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3SVS2B5ÉS

ám ölaúlt évtisedekbon, valahol аз állatssorvesotton 

ás ős állatélettnn határán kibontakozott egy új tudosoáv-
*в#
rövid necyodszásad alatt többet tudott 

tárol, nint 

oacűiasonlitá vlselkodástoa, os etológia.

as állatok álc
áz új iudonávág аз öoa-elósu 200 évben.

A.#j

borona K.» Grove A.J., ZJevoll C.U,, Згшшег F., Yotmg C.P. f 
Btoöh-ISoatersits # Manfred , Dröocher V.3,, Tölgyesi F#t 

Sárkány ?• v Veresei I#, Ззеф P., An^ii Cs., ás sások, пюс-

etológiái titfooányt. 3s a kospio:-: tudomány ssoros kapcso
latban áll os élettelen kömyesettel, as abiotikua hatások
kal, a biotikus adott Ságokkal, tévesükkel, fájlodécd áo

A kutatók cgyrá, 
latokat, Шее e társadalmi életet élő rovarok aaoatartaoi 
vioaonyait kutatták. Így Hart in büseher, John 2yler Donner,
A. Do,

a gerinctelenekkel vágestok visacá-

köaül sokai foglalkostak ocyoa halfajokkal 
ás főleg madarakkal* As utóbbiaknál a nrdárvonulás, a fé- 

osekepates, as ivadcl^^onaonиз reflex—хшюодд tolnak vise— 

gálata elvitathatatlanul kapcsolódik as etológiái megfi- 

gyolésekkes.
Dinnél mafíaeabb fejlettségi fokon áll o^y faj / pl. 

lamelyik omlás /, etológiái tсзиЗиииуозастй? annál neheaebb.

A
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lieu velőt 1cm, bogy os emlősök ktfsíil még kedvelt Itásiál-
» kutya, jjüh, sertés atb,/

cn sincs vagy, csak nagyon késagoa - tudományos noafi-
cyelés. néhány eserso foglalkozik csak a témával, akik
nek munkája népszerűéitó, vagy állattenyésztők 

Íródott müvek, pl. Koch-F^chteroits, ШжЗт&г w 400 ta-

As etológiában a megfigyelések tudományos ssinvonr.lá-
látásik a morfológiai. tó-*boa feltétlen

íi

oly jól isiiért kutyák csikót# As eddigi irodalmi adatok
ra támaszkodva lgyokostoa a német juhászkutya életssa-

I

As etológusok abból indultak ki, hegy omit as éléi
vésőt esc lekésik, toss, as a viasony - koste és mind as
éló, mint os élettelen tamásáét kosött - legalább olyan

. ósorintük - és ebhes én is
a ló—

tőségnek* Iktatásaik sorén bisoi^itotték több esetben, hogy

fontos, mint а
kapcsolódon - a viselkedés

állatok viselkedés formái, éppen olyan jellemzőek ecy-
QOf fajira, mint például a csontváz vagy a
ságal.
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A viselkedés életjolonságokbea nyilvánul Lieg* 2aefc a 

jelenségek adott osíívotlsoaplcccaLiöIr’ból épülő csorvrondsso- 

re?-: működései.

lássál у meg lőhet találni а szoros összefüggést a sservek 

működésével, különösön, cs agykéreg irányító szerepével*
A kutyái: ösztönéletének, öröklött és tanult viselkedé

sének tüzetesebb vizsgálata niadossse másfél évtizede kez
dődött,
fak ez a viszonylag rövid idő is elegendő volt okhoz, hogy 

az összokononlitó viselkedés - és lélektani kutatások szin
te megújítsák a kutyáról alkotott elképzeléseket, továbbá 

tartását, nevelését is.
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Vissgálatom tárgyául a n&iet Jtíhásekutyát választottam* 

A meßfißyelöoQlmat több páldáEyon végest m, esők közül s*5-
áXlt

A fejlődő kutyán vágott megfigyeléseim kesdotbea rend- 

escrtelesiök voltak, oloosarben növekedésére, táplálkozásá
ra, a 

korlátozódtak*
As egyetemi Ьшзи1гкЬзус1а hívták ölő, ssisstemtikus meg- 

£i. ^eléseimet* Rövid adatokkal jegyostom morfológiai váltó-

Q

Hóháqr botot töltöttcím a Bunakoösi Központi Xutyakikóp- 

so kelepen, ahol S mis Gábor ezredes irányításával végzett
frankónak tanába és részben rá esőse lehettem* Itt a külön
böző korú kutyák feltételes rofle^pcoolatalaeOc kialaki-
túsát éa meguailárditáeát végzik* Suüaraáeom szerint Ühgya-
rországon itt működik as ügyetlen Kynológiai Üaassék.

Természetesen érdeklődésem as utóbbi években а ” kutya-

GzoirvödélJyó vált*
Megfigyeléseim, tapasatalataim, irodalmi ismereteim szin

téziséből próbáltam elkészíteni e dolgogatoa*
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а ш szfimzí.sk

A hősi kutya máxasMéaéxál aok vita fo2yi ős folyik а 

üsiaeaberoá Wrébsou Belaés eldöntőm, a kérdóűt, hogy a 

kb0 40G kutyafajta közvetlenül a farkáéul, a Tokától, a 

sakáltól vagy iaáa m io élő biiyafóle ragadósától 

tatba tő-e, vagy pedig a kutya ős rokonai Ша óstul, eoat- 

l»g ősöktől as ши üsirutyától
A kynelőgusok ogyróese a Caola lustáét / faaácas / vagy 

a Caola tnmraet / sakál / tartják ómtyámk» aot egyoeek 

a Caais vulpoar® / róka / esküssnok. Sdsetelfcet a dél-шю- 

rilsol n tt IliülánkutyákJoal igyekeznek bizonyítani# Ds
as orv Шщуаа tárnába tó, bissen a Caaiöa© toilibóbos 

tartós© voaxoHüí-Jk egyik©
kúcxő követitossnóiye, A 15 aakáleiaőlat kivei is eáfollm- 

iőek, mert а кгоаоошэзшк asásm a kát áHataál állítólag 

eltérő. Bár liorre kiéli soológas proíeoasor Ix^eientő- 

se ааюЛлЬ» alkarult sakált 4s apicokutyát keresaieanie. 

kissel terraSeseteeen a 6000 - 1C» 000 óv előtti vicsőszök
ről гш Ышч/itott oaexsit.

.йяясшшк#

ugat / as ugatás a derouasti-

dccányu adta* As ásatások során elkerült oeoatloletek 

vizsgálat óval* óossebaeosilitáeávul kiderítette, bogy a ku
tya és vadon élő rakom! valéssii^leg egy kb* 40 süllő 

Őwol ©sciőtt ált kiotesaotü, fán ólő, U&eevő ©Eü&jtŐl а 

Щт&ттк neveseit állattól sm&mmmk.
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ki,faj, Js os elmélet U3t
va^r a sakállal valé keveredés а fajták éa alfajok váltó-
satoo Idilleaáofik alakitáeábem részt róhatott.

V
4

I/ 1 ÍNuV- V"'//—i •4 *",:v -Ш% S. 1’ jj -í«я'1 г
iS

§"V:
%■?

''^ÍV.
t~Í3>‘

küsvotlen üDC / 3.H* Colbort 1ршщ/

A kutyafajták kialakulásaival Meiéeii fOQlaUmoő 

Tausiou fynolácu© esexint, a ТоттсЪш 6o4nxtyábó I nv& 

I:6snrotl«m fejlődé©! vonal 4iasik ki?

a puli, a
iáiét, шщо! és francia jvfeáasfcixtQra és a pásatoskutyék
носу rte®.

#
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2«, Coals familiáris intossradiue / гад- tóeoökutya /, súly
ból а spitsok, visoláír, spánielek óo as esaklmókutyók 

fonódtok*

?f*„í**% л-о, «$» «*. «>•* t.» J\. étb Л Г-» r > ли»»'». Ч *f<tt »S in, „j£Opu&* tCCßllOK öS &0£JOL иООДШ^СЦ

Ыа testű kutyák űso, ±oft beraátboQri, bulldac, «Ш{р1
бО£.

G.lupUS 
/

• V -1; ?.;
\

/\
\I ■№■( Inerl

X&oetRUMVltSeraaretuo /miocén/
/

G.;;:i;xlo:, :x
- - \

МдДОбШ
ilssia/

Qrnoillctio
4

- a>£:;r;.LL
\

/mdvekutyu
l^racio

A láilönböco ódhnjlatl» földrajßi úg táplálkosúsi vleso- 

Ц/ок, valamint aa ember céltudatos tevékeny s%o ebből a 

nóor foálXdási romiból alakította ki a óló óo sok-
©ЦраАшча IrUloóloa alle liasozilltó kutyafajták ШСУ
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hatott* A Irutya volt as also állat, aiaelyet as 

uesstifikált os céljaira felhassnált. Hogy os a folyosaat 

©User, hol és hogyan történt? os a kérdés.

munka házul» de eddig raég 

egyértelmű orodményt elesni, Ilonkájukat aeiiesíti, hogy a 

Ságé
noaithatd kutyauc mradváry-ra* A leletekben a kutya ~

tileg fontos föltárásoknál ritkán bukkanok jól aso-

-coontDoradványok esek ott autatbatéek ki, ahol os
mejötték c kutyát* így Kintiban étkesés célzása tenyéoatct-
tok ilyen állatokat* А кшгШздбЗак, a gewaáaok, a líbiai-
als kultikus célbál fogyaostottek kutychűst, Sok ilyen jel- 

nexodvánort tártak föl a ICis-iselábcn, D&sasnéban 

/Irak / C-uranban, Ali Kosban, Dohnssaad Daeafffcrban / Irán/* 

Európában a legrégebbi kutyaccont mmdvájjyokat Angliában

Itt a holdestélepüléaok lakéi tették váltom.tosabbá ten
geri táplálékukat* / A tengeri hulladékokon podig a kutyá-

Iléoobbi, de jelentés adat, hogy í ssok-Eurépábcn is fon-
toe táplálék fossá«, és i*e* VI-IV* évesreűtul vontatássá 

is haosnálták / több kutyavontat ásd u osánkéhos 11 vulé
asántolpnkrit is feltártok*/
Sot, Krétán as i*e* II* éroexedben az eke elé is befogták
a kutyákat*
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Később - a kulidra előrehaladtával - авдоп sok speci
ális torl&etea / vadássat, őrsds, sssaály osoaositáe , ká»
Mid «ser kese sás, Mrsssraác, vakvosotás, sáriatok fölku
tatása, gásssivárgá© feliaaeváoo, tűsből oeatcs stW is 

hassnooitexd lehet a kutyák keress adott sápjait.

}

/■ '

i



*» X2 ш

A kutya holyo аз dlXatvllá^lxm

A kutya a ^oriBöoaek fámáéba / Hiylluaj Vertebrate/, 

аз onüJőök о cs tálcába / Classist йшаЦа /, a falsJbb- 

ronüÜ műLosfök alosztályába / «Masai« Vla&mtalin. /, 

a rcw^öosól: rendjébe / Orüo* CaxnlvoxEt /, Itaeadt ujjüok 

alsondjábo / Ouboráos Fisaipodia / a kutyafőldk család-»

*

t/a fajúba / pooioas Coals freailiarl* / torfcosik*
В laknak 40Q fajtája ás азадэз váltósata van*
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a вIsm joвДвэддоа ШшШм

A tóiét ^áeslwtp a 2X# ásásod ößylk ledobta idő
ül tSmtó kutyája* A bor olyan - e&yre újabb ős újabb - Ш» 

votolnön/ok ölő állítja est a fajtát» arait kávás kutya 

tud tolja alterJL a nönst juíiásskutyá» kívül.
A tóiét juliáaskutya noaomt nálunk» de talán g vilácoa

1а11шшкnindonütt ” farka Gkutya « nővén aooropel, a

fajta kösvotlanül a farlsao lessánoasottja» tdLtenyóostóöó- 

bon a tarboM jolontöo osorepei játasott, óo kUlső oesjo-
Ionétól kívül tmraőosotót iß a farkastól örökölte.

A nánot jutóaslmtya előbb aralitott holytolen elnevosó- 

aőhos hozzá járult as a tóry ie, ho^y as oltó vilóchábo- 

rút bofojoső bókoasorsódóebon Anglia - baditortocáo f о jó

tól* As aacolok viasont iiocvaltostattól: a fajta 

vöt» öö elocáasl forkaekutyakóni / Aloation Uolfűoc / to- 

nyöostcttök tovább*

t

kunt utalni kon a tósikutya erodotóro» coaeüyet - mint 

as olusu fojosotbcn láttunk - tol?о a raórtákbon tóc 

tlostásott a
l*gyo2 kynolóüueok szerint a farban volt a tóiét jufoáos- 

kutyn ош» omit asonbon ooo as őslénytani leletol;, 

a Iniltúridők áUAtteoyÓQQtősu iCpsolt, Meson a
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kutyafaj kialakulása 

a farkas feltételeseit Ыз:* ásítását.
A néaei pásztorkutyákról mér & 1ПП1# 

foláoöysáeek#
" Páestor indíts ! Csak egynapos út vnn nág bátra ! 

Akkor fog loholni» olása? felfrissül

kollett, hoar elősző

ÄS éliCO X£fáj G puha ЕЮЗоП -

Sßycsor újra eljön a visszatérés а bajor tartományba: 

Blaster indite!
Odaát Ibrayburgaál a Sajna nollett nyugalomra lelsst”

Is körbejár a nsürke novemberi
, amikor a náosto? as Alpok htgyoldnlAltál búcsút 

vess és nyájával nyugat toló vonni, ahol a Sajaa-völgy me
legebb sónállxm a túli ©leoég Mstosított.
A nyájak állott főleg orsó, de terelóosolgélatot is el
látó kutyáknak nehós feladatuk volt* as állatok össsetar- 

tosása, határozott irányba terelése; távoltartani ókét a 

területektől, őrisni, vigyásni rájuk* A nyáj óaha,

3sek az u.n, ó-néoet pásztorkutyák, küllemüket tekintve a

eléggé durva habitusú állat volt* -Jziao fekete, szürke,
gtört fülű - devagy fakó sárga* többnyire lógó illetve 

ritkán, állá fülű egyedek ie előfordultak kösttüc.
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Ля ő«üásei pásztorkutya яш kftmült oxmpim а fark&skes* 

Bist © aapjalak oodsm konstituelájú* моде» s&aet Jukáes- 

kutyába* vaxr raiat © авд'аг kortám, а 'шеда ordas ©ai- 

n5 változóta#

А -X-.* aaásaű oloo leiében a adhet Jufcáesfcutya aás mm 

volt ónálló és e^feáge* fajta. I}od±c © t«yéástuk aér fel
figyeltek & nyárok aellett áolgoső, értéke© tulajáestfágdk- 

Ш reaáelköso kutyáim«
Dö Sénetorarág különböző vidékein annyim sokfél© kutyá
kat alisolmistak páostorkutyoktó# bocgr ©s akkoriban lát©« 

30 egyesülőtök ша tudtak Q^eégö© üö áöltoű fajtalei- 

y4fft adni#
As eültott 6-aás»t p&aatorkutyái inkább Bál-Sásator- 

ssúöbcm, / еХвоттЫш ХП&Ъъх&огфш / Svájciam kedvelték. 

Ugyanokkor Йоаак- ás Il4aoiorosí%ban a Juhászok as
erőteljes* d© kistersetű kutyákat rée»eeitették előnyben# 

casolyekaek kicsiig* kera&v ellő fülük volts - minden ez in- 

bon Ó8 boööSÚpá"ban előforduló asőrsetiel.
A SS, шйтйЬш ©jeeasUlotott m it/m a ** esoloálati я 

kutyák iránt# шш1у coűcepontját, aitrßeiö ösüfcaéceoöi&sét 

az 1890-eo évekbsm ártó el# ШШжп ie as 185C-es évek
től jelentős eseaények zajlottak X© : juráin kynolágiáJáncX 

történetébe s
Anglia oesiNmuosie as elaő általános ImtyaMállltáot 

1059. Június 20-29 se ШШ Itesmirtűö-on
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t-Iajd 1862. június 24í-28. kösött lelingtonba jogestek fel 

kutyáidul lit цщч$1 sad lé hSreke t. Dublin le oegirlgyelte 

Anglia « Irntyakulturóját * de 1864. február 24rtol március 

JMfcf látta vendégül Duarópo. akkori,
AfiO@f AngllnSun mondjuk, " a iiontinons 

mögöttük, csórt 1863. május 3. ás Ю.-е kösött Ibrunciaor- 

sságban aagrenrteuett kutyakiállítilson, sár SÜK db ebet 

vokotoit oset&Ugyre a látogató. Hág ugyanebben as óvbon,

tyabeautatót*
-iseklxm as években két kitűnő német Isynológus,

biztonsági célra kitca^éostondő •lgálnti kutyafajta ki- 

tonyócstócón fáradosott. ** Alapanyagul " as ó-náraot páss-
tor kutsát váiasstották ki, ás es a választódul: liolyosnok 

bisoagmlt, Moson a páestorkutyák a tartóéi кЗгСШа&фек,
ás
szilái'a, odaott eserveaettel, 4» a syáj melletti terelő- 

ша1® által csiosolt, jól f03lőtt pszichikai adottoágok-

A kót egymástól függetlenül dolgozó Ijynolőgusak Biankája 

közül, Пазе von ótephaaits aamkáját koronázta síkor.
1839. április 22»-án EarlsruM-ban / IJS3K / minden kutya
fajtára kitorjodó kiállításon bemutattak as orsökutyál: ko- 

fiatal kant / novo 1 Hoktor Idnkorboin, Horand 

Grafrath / - akit aeóta a fajta tdrssalapltó apjaként
sött
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435 folbivdc i}Q&.tQ6cévol hivatoloaast do ^állapítják 

a Ikbei Jahéeskutya Твщбо&Ъбк Csövoteásét*
AZapltíki ofe&k - Шж von Otojtosits királyi# porcos Xo- 

vaakapitúne?;
tájol: j äartämr Шувг Stuttgartból:

Abc user :'.temlinb 31*
Arssolö 3artk ШшйюйжзСгъ 

A'icoloB 

Aeor
Xanjenoubélí
wiatertbarbSl*

Béesbol* 

Aucsbuigbél*
ЗсЫегйшз?1 0<&шт1а^яЬоХ é© 

Couooaitsbol*

cci-aor

v;obor

Ások a. lelke© óa ЫШа$ odborok 03 ű,janmn alapított öcsre- 

eüXotot а 1есаодч>ЪЪ és a lecoikeresobb twéosasöv-et sás
sá fejloestették, amely miß ma ám a v±Me aindon bynoló- 

jiai msormmetémfc as ólán áll,
Bcmto шп öt hémppal i fonti esőret©és m$ßßlapitdm uti» 

Ftmaktmfth m Uolnbon ro^iatárosták 0 smbélymtöt, mint 

a ossdmtmécá шxÉm alapját, éa QgylüaJülQß a fajta 

tot© Joeyolt» rálát a toaayémsstéo alapját, l&r 1099. ©Sep
tember 2Q~un me-sjelont a 4Í német Jvtoámkutyák
veu.

А ШщгЪт leirt elvokfűimjtatúmok alapján m 

tűk Jelentős maikat vésestek é© kicaréXao a beließ kivé-
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lasatásra, Ős a fellelhato legjobb okodéi: ienyéestéoéro 

építve ol jutó ttok c kiváló kutyafajta klalakításáhos.
A farkne jellegű küleé* tolult nem a ssármsás, honom a
oélosorű tanyásaiéi шапка eredmény». Br. .Ш C^ula ir
ta esael kapcsolatban a laikusok által különös Щшкоэос- 

OOl 11 forkaokutyámk " neveseit t jt&ámlartyártflt »Ha
gyom. tévőd as, aki őst hiosi, hogy a német juháflgkatya а
farksaiéi kSarvotlonta náneudki mert a német jukáosku-

eltéro, ás
képesség dolgában alacsonyabb fokon állá korocstesott 

korcsok jönnok létre. Stirkasml a német juhászkutyát nc- 

sooíteni som leköt, оз coal-: megfelelő toryássiránysattal 
árkota ol.”

A tenyésztők ast vallották, hogy a juliáaskutyatonyása
tás, a liaoaonkutya - tasyéestém?© ás a szolgálati kutyák-

jollemsJ bélyegeket, már a fajta kialakításának kesde-
tán jelent"o mértékben figyelembe vette.
A tenyésztői шшзка oikerát аз аз olapolv jelentette, a- 

aelyot a német juhászkutya kítonyéostője, a sár omlego- 

tott Imsí von Stepbosiis hirdetett és asmly mág ma is ér-

« Eotsaetus Jaocjoloném?e kell törekedni, do 

sért a bassmvokotucüoot elhanyagolni."

legelfogadottabb hasson - és szolgálati kutyáivá vált.
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Жjl,,. JL лчял^ *4 *fl| ь*->, JL ^ :'f M*J&a eiffc я»* *Ä ,*^*5 у ^., ’*St ,. s . ■’W9 •'*"‘7'.w+,^ •»•■» wv'> ‘ríJaqu3aata«j3Bi a raególlapitust ша lobet eleßs© alilram, 

mert es a tény alapvetően oo-^ictárossa a fajta tonyóssté- 

oénob é& Iriilloixi olMrálásámSe ssabélyatt*

A néact jdutcskutya standardja, mint a fejte bemutatása*
i&Migr kutyafajta ösoses, lényeges tulajdonságát а 

standard - leírás határossá meg,
•eotébon a követkoső:

Л núoot jt&áaektttya a köaöpoenól valamivel nagyobb# 

заовСсл a istenéi 6G-Ű5 ад, a nősténynél 55-бс csu liayhón 

megnyúlt testű, crűteljós jól isnolt, 

arányos testalkatú fajta* Ltora^aságíSnak 6a testhoeasé- 

nal: valamint egyéb felépítési viosonyninak olyan arányban 

boll lenniük orynáseal, hogy térölalű és kitartó Ugetűké- 

pecsóoot biztosítsanak.
As időjárással 

másodlagos somi jellegek Id,fejesettok* A fajtájelleniek 

megfelelően о ndtaet juhászkutya megjelenésével erűt* tetel- 

Ugandát és moagsékosagreáGOt naitat* Jellomsű rá a 

toesag* figyelmességt a természetesség, as éberség, a mag- 

ve ss togetkototlonsóg, a bátorság, a horcikéeaeóe és a ke- 

isenyseg*
Pe.1t

:ly a néniét juhéaakutya

felépítésű.

ellenálló ssűrccttel rend elkésik*

.bis-

a tost mgyságámb megfelelj, ássál arányos, 

va vagy túlfteoci, ЗшнЬацгапДОЬав а Шок későit
dar-
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-и *5 *.* *?6 «ЭДЬ **|| - f л* л ^ *% "Ía«5 Л»А'Л •■'С л* j*. л**« яf *"# .У—.,«» *% ,'*j,4lOiOi1?uX СЗЭ дХШЗДХОХ **&ЩШ uÜI! -,/UfflI «к

vagy csuk Idead kifejosott taatfe&üval« 

fölülről falóktól GS orrig ajánlatoson kos!:©« 

sored©» kétoldalt ferde lefutású, ónokén kiemel*

Horniak t

E t*ваавмв

kedd bonlokkal, éksüakiX, hoaazá, tmégm orrté*
jókkal,
oldalt onykón damborűcn lefutók, ш kiállók, 

©rütoljoa.
Pofába
^gdis
Áii-aks
Irrhats

fesseeekt agámra!;, jól górtuk.
«пуке orcovrl bajlűaml, a bamlokweml c jenes 

eembbi tusában fut 1c,
* >:.i >зг Ptrtlj»| еШтяв к*9ш§4м&«£&»«&«
Mtedpeftßyok, alapjukban mólosak, be gyesek, fel* 

ánóak, ttisSttcfc, clu:©fordultak. A fcöly- 

kük és a fiatal kutyák 4-6 kompié lógatják fülü
ket«
kösópm gyök, aaniolafemájdak, kiesé fordo vagá- 

eűalr* Csimik oíJtót.
orőteljaa, jól isseit 9 kUsóphonasű» lobornyog nél
küli, kSsópmgamxi tüssüti,
a mellkas mély, de ашз tűi aaólas, a borda lapos, 

tűi dongáé, a has enyhén felhúzott* A hát as 

ágyékig bezáróan ©jenes áa eroteljea* А шг ás 

as ágyúk kösütt a kát »s tűi hasassá. A törzs 

bosoaúsúgának sieg kell baladnia a mmsagaeedget.
As dgyók onélc-o, erőteljes, fosses. A far hosszú, 

estben lejtős.

8

руакг

garsci
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I шток:
Is^jalni állapotban 1.юсузш1Ъ9 do 

Uaotnl erősebb hütnosgäe nőikül kell. 

elülső: lapocka boessű 4e arabén larie fekvésű, 

teamem таарйшш Ш4в&» a foltosét kb. űerőkssüc- 

ben ellő, jől isnolt. As alkar minden oldalból 

oa/ones. Л küayöl: non Id.ellő őc шз bofelő for-

függ£ta@Mfe
Vőrrfeart:

ffiUt. As Ölelek, liuíllüsop XOS3QÖ» Ü0 non uorodok*
nétuloő: osőloook, erőtől;! 

ssos^las Iioaosé óa oldalul fordőn illosälzodlk a 

vxsafQlolC Iiososű lábasdrakbos.
iiS XSulOtOL 0I4.t0l3000L, fOSSCOCb. ŐÖ ОЗШЯйЗЗОк.

Ilaaoook; írerek, rövid, $51 sárt, en^Iiőn iveit. 9alp kenőnk, 
karon rövid, erős, sütőt osimí.

Gslvstaets fokoto, von, illetve teumirottrte, - e^osinü vna 

osabályoo vürüobama va^y oárssa / vilŐGOSosürko/ 

jegyekkel őo fokoto хдогоздс1. Címkor! as 

coin. As olapssőrsot - / a fekete kivőtolővcl / - 

áladig ezykőn ssinocott.
Csertőt: flim, főlboossű. A fedőosőrsot dúc, tüoütt, azo

nos osélű ős foűSGöon fekvő. A fejen, Q füleken, 

a vágtatok elülső oldalán ős а осшсоокоп a csőr- 

sót rüvidobb, а nyakon viosont козшаЪЪ. Aa elül
ső ős q lantulső lábak hátoő őlőn a lábtőisülotlc 

,ъъ a ccobokon un * mdrésít и коша*bo,
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pilip:» tündén, a hacBiuilatot, kitartást éc toljesitőképes-
jelleg hi-oóQct befolyásold hiány, 

ázyu és juhée2kutyákos 

doktelenség$ gyenge ldo^sot, túlsóit i^erldkecarods, 

félénkség, egy vegy kétoldali rejtettheréjíMs,

Ilié tesmésaet, nini dr-

év&eke IteégbGl kísérj éh, hiányáé életerő és munka- 

kedv, lágy aalvucsoe alkat és tartási erősebb esin» 

elkalvúsyodás, адаасяок as albiisd kutyák / teljes 

pigaenthiány, ndnt vörös orrt 

vehetők tm&dastésfbe, vagy ért okolhatok kiállításon,
r / éppoly kevéssé

hői* kutyák, fekete orrtökörrel*/

rése# kosos alkat* IJognslábú, rövid testalkat* múl 
könnyű va^y túl nebás testalkat* Insa hát, raeredok 

végtagén«* éppúgy» mint a mozgáa tértnoreruadgét és 

kitartását «fediafoyoao oinden hiba, túl ШД, túl 
tompa, túl gyenge, túl hegyes, túl megsérült, erdt-

túl lágy, a tél rövid, v&gy a túl hosssű esärsot és 

hiányáé cűLjssorset,

koritott, gyürUs vagy egyáltalán rosszul tartott 

farok* Vácott fta és kurtított farok, asUlotéstdl
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III. 5* Аз orrfcükör

As orrtiШот as orr hetién láva esőmentes, 

rácslet, aaoly a lkánál adudig nedves, k&vöe tnpiixtúsú. 
Ssiiso a nérsot ^.áaskutyOson általában fekete.

As orriükor borén еда!.: as adott kutyára jelleaso egyedi 

másolat található. X&t korok, né^ssöglctes vagy sokssö- 

gU sosucskék alkotják, ooolyek olhcly esküdéao minden ко* 

tyén n£a és mén* A msűcakék kosopén esetenként finom tű-

bor-

too, ooslopakhon vagy vonalakban helyesednek el és ookasor 

különleges / virág, gooraetrini ábra, betű stW alakaatot 

alkotni. A ráesőket egymástól bar és dók választják ol,

A kösépvonalboa, függőlegesen a viosonylag állandó ala
kú fuboráeáa holyeskcdik el, moly lefelé húsódvu as ajak - 

felé fokosa to son ssélesoüik és mélyül.
A fubarásdától mindkét oldalra általában mHékbarás- 

dák indulnak Id., molyok csintén alkalmsak as egyedi jel
leg ac^tásosásáro.

As oscrtUktfr-XexGromt vételei аз alkohollal vc^r kiére tál. 

lel ssárassá tett és mozdulataira! rögzített orrot, gumi* 

koagor segítségéve! ogóos finom rétegben kösöncégos nyomda- 

featékkol vonjuk bo, és egy itató shezigerrc csereit fehér
papírlapra loryomtot kéositünk, / As itató okongort könnyö
dén végigliongergetjök alulról fölfelé, mjd oldalsó irány*
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rsr, л пйша* юшвтл, штшйШ mmmásmó mmй 

я&етабк
•ti folőplteoáaek 4» «А»

láSOóö осаЪЛтовбсиЬак m$étemstö&&*

cI

oOs hnnaa а Ъо1ш Ш1Ш жИШбсМ» emtő-
oäai Úc £Laio34ßiai aÄötteúüofe. c

Zcsrafeaaoa lilább a 3?oá ^ollaaso «gátoae&gaSaat I^aaoirii«

rofieioJtógiai - ^ölcssd^it is* Д Ы*Шг ésvo:2t даийу £K3in~
tan Ö rüvid anat&dbcd» zaos^Oé^iai iroortctéo asXXatt asöl* 

Iioqt übtto; . . -. Ív.. .: , .:. ■; V' v :■-} s : .:';:i v v«-

£3/it é® Öfijf pokÍ33GÍ p^Xotokn^ydt 

ESGt foálottocűö, а корацга оШфь*
** *<*

cfb«

Br* 1,/a, A caasstvuc
A *
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lüxissfa Gwmtowm / Scelotш cauls /

faciei } 3* crblta / вШШЯ&ШЗа? Zf1« ООШ (KKffiii,2,

4* дааШтЗд, % vertebrae c@xv±cq1q&,G* vertebrae the-
xuoicae;7. vertebra© ItitoteiA а» шш,9* vsrtebroc 

соеффнюДС. costa») 23.« ste*rasa,l£. scapula ,12/a. spins 

scapulae, 13* 00 braobii / Ьашгоо /, 13/а. tuberositas del- 

toldea, 14. radius,13. ulm / kiSasrSkcsoat/ ,15/a. Mer oloc- 

Mi / kigr№1iub /316 Ф mm carpi / Iriilsu lábtő csont jól/, 

17. oasa aetacorpolia,IS. osm disiti,13. o@ eosne,20. spi- 

ш iMacs vesiralio s. tuber штат/ Шло csiposseglet/
21. tuber oasis ischii / ülogaraS /, 22« os !щззз?1|з,2£/а. 
troctotor m5or,23i patella,24. tibia,2$. £tM»,l§* ossa 

tarsi / bátyiad lábtő cssmtáai /, 2?. Mer eolcaaei / m-

.»

*0& gtni /,284 овш eetatsrsaláxi ,29. üü dioiti / niisa*

/
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* a
tol isocülnek* As álltopocecoont tág raaegáot bisiooitó 

isület utján áll Öaasokettotáabon a koponyával, a uyolv- 

csontot osalagok kötik as ólIkapocéhos*
t nJJvooe» márédáaa fajtajoUogot kópvl- 

ool* A kutyákmk 12 db »etesd-, 4 db 

foga van, Qossorxm 42 db, A kutyák as óéi h&xnráaról а 

do.oossiikáció során áttérték a mindenevő sro. mafteaovó
» do as elÓaápfogak. Hásovás- 

re a tópáfogok, mis о sápfogot: as eltépett húo falapri- 

ideám« valamint a osont osctnorsnol áoára аНаоЗазди A

A fogok
én 2G db sáp-

C ellcgíie' ■ :. :jatocá~s

0Bk eroaoáge a fogivek alakja fajták meriat változik.
A fogok foliileto, аопшхюа fiatal éo Idus 

fidraa, a rágó felület asonlrm lekopik* Ha fiatal korban а
focsa.-:bicon hiányok; t osslolikik, dkkor fiatalkori boteg-
oágro / pl* hiányos coonifojládóo / követkostathetünk.
/ Láod 29* 31. oldal/



.1

.1

' •' ч:4■'

- 1 :-i.'. ’

13

A kútára fejének csontos rám / dorsalis nésot / 

Osscí capitis canio / шш írottteül© /

2, a agrakouirtesQnt pikkelyének koperyatetoi rées© / porc
occipitalis 4 iÄ* ielsé torkévoml /11-pariotalla sqi

МЙИ MKWt 4 2* lalfc&sötti csont / os interparietal© 4 

3. Ц M / oe parietal© /, 3/a, ЩЦ§ щ-Шгадуй tárná 

és щ11г&г№% / ЩШт sa^ttallo 43A# iMlÉMMtii /
tora IffllllUítfltS 4 3/c. pi3dK»lyvarrst / satura parietoteapo- 

lm /, 3/d* kosaorumrrst / satum parletoírontalls /, 

3/©# tuker parietale, 4« balántékcsent / «s teaaporale f9 

4/a, balóntékcsGat áároianyul,vángna /
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5* boolofcosont / oo frontale / 5/a. para teaporalio ,

ti-

Ml oasis frontalis /,5/й* orri x&ulvm& /
moalls /, 60 állcsont / шйШ /, й/а* a aaeracüdör alat
ti lyul: / Somom infmorbitale /,7. dllkösötti csont 

/ os íbcíoIvuri /, l/a* orri n&rúlvis^ / proc. moolis 4 

7/b. aeáápodláei n^ulví^ / 

jyyl: as Шк&ШШ köaütt / fHrorn inci elvűn/
•* г г.; * 7Д,.

rot / satum lasvis/,C/b. oxri xohIv^ogt / pcrooesesus 

msails 4 9« j áronomat / os asr&omticim 4 9/a* Mflfe*

census tmporolln 4 10* ШщгетжЬ / 00 lacrimlo /

412*foe v. 0Ъ£Оо /

gor - Ваш Egroesán /
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A kutya csontos víba / oldalsó nóssat/
Cssb capitis cards / norm tenpomlie /

1. wksairtcooni / os occipital© /,2. felcő to&k&voml
/ Hasa nlcSiolio superior Л 3* nyokasirtcoont ЪШук©
/ condylus occipitalis Л 4« torkolati ayulváay / proc. 

juculario /, 5. bütyök árok / fossa conßy laris /, 6* 1шаЬ- 

tfMNMÉMl / satura parioto-ocelpitallo /, €, Ш ókesont 

cssssa^öri ós 9* baláatóki ssárcya / alá croitalio ot ala 

t*«poralis ősei© sphenoidal!© /, 10* látó Irak / foramen 

optician / 11* aseagüdrl hasoáók / fissure orbitalis /, 

12. keretlyuk / f< 

rietale / 16. tuber parietale, 17. külső syilirwayú ta
raj / crista soGittolis externa /, 13* korona varrat /sa
tura parioto- frontális /, 13* fal» 4e baláatókcsont var-

*

rottra&um / 15. folcoont / oe pa-

rat / satura щтшат /, 20* homlokcsont / oo frontale
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21* a homlokcsont halántókúrfci re 

frontalis/, 22« komlokcoont Ívelt taraja / eriata frontal!с 

«Etama /, 23* hceüokcsont áóroiwulványa / pro со о sygosiati-
csel / шгjo ОГМtállá/, 

3C. isüloti nyúlvány / processus retroarticularls/, 32* dob- 

hólyag / bulla oosoo /, 33« külső hallójárat nyilát» / pórus 

acusticuo o::tonms / 34« csecslyuk / foramen otylocoastoideum/ 
35* állcsont / no3d.Ha /, 36* eaensjBdér alatti lyuk/ forszáén 

InfraorMtalc/, 37* foslécek / juga alveolaria/ 38. őrlőfogak 

/döntés molares/ 39« asawfog / dens oenicus /, 39/a* motor ■■ 
fo^sk / dentes incisivi /7 40* as állcsont lioalobayúlványa
/proc. frontalis masiПае/, 41* tuber ша^111аге,42. fograedri
nyúlvány / processus alvooloris /, 46* állköadtti csont / oc 

incisivm / 47* állkösötti csont teste / corpus oasis inci
sivi / 48* állkösötti csont orr! nyúlványa / proceo mmlle 

oasis incisivi /,49* orrcsont / os nasale /,50* jároxaesont 
/ os nygozaetlcuxa / halántóknytilv ánya eltdvolÍtva,51* köxmy- 

coont / os lacrimle /, 33* röpcsont / os pteaygoiáeua/,

2* Sítesai leglényegesebb tárté о!ша a gerineosslop, amely 

7 db cervical!©, 13 db tkoraealis, 7 db sacxulls ás 3 öss- 

ossenőtt lumbális csigolyából, valamint 18-20 db farok csi
golyából áll. A háti csigolyák késül as első ia-hös valódi
és álbordák9 a 13.-kos ropülőborda kapcsolódik. A keresst- 

csigolyák, a csípő-, os ülő-, ós a fcrcsonttal együttesen
a laeöonoecoontot •alkotják

A lapockáhos, mint as elülső végtag ftlggesstő csontjáhos
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В. о в corpalo qunrtum о. os haimtum / С^фС^/ 9* ое phalongis 

mediae digit! pini; 10* oe me tacarpale secundum. mSaodfk láb* 

kösépcsont / :ic2/; 11» os uctacorpale tertium, harmadik láb- 

küsépceont / Исз/,' 12# oa metaoarpale quartum, negyedik láb* 

közópcsont / M^/j 13. oo raotaoarpale quintum Д‘с5/ I# • II
digitl, as első ötödik ujj csontjai

*»

III., 17.e V.t
/Klimov nyomán/

А medencecsont ceipőlsillete képosi a hátsó váltás fUggeos- 

tu Svát. Шшз kapcsolódik a térdisületbcn taláUfcosó comb- 

ás 1 ábasárceontok• A tárd tokát a hatulsó végtag ason pont
ján található, ahol a végtag a haakorc tárákon a tőröstül 
Saaboddá válik. / A lábaival * térdre 9 eresskedu kutya te
hát nem a pa tel lám, hanem a lábtőisttletőire térdel,/ A há
t-alsó végtag ssáreoontja a sarokcsonthoz isosül, amely a 

lábkoaépcaontckban és as ujjcsontokban folytatódik. A hátsó 

végtag ismert csontjainak bemutatása helyett, ogy bokori 
/ német juhásskuty óknál / fejlődési rendellenességre hívom 

fel a figyelmet, c es a csipőficam. Sajnos nagyon sűrűn for- 

t juhászkutyáknál a csipufican / di spin eye/.
За a gyakori boltéiváostés kövotkesciéEye, amelyet vicsont 

a standard szigorú előírásainak leltet betudni. Bs előírja, 

hogy a kutya fara hátra lejtsen és eombcsontjónak a 

cévol bezárt osöge 130°-os lágyon.
llitásora bisonyitására a - szomorú tényt közi 5 - röntgen- 

kép áll rondolkeséeeere.

dúl elő a
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геегшаОДгвЗу* alkotó lama, 7* belső ferde baelaoa a* obli-
qmffi intomue abdominis, 8. külső férd# bMiaa su ebliquuo 

e^tersxus abdominis, 8/a* killsJ rcctushüvo3y Xsmse,9. H0§* 

ш ЬШлт m. rectus abdominis, IC* kis berpasaiaom ш*
psoas miner, 11* ceipohorpasziacia a* iliopsoas, 11/a csipá
imra, ou üiaciis, 12* nágymSgü ágydkisom a* qmdratus las*

. о.-.. , гз. 3. ri: Зол;.:;:’.' : -'огЗЗ , : u о c:xo..o;o;/eoouo
ralis lateralis, 13/a* a farok rövid levonása a* saerococcy*

fémár iß, 13* belső corabpálya, fascia teaorls mdialie,lö*
osabóiso® m* mrtorlus, 17* karcsúimra a* gracilis, 18. fé
sűi aor.i9 ш* poet issue, 19« corabköselitu isos a* adductor,

, 21* feli.;.. Íme2C. félig kártyás a*

A VII. borda és b. Ш» utolsó borda, coota / Zietsclsaasm
/

A kutya felületes ismi
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A kutya elülső Mifodra éo azok artériái
UeöontoriG ot artéria zxsaanicrlca creuoiolio. Casio

\

I

•г

1* artéria aooeaterica cranial!c, 1/g* truacus jejunales, 

2* aa* jejumlia,3/a* colica media,4/a* coliea dorsalis, 

5/а* ilooc&ecocolica, С* хшаш coliou@,7* гвшз iliacus, 

0. WmA caecalee,IG/а* colica six&atrc.

a* opdcbél, intést* duodenum* de Abbéi» intest jejujtra; 

Ъ* esipébél» intőét* iliumjc. vakbél latest саесда, d.
felbáoő restese, colon asccndens, e* toarántrwse colon
transverstm^f* leháső restese, colon descendens /Швов
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IV, l/й. As eaóastós morvái.

A kutya os^esturondeserdnek folópitóae а 1аМЫ jel
leme, bár a dooeestikáció folytáa mindenevővé alakult.

As eodsstóa a esdjürosbon IsosdÓdlk / a fogakról már osól-
a 28. oldalon /• A májUreg rövid, oeóles, a írnek fe-

ivóit - hátul a rövid, csálee inyvi toriáig 

terjed. A ayelv megkössél! tóén téglalap alakú, elül vokony, 
beessem kioltható ás lokorekitott. A uyolv mögötti " folyo
só u a torok bejárata, amelyet a függó, kiálló mandulák vó- 

д cisuj цуьдштагту ója sima, а poiuk ддгак.

lakú «оШмЯс / papillae filiformes /, a nyelvháton ssór-
tan pedig a körülárkolt / pap. valla tao/, a levele о /pep. 

folia toe/, és a geeaba alakú lslelóssomölceök / pap. ÍUngi- 

formoa / találhatóak. A kutya ngrelvóa nyom ciaoo a nyelv- 

háti dudornak / toruo lingua©/, amely többi kásiállatáluk
ra általában jollcosó.

lyál^ifysfc /gtodulae eallvalos / 5-5 db van raiudkót
oldalon / fül alatti gl. parotio, áll alatti cl, ouboundibu-
laris, nyelv alatti cl. mbllngur-lia major et minor-, ős a 

pofuairigyok gl. buecalee, ;:sekrötumaik síkossá, lom álla
gúvá toasik a falatot, a ©ókat oldják, valamint a kemény ±- 

tót visbon oldhatóvá alakítják.
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á fpgat

dón hajlott, hátradőld fokoaatooan ősükül.

A rareIScűS hocesú, széles és шк&ш tágüHwiy* A ga
rattól fokosatokon tá^ul, rao-jd a &rotaor«sdjnál ieciőt öos- 

oseosükül.
Isonsato éldnSsvöroe, tffdlkahórtyája ttíbÁr* r;ncoc, isiri-
eyökben oasdoc*

senütosöröc ©Itóróot mtathat. Ifejiától füegóen 4 dl-tOl
3-10 literié terjedhet a ^QHior-Urtartalocb,
A ndbot jiüiáaskutyánál es as ériek 1 liter körül raosoc# 

A eyonomodv legfübb olkotóréoso a oómv do a peps sin*
л :» ЬвбГ as

ааоша,

kalória sstflcsäglatben létem,
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■ •

,.\U^ . ..______

é 4"V '

* KUTYA

A kutya és az ember gyomra / vázlatosan / 

Ventriculus. Canis et homo

!• nyelőcső, oesophagus; 
phagea; 3. cardia mirigy tájéka, regio glandulae cardia- 

cae; 4. a fundus mirigy tájéka, regio glandulae fundicae; 

5. a pylorus mirigy tájéka, regio glandulae pyloricae;

2. nyelőcsői részlet, pars oeso-

A bélemésztés a kutyáknál is főleg a hasnyálmirigy 

/ pankreas / termelte tripszin, amiláz, a máj / hepar/ 

termelte epe és bizonyos bélbaktériumok által történik.
A vékony- és vastagbél hosszának aránya általában 4/5: 

1/5.
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Ä rékmfbél - adni а 40, «Шею látható - a rövid opée- 

hállel ЬвяДШк* mád e beaaa&bb <&bálea át a aeipábállel 

vé^ofiüí, ahová e. vastagbél JsRpüsolCüXkm 2 кВгШДзеХЩ. TO да 

Ьвишй bélnek Ы héxcaz яивкоша тев / | .:о~* har&it~t ée
leháeá газедо/, пеЗуек qsráBaahárfeyáá® rákws sárt tüeaők-
Ьш gasdag, кШУЫЗдап a vakbéli тюкйж.мэа* шш1у a csipü-,
ée a felhácé találkosáe&iál ered«,

ősök, és jeUaggsete* wáxis^Smt tar* 

OS ©aradi щао fő hordóséi !/j__ ««-.,...-------- , *

m ttteéxyebb* ntst о jáSvésy övüké, hole rövid / аз a húsevők
be Jellem©/, üsdrt a kutya a növényi táplálékok 100 fUoe

a kutya étkcstotésénél mindig előtt kell tartani.

As osösstéa Járulékos asorveii

/ hepar / terjedelme* Jobb* hal és ©gy kösép lebenyen 

kivül - es utébbit -as ©pchélyog issét 2 lebenyre bontja 

- farki, és efíjr iíipüláie З&ЪвщЫж kottéosalé* föl- 

- lobom/U*! áll, A kürtő aloká opohélyo* ’hál

síi* vőkoay lebm&kéa zairiQr* amely as opésbél aürWl&tében 

tea álhaté*
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I?, l/о*

A léasőB nssorvoi* orr / v* as áj /„ sarat# légcső, tüdő. 

Minden folsublmmdű élőlény tolj оoitaényképossáee асогодав 

ößüsofÜGS d tüdő kapacitásával. ВЪЪбХ logikuson következik, 

hogy a n^aet jübáoskutyáaak mgy, bo ürtartolm tüdeje von* 

Egy légvétel aUsnloÄral a fcistgra tüdejtfbe kb* 140-150 c®3 

levegő jut be illetve ki, A pereoakánti légvételek 

syugalnl helyseiben fcb. 16, tehát egy poro alatt 2,5 liter 

lovon« fordul :x'c a tüdőben, Lsen kívül, a tüdő nyugalmi 
helyseiben Irb. sós 250 сгаЗ levont tartalma»

A légzés iunkciőjában résztvevő szervek a Gázcserén kí
vül héssabúlyosást is / pl, Xihogésker / végesnek# továbbá
a 23an@adásbaa is szerepet jetssamk.

.utya tüdejének ItfMMf»! ée hdrgőfé^a 

Lobi et bronchi pulmoni». Cauls

I___ ----- —
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у» м j*)r__|Г1иж»ц|г д ß *§ >•«.*« "'S «? ■*«, >? лщ-»irt, ^ '*4 л4?- 5 сошщшщщу / xassts аздскшиз /, ©* ш^ЪшШИщ / Юшш

?

г.% i/г.

Но raaflooor SsQopontl пзоято оо «cytdopi ий*£У« Аз ata-
■■ .vH b OSw+SAtv & wU <?**!. «3©XßU О** *-»2<Л«л~»**la tasaeXt Ьйшэош^

•, >r', ;. •' " ;.. "üét*

ЯВйШКЛ&ЕЯ. / З&шйиЗя. «ЭДКкДОеп. /t a nftrobodös és сяуоо»
шзе is^ésaritéeáft Ш& bofóly&ioláa ß toátasml&rt # ssb« 

scils6psuüéstf b«3rfo^l5adott bétsroelóst őü a ccolleai to* 

Vökescys*4iet*

®feu* a mb т&ЪО&а&ж»

/ заа’ашв / tekeS.5|& IszttC^s 

Si шАм I • Ф trjLvae&a tame ,
?.* ЛазйЫл ШъжЫж - wStaBäoaftKtiUrii агх&Цуо*

зА»

a&fcL :*sk / asthma ^tx^ia&k. /í 

- $*rtar&ssök / araxis» / as/ fesata kotasos? ЬйШ&Ыюей ivw~
g. ta$»»

U%r±i.Z?Qk ЕбЯ&О&вйt

!;
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- кого / tosti0 / a Mn külső ivariellenének kifej Ívelé
séért felelés, Xrorárottséctol kosává állandóan йа folya- 

mtomn гаШШк,

kellékre? so / claraiula supearomlio /s áletfontoesdfíl* ssenr.

ssivBálkSdéöt, leesést, télafilMdei, дооют4№мйг£Заш- 

tuet» eraoli a vérspaadet, ssOkiti a vérereket.
А жХШетт кётос^Хшацгйтк UWLUn fujokclőja, hogy та*
bályossa as étvágyat, visforoalnat* as idocrcmloscrro» léc-
sésro, réxkorSjanésafo le#

to/atttajrlfiy / Siymus /* funkciói a 

tos» hogy a fiatal éllatok kifejlődésével, őz as ivaxmi- 

rieyok mÜkíMésével SossofilGSÓehon van.

Cobosnirirr/ / clarsd. píneali a/s а tevókoacraésro űétló- 

lac bat.

ír. i/e. .\, Мж„&дй^шяааД;
A has* éa meáomeíteQcbm fontainak holtot. A íratya ши 

pi visolctacmsrioéeo fái- ás két liter küsött inoadoslk.
A hticyoserrok / 

ßorl»coeslop két oldalún, sírnék és о^рарШд'аак* a k&sr- 

vosotufc / urotcr / a hű^yhólyDcba / vooica srisaria / tar- 

koliamk* ős а Ъй&сзС / urethra /

urlmlia /; a két vom / /s
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A Ma állat aemieservei: a kát kero / tootle /, a aellék- 

kerék / «piÄidyaidie /, ondévosatu / ductus deferens/, oc 

cmdáhályac / vesleula sctiaalic /, а Maresosd / penis / ♦ 

a ponlo csontja / os ponds / esc járulékos ivarniricyek*
A nőstény kutya иша1шюзлго1| petefészek / óvárira /, a

, a
/ vagina /.

IV* 2. ШЖ

Az ©mbar elsősorban a osesaévol érzékeli a külvilágot, а 

kutya as orrával* Az órabér, Ьа mn 1шог fel oluc jél va- 

ta&lyoa tárhat, rássoccsi tekintetét, és úgy visscáljc 

aec. alaposabban*

A kutya, ha növelni akarja érzékelő képességet, rövid,
orra bolső ré-

a eoaGoal* A kutya osaclésservei 
állaadém* jaUkÖtoek «. Bessivják a. levegőben tor jede pá- . 
rákot, és olenaik a külühböoő óságokat* A néniét juhászku
tya tokát főkánt as orrán át я látja « a világot* A leg
fejlettebb árzáfeazerve аз orra.

ősét tokélotooon tolit

IV, 2/a* ,;r^rlás-om A osaglés fejlettségére és a tájéko
zódásban játszott vosotő szerepére utal аз a tény is, bogr 

a kutya koponyájának egészét tekintve fejlett orrtájéka van, 

az ogyvclő lolms cl factorings Íz mgy / lásd bt oldal/
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As orrUres felou roosét borltja a tekintélyes m^y*%á 

ssaclomese, anely a náaet jtdiácskutya ©tótéban 150 cn2.

visacálAtáüáls

Qiroöulo torriorá S3,5 cm2, a bulldogé 42,5 сей» <*b vágffll 

3-5 сш2./
ЛОеп a ssucl&ubZjan tolycskcdnók cl a jclr.tíataruá jtí,

30 idaa©3Ólaldsal ellátott ssadésejtek.

аз

alkotják a ш:тш oliactorinst. Аз Ingert а palackoséra
aaeroojjtok voaaik&l. -'Jrcióo potenciál fóliájában lulcd
í'-4 **■ Л »mil ■-rttrS r: -it'* * "“t -rtfc А* «Ч л» A *><«&«« лйЛ.*,** ff .Ate АЧв Л Ж ■**& ■& »МИГЛИ^-*.**аз ingprulot a wlsus olfuctoirooca / а^уадар / ©о зшш
Idegrostok csállitják аз 

r®öA

»

ldh&xm IrivUl igen mgns aa drsereceptorok 

nuiler / 1955-ben / !.iintoló;^ai v±scellátok alapján negál- 

lapitotta, hocar a néert ji&áaskutya sanglósejtjeinek ssá- 

í 254,000,000 db / a £o:-toriorc pl, 147*200,000 db, üo 

a nyosékutyáé, nr -el,7 jobb EaacldkápcoDdc&* 1 milliárd kö
rül von as órsurecoptorok estém/*

llett a receptor sejtek elcsalása is egyenletes.



- 50-

3 fonti tásjyohűole tudható bo, begjr oar®a kufaoSa$tßk 

ЫршиИк w#lWW>fetetei ЫЬр&%&$& ibrebst, а sso^uteól. 

A líövotkösu IdLocrlot is f&^roöon Мзсц/itjn a Inxtydk hí
vóid esog&áaátt esettár jósdája tizono^od laaoával 

cliadult 037 úton úa/*» З100У aixKto'Srllc аз első láhsyoeiába 

lépőtt# !7^K.íi§r ásás sátor noctdtclo után, a cooport hot- 

tárait és írót irániban folytattál: аз utat. A esettárt 

elrntgadtálc« о аз a láthatatlan ц?огаоа haladva, as olaa1-- 

sásnál шоозав nőJL,Jl ашза as irőXQrha fordult, nnolyon a 

casdá^a haladt*

A Iratba aanrolJfáltolioj ónok tokervóaörol 

/ doroolatorólie folülot /
Qsrri íjaniopijaQrü ccroori janié.
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1-
viuo,3/Q. darvas ectolatQrulla,4. gyvua шхв1ш11в|4/о« gy- 

rue ©ntolotorolis, 5. ssrvue oontralio шяв11в,б. gyrus ©ant- 

rolls mudolia,as % óa a 6# ogytiti a gyrus segaoiftsas,
T.
a»/ asaglolGbcw, lobus olfuctoriuo / ППааЪегс-Зат цуо-

rdokoa ос új adat» hogy a kutyálusoL: oaogldai a ösíüg-
tén utáni első órától rifawifr / régi falfogán esserint na
pok tanítóval lép működésbe /. A smglás a kutyák élete fo~
lyoxaáa állandóan fejlődik, do hogy mikor válik úgymond tol-

Mrtelen beliövetkeso, uqrássasrű váltósén* Ugar is 

fodalmsbató, hogy ш ndg 9 &тШя?1*9 holnap már tőkéié-
:js

A ssogláo érzékelés előfeltétele, hogy a asoglóhám és
környéke nedves legyen* Ihsrél о oaagioíiíViIxm olSsolyesskodu 

lyáUgaaArigygk gonüoakotesk. As orr és a rootacoont kagyló 

küsött elhelyezkedő nyálkahártya a kutyáknál 0,1 ca vastag»
oDbomél ешк 0»ШС ca.iáig

A kutya szimstoldaoal érzékeli a czageonirum irányát, 6a a 

kcracontráeiohól tud következtetni a távolságra is* frdekoö*

tolható a ftiwedHMr, való ° homsángokás*1» valószínű Mindig 

teljes erősségében érzékelik a oaagdraalatokát.
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•rdokoo oocállopitáo, hoar oo/oc kutyák több озог osac- 

cnldkot, Daaokópot képesek dvokic megfenni. As Oyan
mindig a trabt legfelső rétegeiben tar
osnak od2ydn, auig valamilyen Irülootóakodnoi:»

. ^ ___ . . , ч йшш «Я ......... ■ .. "v . .... ül .. I ** ... 5 E |Йн v1 - ibJ| W   ... *...., I . jfiflf _■ < MŰM Aüitt iflжаду шшш а хвшшв шшш« иооу пщш шааш i-
*

non tudjuk, do as üt dv ndc reális valóság. / А Hoofeen 

által megírt 20 évi oaagomldkendo Овбвошишв kutyájától, 

kép Irodaiad túlsóé./ A kutyák esegemldkosete амгош 

oaonegwtH а шреш1ба© őrseim Iknel. шнвш ас
érgégoTmafr ndnd positiv* miad negativ értelemben сгбшсЬ
koll lenniük.

17. 2/Ъ. :blláo-fill
А* «вйооШг bálidon általában fői lőtt, igy a kutyáé is. 

По valamilyen rangsorba kellene besorolni, okkor о Шн&оу- 

öössofÜGCás oogitadcdvol lobet őst megtenni, aki as fed- 

kolliotu foloJ frekvenciobtitfír dc a 

oága kösotii vioso^t visagdlta.
LogBritmikua skálán óbrásolva os fesofüccdoi» qgy gorin-

baoGlic nagy-

coo, ovolucióo trondot állapított nos- а дозшз&НАкст bőiül,
a jubval do a csincsillával együtt a legalacso

nyabb, a tQngorixaalQc pl. a kösopoo, do a űonovdr valamint 

a delfin a loдэв&шаЪЪ frekvenciaiakon állnak.
Ifivel a mcflfcdk da a kutyák io képesek as ultгшшад drsdko- 

Idadro, ék io a l€p3O0^»bban fedkolo csoportkor - bár 

alacsonyabb lépcsőfokon - tartósnak, mert kallósuk nőm ári 

ol pl. a delfiné#*.

f^i 

^ * *éJ
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» hogy a 1афуа hollóm / 

fejlett / a aeaglás mögötti második holyro korül,
A kutya hallókápeeeágámk visagéteta vimossyloc újkeletű, 

Ш1 adatok ocorlnt hallási intervallum 16 Hs~tűl 35000 

Hs-iG terjed, A aénet jidoácskutyák kópemk 24 a távolság
ból, a leejtett golyó levegőben kápsett eurlódó bánóját is 

orsókéiul. / IH, 6 a távolodéból is kóptole-

Hyon irányhallással kapcaolotoc kisórlet a követkesot 

A nAmt juhásskutyát oey б о átmérőjű kör fcQnepábo állí
tották, majd a kör korülotóro
dósakat állítottak föl, müo^ttük hangsorokkal* A 

rákból 1/3 пр-ig ásóit a hang, I^gállapitottak, hogy 2,5° 

as a osöe* amelyiknél a kutya külöaboácpt tud tenni a hang-
1,5° A

nó, Hegállapi- 

tották ast Is, hogy okkor volt platós a találat, ha a 

hoac^lbocsátó ossküaül: a kutya főj ónól

bályos távolságban 60 db

e,5°.
A távolság nüveléoével, a tévedések

voltak оооаоаЪ- 

óikban elbelyosott
sikerült a kutyának а helyes Irmg-

f orr ást kivéÜAestani.

As irányhallás eaempantjóból fontos а Ш2т&гХ0 alakja,
nagysága ás aoseókosyoáoa# A felálló vagy fólie felálló,

mÜ kutyák hallása fiamaabb, mist а nehéz lel баб ítt-

kalisálják a hangot.
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Па a han©r©a©áe pontosan olölrJl jön# akkor а 

forráohos köaclcbb ©m~ fUlhöa vese tő távolod© иАгаИ© ki- 

ÜMN így a bang által aectott út# as a ©©yenlo 4 x öinot 

«mi / с =4i 8±n CL /, ahol QŐ! a kút fül küsöit tú-
TlitMlai>1|i cin oC a bang lräaytbok a £©á eaagitállo
©oly ével alkotott ssöoe.

I

I
d'S.

I
Í !
I

A kutya hangiiáay »©állapítását oo©íti a boaeerő ás 

a bangaa©aeeá© ic.
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‘tudniillik аз egyik fül аз arra oniiraotrilauxm drkesG res- 

j-'eV'l cycrcábbcn csűri £ x;pd íro!x enciá ji; :*\:лг£каt.
A kát fia kösötti h'u*^oraáo-<U£fcrencián / es a hanoerá / 

kívül, fontos as időbeli differencia is» a A t.

v

v e hangsebeseás
-5

A kutya mogfcasitett föltételek kösütt naß IC soc idő 

differenciát is érc okolni tud«

. :••. r. ;:orIetti, ciánok különös jelentw3ú;;o 

brlonálls álotessotoss első heteiben, a táreae «Slot kialaki- 

iásába»t о térbeli tájákoaádáslíua, Önvédelemben atb«

Anotdialnilftß a kutya ballácaerve io béren rásabol áll:
1. g Ш» fUUsacylŐ úa haUáifejt 2. 8.М|МД<
a dobhártya« Q dobüreg áo a húron ballá csont ócska, nőisek
nek noscatását a harántcsíkolt msculus stapedius ás a 

ntwculus
dulla Oblongata határossá вас* 3« а Ы1&5 fiiig a báron eoa- 

varul&tos cai,a / cochloa /, amЗу a tulajdonképpeni hal
lási receptort a Cortissorvet foglalja sokába* A Cortí-
eserv ©gy speciális órcékhcaa, aslyon több sorban ülnök a
ssGrsejtek* A cochlea a fenestra ovalis-ssal - шЗукез а 

kengyel / stapes / kapcsolódik -ás a fenestra rotimdtbral
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alsó aI

nácskák belsejét ш&о1ущ&*х tölti ki, A ecclxleaban Jb&mtG
uyusalmi potenciál - 150 mV, 13* adódik esyrtet а - 8€ »7- 

os emloeocSilouris potenciálból* másróast a sacxvjajtek - 70 

mT-os 2^usa£ai potenciáljából.

a belső fül-П<3шяу mondat crejóiG 

Ь£з» hissen itt található a kutyák vibrációs receptora : 
a vesstlbulório káaeüldk három fólküros ivjámta* E kcssü- 

lók ampullákra ее kát tcfolóro tagolódik'1 os utriculue-ra 

ód a oacculueru.

kell

IHntet ondolympha tölti ki* Ab os^ulláben 3-3 orista, a

Jtek foglalnak helyet, A 

asűrsojtek a hsamig életei« kooeoqr^B kamuiéban ágyosottak* 

ев pedis eléri a tömlők és ampullák totóját, lloasáskor a 

kupuln elhajlik és vele együtt a oroejtek la. Innen as
koréestül

A kutyák fejének tárbeli orientációját as otolitkris- 

tályokat tartalmasé makulák « jelentik ”
a kristályok r%orsódnak a as Jrsojtokra, 6a mosáskor vil

id. infertiletci*

mb aegfigyelte ±Q alátámasztotta* ho^y a kutyák lsen
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Ш,ф a Söl&x&x&mket* vulkáni kitúrósokét somsai előbb 

ársókelik, mint az amber. Сефъоа qs ir&grbm icpn kevés 

a tatócaányoa ioraerei*

á miért ? - шв&гАаmól ám a iüvo kutatóira vár#
Hogyan hall tulajdonképpen a kutsat

Л bonc keltet to Icv^o^opásliiaadoaóa a kOloó, кШ4р~ 

ao g belő" f ülem ót a amin veatibuli, majd a

folytán, g receptoroojtok ” oaórei w a mmSmma toctori- 

áfcoa nyomódnak cg о kialakult щйя6®эей IsÖvotkaasaéiHyofcént 
nikrofonikua potenciálok Iraletkosnek# Ш a receptor po
tenciál, moly erodálható, 

idojo* Л receptor potenciál totómra a öaaöiion spiralo 

oocblGoriöbaa / itt bipoláris óreumjtek vannak, по Зуек- 

ask osonja! a ssóraejtökbe ftmSdmk / - akciós potenciál 

sorosat inául ki* ás akciós peteaaeiél útja a kövofkozC: 

шша atatOGcuaticuc, Лшмш négy шшош pályán halad 

tovább а modullá oMoa, rutába / load 61. oldal/, ahonnan
a colliculuo inforioron át a ttotaraas СЩ/оогрга cseni-
culatum mediale / rostába jut / lásd 59. 4a 81. oldal/.
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A kutya Qcyvoloáétttós borúataotBsote 

'ncephalcm ccmis

»

t

4

A* a IZQZÜI&Q vág? lú& orecztél:

I

b

3* os omlostoat tájétss
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X* A harmadik agytaaza, vontriculus tertius* 2* látóié* 

lopok kösött taáaodlia&Ml köadpeC * 

laodia s* adheoiv InterthalшаХea* 3* boltosat ooslopcti, со* 

Itsшб fomicloi 4. trneius toetospimlis» 5* laterális 

tórdoe toot, corpus geniculatua laterals* 5/a, mediálís 

tdrßos test* corpus goal cula tum mediales 6# látóideg* n. 

opticusI 7. aalö-v. foaylo toot corpus опаЩаго о, a-

eroostdk«, mem intcr-

dicansiO, aoadulömg* nucl. ац/cualao а
Ъощ nelson / lohne pizifoznio/i 9»9/q» lonceomg kát vő-
cső, nucl* lantifwaaim pars laterális a* patámon ot paro 

medialis a* glóbus polliduc* 10* elausirun* 11* ásilssi- 

get, 1шш1а / ::,@il /| 12* commissure, hippocampi*, 13. agy-
veid boltosat, főzni? 14. kdrgos toot, corpus callosum*
15. oldalsó sarkamra, vontriculus lateralis prosonccp* 

hali* 10* otriao longitudinales modialoa / loncisi/*

a. fisonra rhinnlis* b, fissure, corobri laterális /Cyl-
vino/* c. ouleus ©ctoeylviuc; d. sulcus mtpra cylvius o. 

sulcuo ociooarginalos * f* fissure longitudinális corob
ri § c* sulcuo sploitialioi h. gyrus arena tue prtaus о* 

ayIviacusi i. gyruo arc*oatus coctmdos e. ociosylvius*
Iviuo* k* gyrus arcú*3* gyrus arenatus tertius о. 

Gtus quartuo о* marginalia*
/ доне? v* I iCillorotein дуовмщ/



- б! -

A kutya s^ydltasyvolo;] ónok защита!
/ nuclei medullao oblongatao ennie /

2.»
\ 21

/ I'» /Ib >,
I-i

I i> —:i II III ч |2 MЖ
b

I.

1 5 VI \ II МП

1.1i.'"
\ -M Г. 22

21

1* a kdrasoastatd idős érad nucleus sensoriue

11© notórius nervi trisessinis 3. parasyopr-iticuo шс, xxucl.
tóvos-dorsalis paracc/npatiiicus nervi triceminii 4. a 

tató idősének ш^а» uuel. nervi aMucentiei 5* őreidec 

ventrdlic suosgaté aasja# nucl. 

alias 6. as arcideg dorsalis ршевфадаОДсш mgja* imcl 

dorsalis inrosyripathicua nervi facialioj 7* a kallós és 

oGyoncdlyoöáo idősének pasáit mcl. aorvi etatoacusticij 

C. nucleus oaMsunss 9« a nyGlv^ratidoc micl*
dorsalis parcsynpatMcus nervi сД°аао|ймагупоо1 et norvi 

vasi| IC* nucleus aonooriuc tersninalic alae cineroao 

11. oonooriuo tractua soli tori i|

vontralis ootoriuc fuel-
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12. tractue solitcriuo V. Til. П. ogyvelőidogből т&втвб 

islelorostcldtea? 13# miol. motoriue nervi ocoessorii.,14.
uyolvalatti idog nosöütá maggá, nucl. motoriuo nervi bypoc-
looci, 15. oldva anterior516. oliva posterior,17. сашИа 

contrails, 18. 17. agykamra ventrlculus quartos s. rboobsn- 

cophalicux^19. Imtöé voluvitorla, velum medulläre caudalc, 

20. а 17* agykamm ér fonata, р1е:дш chorioidoua vontrieuli 
quart!, 21. piramis modullá© oblongata?22. corpus trapesoide- 

um,29. pon® Yoroli,24. kisagyvolo, cerobollum,25. fastigim, 

V. XXX# agyvelőidsgsk, nervi craniales,/ Hrölliag-Grau иуо- 

шйп/
A oorti osorv a GGh-on pontoaorűon - haagfrokvonciál: ose» 

rint - vetül: a cochlea bánion / mgao bongfrekr./ a halló- 

kerog elülső ósdiénál, a colija apóm / жэбЗу hangok / а hát-
об területen képviselt. As elsődleges hallékérag a

/ lásd 50. oldal/.rállo lebeny fiaimra í^rlviuo alaá 

A Cortisserv asonoo áo ©llenoldali képviselettel la rendel- 

kesik. A másodlagos hallékéreg as elsőtől vontralison hü
lyéskedik el. Itt is pontoséra a lokalizáció, itt
apón elől a basis hátul vetül.
As offerono pálya a medulla oblongatából India ki áa a ner- 

vus statoacuoticuson когоősiül a Corti-sservben végaodik.

Б bonyolult működés kettős edit aaolgál. Bgyrósat а 

banpaagasságámk megállapítása a reagóssséa elkülönít őse 

alapján, valamint a hangintensitáe megállapítása, mely ogy 

as agyban kelotkeső érsekiét.
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Г.'. 2/с. А 1&Ш U В ИМЯ

A butira lútám elás álse, Begfi&r*15 képeoaóae já. A 

íéayerosaécet majdnem olyan jól megjriilbnböatoti, mint as 

©aber, de gyengébben őrsökéi! а különböző formákat, mintá
kat, asinoket*Sokáig a*t hitték, hogy a kutyák ssimmkok.
Több kísérlet tanúsága csorint gyengébben bár* de látják 

OS alapszíneket, és as is biztos, ho^r létük szempontjá
ból nem léiyoces tényezők a ősinek* A né^r alapszínen kí
vül, több salat ме«?сШ.önbözt©tnl nem tudnak.

Л kutya a mosóé tárgyakat ölemével követi és s*»glehető- 

oen jól becsül! fel a távolságokat is. Özemmel láthatóan
nincs mgasoági osédülóeórsote, ugyanakkor fél attól, hogy

Л különböző fajták látóké-icooik vagy lelökik
eltérő, "шашк un. w látó w kutyát* amelyek tekin

tetűivel követik «eákrafayukat, a kutyák nagyobb réssé vi-
követi azt.

Uár a aseragolyó viszcasylasos nagysága és helyzete Is
lyó nagyobbkát elárul a kutya látásáról* A nagyobb 

rotinafolülete jobb látási feltételűket teremt* Hhőlyes- 

koaé
/ a binokuláris látást / határossá
ösamgolyó jobbára csak monokuláris látást biztosit. A 

gadozó állatok általában, Így a kutyák is - széles binoku
láris / lúü-1100—os / látáoáak. -•!. pupillaxyiláa alakja és

a látószöget éti a két Ойша látóterének átfedését
im oldalsó állású

imadaálla nagysága is döntő jolaatoaégű*
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látásához. A láté 

fontieken kívül, az idoghártya szerkezetétől is függ. A

csoport különíthető @1: 1. 
ja, ahol a csapok a szinlátásra, a pálcák a főx&látáara 

alkalmaink«
A kutyáknál a pálcák véleményem szerint - több-

/ Bizonyltja a feltevést s а
kitűnő éjszakai látási о színak gyenge érzékelése./

, molyok ösimpssísokat létesítenek2. Bipoláris
a pálcikákkal, csapokkal.
3. Gan£Uon&ejteks kapcsolatot létesítenek a bipoláris 

neuronokkal, áronjai pedig a nervus opticuei alkotják.
4. i3 csoportba as analtrin sejtek tartósnak. Sok dendrit- 

jo a 1 téidog áronjaivá! asimpssist képezve as ellenőr
zés feladatát végzi*

A német juhászkutya nervuo opticuaánok átmérője 3 mm, 
es kb. 1 nillié rost vastagságának felel mag.

* hogy
képkéaalotöt raegkülönböstetni, mint az i
centrális.

* 1lem tudja
fixálni tekintetét, Eines élec-, egy

látási központja - mindent egyforma élesen lát.

hatására, lokális jellegű receptorpotenciált vált ki.
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ly a bipoláris ill. a ö&bg!í< 
potenciálsoroaatot hős létre, Js as elektromos voltosáé a 

nsrvuo opticuaon, mjd n tractus opticuaon keresstül jut a 

küsépafíyi colliculus superiorly. / lásd 59, oldal / 

йзша a tholaouss corpus coniculatua letérőiéig / CGI / jut 

a potenciálvőltosás, aholis pontsaerően vetül, Л CGL, a lé» 

tác afforouo pályájának átkopcoolé állomása /II. neuron /*
A thaXaamisabél a III. centrális neuron as kcipitállá le

jtőkben

bony elsődleges látékérgéhes fut, enely poostoronodiólisan
hoiyeskodik el a pexieto-olrcipitalis árok osélévol, Ugya-

agykérgi központja. Pontos 

a CGL-es és COG-tael fenntartott ssoros kapcsolata révén а 

látási és a hallási incarülotok osintésiáét vécsi,
/ Lásd 83. oldal /

!po van a pi&vlmr-nak, mely

kifigyeltem, hogy a kutyák esomhéja, osomüldüke eső-
con, вши Qcaf viseivosotü csatorna шшщь| щ&шюжкввр 

ros napsütésben fén/ollensőül is eaolgál, Árdekes a 

héjak fc-lépitéae is. A osorahéj tulajdórképpen jaosgathnté 

bőrredő, asabad osélo a pilloasél. А ютйréj külső felüle
tét bőr borit ja, belső felületét pedis köt hártya, A pil
le őséi külső peremén oorukosmk a pilleosőrök, melyek a
kutyán csökevéayesek, A belső Gsemsugban helyeskodik el а

eg/ vicsonylac яа&У kötahártya-kettősot, amely as elvé ku
tya ssemö©3y6jónak több mint a felét eltakarja.
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:.IÍ2sdent ©суbevetve a látást égy minőaithotjUls, mint

hallás, ás a látás / közül e leGfejlotlenebbet. Ds a tény
Ast

lobot mondani, hogy a kutyák látása gyönge, sót ogy te
kintet hon mindenképpen feliilcmlja as emberét.

Abban, hogy sötét bon io lát. lloßficyelhe tő, milyen biz
tonsággal dolgomk a kutyák о» erdőben, fák között, a
legsötétebb éjszakában is anélkül, bogy aeceértcnák
gukat, vagy akadályokba ütköznének.

7i. г/й.

A
több oka van? egyrészt olyan őstől 
megszokta, hogy gyorarát gyorsasa töltse шее» nagy ételün- 

snbokknl / még e romlott étel is nc^y geastronéniai gyö- 

nyörüaéget jelent о kutya szánéra/. Másrészt nehéz eldön
teni., hogy islelésről vagy szaglásról van-e sző adott

ás biztos, hogy van as lseket érzékelj, a nyelven el-
áfcnérőjü is—

lolőbimbé. Hsak egyenlőre
mgyon valószínű, hogy kevesebbnek kell leírni, iránt c 

finnyás növényevőké / ezeknél 10,000-50.OCO között vál
tozik az ialelőbiebók /.

Az is biztos, hissen kísérletek igazolták,
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ШД& tovább kerül Q lonaiecus mdislison át a

/ ХШ 61* oldal /.
A végső dolvódoló állomás a gyrus postcentrális, melyben
az islclés és a lyelvi tapintóé e^rütt képviseltetik, 

ellenoldali elholyosskedésbea*
A gyrus poctcent ralis a parietalie lebeny területén van* 

ésssоfoglalva aDgállnpithaté, hogy as isérsékelés

erseaoxeo vorsenyesen*

esik friss süld füvet* xyilváa bizonyos vitodnok hiánya 

ellen*/

Гу. £/q* a tapintás

A kutya köztakaró 3a, bére ie hóroea részből áll.
A hűm védi a testet a hőmérsékleti ingadozásoktól, fény
től, télsott jMbroloctcitástól, atUsrobálio támadásoktól* H&s- 

eredetű a kutya ősére és Icarta is* Á aaőr oustályoshatd 

Isis és sikoly esődés alapján.

ru, , (jönttör. E két fektékéi a rév id csérü kutyákon
а mellkas aloé-elüloé réssén, továbbá a véstelek felső ré
szén, un* asőrforcékat és esérfécüket találhatunk*
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/ A német jtibásafeutyán terméssétosen ilyen nincs, Mosen 

MSorueknee sorolható#/ А narmodii» ssortipttß OS 

Su vagy tapintó asőr, mely Irulönögeft evőn* aerov, kosasú, 
vissorylög vastag» a fodóseorök kösül jól kiemelkedik# 

ügyesével, kettesével vagy felsorakosve. találhatók - el- 

sosorban a fejőn* Ilyen tapintócsűrök alkotják a kutyák
kiviH előfordulnak a talppárba jussát, aseapilláit, 

aók fölött, as ajkakon, a ssem fölött, a pofiin és nőm rit
kán as állnlattl tájékon*

Pontosak a kutya ossutyokjóban bőven található 2imer- 

féle tootok - hasonlóak a Horkol - félő intraepitelialic 

idOGvégaudéoekhos - a taktilic ingóról: érséköléoébon.
Ilyen rj±m©r-£61c to etek előfordulnak még, ángyon elvétve 

a testfelületen, és sűrűben a asorvak kánjában* is
sek as L’imor-féle testek és a tapintó csőrök táj ókos tátják 

a kutyát a köseli környoset minőségéről, asálsaáaöráről, fa$
óö létkérdés a korai é-te ötvérről vagy ellenségről * 

letssakaasban - a coocobimbó megtalálásáról#
♦ #

A kutya érsékeny а кого* Legtöbbje osoret a napon süt
kérezni, lia asonban a bundája átmelogesik, árnyékba vo
nul. А magasabb kumérséklc tról a mélyebben elhelyezkedő
kuffini-vógteötok tájékoztatják* Bssak érzékenyen reagál
nak a környékünkön elhelyezkedő csövetek hőmérsékleté
nek emelkedő sóz*©.
dokosik / nedves, kilógó nyelve hűtő felület/.

A Irutya a meleg ellen likcgóocel ve-
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pCrnAl, Pttítrinua osYpais, amftesslgeits ft  
pul.vini diaitalou. Gan.ia  
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palio, t&lp-párna* ujjpámák, pulvini digitalos 

/ hllenborgor - Daum adósán /

A kutya agresszív hangulatban aoglehetésan érzéket
len a fájdalmakra. A verekedő kutyákat például ш le
het veréssel szétválasztani, sót ez általában fokossá 

harci kedvüket.
кхшок talán as a magyarázata, hagy a düh következtében 

bőven termelődé adrenalin mintegy 15 érzésteleníti ” as 

állatot, ugyanakkor érdekes tény, hogy a him kutya tá
rnádé kedvében erősen reagál kisebb fájdalmára is.
/ pl. gyengén rálépnek a mancsára vagy a farkára /

a kérdés, hoc? jobban vagy kevésbéFelmerült
érzékeny a kutya, a fáj daliáikra, mint ml emberek. Bizo
nyos kísérletek arm engednek következtetni, hogy - le« - 
galábbis, ami a hát-tájékot illet - fájdalomérzet kö
rülbelül azonos.
/ Kzt az Izmok kiuebb-nasyobb rándulásai is jelzik./ A- 

sok az állatorvosok, akik mindenféle betegségben szenve
dő ebet láttak már, határozottan állítjuks a kutya ugyan
úgy érzi a fájdalmat, mint az ember, csali * sokkal kemé
nyebb fáké* fásulták« * ♦ .

A fájdalomért csupasz idegvéfítdésoknek tulajdonképpen 

nincs adokvát ingerük / általában erős ingói* vált ki 
fájdalmat/.
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A tapintási, nyonási, Iid- óe fájdolooárso receptorok 

afféréra? pályái a gerincvelőn, votednt as с^Ыо^ок éved» 

pályáin keresetűi baladnak as c^yiftranUn át a tlmlűismsa- 

lios / lded 83. Oldal /
A rostok a c^rincrvold hátad Q?<Sk©ráz?, keresetül futnak c 

MSspontS idesrendaserbe. A splnotlmlcsikus pálya be*, fáj-
dalon*-, ás tapintási ingerületeket ssállit ö theűamuesha.
E pálya másod-, harcod-, illetve n©£/adlesea neuronal;
ar.onjaihSl áll. .. a^yidenek köatfl, r.z ' . / líorvnc tri,;;o- 

minuű /, a X, / Ifervus vages /, а ГС/ Iíem® glossopim- 

rincone /, eo a VII. / Ilervus facialis / mállít hasonló 

impulzusokat os agyba# Főbe állomásoks рш, аеаКШ oj— 

lonoata, thalarmss* / lásd dl. oldal /

.o
O. ■-(*V

kiváltott potenciál technikával feltárva / v:oolooy nyomán/
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'3onyolultabb példát io tudok idésni, amely a 24 éráé
cikluson kívül, a ? napos cUfcluö érsékoléséí is oisozyit- 

ja. Br. -sinák János Írja üsskár nevű kutyájérélt
и *• • •

eámap ** 55 rokonlátocatéba « utasik testrérékes» rlóri-

vosárnapcnként - de kisárólag сшк vasárnaponként! - ála
dén borrcgoere fölpattan, izgatottan várja a telefőnbeasől- 

gotéa vécét, és fecsült figyetasaol lesi, ssinte kérőit шо 

nocyiink raár?
Biológiai érd ja tekét r.iéri a napok múlását is. H Judja ” mi
kor van vasárnap!w

madaraidéi / icon pontos időbocelo képessége van, de a há- 

siállatoké kösül talán a kutyáké a legpontosabb. Носу hol 
vau ónunk a sserrréosnek a pontos helye, és óiként mükö- 

még titok! A titoksatoc biológiai éráréi 
nyit tudunk, hogy létesik, köny
vese tében lej át ásódé folyamatokat és valamilyen külső osiak- 

ronisátomok kell lenni, amellyel

&Ш • *«

búlyossa as állat

belső

váltósáé, а Шр járám, apály-dagály hatása, a Hold féaiSQ,
а Шр шсага±дак beesési estige» évesakok véltskosém otb* 

Носу О kutyánál melyik a döntő jelentőségű?.*« tudom.
/iS bistos, косу esoroa kapcsolatban áll es a belső érsdko-
1« apparatus a kutya kősponti időrend oserévol.
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17* ed* noaentorlcuo caudale,1G. plexim meonterlcraa саи- 

dalia,19* CGl* 2^p©0B«rtadL0um,20. ploxuo hypooaetricus 22.
ч 1. СЭОСГ/ . :. .9

фМф, Ъ. eloC háti ssolv&osr, с. elaS ágrá
ki ssolvésy, d. GlsJ kereost-eealváxjy*
a. oloo ayalci

VíTTi'-л
4V *4 N- / У , % Ш

ЛIII
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V/

/)
ё IX
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Цг /
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о I
:iíii
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III
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i кII
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S*S1Z I- |V>

1* cg£U cenrlcale craniale, 2. гашиа carotieust plerus pe
rivascularis, pics* eovotlciш ег&егтш,3* n. ^u^uloris,
4* n. et ple:nis earoticuö i»t@rms,5* dohhúr, chorda tyra- 

paai,£.n. potpoouo profundus mjor,7*n. caaalis ptoxycoi-
dea, Viä-fdle ides, 8* radix eympathica ©anolii ciliaria*
XI* a* opticust III.a. oculoiuotoricus,V.a. trigmlma a fél
hold alakú dúccal ggL • , tri^eaisalo s* sonilumro,
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, n* QptJialmicuöi Vg állcsont! idoc> n. iaa::i!la- 

ric§ Vj állfcapcni idee* &* zaandlbulorisi VH, orcldec» zu 

intoracdio facialis q ggl* ooaicullvali XX* zu g3.osao$üa* 

ryaceuc# n ed« potroouD-ml j n. vacun, n cd* 4ucula- 

rovalj
a, öucárCuc, cd* ciliare* Ъ. cd* ptaricopalatiaisai c.
Cd* llncttdei d. cd» oticunj o. balbuo oculii f. ktasr-

vi

airier, c* laerir-jßlici c* oraratel^yok* daa&ul&e nasales*
!u d* mz’baaaüiüulci’iai 1, cl* cuolinjualio* 5* d* pco?o- 

tio* k* artéria carotis oacramlo* 1. a carotis interna* 

a, a carotis osterm* zu a, faeialio* o, cllcoontl arté
ria# a narillario / Grau zycmáa /

|T-

*
in

h d
VII ix.

1® 2 3® 4 Л
r. « 7

Ä cerebrospinalis idecrGudoaer para^/mpotlLicus b&tdgü 

löocoi, fomtai / pars par&ccTapatSiico q/stößiatie auto- 

ncradcl /
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III. n. trigeminus* VXIi.n. inieruediofacialic Г-.n. gloa- 

eop&rariLngons X.n. vagus# 1. eugárdac# ggl. ciliare /III./
2. :iockol-duc, ggl. pterlngopalettm® Лт11/ 3. ggl* line»* 

alo s. mtaj^ibulnro / llockcl, VII/. 4# Arnold-Duc , @£L. 
otieum /Г:./ 5* plo'/tio cardineuo 6. pleruc pulrwmallo 7. 

plono gastricus 8. р1о:лдо pancreaticus 9* plorruo hopati- 

сш 10. plosus mosonioricus 11. plcr.uc remii© 12.a. pol- 

vicua 13. plerus Sypogastricus.

q gerincvelő első ryoki osolvényo Ъ. ©loo héti osolvé- 

цуе c. el06 ágyéki szelvénye d. eloé keresst-oselvénye.
/Grau nyomán/

As autonén vagy vegetativ idogrendssor о két funkcio
nális egysége,
patliicuc éo eyiapathicuo réssel: - alapvető különbsége abban 

áll, hogy a eyapathicus általában serkent! a szervek, osoxv- 

rendszerek működését* a рогавутароШАсгш pedig gátolja ugyon- 

ások funkcióját. A két rendszer működése kossá létre őst a 

belső optimális egyensúlyt# omly megfelelő ao Organismus 

könyazetének és belső ideális energia-Xiástari ásássá:.

a.

ilyet a fenti ábrák : rámutatnak - paracyn-

2. Auködéo alapján as idegroadoser második réssé as akarot-
ily a külvilágul való kaptál függő / animális / rész, 

coolatot biztosítja, as eleső fejesetben tárgyalt érsékoser- 

vok segítcégével.
Lsen kívül működteti a harántcsíkolt isosasatot, és vég»! as 

un. n ssellomi * tevékexyoégeket.
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Ши kérdés, hQQf о kutya esetében, acmyiro bossélUotünk
n

oeatre a osakirodalom osoliot a torcdnolésiai kife^eseockot 

alkalmasa as állatok, icy a kutya ЬапгИавщ&й&йто is.
1

A kutya asrámk Gálya 28-141 & ^nettül függően* A 

n&iet jukaaskutyáé a falsé értékhös áll küsol. As állatok 

agyaérotéiaok éc testméretének ö^seliaaonXituea ae^Ltooßd- 

vol raecdHapdltbatá, hogy о kutya acya *• teetébas viosoryit-
« Sariott léé. Ava - ookkal иасуоЪЪ, mint as ** 

német ^uhásskutya intollicencid^ai, nomcock es a ^ viosoay- 

ssém áelsi, Ьшш agyféltekéinek áé ’bordádéit eéan ic.

7

A kutya agyvoIáiéitekeinek burásáéi / doroalio felület/ 

Gulci heoiophosiua corebri / fades dormli/. Conle
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* Ая olacaaaqpaMb mÜt «Й,Ш agykérge as «аЪагi cortex 

0 vasának * tekinthető.” Hossátesseai, azt a топЗе&угбзет, 
hogy vannak tortile tok / pl. ssagláa, hallás köspontja /,

állat láloc-A kutya agykérgének eltávolítása után* 

sík, cél nélkül Зйп-сюсу, elesik, ossik, de táplálékoser- 

sé«® többé 

He a gondosé
éhen hal. Item Ismeri fel a táplálékot, 

de as e-vés örökét 
Ha valamilyen fájdalom ári, rögtön odakap. fsaglácx , hal«

képes.
tessi ősapába as ételt, teli tál mellett

*

geo társaié, de caolckodetei sninden tudatos ólamat nélkü- 

lösnek.
érdekes, hogy fű asonéiyiséc^olo / pl. lassúság, ingorlé- 

kes&aée stb./ TO&mrad! 2ohát a kutya 0 egyediségének 0

A aeconcaphalonbcm és diencephdonban a hallási és táráim« 

sádáai kos pontok, a hol об elválasztása nirtgyök aáködéöét 
szabályosé köspontok találhatóak. A láté- és as érsőpályák 

is áthaladnak ac ogytörseöa. Az agyvelőtíJsz© nemcsak élet
tant ossigu ssÖködéook fontos irányítója, do a nosrgiiérend- 

, / entrapáLrasaidális és pixttaidélie rendezőnők / fon
tos állomása.
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Л kutya одтеlótörsoómk dormlla fölüXcte

lm üulcm racdianna doroalics l/a. oulcuc doraalatoralis«
2, A Coll-I:ötoc bunkója, tüköréül» fasciculi cracilio
/Goll/i 3, 3urdacli«kütoc bunkója, tuborculun faociculi
cunoati / 3urdacli/| 4* sw?, obe::j 5* rbomMrok, г&ошЬо-
idoa# 5/а. aulcua liiaitaiiaj C. csUrko шшдву, triQomea
norvi váci o. óla cinoroa, aroa то£С^1оеаорЬшуп£еа *
0, a kiaacyvolo oldali kórja, ЬшсМш ccrobolll laterale» 

3* a kiragyveló elülaó’ ко túlérj а, ЪткМш corobolli m-
aalo coajunkctivun ad corpora qmdriceniuu»
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IC. elüloá volávi torla volun mdiOXore mmle* 11. ikerte- 

lop, corpora qvm&xl&mSjoa hdtulöó &oab$alt colliculi cau- 

daloai 11/a, ikerielep oliilsá donhjai, colliculi 

12. nedialio tárdes toot, corpus coniculatisn racdialo*
12/a. corpus coniculatun laterale* 13. látótolcp, thalanuo» 

14. stria oedullarisj 15. III. acykosara* ventrieulus térti- 

US prooencopfaalij IC. acyveloboltosat oaalopai, coluramo 

fomicio* 17. csikóо tost, corpus otriatmi farkait 

nucleus caudatua* 10. fcórooо tost, corpus callocun*
/ Ilartin nyaráén /

-t

А сегеЪгша alatt óa oööott található a kisa^r v. 

bellim. / lásd 61. oldal / A kisagy a £6 integrációs kös- 

pont. ШШ4з@ folytán olyan osép, ososerendosott a kutyák 

oosoása, Csooot cyónyíSrküdtotá látvány a nóaet juhássku- 

tya crótolles, náció kecses ücotáce, oadhCl - egyébként - 

napi útlaoa 10 lm.
uacßBbcm saját testmcasaáeómk násiólsscrosót, távolban 

testbe sósának kót ás fóloscrosát simán accucorja.
Termossotosen a kápsett kutyák ónnál jóval шсуоЬЪ telje- 

sitnányro is köpések. Jssol azt akartáéi jólesni, hocy a 

согеЪо11ша koordináló funkciójának hibátlan x^olta milyen 

fontos a kutya életében.
A cerebellum irtott állat nem pusstul el, de mosdása de- 

socrgoaisált, Msory talán less, Isapmüküdáso erőtlenné vá
lik.
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А kutya c,©ölekvós©ban ősért a gondolati elemek nagyon rit
kák és озе&бцуооек» da bisonyitl^toun vonnak*

A kutya ©leányának osiirk© állcsánya a befutó információi: 

legfontosabb korclációe kospontja. A receptorokból befutó 

lapulsucokat a Ilyen
pontból as állat alvása is ©okkal " aktívabb « állapotnak 

felöl » mint as emberi alvás* Gondoljunk arra, hogy 

általunk észrevehetetlen apró földrengéseket / tulajdon
képpen rostosok esek / a kutya alvó állapotban is ©ssloli. 

Olyan apró neszekre v. ismeretlen esasekra felébred, amo-
is érzékel* bsért le fosállatlyet ui, msy

lalkostcn oly részletesen as egyes érsékcservokkel•
ügy aasik fontos JellenséJo idegrendszerének müködésé-

allanüó kialakítása, ást as előbb
emliteti állandó analisio szinte oeg is követeli* Példá
val mosvilágitvat ha ón tavasszal kinézek a mellettünk el
terülő erdőre, Jól neoncsőn, oagállapitak ecyet, s mást 
- oc őssel hosssű időre lezártam a dolgot*
Ilon Így a kutya, aki osinte naponta / ha óránként !/
folfoüesett valami újat, talált valami érdekeset,
vett addig osokatlan Jelenő ágat otb* Xbrilván esek új bap-

vacy kirostál, vgqt mogeréoit ©a megőriz / pl. ssagoalok*/ 

ássel raacyarásikatá a kutya fejlett asszociációs képessége, 
umoly a tanulás, kondicionálás alapja*
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V* А ПЙШ? «ЛЙ1/1С21ШКГА ШСА2АЕ2Де/.2 ШЗРОЕГДОСЬб tó 

IIASÜÄSOK

v/l. A dODOOStikáolő batám a kutya viflOlkodésére

A kutya liíIaicclt'Loa о jolonloci tudoiaányaö álláspont 

osorixxt а Шв4рвб kőkorssokban történt / кЪ. i.o. 8000- 

boa,/ Jat a Dániában talált 1фШ0£0»й05у»©вГ-± / vocy dán 

nyelven £ЭвоЗДуасрв*1 / lelőtök - lorácott és oasréeott 

csontok töooGo, kutya mradváoy - bisonyitják.

A lo^rccobM aesopotánial és egyiptomi vásott ráesők*

mertek, ahol a kutyát, - оár niat oocito társat fobrásol- 

ták. A kutya básiasitáeámlc sikere, nini! os onbomek, mind 

a kutyáinak ec/fonaén kössönkető. A kutya olapt<maéasete 

Blatt osinto 55 önként *» vált аз oabor társává, Meson in
telligenciája folytán bisonyoc értékűiéoi folyamatra ké
pen* kocárosto a társulás előxyéts tűs »elegét, a táplá- 

lékmradékok soaatát, a kölcsönös védelmet а vadállatok
Ollón ...

As ember is korán écsrevotto a kutyák Iiaosnoo tulajdonsá
gait! jé ssimata, komor aeákoénylios vosotett, segített a 

vadáccatban, urséabcm» éjjel ugatással jé előre jolosto 

a kosolgu voosélyt otb* így is fOgiliaaahaté, hocsr o, ”gsIo- 

biésis ” ocy formája alakult ki as ember éc a kutya kö- 

sött.
Sajnos a denoostikácié osonbon 

au as állatra násve.
mindig positiv haté-
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Ласуoa volésninü, hogy as első befogott ecyoúok, inkább 

a satnyább, gyengébb crLnéoécü állatok köcül került ki.
As pQülc bogy a ienyóastéo korlátossá a ter
méskő tea klválööatédáa érvényesülését, valamint araeli a 

imitációk asünát.

oaolekciéf
да. A mai texyéastuk cél^a, begy " fiatal w állatot alakit- 

sasai: kis kis koponyaf orma, fejletlenebb, törékeny testal
kat, gyengébb fogasat, lolégé fül. Ш az anatómiai törek
vés, terméesetésén hatott a kutyák viaolkedcaéro is.
As örök fiatal, infantilis kutya na közkedvelt. / lügjegy-

is kedves a német jtüiássfcutya, mart

taiyéaatés kürti a gyakori dysplasia / csipéficom /.

A teryéeacél irályán kívül a mesterségen kümyeset is

bonisáciéa, civilisált feltételei: kösött. As 

suit viselkedés fossák, mint pl. üroajáratú tevékoryaéc,
pótcselekvés, átucrósoo cselekvés, sut még viselkedés ki
esés is előfordul. A német Brtram* Vissagálta. a kutyák ürí
tés ool kapcsolatos, Örökletes viooikoüécét: a aaéklct be-
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nocííllcpitotta, Isocsr 04 állat kösül 31 íaindic* 22 овей: pú
ba talajon, 31 pedig 

sorit jelent, hogy 37*5 # telj 

2sedto6lt 25 SS viselkedése* éppen átalakulóban van és 37*5 % 

magatartása váltoaatlon* Л viselkedés valamilyen váltósa
ira 37*5 J3 + 25 S3

leosokott erről a visol-

• 62,5 fj-ot áriát, Uz a m^ac % arány is

bor és кёгцуesete, és esőket a váltosásokoi figyelemmel
.roll liDCíaa*
/ Asért* aot ooc bell jegyesnem, kagy
relkölt viselkedési oésaákmk as ** elvosatéöo " új, rucai
ma© viselkedési fosmik elsajátításának ayithataak kaput! 
Föloß rojtunk, embereken malik, begy nocotiv vacy posi-

a váltósán*/tiv irányú

As Üres járatú* pét- és átugrúeo* cselekvés masyarúaa- 

iához előbb iisstásni kell as össtön fonaláét etológiái

n - CIS öaatön velünk született reflex-láncolatok$ 

- as össtön as állat vioolkedésnéűja*
- аз ösztön as állat minden cselekedete, emely a tapasz

talattól független*
- as üsstön belső késstetés / angolul * árive /
- as ösztön akció és reakcióidőé .«♦ * stb*

Idézhetnék még több könyvből is, de a fentiek le jé! bi
zonyítják as * ogyuégoe tt álláspontot*
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A* össtánoo cselekvés ш^тЫтййт a Ssívlov által fel- 

fcdosett тФтйзтш titkán* а ичаЛшзэк által valósul stag«
Во аш lobot г:зд&юа£1тмп eXkalromro ** loogs’csorUEdtoKi as 

kosion fogalmát a refXorüásc Шг cook ősért
я mart os üastöncoelökveß lényogs о sajátossága éppen os, 

begy Indítékának forrósául mogbatárosott asorvi állapot 

csUköóges, I3s a ssorri állapot nocssahja as állat eeolekc-» 

dotálnék általános irányát* о M os as állapot mgvuliosik, 

okkor nodooul OS állatnak a kürryosoiaos való viaoonya.
* / Csinálj J - Veress / leméri On s kutyáját ?

133C3, Duda post, 1973* 59. old* / felkát as Boston nináoóoi- 

leg több a puanta ref lord dacnál, ás mivel esorwl £llapot- 

bos kötött, faára jcllemso bélyeg!
flentáana» kell még, bogy ml a kulcsinger fogalma, amelyet 
as otológUEOl: manapság elóssonotottel imssiiálmk?
^gy Gpociflkus inger, шаоЗу mindennemű tanulástól, empíri
ától fUggetleníll egy öostönöo coelckvássort indít шс. Set 
as öcstünOe eeelekvdooori ** voleosületett kiváltó moebonis- 

лигншк / mTj / bivyus« Crodöiij© a -sorosa által шттщл 

és lovosotott w kiváltó sóma w volt.
A kulcaiíigorrál a kÖXöo vagy a beled receptorok infer* 

málnák m idegköspontot, smoly osiiri, csoportosítja ásókat, 

óe amely beindítja a VE3>ot# A kuloaL&cc? lehet csín, bang, 
forma, fájdalom, oosgus otb.

IIülönbflógQt kon tenni a honosít ÖastÖncoelckváo, as öss- 

tönmossamt, a vég- óc a ráoscsolokvós kösött* As állat ШЙ- 

mám a vőgceelekváo jelenti a kielégülést, a küsapcooláot.

... *
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Jó példa erre a osuLák álvwsfcsssógst.
V ágig í! játmáfe ® a v o^ieacácot, as ollóst, set néha még a 

nőm letesd kölykök gondosását le,
JSbben a példában as ©gócs folyatat xűegfelel шз öactSaooo- 

1 (dnrócd sornak, amelyben egy * MQffBk * 0ШЙШйт öoatön- 

mocsarat* árelckos, bögy а kölyök cserepére macsfeltl egy 

rooas Id.andretü labda, elkapott baba, egy acélos rövid 

fadarab, ctb. A véeeseXokvóct a kölykök " olhaQrása ö je- 

lenti, eaoly cárban kielégülést is jelent, t& ekkor a lab
da, labdává válik* a fadarab iá Ylmmmoélíli ©gy apporti- 

rosó ossköscé*

S kitérd utón Imny áradjunk 

köss üresjárat*!» atuerdcoo cselekvések} amelyek as &2&t- 

pssickológiáben cserepeitek closcör.

kiinduló ft«cö2jaoÍnk-

« f и

ocy baxmssőrtl kan tacskót, akit a csodája 

dett más kutyák tára;Gálába, lündig dicsekedett velő, hogy 

аз q kutyája estis, CsQg&y állat bisony g/almm került 

drive állapotba / a lem belső вшиШя koMiwnjainak, in
gereinsk felgyülemlése /, do mindig Iiiánysoti a kulcsin
gert a ante« Szerencsé ties állat as utolsó időszakban as- 

tan as udvaron játeső gyerekek, vagy as ott fcöslofcoüá fel
nőttek lábán cAdqfti a pdreáo maőnlatalt végosni.
Vagyis a eoolcbréat som a cél óléról vosoti, M ilyen jol- 

U cselekvés as üres járatú ©oolekvós«
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étu-afási reakciós Ilyet ődgyeltesa шо a kíivotkosŐ csetbeni 
/ a kutya drive állapotban vau éc a kulcsinger is adott /
A ki® termetű taeaké harciasa», témáé tartásban ugatni 
kesdi as utcán jövő gazdátlan, jóval пвд-оЬЪ kóbor ©bet*
As ellenfél i® támadó pást vess fel - éo orr© a tacskó 

buzgón ssim tolni kosdi gazdája lábát* Ш történt itt tu- 

lajdónképponv (s &*.esd©tlbo» oator aio tasskóra .*oxifl.Xatas— 

озозф gátló inger hatott, a félelem. lesért átugrott ogy 

másik cselekvésre a ssim tolásra*
Item adta meg mgát# tehát nőm vett fel olásatsesági post, 

hanem ©simától, és Így vezeti 1© * ©avarét ”.
ilyen jellegű cselekvéseket egyse áUatposichológusok 

pótcselekvésnek la novosik*

A kutya számos coolokedetóit csak akkor értjük meg* ha 

nem feledkezünk meg arról, hogy ősei valamikor kdBöSöég- 

ben éltek a vadonban* A falka kíiaösoégekre jellomsG, haey 

van ecy folkavesér, akinek elsőbbségi és urolkodáai jog® 

von ш&зшэдшю* Ja^j шяшк a I^tya tula juonossak, cu»f elvess— 

ti » falkaveséri " tekintélyét kedvence előtt. A legtöbb 

kutyafajta megpróbálja kifejlett korában mgasoresai a 

kitüntető véséri elmei, ásd sokszor oebeaUléocol is jár
hat. IIa ilyenkor a kutya észreveszi, bogy gasdéja fél, mog- 

hátrál, akkor követelődző, foggal- ЬшяадоХ liar coló vesér- 

obbé vélik.
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oi-kyo iő. .... •. -::L - K •. OÜ___ ;

ccaludjával, ráért íclkéját vádi vele« Xflagmolcfaftl bisal- 

ssatlaa* mert a fülkn sltasuségét Ш bem« könnyen ido- 

jattba tő, aovel&stu, Kert ebben lő társas Sastönéit* a kö
zös cselekvés, Össaetortosás uraését éli bi«

A kutyák társas ösntöne a JtoJ Ш1Ш bolye^eiiies tor-
to-«ik* Do козчЫюи» áelont a kösüssécbo való toláca felöl- 

dédáoi.
kiadón éllat cso^Jris mázsái: egy Ызоц/эа c^éni életteret 

/ mait a viselőt felsősekkel körül textural«/ liánok m^rsá- 

ODj kiaérélagos haaaaálata erősen füfíg a körqyauoii felté
telektől, a kutyák életkorátél. Pl. mis oqt b&hási kutya

talpán élé kutya bolyssto, adóik példa:helyzete,
... a kölyök kutyák üessobdámk, etetéskor

viszont a nagyobb dleloisdorabokJcAl Irülikwvoműntik.

VésUl io a w faXlm eocllonno?: » köszönhető es is, kosy 

a kutyák kömben tornának utánzás után, Űe itt 

sorban a tudatos Sdoaitásm gondolák, honon a faltetaßok- 

tól, csalidtól ello xitt vonulatokra, оoelekodotelire, Pl* 

аз aátélrf.linco használatai főiéiben veié pihenés, rokon- 

musm - afat&iéa otb.

alao-

A kritikus - periódus fogaménak wa^határoaáao. és be
tartás - kutatás területére écott J. ?.

*.*!жт*

vezetése a
füsßdik.
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$ először a jüköknél tapasztalta a kritikus •» periódus 

létezését, unja шдакй tormival több száz kutyakö3yköt 
tanítva, - tanulnányozva megállapítotték ошюк általános 

létesését, ás a periódus áladon kutyafajtára ^Цшб, 

a fontos osoeiális kapcsolatok ЫаЬзк^ХШтк kezdetére 

őa befejezésére teboto, / Időpont! eltűrései: vannak*/
A kölyökkutya életének clou kritákus-pcrléduca a szü

letéstől a 21* napic tart. В periódus lényeg az életben 

száradás, шЗушк érdekében nőiesre, táplálékra, msssi- 

rozácra, alvásra van szüksé^o.
Itt lényegtelen, косу a fenti Igényeket ki elégíti ki, a 

szaka, a oasda va^y éppen ocy oroszlán.
A 21»*tül a 49-50. napig tart a második kritikus porié- 

dus* Ilyenkor q kölyök már ball, jól magol és a 

nyitva van, Hoot szerzi os első, аз ogees életre szélé 

mgy betöméseit I kialakítja első kapcsolatait* a roncsOr
bán körülbelül olfoglclja bolyét.

is

Poleologöe e periódus döntő jelentőségét togsdJyosni, 

és azt, hocy a tanítást, kiképzést itt kell
Itt a tanításon értőm az ember elfogadását, a Msalom» a
szőre tot és a rospoktácié csiráinak kialakítását, italt ób
bon a nőay botos időszakban megtanul, érez, - azt sóba 

felejti el*
Pontos, borjy anyjával és alomtárooival maradjon aég о sza
kaszban, az egéosséaos szociális kapcsolatainak kialaizLtá- 

aiatt*
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А ЪатшШк kritikus periódus öt héten kereoatiíl tart, 

tollát а 85* .pis körülbelül* Па as idussak as omber - ku
tya, gasda - kutya, folkoveaér - kutya topesolatának kia
lakítására, továbbiоj loosté séirs nagyon alkalmas* Ilyenkor

dója és kutyája kösött, amely egéss életre rycoot hagy as 

állatban* Soha többé ш less ilyen késés, irányítható, 

кötszaüßQmu tanítható, aint ebben a 40 napban* ЕЪЪоа а 

periódusban boatokosik ki egyénisége, alakul ki jelleme, 

aooly scintén sok iasalmaa megíigyelni valót szolgáltat*
A kapcsolatteremtés negyedik kritikus вжЫтп 12-26 

hetes korra tehető. Пз a szukától való leválás, a fUgget-
adott rangsor-

bo, saokásci megssiláatöulnsk* Pisikai fejlődése ssinkron- 

ha körül GGocialisálódáoának fejlődésével* llég ilyenkor 

is teremthet as ember jó kapcsolatot, de es sóim nem olyan 

önkéntelen, olyan mély 4a bensőséges, mint a második vagy 

harmadik periódusban tyy
“ailönbséűet kell tenni a jó ember-kutya kapcsolat és a 

ssűlidithetácóc kősótt. Őeollditeni,

lenodés kora* Végleg elfoglalja helyét

*

karbon is lehet* De teljes értékű, mély kapcsolatot terem» 

tani 6—20 hatos kor.kosött érdemes és lehetséges*

Anem^rlben a kutya IC -12 hónapos koráig шш kerül 
bori kömyesetbe, képtelenné vélik a kapcsolat felvételé
re, normális kialakítására*
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lénye vad é& mo^röaolitlietotlen шагай. Itt boll megjegyez-
olабаюгЫпHOKI* hogy а даос!álic viselkedés шшеоак és 

es emberrel történő kopcoolot fölvételét jelenti, liánom még
ha táros ott tanulási formákat ic.
A eaocialiaáeié tulajdonképpen ast jelenti, bogy as éle» 

tét kizárólag biológiai lénkként kesdu újesülött fokosato- 

ша társas / család, falka / lénnyé alakul. Olyan viselke
désre, magatartásra tees ssert, amely бШшшц ée képes
sé tessi orra a feladatra.

í-jmtáűáéLJim!iáte£M£.Á°r№'j-,!
срег&ш tanuláss a kutya életékon tennéasotosen meglévő

magatartás formákkal, spontán módon reagál a környezet lia- 

tásóira, A reagálás követkesményo vagy positiv vagy nega- 

tiv érsotet kelt a kutyában, amely befolyásolja további vi
selkedését* Pl. megpróbálja as aljáiéi olcsoxmi a táplá
lékot! а шика orrával, durván ellöki a kölyköt, és mér;;e- 

moroc rá, így a kölyök mectanulja, ко©- nagyobb !m- 

tyaktéi élőimet osseresni kellemetlen és veosélyes.

Itodell tanulás v. utánsáooo tanulási fiatal egyed utéaos- 

30 а шоки vagy alomtármi viselkedését, később utánozna a 

gasda egyes mozdulatait: pl. kilincs basánál* ta.

rí* ,

mbor által történé tanítás*
1* Idomitáos lényege, bogy as omlxir, a kutya osámáru4

щшщ
Léd cserként аз ши
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A kutya kiképzésének alanya es a mgarobbronáti idogtové- 

kenység, melynek felfedezése elsősorban Bavlov munkássá
géval forrt ossza.
Itt most
it leírni vagy értékelni. Саак a föltárt ldegtevékesysé- 

gek szerepére, áeleatőeégérs szeretnék rámutatni a tanú- 

lés folyamatában*

is feladaton Pavlov

Kondicionálás

I* A klasszikus feltételes reflex kialakítása / lényeges 

egy feltétlen reflexet kiváltó ingoraos egy semleges,
ЁШШШ8 &Bf5®<Tí Ш.рСЭ01ШЖ| €t il^^öUiy (X &С?гшЮ€Ш in*»

Qsr szilárdításán van./

1. Zlópitéoi a mesterséges feltételes ve flesek kialakí
tásának föltétele, hoar a kísérletben két refloixontrura 

/ pl. islelés és hallás centrum / o.'./ Időben kerüljön 

ingerületi állapotban*

2. A morssilárűitási folyamat során létrejövő uá kapcso
lat a biológiailag lényegesebb rofloavéla 

nősül. Itt egy példával illusztrálnám, hogy e válasslrányt 

milyen aogjr mértékben bof oly ásóiba a kutya egyéniség.
A két említett centrum, as Isloléc és ballás köstil a ku
tyái: пасу részénél az Ízlelés, aaaa a táplálkozás, a bio
lógiailag lényegesebb 11 irány ”.

aso—
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Ш asolau.il a kutyáknál, amelyeknél a domináló alapreak-
cid a tájékoaédási reflex, Igen nőhessen, hosasú idejű 

kondicionílláo után loss cmk a válása irálya a nyólolvá-
lasstás. Bővebben irogvil ámítva, a kutyák magatartását
alapvetően befolyásolja as e^yedre jcllemsó domináns
akelő* Ubból ss aspektusból viaszéivá né^y alaptípus kíi- 

lösböstethotő más

a,/ Vódckosósl reakció doninált os a védekezés lebet
aktív ás pasasiv. As alrtivan védekeaór© jolleraaő, hogy
ka a oasda kiköti ás elmegy - a kutya á^yokesae követni,

vicsorít, óboron figyeli annak mozdulatátj ótellol 
lobot ХеЗшяуorcául* evés közbeni ingerlésre osonnál ott- 

bátyja as ótélt éa támad* a gaßda jelenléte fokossá a tá- 

T.öá kedvet.

£uoosiv vódekosóoi reakcióju lmjára jellemző, Ьощг ha 

a gazdája kiköti ás clnocy - félénk loss, coendeoj várat
lan zörejre összerezzent idegen megjelenésekor farkát be- 

, mát hátrucsapja, lapul, özükéi, hátrálj félén
ken oasil:, evés közbeni ingerlésre otthagyja oa ételt és 

Ejogjhétról,

b./ bánlálhozásl reakció dominált minden táplálékot
adó saomélyhes barátságos, étellel lekenyoreshotoj igen
mohón eszik t evés közben incerellLototlon, egyébként pedig
nehezen iagorelbetu.
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1.64rocm , hoc.  bio1eSciattea #elaateiklabra favor  «► taalios  

ixsa^orralcidt hQrr?d liner"; 14 elő, maze% idaiNde# tent.  

nie boll a hiol6ú*3.o.iltv, erősebb 112,,-,ernek t  bow es sa  

3aposolst hosazá óloti# loam.  

U.  7.nstrumenttíZi o fQ? t4tel,os vases 1i a3.a#Ielíel /l421YeCe :  

aeill; i3z rea%a3.d mtndic o,tctiv M0z ;í o; skimmaXY n  

megarő sitíwa van./  

te  CY~~z..tx^lilag my ieestia111. bogy bet  1ni•  
cart  allalmanak egy iaba r,f  vow Avid  1i4 1aftrhulUmaa  

b"o►lii1.. 

 

A 2.6t inceY sandaakor r;zy 	n Wallitea M is my  
0  AecorZaiv `t inger ke11,N  bow  1oMreno am*  serrre:ntSiy  

aiallase biiéric:tenkdnt vallaada soxditot# tbsitáss Waft  

leltetott fáscitclrs; szinkron tiííeltit stb.  

2. INAtu'ci6  Iéerece, hory a kutyaal Wittt a. ~̂ .ülu- 

tNS eitemte.cift voar téjiltozs5df~si sail+limlrt i, ammar az acy-  

türzst letikulezis iiloster aictívizilaidgt áel,rlrid tti1aaz  

seemildo - a ltapdi.ciaoadtio sorun  kialakult  feltételes ref-

lex  kapc` ` lat aeassestE3ti, ü?tl? habitLt+ICiÓt  

gm&  Csek ter filebelhat ki idGloaes iapCE3ül4 ,t i:  

tágkoaddilii reflo=tv irmeasirta de 1  

faltdtlon reflsxtrr mc►zmti mks  kUzütt.  

3. A követkQZ5 u371.am•w, hagr a  lava  si3tt 	roilo=pd..  

34/a wlesLly+a 	tlaia141611248  



• юз *•

□sért a fenti két roflo:: -ssár agyi kUspont^ai kösött inm- 

ruioti тШтцщ íioreihetc вс, 

csöb-csükkendot okos* Лзаа fncilitéliek e^ynést - Így ala- 

kul ki a

ingcrkü«-

ääE-JSÄS« 2s e^s 

folbaniolkat a két rofloneentrun kösött a kapcsolat.
ssilérö refloat, fcöry-

4. A ostrsaéciéo roflo::

&зШжяш<
ol as*l@&sl” 

ly oeilárd, húsárai élettartamai, diffarencié-

Л tanulás leípaagaocibb osintáo, fomája as autosatiamcokig, 

űstorootipiékic vosct.
Ac ogyaserübb tanulási folyamiatokat narfolégiailac nogköse- 

ütve» aegéUapithaté» hogy ninéen ép gerincvelőd «alös 

állaton kinlakithaték ogyseerÜ, emmméciés reflozwk, Ilyen 

felleső feltételes reflexeket ki lebet építeni nagyegyvelo 

nélküli, vagy köaép- és layúltagytél levélasstott, sőt Pav
lov óta ionért eortoa nélküli kutyákon ie.
Ifíoa vissont as is, bogy as ilyen ir^crtérsitásokkal kiala
kított egysserŰ kapcsolatok l&m labilisak, latensitúsuk

»

ne» alakitkaté ki.

mb irodalmi összehasonlító élettani adat Msonyitjo,
hogy vonnak tanult kapcsolatok olyan fakóiméi is, eöt a

foálédütt ki es agykéreg.tök -
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Ь‘аок a refleтхзк азопЪеш а fajra, jollcmso logaagasabba» 

oscrvosoti idegi képletek kiirtása után megszűnnek. /Pl* 

a Békéknél aa csali to tt valódi feltételes reflo:: morfoló
giailag a carat alatti dűclios kötött*/

A mai elméletek közül as látásik Objekt ívnek, mely sse- 

rint a feltétele о kapcsolatok kialakításában mindenkor az

*$*»,.* a iiü ."'41 Adu. Ä .J? Jl. M wt if-ч Min Élt Щ J ". *10*'%$'*$ к W. Ш. JI'V **».kisarolagosan* -.ehet as euuso&oos asnek részt 9 de
agykéregé a vesoté sserep, de bonyolultabb kompi©:: tanulás

idegrendszeri egység, struktúra együttes, ösooehragclt mű
ködésére van szükség*

Ssolnou kell más a köznapi életben 

do idogélettonilag, morfológiailag idekötött jelenségről; 

a gátlásról*

idesorolható,

III. * IJegetiv » tanulás * gátlás! jelenségek
Bár a feltételes kapcsolatok kiépítésénél jólestem, hogy 

esek a reflerfolyasmtok időlegesek* Es as idulegeoség is 

feltételezi, hogy a kiépítési folyamattal ellentétes irá
nyú folyamat is kell, hogy látessen - es pedig a gátlás!

idomuló,folyamat, nélküle elképzelhetetlen а
rugalmas magatartási forma kialakulása*
Uár Pavlov is mogállapította, hogy a központi idegrendszer
ben egyidőben több ingerületi le több gátlás! folyamat
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játosédik lo, és ssorinte os alkotja • a пасуасзг félt ekék 

funkcionális mosGikját”*

:¥№&k tempót
ggt új asolaatlan laser váltja ki est a1*

£lítlÚ3tÍpUöt, UGST, 
cs orientációs reflex ontán Hintem íf elnyomja « as éppen 

bcjátssédé feltételes «оfloret* Jellemsd о gátlásra, hogy 

támadótól független, öröklődő*

. se

2. Vódéteátlási os is qs ogysserlíbb z&tlM tipusokhos 

sorolható - ha aofíyon erde, durva ing** éri as orosnla* 

érsékocorvelt, аз védekezésképpen sátlé folyamattal
reagál*
így megvédi os a^yl központokat éo as érséksaorvek felve
vő apparátusét a túlzott igénybevételtCl * Jollemsdje* hogy 

támadótól füaotlon, öröklődj óe egyénenként váltósé о 

Gátlás 1пс©ГкШзю8Ъ4пек értéke*

3. Iliclvám nár kiépített, feltétele о válaszoló
tartás típusnál fordul old* 1Ыtétele, hOcy a föltételéé
tagért hossaabb időn korosätül raegerdeitéa nélkül hagyjuk 

- bisonyos, egyénenként eltérd idd intervallum után a 

kiépített válása erCa&érjQ csökken, majd * kiöl esik ”. 
JollemsJi: tanult folyamat oldsd лесI a kiolvas sebemé©* 

váltósé, de oindiG f%C alkalmazott ingerek erdőségétől.
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Gálja q gátlásnak* hegy a osUkoágtslon neuro fiai oldalai 
folyamatok kapcsolatát laegesilatetis lehetőséget ad üj 
kapcsolatok kiépítésére, aims olőoegiti as alkslmasko- 

dúst« Pontos MgjegyttnL» hoa/ itt ogy - 

nismusában iflEiorotlcn - aktiv no, jutiv jellegű folyamat
ról van eső.

щ lényege, hoar az Organismus 

n válogatni ” képes as и^гвшш as áaaákeaervro vagy 

idegi köspontra bató ingerek kösdtt. különbséget tud ton- 

Molo-iailag jelentős ás jelentéktelen in
gerek küsött, még akkor is ka osok egy inöovcsoportlja tar
tósnak. Ihmek a differonciáld képességnek kooscMiető, hogy 

feltételes kapcsolatokat ешк от vagy néhány inger válthat 

ki* Ш ш о sok as ingerek ssoropolnek, аз ingerületi fo*- 

lyomt gátolva vas*
JellensŰi q gátlás! típusnak: asorsott gátlás, tanulási 
folyásiét elusi ©eg, ш örökölhető, bonyolult aoQBtor-

4.

ni a

jjjl kiváltába as egynemű, tartás, 

túl erős inger* Bg a monoton inger működteti, fáraestja 

a kérdéses idegpályát ás Uossátortosá Шз pontot*
Ki£áradás ollen un, belső gátlás alakul ki, Jdlwsől: 

negativ előjelű, aktiv folyamat, Öröklődő,
Gál: vádi as erganissaast a kifáradástál*

5* 1
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6, Al у do; a legnagyobb területen szétterjedő gátlás
ról van ssó, emlősöknél, icy a kutyánál is gö agyfélte
kére kitörjodü folyamat, amelynek során as agykérgi cent- 

яшюк aktivitási saintjo különböző ás változó. Ennek a 

k^ÖnhösJségnok tudható bo as alvási periódusok; mély-, 

ás álomképéé alvás váltakozása Pl, alvó kutyák oscragolyó- 

ja időnként sorson mosog; testhelyzetet változtat stb*/ 

Jellemzője, minden természetes alvást aegölos valamely 

beled gátlás* amely eztán szétterjed és biztosítja as 

egéos szerveset pihenését, regenerációját.
Anélkül, ho;y bslebonyolódnék as alvás élettanába, fel-

, hogy as újabb kísérletek oo-tétlenül meg kell jegy' 
kát feltártak a mcskák, kutyák alvásáról# Horuasi kísér
letei olyan hipnogén sojtcooportokát ésáléitól: a medulla 

oblongata rotikulário állományában, amelyek roncsolása 

megszünteti as állatok mélyülvén szakaszát. Ások as un, 
hipnogén sejtek a nyúltvelo középvonalában / rapho / he
lyezkednek ol és sserotonin tartalmúak.

Assel a kis kitérővel nár át is tértem a gátlás! tí
pusok morfológiájára és fisiológiájára. Sajnos oson a te
rületen nagyon kevés a megbízható tudcmáiyos adat, és as 

a benyomásom, hogy a kutatási irányok inkább a tanulás 

mechanizmusának tisztásom fölé tendálnak.
Arai blstos, és nogbizható a gátlással kapcsolatban, as 

a következő*
- ITouronok ssintjén a gátlást as ismert hiperpolorisd- 

cio biztosítja / a sejt belsőjében növekszik as cloktro- 

negativitds./
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- Д köapontl idosrondeoarbon аз ingerület továbbju-
táeának akadályát аз ши gáti6 asimpnai&ok képesít» 13- 
зок аз intomo'aroaália kapcsolatok vagy l&fojesotten 

csak gátlő fts&cióáuak vagy fíátl ék ~ öktiválóks osrik 

vóskóssülók iüGorülot továbbító, a másik vájkősstaók 

hiporpolarisáeióö funkciójú.

Sebái mi as, ami befolyásolja s kutya tanulását, 

oa tartását?
Bájókosódási reflex, amely retikuláris funkció. Аз új, 

váratlan inger, rainto^y beindítja аз agytörsa ” ébroaztű * 

rondoserót, moly astéa aktivizálja аз egész féltőket. I3r- 

re a fisiolőgiai folyamatra épül a követhess « 

a figyelem.
A figyelem mrfoMßSjsdMg а ЫжгХештзЬст és a cortexben 

lokalizálható, valamint minőségileg több, mint a táj bő
södéül reflex, mert ingerkiválasstást éc ©surest feltdto* 

los. Ugyanakkor a kevésbé fontos Ingereket felvevő neut
ronok gátlás alá kerülnek. Вs tömi lohet&rd a jel /saj 
arányból аз olso tag / аз információ /

üct «í

sót.
A figyelőn mecbanismueáaok vizsgálata szempontjából ér

dekesek a Galambos által vógnett тезка kísérletek* as 

agyban pontosabban a hallókóregben mikroolektrádok 

raSgóvel, olyan speciális idogoojtok, létezését tusolta, 

amelyek csak akkor produkáltak akciós potenciálokat, ka 

a kísérleti állat magatartása feleste, hogy ffcPfi«Ш 

Insert.

g£t-
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Ilivel a kutya ód a mac 

oaymással, feltétolcshetu, ho^r as ebok liallókórgóben io 

a fenti jelenséG*

A TOflesosÜKtä tanulás, tanítás köretében feltétlenül 
lényecoo a caadoiati elemek stabilitása. I^y kísérlet Go
rán arra kondicionáltak ogy néraet jufeáoskutyát, hegy

dis éraatttós éri. Áss állat viselkedése ennek E&gfblelóen
otabilisáló&ott t clipssio látványa nyálolválaeatást vál
tott ki, a kör észlelése pedis menekülési rookcidt.
Amikor as olipssis lopsultoági fokát fokosatooon Cfl№ltanr
toni kesétek, a kutya QGy idols sás pontoson tudott dif
ferenciálni kör ás clipssls kösött. Kikutatható a kisér-

аз ollposia lapultság! föleiben egy olyan pont,
ka olyan, hogy as állat percepciója bisooytalani kérdés
sé válik, hogy kört vacy éli pasi st lát-e. Iveesti aas- 

aaakott orientációs pontjait, föllép a két roflessor kol-
lisiója, о епшк küvetkesiében as állat viselkedése 1ш-
dokvát, deaoroaniaált leas, emocionális reakciói pedig 

asélsuoégoosé válnak. niképGésben óo ocyáltalában kutya
tartásban kerülni kell as ilyen kérdéses, bisony talon

koiaoly hátráltató tényeso, eét károsító io leket.
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A s

1. As információ felvét ole / percepció/ receptorok segít
ségével.

2. As információ feldolgosusa ugykórgi szintem
A tulajdánképpen! viselkedés vagy mgatörtásfoaesaa, a- 

ral go információra adott reagálással egyenlő. ta itt 

feltétlenül nog kell állni, 

csak a tanulás

3*

oat a választ már
dönti el,

pót kap a kutya öröklött sajátossága is / veleszüle
tett viselkedési sémái/.

fontos

Sokát a tanulás és as öröklött pszichikai és idec^ondsoc- 

ri sajátoeeág kölcsönösön nyirbálják, vagy éppen erősítik
ifUcsoak. Kincs tálját két vioelke-©gymúet, olyaséval ö

déoi fo:
tett / esek csak gondolati ebsstrokciók/.

A viselkedést meghatározó két legfontosabb tényesé te
hát a rofloacssintű csabályosáo / tanulás / óo as öröklött

colja as állat minden magatartását| as Örökletes morfoló
giai, anatómiai és pasiökológiai sajátságok pedig minden 

viselkedést, még a tanulást is.
/ Elgondolkodtató, hogy a dialektika még a tonuláe-örökle- 

dés viszonyában le érvónycsül./
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Illetve ehSc nagyon lényeges sndnukro, hogy a сзика as 

11a nyílás körüli too trees nyalogatásávol adja шэе аз ürí
tésre as w engedélyt. " Írnak elmaradása kínná érzés, és 

vinyogó hanggal jeleik, Súlyai: IC napoo korban о születési 
súly duplába, IC napos korben pedig a triplába,
21 napos koriaktól kösd feltárulni előttük a világ: ззопШ: 
kinyílik a 12. napon, / bár o&r-két hétig móe homályosan 

látnak/, osaglásuk szervei is egyre jobban működnek, do 

még elmarad kifejlett tármik szimata mögött.
A fülük a 3. héttel / addig aárt /, egyre több ingert fcé- 

poo noc&ülönböstotni. Járásuk bistoooá válik, koadik el
hagyni a kuckójukat. 3-4 hetes körüliben már naponta egy- 

tehéntejet vagy rántott levest is 

koruk kösött megjelenik étrendjükben a busadara vagy a 

kukoricaliszt / naponta ogysser /• 'létük fontos esemé
nye, hogy hónapos korukban kinő mind a négy tejsacm- 

fog. 6 hetes korukro, pedig kinn kell lenni tejmotsső- 

és tej elősápíogolmak is. Est a táplálkozásnál is elő segít
jük, mégpedig a napi egy cseri sárgaborsó, darált Idus vagy 

máj, vagy 1 tojás adagolásával. Születési súlyuk 9 vagy 

lö szorosét kell elérniük 5 hetes korukban.
6 hetes kor körül történi!: as elválasztás, amit igazán 

kell a ffwdámk forszírozni. Sajnos a német juhárak»»

. 4-5 hetes

tyúknál - többssör mint más fajtáknál - előfordul a ssm-
w&c 3-4 lie te a korban is fenyeget

heti a gyámoltalan jószágokat / érdekes, hogy egy szerűen 

kizsigerelik a kölykökot/.
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A napi Ю кп-os átlag cáta, mgac- 6a távolugrácokkal tar
kítva q kor vágáro tornácáé te soá válik a kutya csáaárcu 

Fogasatárol le könnyen meg löket állapítani életkorát* 

nort as 1 ávoa kutya valaaeuny! шЪтС£о®Шк báreo cau-

i'rsáfcosarvoi io ebben a korban úrik el telje cd tuképae- 

cégük Xagnagaeabb fokát* Sonaáosotoson os © növendő kor 

végére tehető* '"üb a msteájjg ársákosorvi ás fiaikat te- 

horbiróképeacág a német jukácslmtyákaál 6-7 cvoa korig 

tart, amit termése© tecen befolyásol a tartás Ш^Шайруе, 
as igénybevétel, a táplálkosás ainocégo, a kiállt beteg
ségek, sérülések mám io.

A nőni mirigyek oSködéee intcnsiwé válik, ugyanakkor
a mgsatniricy mШ» fokosatoson teljesen lecsökken.
A népet jtíbáoscsukák nesi airigyoinek működését, - araely 

kívülről io látbaté-* imrsásaak vagy tüsolécnok neves
sük, Хкшек folyamatáról a kövotkosC ráca bon Írok. Itt ouy- 

oylt jegysok xaog, kogy a csukák előosör 10 hémpos koruk 

körül tűseinek* do torsaéssetoae» ilyenkor még alkalmtla- 

ztok mindenfajta csillái csóró pro. Ilyenkor fokosatos felü
gyelő tot kíván, mart könnyen meglepetés árkot! a ga odúját.

A konok ogy-nácfél évoc kor kösött aetatkosnok elCcsör 

nomséképosmok* Ebben аз о со tkon is egécseégesebb mogvár- 

ni a kottő-, kettő- áo fái úvcc kort* kogy tenyésztésbe ve
gyük. Aa ivarérettcégtol kosdvo a konok feladóit lábbal vi- 

solnok / tosstoostorcm hatáoáraí/*





— HG —

A tiísölu шика i@№ incsrldkony» keresi а kí
nok társaságát. u&r io lobot foja&aasnt#. kojy uralkodik 

rajta a fajfenntartás öcs töm. Előfordult olyan ooot, 

Iioqt a beeárt csuka as ablak ffckevatét тШзакокга rác- 

ta» ős ÍG7 ártott ssabodeággioa. Во щисейЫШ au о toby io
-

As ivorsáa / oestrus / as un. plGivarsási
kezdődik* Es 4~6 napis tartő folyamat# #ю2у»вк során a 

külső neaicsorv necáussad, lyáWMifctrtyája kivörösödik,
A hüvelyből először pár csepp vár, majd Mg# cavóc, piro-

váladők Ürül, A 6* naptól a váladék teraelős measzü-
nik# do a jellegzetes сms «шдашзЛ.

Л tüzelőс а 9, naptól а 14. napic tart. ""looser nyál
kás váladék jelenik meg a pára ajkak körül, és a nemi ssor~

szőrepodeo, / ovuláció /, amely IC-12 órán át tart. Ilyen
kor a esuka tűri áo ijáiiyli a fedeztetést, A porosodás 

gyorsítja a tücsök érését és felropodéoát, ősért a fedez* 

totóst 24-36 óra aülva általában TOgtamétoltatik.
A folyás a 14. mpon elmarad, jólesve a tösolóc vő^őt. 

As állat macp is m&qrugesfk# visszatér a laesoaokott !:o-

Az uiőivaraás két«&érO& mpdg tartó folyását. A wq 

ma termékenyített pete elhalom, felszívódása történik 

ilyenkor. A kanok fcöaeledéeét а шика ilyenkor már 

tűri.
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As utolsó és o&böa logbososabb szakács as irarsAsbcn
1л1. ааакаоа* aely 5-6 hónapig tért. A nőm szervekPüüi

aktivitásának or Cl a Xecoökkenéoe jellemzi őst as időszakot# 

Ш bekövetkezik a ^£#oroékeny:?téo, a csuka vssáioo lőcs. 

A yoeftosoér: állapotában terméssétose» az irarsás kot- u~ 

toloé ssakasaárél ш boesélhatUnk / utéivarsáe és nyugal
mi ílllapot/« A i^gte^ékonyitett peteoejtok 7-10 mpie a 

potovesotőbon Honodnak# A csuka vcs&oűeégé* csak a fedas- 

totóstul osánított ötödik boton lobot bistosai ш@й22др£» 

tani* A ven&eoűég D liétlg tart* A osuka as eleu veöhesodc- 

re 20 béaapo© kora körül érett, és 0 éves koráig alkata»

A kan két- és félévesen tenyéssérett, és 0-10 éves koré- 

is orutoljcs a nsnsuképosséce*
A felnőtt kutya táplálása; naponta egyszeri etetést as 

esti érékre jé tenni, Sicgy a kutya útónná pibemii tudjon#
A népet jidiáoskutya napi energia asükséglett 26GG-2GC0 ka
lória. :.’s körülbelül 0,6-015 1 

Folyadék idénye hébérséklettol függően 1,5-2 liter /ób
ból o, 5 liter táplálékkal elégíthető ki/. Seméosotoocn té
len, oooaol több sajrodagolácsal bistosítjuk a * fűtést«*
Fő tápláléka a büs. A mi kutyánk saorotte a kés saladon faj
táját és fosmáját, kivéve a tÚlfQeseresokét. Üűnyü© а 

nyerobűo, de fertőtlenítés alatt felületét sindlg hirtelen 

megsütöttük# Xeméryitá igényét kukoricaliszt v. dara, riss, 

táosata, aásgabörső, búsa v. árpaáara elégített© ki*

riGognek felel meg.
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Lmteyt oayacok köstű. I:io nenayicágbo» icónyli a UaC 1-, 

CaCG^-, В-t. ások sao7 rácsát a neconásateti coontok Ш- 

tocítják. Cools non ogllánkoran! tЬтб eoantot sxsabad aOni

Vitaminok kösül as A, 3^t Bg, Cf D, E fontoa a kutya 

nara. hiánya cmk okkor okos aavart, lia 3^ do :% kiany-
oik.

A roctoa nüvácyi anyagok élénkítik a kutya bálnuködá-
cót, osárt ávatoecm kell adacolni. Ш napi 100 er bw?oo- 

щг&га 1 Qcőmicácüs bálaÖködáet bistanítottunk kutyánknak.

liúot. A tálcát xkéoST boton lapocskára tottük, Agy 

too tartásiban tudott ormi. 1 tolmradákot сейш non hagy
tunk a tálcán, a fürtösének, betocoócok olkorüláca miatt. 

Bvée után Kbé íél-litcrnyl v±3öt kapott.
A nüvonüáк kutyák, valamint а csukák fokocott

хслогде MSuka^letonok kie^ositeooro nóta kot-гшгда al- 

1за1оажю1 г.юсло1о1 a ^olonleg xoroalooban leve ebtupaser
a Protecan. Pohárjotartalma 45-55 Я, soirtartalm 14-1G £,
n-uontoc asárosaayos tortáim poüic 14-10 £, аз áavúny 1 

és xyomlenoken / Па, Cl, Ca otb./ kívül von bozmo karo- 

tin, 3,, B2, 3g, provitamin, valamint PB-foktor is.
pótolja.

Aa óloviléc álialánoc jeloucoco a kutyákat 

ol. négylábú barátaink non tartósnál: a Uoaosű ólotű ál
latok kosé.

kerüli
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összefoglalás

Dolgozatomban igyekestom a német juhászkutya magatartását 
befolyásold tüdősöket csoportosítani * helyenként récsle- 

tesőbb, máshol igén vázlatos leírásukat adton.
.:шюк oka, hogy a visagált fajta viselkedését alapvetően 

megsntérosd adottságokat ás ások morf oldalai bélyegeit a- 

karton kiemelni, ':isá sorban as érséksservc2»t / ssagld, 

hallds Iáié, tapintd/, mint as orientációs viselkedés a- 

lapjai. Pl* Ab a tény, hogy a kutya ssenobol hiányaik а 

fovea centralis, nos csak a látás nádját, élességét hatá
rossá raoßl honon maga tartását les as állat soha

firkálja egy helyre tekintetét*
Sót, lm ilyet tapadta! aás élőlény részéről, ast ellen
séges gosstusnak, illetlen kíváncsiságnak árai, esért gynk- 

ran tárnádé viselkedéssel reagál.

néS
mereven ogy pontra.

itieaclondu szervrendszernek tartotton még as ide^nö-
esert. üűl-rodéso folytán két alapvető viselkedési add kü- 

lönböstothető meg*

1* _P£ráns Xi£Q2keő££& gdjls minden olyan cselekvéesor, 

okol a kutyát döntéseiben 

voen befolyásolja, viselkedésével alakítja környezetét as 

állat. As ember sseropo о viselkedési mdd formálásában, 

hogy о jdt, a helyeset jutalmazza. dohait: válasz megkülön
böztetés vem, sot a válása sűrűségét, erősségéi, befolyá
solni tudjuk.

tudják befolyásolni. < slak-
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2* Válásaolo visolkodúss ulnpvotuea kútfúlo változattal* 

a feltétlen illotvo a foXtútoles válnosolú. Alapjuk о pav
lovi foltútion, illotvo fcltútoloo roflcn» A vulassolő vi

cc a niricyckkel úc a sümi ismoláml kapcsolatos. Itt onli- 

too meg, hogy makrón haesmálják helytelenül a föltételen 

válaesolú viselkedés terminológiáját. A feltételes inger 

ПШ a helyettesíti ü a feltétlen ingert í A foltútion in
ger поил voositi öl fisiolŐGiác körűimének kösütt kiváltó 

hatását - a feltételes ráfion kúpsúoo soros aca#
Csupán ©з/ új kapcsolat kiinduld pontjául szolgál* Inkább 

ocllúronüelúsopöl, összekapcsolásról van bzó, üq

holy©ttoöltésről* A fcatiokbul as is köwörosik, 

косу a válassoiú viselkedés, «Bt&aégeserta. olyan viselke
dés Oleoobbul állunk, saolyok aár olovo rofteoö kont- 

roll alatt vannak, válasa-aoiícUlUaböstc^túare nincs oád.
A válása erősségét ua inger orusöégo határossá meg: a faj
ra jellemé ingarküssöbök között.

o-

A kutyák tanulását alapvetően ás egyedenként károm ne
uro fiziológiai folyamat határossá sec*

1« Mp^yopdff:arl и41У«в intontiaitáa-
nál lép föl hntáa? vagy védogátláe* hol van as ingerületi 
vas? gátlás! folyam tok fcüseübértéfco.
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Pl, Аз erős gátlást tás&folyamtá kutyáknál a negativ fel» 

tételes roflerek könnyen kialaki tlm tok, éppen esért küny- 

nyen Óe $61 ültSevonoíéJjmúz* / 

u.n. gátlásos kutyákból, akiknél a batdrgátláook а/ото ki
alakulására, a gátlás! folyassatok tülsülyára vonatkozik 

a jelso./

2* ffifflenaSlynj Ш as ingerületi ás
gátlóéi folyoraatok cgyonoálybun vannak - kiogyenmSlyosott 

kutyáról § Ш os ingerületi folyamat dóráinál - féktelen ku
tyáról* Ш a gátlás kerül túloitlyba - gátlásos kutyáról 

bessálhctttdk.

tóvossiendő össze аз

■V

3. WP&$*№L*äm ^Goutatja, kegy
milyen gyorsan váltódik át os ingerületi folyami gátló
éi folyamttá, va^y fordítva. Pl, A $6 mozgékony©ágé ku-
tyóknál elég 10-15 társítás a rögsiteit rofle:: mgvóltos- 

tatóeálios*
Beess mozgékonyságé kutyáknál - 6a ilyet ón is megfigyel
hettem - hatszor, tiscser több társító© kell !

Odáig! tapasztalatok alapján, Мзеиуов korreláció feltó- 

teloshető a kutya kiképezhetóságé» tanulási gyorsasága
között. / antropotropissiuo вós antropotropi 

lies kötődési készség/. íb itt kapcsolódom a másik lénye
ges váltósáét kosé okceoporthos аз urbctniaációlios ее а
dcmjoasiikációhos• Bs a jövet illetően is fontos alakitó
tényosé less.



*
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késsleteacn foglalkoztán a kutya életének kritikus 

periódusaiban történt eseményeivel*
Alapvető érséa a kutyái: életében a fcSsöanágl vonass,

a társas hajira, Ывш ebből falsad körsyoscte élolé-
goinak, Gyakran a családnak a szeretető* .asért » busé- 

GQO, mint a kutya”*

TéclQ. anayit szeretnék oegjegyoaai, Ьосу an áltálán vá
lasztott* és оМюз hasonló témák / otoló-iai, morfológi
ai, amtéalai / oo/ ój tudomány ágat képvisel, 3y©t
m " viselkedés vary naoatartás -©»etika « névvel illet
nek / behaviour oonotios/* E tudómba éc előtt - nacsroo

- icon nséloo perspektíváid 3’dvő áll,

a ssorsot osino, a tödé felépítése vagy a

Végül Ж{$е8а&8ю8а raindacokmk a ao£ltrégét, akik a 

dolgosatoo noclrását lehetővé tették, és а тМкйё&ш a-

У
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