürdetések között is 
szükség van a kutya 
szőrének ápolására

TUDTAD? A drótszőrű és a szálkás szőrű kutyáknak (terrier,
schnauzer) szükségük van a trimmelésre. Ez az elöregedett
szőrszálak szakszerű eltávolítása, és nem nyírás vagy ko-
pasztás. Ha drót- vagy szálkás szőrű ebünknél elmulasztjuk
a kutyakozmetikus által végzett trimmelést, vagy csak lenyí-
ratjuk a szőrt, akkor a szőrszálak töve benne marad a bőr-
ben. Ilyenkor a kutya intenzíven vakaródzik, hiszen szeretne
megszabadulni a felesleges szőröktől. 
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A SÉTA NAGYON FONTOS A KUTYÁDNAK,
ÉS NEKED IS HASZNOS

Nagyon sokszor hallani, hogy a legtöbb 
ember, sokszor a gyerekek sem mozognak 
eleget. Sajnos ez sok kutyára is igaz, hiszen 
gyakran látunk elhízott, lusta kutyákat, 
amelyekre rögtön rámondjuk, hogy keve- 
set mozognak. A mozgás jótékony hatásai 
a kutyáknál is ugyanúgy jelentkeznek.
A kutyák élvezik a mozgást? Hát persze! 
Elég, ha arra gondolunk, hogy mit csinál- 
nak a kutyák, amikor kimondjuk nekik azt
a szót, hogy séta. Rendszerint izgalomba 
jönnek, sokuk szájába veszi pórázát, és így 
várja a sétát. Először csak kisebb sétákra 
vidd a kutyádat, és fokozatosan növeld
az időtartamot, de mindig csak addig fus- 
son vagy sétáljon, amíg kedve van. Ezt 
úgyis látod rajta. A kutyáknál kb. 6 hónapos 
korig beszélünk kölyökkorról. Ebben az 
időszakban a kutya, az evésen kívül még 
egész nap játszik és alszik. Ez a mozgás 
bőven elég neki, külön mozgatásra nincs 
szüksége. 

Ha kinövi ezt a korszakát, a te feladatod 
lesz, hogy rendszeresen kielégítsd a moz- 
gásigényét. Ekkor kell elkezdeni a hozzá- 
szoktatást a rendszeres mozgáshoz.
A séta nagyon fontos a kutyádnak, és 
neked is hasznos. Mindenképpen az a cél, 
hogy a közös sétátok napi rutinná váljon.
Legalább naponta kétszer le kell vinni
a kutyádat, de ha tudod, jobb, ha többször 
leviszed. Ha te már elfáradtál a sétában, de 
a kutyád még nem, labdát vagy botot do- 
bálhatsz neki, lényeg, hogy ha van kedve, 
még mozoghasson. Rendszeresen mozog- 
jatok! Meglátod, erőnlétetek folyamatosan 
javulni fog. Ne etesd közvetlenül mozgás 
előtt! Ne dolgoztasd a kutyát nyári hőség- 
ben, illetve téli fagyban!Mozogjatok együtt!

Így fotózd a kutyádat!
 - Próbálj természetes környezetben fény- 
képezni (erdő, kert, tó), és valódi élethely- 
zetekben lencsevégre kapni. Például éppen 
szaglászik, játszik vagy érdeklődik valami 
után.
 - Válassz a kutya színétől eltérő hátteret. 
Miért? Ha egy fekete háttérben lévő fekete 
kutyát fotózol, nem sokat fogsz látni!
 - A fotózáshoz legmegfelelőbb a termé- 
szetes fény, ne használj vakut. Így elkerül- 
heted azt is, hogy a kutyádnak a képen 
piros szeme legyen.
 - Koncentrálj a szemre és a fülre. Használj 
sípoló játékot a kamera mögött, hogy fel- 
keltsd a kutyád figyelmét.
 - Sok képet készíts, hogy legyen lehetősé- 
ged a legjobbat kiválasztani!
 - Légy türelmes! Sok sikert!
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JOGI ISMERETEK

A kutyatartás 
szabályai

Ne feledd! Az állat igényei, 
szükségletei függnek attól, 
hogy milyen állatfajhoz tar- 
tozik. Kedvencünk igényei 
sok esetben nem egyeznek 
meg saját emberi igé- 
nyeinkkel (pl. táplálékigény, 
helyigény, fajtársak jelen- 
létének szempontjai). 

Tartás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
törvény 1998-ban történő megjelenése, és 
hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása 
óta jelentősen nőtt az állatvédelem terü- 
letén fellelhető jogszabályok száma, illetve 
azok részletezettsége, szigora. Ezek külön- 
böző eszközökkel, olykor súlyos bünte- 
tések kilátásba helyezésével igyekeznek 
az állattartót a megfelelő állattartási 
magatartásra rászorítani, függetlenül 
attól, hogy az állatot kedvencként (pl. 
kutya, macska, díszmadár), vagy mező- 
gazdasági termelés céljából (pl. tojótyúk, 
sertés, szarvasmarha) tartják. A jelenlegi 
szabályozást a „jó gazda gondosságának” 
vezérelve hatja át. E szemlélet azt követeli 
meg az állattartótól, hogy mindenkor 
vegye figyelembe a tényt, hogy az állatok 
érezni, szenvedni, örülni képes élőlények,
ezért ennek megfelelő körülmények között
tartsa őket. Az állatkínzás hazánkban bűn- 
cselekménynek minősül, ami börtönbün- 
tetést vonhat maga után!

A kutyatartó köteles a jó gazda gondossá- 
gával eljárni. Ez azt jelenti, hogy gondos- 
kodnia kell az állat szükségleteinek meg- 
felelő életfeltételekről, s azok kialakítása- 
kor tekintettel kell lenni az állat korára, 
nemére és élettani állapotára. A jó gazda 
gondossága tehát mindazon állattartói 
magatartások összessége, melyek az állat 
jóllétéhez nélkülözhetetlenek. Különösen 
ezen fogalomkörbe vonható a megfelelő 
elhelyezés, ellátás, táplálás, valamint
a mozgás lehetőségének biztosítása.
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Az állat igényeinek megfelelő férőhely és 
mozgástér biztosítása fontos követelmény
a kutyatartás során. A kikötve tartás, csak- 
úgy, mint az állandó kennelben tartás, 
káros az állat egészsége és viselkedése 
szempontjából. A gazda ezzel nemcsak 
jogsértést követ el, hanem meg is fosztja
a kutyát az emberi és fajtársi környezetbe 
való megfelelő beilleszkedési lehetőségtől. 
A kutya számára biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy fajtársaival és az ember- 
rel rendszeresen és megfelelő módon 
gyakorolja a társas viselkedést, a fiatal 
kutyák esetében ez különösen fontos. 
Előfordulhat, hogy az elégtelen mozgástér 
miatt az állat ismétlődő, monoton mozgás- 
formákat vesz fel, sztereotip viselkedési 
formák jelenhetnek meg, ami akár szervi 
elváltozásokhoz, egészségügyi károsodá- 
sokhoz is vezethet.

A táplálékot az adott fajtának, az egyed 
korának és élettani állapotának megfelelő 
összetételben, mennyiségben és időközön- 
ként kell biztosítani. Általános követelmény, 
hogy az állat számára a táplálékot és az 
ivóvizet higiénikus formában adjuk, az ne 
legyen szennyezett. Az itatásnál figyeljünk 
arra, hogy ivóvíz minőségű folyadékhoz 
jusson az állat. A napi táplálékadagot 
szabadban tartott ebek esetén télen érde- 
mes megemelni vagy magasabb energia- 
tartalmú tápra váltani. Az ivóvizet cseréljük 
naponta többször, nehogy befagyjon!

A kutyatartó mindenkor gondoskodni 
köteles a kutya megfelelő, biztonságos és 
szökésbiztos elhelyezéséről. Akár lakásban, 
akár kertben tartjuk kutyánkat, a tartási 
feltételek kialakításánál figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy az állatok tartási helyén 
a környezeti viszonyok megfeleljenek
a szükségleteiknek. Fontos továbbá, hogy
a tartási helyüket úgy alakítsuk ki, hogy ne 
okozhasson sérülést számukra. Sérülést, 
mérgezést vagy bármilyen egészség- 
károsodást okozó berendezési tárgyat 
ezért ne hagyjunk elérhető közelségben és 
ne használjunk a kutya lakhelyének meg- 
tervezésekor. Kerüljük azokat a tárgyakat 
is, amelyekbe a kutya beszorulhat.

Kutyát kikötve tartani nem szabad! Aki
csak így tudná biztosítani a szökésbiztos 
elhelyezést, inkább ne tartson kutyát! 

A kutyát olyan körülmények között kell 
tartani, hogy lehetőség nyíljon természetes 
viselkedésének gyakorlására, de tartósan 
és szükségtelenül ne zavarja a szomszé- 
dokat. A kutyatartás során tehát nem 
kizárólag állatunkról és annak jóllétéről kell 
gondoskodnunk, hanem embertársainkra
is figyelnünk kell.
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E körbe tartozik például ebünk leszoktatása 
a felesleges ugatásról, amihez kérhetjük 
szakember segítségét is. Bizonyos fajtákra 
jobban jellemző a rendszeres ugatás – ilyen 
például a puli. Kutya vásárlásakor vagy 
örökbefogadásakor ezért tartsuk szem 
előtt azt is, hogy az adott fajta, egyed 
mennyire illeszkedik saját környezetünk, 
lakóközösségünk életébe. Gondosan 
ügyeljünk rá, hogy azokat az állatokat, 
amelyek egymásra veszélyt jelentenek, 
vagy jelenlétük egymást nyugtalanítja, 
elkülönítve tartsuk. A különböző fajhoz 
tartozó állatok is csak akkor tarthatók 
együtt, ha egymás testi épségét nem 
veszélyeztetik, az együtt tartás félelmet 
egyik fajhoz tartozó egyed számára sem 
okoz, valamint, ha minden egyed rendel- 
kezik olyan tartózkodási hellyel, ahol 
zavarás nélkül táplálkozhat és pihenhet.

A jogszabály meghatároz minimális férő- 
hely előírásokat. Tilos kistestű (20 kg-ot 
nem haladja meg) ebet 10 m²-nél, közepes 
testű (20-40kg között) ebet 15 m²-nél, 
nagytestű (40 kg-ot meghaladó) ebet 20 
m²-nél kisebb területen tartósan tartani.
A tartósan csoportosan tartott ebek esetén 
számukra egyedenként legalább 6 m² 
akadálytalanul használható területet kell 
biztosítani. Lényeges, hogy amikor laká- 
sunkba kutyát választunk, a fentiekre 
mindig legyünk tekintettel! 

Elhelyezés

A felelős gazdának tisztában kell lennie 
azzal, hogy az előírt alapterület megléte 
esetén sem mellőzheti a napi többszöri 
sétát kedvencével, hiszen így tudja csak 
biztosítani neki a szabad mozgás és a tár- 
sas viselkedés lehetőségét. A kutyaköly-
köket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani.
A szabadban tartott állatok számára biz- 
tosítani kell olyan helyet, ahol azok veszély 
esetén, valamint az időjárás káros hatása- 
ival és az egészségre ártalmas hatásokkal 
szemben védelmet találnak. Az időjárás 
viszontagságaival szemben kutyánk szá- 
mára biztosítsunk olyan helyet, ahova be 
tud vackolni. Javasolható egy jól szigetelt, 
a szél ellen „ajtóval” (pl. hőfüggönnyel) 
ellátott kutyaház magas talapzatra állítása, 
így a csapadék nem folyik be, és a ház nem 
nedvesedik át. A hosszú szőrű fajták a téli 
körülményeket általában jobban viselik.
A rövid szőrű kutyák téli szabadban tartása 
azonban – főként, ha még megfelelőkép- 
pen szigetelt vagy fűtött kutyaház sem áll 
rendelkezésre – semmiképpen nem java- 
solható. Amikor a hőmérséklet huzamo- 
sabb ideig fagypont alá süllyed, éjszakára 
engedjük be az állatokat fűtött helyre. 
Télen az udvart, utcát só helyett homokkal, 
fűrészporral, hamuval szórjuk le, ugyanis
az nem marja ki a kutyák talpát, mint a 
síkosságmentesítésre használt útszóró só. 
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Sót közterületen már amúgy sem szabad 
használni! Használhatunk zúzalékkövet 
vagy murvát is a síkosság ellen. A só káro- 
sítja a növényzetet, sérüléseket okozhat
az állatoknak is. Lehetnek sóra érzékeny 
fafajok a kertünkben is (pl. juhar, vadgesz- 
tenye, hárs, fenyő). 

Akárcsak a télre, a nyári nagy melegekre is 
fel kell készülnünk a szabadban tartott 
kedvenceink érdekében. A kutyaházat 
lehetőség szerint olyan helyre tegyük, ahol 
a tűző nap nem éri folyamatosan, és ala- 
kítsunk ki árnyékos pihenőhelyet a kertben 
vagy az udvaron. A megfelelő mennyiségű 
és minőségű, tiszta ivóvíz folyamatos biz- 
tosítása nyáron is elsőrendű fontosságú.
A nyári kánikula idején a hűvösebb reggeli 
és esti időszakokra időzítsük a sétáltatást!

Amire pedig nem lehet elégszer felhívni
a gazdik figyelmét: élőlényt soha nem 
szabad a zárt autóban hagyni, még pár 
percre sem!

Ha az állat beteg vagy sérült, haladék- 
talanul, illetve szükség szerint állatorvosi 
ellátásban kell részesíteni, és az állatorvos 
útmutatásának, az esetleges speciális igé- 
nyeknek megfelelően kell ellátni, indokolt 
esetben pedig elkülönítetten kell elhelyezni. 
Az állattartónak gondoskodnia kell az állat 
igényeinek megfelelő rendszeres, de lega- 
lább napi egyszeri ellenőrzéséről. A jogsza- 
bály a kötelezettség minimumát írja elő, és 
azt szolgálja, hogy hosszabb ideig ne ma- 
radhassanak az állatok felügyelet (étel, 
ivóvíz, menedék, szükség esetén állatorvosi 
ellátás) nélkül. A telepi őrkutyák esetében 
különösen fontos ez az előírás.

A fentieken túlmenően az állattartó gon- 
doskodni köteles a kutya szakszerű 
gondozásáról. A szakszerű és jogkövető 
gondozás fogalomkörébe tartozik, hogy
az eb mikrochippel egyedileg meg legyen 
jelölve, valamint veszettség ellen életkorá- 
nak megfelelően be legyen oltva és széles 
spektrumú féreghajtó szerrel kezelve 
legyen. Nem kötelező, azonban ajánlott és 
indokolt az egyéb fertőző kutyabetegségek 
elleni védőoltások beadatása is, hiszen így 
számos, gyakran előforduló megbetegedés 
megelőzhető. A felelős kutyatartó megaka- 
dályozza a nem kívánt szaporodást, 
amelynek legjobb módja az ivartalanítás.
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Séta
A kutya sétáltatója az eb ürülékét a közte- 
rületről mindenkor köteles eltávolítani. Bel- 
terület közterületén – kivéve az ebek fut- 
tatására kijelölt területet – ebet csak pórá- 
zon lehet vezetni, valamint közterületen 
ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb 
irányítására, kezelésére és féken tartására 
képes. Közterületen az eb tulajdonosának 
biztosítania kell, hogy az eb sem más álla- 
tot, sem embert harapásával ne veszélyez- 
tethessen. Természeti és védett természeti 
területen, vadászterületen szintén nem 
szabad az ebet póráz nélkül elengedni, 
kóborolni hagyni.

Az emberek tagállamok közötti vagy EU-n 
kívüli országokba irányuló utazásához, 
mozgásához hasonlóan a kedvtelésből 
tartott állatokra is vonatkoznak bizonyos
EU-s és nemzeti jogszabályok. Közlekedési 
eszköztől függetlenül, mindenkinek köte- 
lező megfelelnie a szabályoknak.  Még az 
utazás megkezdése előtt érdemes tájéko- 
zódni a célország (és a tranzit országok) 
illetékes hatóságainál, hogy a következők- 
ben ismertetett egységes szabályokon túl, 
milyen előírások érvényesek az állatok 
beutaztatása esetében. Ha az EU-n belül 
kívánunk utazni kutyánkkal, macskánkkal 
vagy vadászgörényünkkel, az állatnak 
rendelkeznie kell az egyértelmű azonosítá- 
sát szolgáló mikrochippel, érvényes 

Kutyák utaztatása

veszettség elleni védőoltással, valamint
az EU által elfogadott formátumú kisállat- 
útlevéllel. Ezek mindegyikét a szolgáltató
állatorvostól kérheti az állat tulajdonosa.

A talált kutya
Ha valaki kutyát talál, kötelezettségeit 
jogszabály rögzíti a „találás” témakörében. 
A kutya nem lesz automatikusan a találó 
tulajdona, hanem a találónak mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy a kutyát 
az eredeti gazdája visszakaphassa (kipla- 
kátolás a környéken, közösségi média 
használata, környékbeli állatorvosok, men- 
helyek, ebrendészeti telepek értesítése stb.), 
vagy pedig a hatóságnak át kell adnia az 
állatot. Talált állat esetében is lehetőséget 
adnak azonban a szabályok arra, hogy a 
találó megszerezhesse az állat tulajdonjo- 
gát. Ennek feltételei, hogy a találó az állatot 
magához veszi, arra igényt tart, és az ere- 
deti tulajdonosa az állatért 3 hónapon belül 
annak ellenére nem jelentkezik, hogy min- 
dent megtettek annak érdekében, hogy 
visszakaphassa kutyáját. Aki jogszabályi 
felhatalmazás vagy kötelezés alapján fog- 
lalkozik kóbor ebek befogásával, arra 
speciális szabályok vonatkoznak.

TUDTAD? Az állatmentő 
szervezetek tapasztalata, 
hogy a legtöbb kutya az év 
utolsó napján szökik el ott- 
honról. Szilveszterkor a 
tűzijátékok és a petárdázás 
keltette hangzavar rendkí- 
vüli módon megviseli, meg- 
rémíti az állatokat, a vadon 
élő állatokat is beleértve.
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TUDOD 
A VÁLASZOKAT?

Gazdijogsi Junior

M I N I  T U D Á S P R Ó B A

TESZTELHETED TUDÁSODAT 
A KUTYÁKRÓL  

A felelős kutyatartásról szóló fejezet ismereteiből állítottuk össze 
a kérdéseket, amelyeket az alábbi linkre kattintva érhetsz el:

Töltsd ki a tesztet, 
utána ellenőrizd
a válaszaidat!

KÉRDÉSEK 
A FELELŐS 
KUTYATARTÁS- 
RÓL SZÓLÓ 
FEJEZETHEZ
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Miután kitöltötted a tesztet és elküldted a válaszokat, az űrlapon
ellenőrizheted válaszaid pontosságát is. 

Mini tudásteszt a kutyákról

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd8mgzlStxsWREXvLzB0Xn9R0LUxD0B8Mp_JAa7df-I-JnLg/viewform?usp=share_link

