A Kutyával együttélés szabályai
Kedves Gazdik!
Először is szeretnénk köszönteni benneteket a mi kis csapatunkban! Köszönjük, hogy minket választottatok és reméljük, hogy ezzel az
összefoglalóval tudunk segíteni nektek, hogy a kutyátokkal való együttélés boldog és problémamentes legyen!
Amikor elérkezik a pillanat, hogy kutya kerül a családba, arról álmodozunk milyen harmonikus, boldog együttélésnek nézünk elébe.
Ez sok esetben így is alakul, ám nem minden kutya-gazda élete problémamentes. Vannak helyzetek, amikor elkezd kicsúszni az irányítás
a kezünkből, kutyánk elkanászodik, miközben úgy gondoljuk, mi mindent jól csinálunk és nem értjük, mi csúszhatott félre. Mi abban
szeretnénk segíteni nektek, hogy megtaláljuk, hogyan hozhatjuk helyre a problémákat.
Kutyánk folyamatosan kommunikál velünk, azonban mi gazdik gyakran nem értjük, vagy egyszerűen észre sem vesszük. És bizony ez
fordítva is ugyanígy van. Minden gazdi szeretné, ha kutyája szófogadó lenne, aki viszont sok esetben nem ért meg minket, félreérti a
mondanivalónkat, vagy egyszerűen csak nem akar szót fogadni nekünk.
A probléma összetett, minden kutyánál és gazdánál más és más, de létezik pár olyan alapelv, ami minden kutya esetében igaz. Azért
állítottuk össze ezt a néhány alapszabályt, hogy segítsünk megértetni magunkat a kutyánkkal és végre egy nyelvet beszéljünk!

-------------------------------------------------------------------------------

Az ember és
a kutya
a közös célokért

Réges-régen a mi őseink és az “ős”kutyák közös céljaik elérése érdekében elkezdték építeni az egymás közti
viszonyt. Együtt dolgoztak a vadonban, közösen vadásztak, így megnövelve mind a két faj túlélési esélyeit. Az
emberek megosztották a kutyákkal zsákmányukat, élőhelyüket és menedéket adtak nekik, amiért cserébe az
állatok őrizték a táborhelyüket és jelezték, ha idegen közelített. Ez az együttműködés mind a két fél számára
kölcsönösen előnyös volt.
Az ember és a kutya kapcsolata – visszanyúlva egészen az ősi kapcsolathoz – „vezető és együttműködő”
szerepekre bontható le. Régen az ember és a kutya közösen vadászott, együtt derítette fel az új területeket
és a kutya jelzését követve együtt védték meg az otthonaikat. Később ez a kapcsolat folyamatosan alakult, de
a lényege mit sem változott. A juhász, aki együtt dolgozik a kutyáival, a mentőegységek, akik mentőkutyákat
használva életeket mentenek, vagy a rendőr, aki kutyájával teljes összhangban vadászik a rosszﬁúkra. Ezeknek
a kapcsolatoknak ugyanaz az alapja: a vezető és az együttműködő tökéletes összhangja.
Az első ember-kutya kapcsolat óta a világ rengeteget változott, és ahogy telt-múlt az idő, egyre kevésbé tudtunk négylábú társunkkal szót érteni. A mai modern világban nekünk, embernek újra meg kell tanulnunk a kutyák kommunikációját, de ugyanakkor meg kell tanítanunk a velünk élő kutyáknak, hogy hogyan érthetik meg a mi közléseinket. Nem
szabad elfelejtenünk, hogy két különböző fajról beszélünk. A legfontosabb lépés a jó kapcsolat kialakításához a közös
kommunikációs csatorna megtalálása saját magunk és kutyánk között, mindegy, hogy az szóban vagy testjelekben
mutatkozik meg.
Vegyünk alapul a kutya és a macska, a jegesmedve és a szánhúzó kutya, vagy akár a delﬁn és az ember kapcsolatát.
Bár mind különböző fajok, mégis képesek olyan közös kommunikációs módot kifejleszteni, mellyel problémák nélkül
tudnak együttműködni és egymás mellett élni. Ugyanez a kapcsolat mindennapi életünkben is jelen van. A közös
séták, gyakorlások, játékok, kutyás sportok (frizbi, agility, dog dancing, stb.) mind a kutya és gazdája együttműködésén
alapulnak és segítik a még jobb kapcsolat kialakulását.
A gondok akkor kezdődnek, amikor mi nem vezetőként és kutyánk nem együttműködőként viselkedik. A kutyák
ösztöneikből fakadóan hierarchikus társadalomban élnek, ezért nekünk kell megmutatnunk négylábú társunknak,
hogy hol helyezkedik el és mi a szerepe a családban. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy megtanuljunk kommunikálni
egymással.
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Hazaérkezés

Hibás viselkedés
Amikor hazaérkezünk, legtöbb esetben kedvencünk már a kapuban, ajtóban vár ránk, örömében nem hagyja, hogy
belépjünk, levegyük a cipőnket, letegyük a vásárolt dolgokat, szatyrokat, stb. A gazdik ilyenkor önkéntelenül is megsimogatják, üdvözlik a kutyát és csak ez után foglalkoznak minden mással.

Magyarázat
Ezzel a viselkedéssel azonban akaratunkon kívül megzavarjuk a kutyánk rangsorban elfoglalt helyét. A vezető soha
nem köszönti az alacsonyabb rendű társait, mikor visszatér a területére, teljesen közömbös marad. Azzal, hogy a
kutyánkat üdvözöljük először, amellett, hogy magunk fölé helyezzük a rangsorban, a család többi tagját (akik esetleg
már hazaértek addigra) automatikusan a kutya alá soroljuk, hiszen üdvözlésünkkel a kutyát vettük előre.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kutya nem ismeri az „udvariasság” fogalmát. Nincs rá igényük és természetüktől
teljesen idegen, hogy a vezér így viselkedjen mikor hazaér. Az emberi társadalomban szociális elvárás, hogy mikor
belépünk valahová, illik köszönni, a kutyáknál viszont nincs ilyen gesztus egymás felé, hiszen ők ösztönből működnek,
csak az alsóbb falkatagok üdvözlik a fölöttük állókat.

Helyes viselkedés
Amikor hazaérkezünk, soha nem vegyünk tudomást a kutyáról addig, amíg meg nem nyugszik. Mindig előbb
köszönünk a család ember tagjainak, majd intézzük el a szokásos hazaérkezés utáni tennivalóinkat (lepakolás, kézmosás, átöltözés, stb.). Amikor a kutya már nem akarja erőszakosan kivívni a ﬁgyelmünket, akkor hívjuk oda magunkhoz (fontos, hogy soha nem mi menjünk a kutyához) és megtörténhet az üdvözlés.

-------------------------------------------------------------------------------

Elmenetel
otthonról

Hibás viselkedés
A legtöbb gazdi minden egyes alkalommal, amikor a kutyától való elválásra kerül a sor, hosszasan búcsúzik kis
kedvencétől, miközben biztosítja róla, hogy nemsokára hazaér, addig kedvence legyen jó kutya és vigyázzon a házra.

Magyarázat
Ezzel a viselkedéssel kutyánkban azt a tévhitet erősítjük, hogy minden alkalommal, amikor elhagyjuk a falka területét,
az ő engedélyét kérjük. A kutya nem érti az emberi beszédet, szavakat, ő csak annyit érzékel a viselkedésünkből, hogy
elmenetel előtt beszélünk hozzá, kedélyállapotunk megváltozik, frusztrálttá válunk és közben őt helyezzük előtérbe.
Ennek hatására kialakulhat kutyánkban több nemkívánatos viselkedés, mint pl. a szeparációs szorongás.

Helyes viselkedés
Amikor elmegyünk otthonról, akkor sose köszönjünk el a kutyától, mindegy, hogy 10 percre vagy egy egész napra
hagyjuk magára. Szó nélkül lépjünk ki az ajtón. A„vezető” akkor jár ki-be a saját területéről, amikor neki tetszik, nem kér
engedélyt a falka többi tagjától. Fontos újra kiemelni, hogy a kutya nem ember, nem ismeri az udvariasság fogalmát.
Számára a vezető oldaláról ez a normális viselkedés.

-------------------------------------------------------------------------------

Sétáltatás
Lakás, kert
elhagyása

Hibás viselkedés
Nincs is mulattatóbb látvány, mint amikor kinyílik egy ajtó és egy kutya, mint akit ágyúból lőttek ki rohan előre, maga
mögött rántgatva a lakás bezárásával küzdő gazdáját.

Magyarázat
Mivel a falkában élő ragadozó állatok mindenhová rangsor szerint közlekednek, az ajtón való kilépéssel is biztosíthatjuk
a rangsorban elfoglalt szerepünket. A területek elhagyásakor a vezető halad elöl és a falka csak a jelzésére követi őt.

Helyes viselkedés
Amikor elindulunk sétálni, mindig mi legyünk az elsők, akik kilépünk a házból/lakásból. Több ember esetében mindenkit engedjünk magunk elé, míg végül csak az a gazda marad, akinél a póráz van. A kutya csak akkor léphet ki az ajtón,
ha erre engedélyt kap. Ez nem csak a falkasorrend szempontjából fontos, de sok baleset is megelőzhető, hiszen így
biztosak lehetünk benne, hogy nem szökik el, nem rohan ki az úttestre vagy ront neki egy másik kutyának azáltal, hogy
engedély nélkül megy ki a nyitott ajtón. Ez a szabály természetesen minden új területre egyformán vonatkozik, legyen
az kertkapu, lift, futtató és minden, amivel a séta során találkozunk. Hazaérkezéskor ezt ugyanúgy tartsuk be.

Pórázon való
sétáltatás

----------------------------------------------------------Hibás viselkedés
A sétáltatás szinten minden kutya-gazda kapcsolatban egy kritikus pont, mivel a kutyák nagy többsége otthon tökéletesen viselkedik, de amint kilép a külvilágba, kezelhetetlenné válik. A legtöbb gazda szembesül a problémával, hogy
az otthon nyugisan viselkedő kutyája az utcára lépve valósággal megvadul, és hiába fulladozik a nyakörvtől, hiába
minden szólongatás, rántgatás, a kutya minden irányba húz és csak arra nem akar menni, amerre a gazdája szeretné.
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Magyarázat
Ennek a viselkedésnek az oka, hogy a séta folyamán a kutya kilép egy megszokott, ingerszegény környezetből és
hirtelen rengeteg információ éri, beindulnak az ösztönei (élelemszerzés, a falka védelme, terület felügyelete, stb.).
A szabályok betartásával könnyebbé tehetjük a sétákat, hiszen a vezetői szerep átvételével kutyánk válláról levesszük
az irányítás terhét és neki csak annyi dolga marad, hogy játsszon, szaglásszon, ismerkedjen és szót fogadjon.

Helyes viselkedés
A séta során törekedjünk arra, hogy ne a kutya irányítson minket. Sosem arra haladunk, amerre a kutya húz és sosem
olyan tempóban, amit ő diktál. Ha elkezd odarángatni valamihez, ne engedjük neki, hanem menjünk az épp ellenkező
irányba. Persze lehetünk ﬁﬁkásabbak és irányíthatjuk mi a zöld terület felé, had végezze el a dolgát, de így a mi akaratunk érvényesül és nem a kutya akaratának leszünk alárendelve. A kutya szemében nagyon nagy a különbség.

-------------------------------------------------------------------------------

Közös
programok
a gazdival

Hibás viselkedés
Nincs is aranyosabb, mint mikor ebünk hozza oda hozzánk a játékát és kéri,hogy dobjuk el, játszunk vele, odateszi a
fejét a térdünkre, bökdösi a kezünket, hogy simogassuk meg, vakarjuk a hasát, engedjük fel a kanapéra. És abban a pillanatba, hogy eldobjuk a labdát, megvakarjuk a füle tövét, vagy felkapjuk, máris a kutya akaratát hagytuk érvényesülni.

Magyarázat
Kutyánk észrevétlenül is képes minket saját akarata szerint irányítani, gyakran úgy, hogy észre sem vesszük. Minden
olyan foglalkozás, amit a kutya kezdeményez, az-az ő vezetői pozícióját erősíti, a gazdi pedig észrevétlenül is alárendeli
magát a kutya akaratának és ezzel szépen lassan a kiszolgáló személyzetté alacsonyodik a kutya szemében.

Helyes viselkedés
Természetesen mindenki szeret játszani, szereti simogatni a kutyáját, kényeztetni, ám ennek is megvan a maga módja,
és a kutya számára rengeteg információt hordoznak még akkor is, ha nem tudunk róluk. Lehet szeretgetni, simogatni,
dögönyözni, lehet vele játszani, labdázni, birkózni (hiszen mi másért tartanánk kutyát?), de mindig csak akkor, ha mi
kezdeményeztük. Minden játékot, simogatást mi kezdjünk és mi is fejezzünk be. Ne akkor legyen vége a játéknak, ha
a kutya megunta és otthagy minket. Minden játékból mi jöjjünk ki győztesen. A labdát, rongyot, játékot mi szerezzük
meg tőle a végén, ezzel is erősítjük pozíciónkat a szemében, mint vezető.

-------------------------------------------------------------------------------

Etetés

Hibás viselkedés
A gazdik gyakran élnek abban a tévhitben, hogy a kutya ember, úgy gondolkozik, úgy érez, sőt, még a szervezete is
ugyanúgy működik mint a miénk. Éppen ezért hajlamosak vagyunk a kutya előtt egész nap kint hagyni az ételt, a
rendes étkezések mellett beiktatni egy kis nassolást, engedni a kutya kunyeráló tekintetének és bedőlni neki, ha a
kutyánk válogat az ételek között.

Magyarázat
Az etetés szintén egy olyan rítus, aminek a kutyatulajdonosok nem tulajdonítanak elég nagy jelentőséget, pedig ebből
is nagy előnyt lehet kovácsolni a kutyánkkal szemben ha helyesen járunk el. Gondoljunk csak bele, hogy ha kutyánk
egy csak kutyákból álló falkában élne, akkor megengedhetné-e magának, hogy válogasson az ételek között, vagy otthagyja a kajáját és idővel visszatérjen? Természetesen nem, hiszen társai azonnal felfalnák amit otthagyott. Arról nem
beszélve, hogy a “zsákmány” átengedése a vezető részéről egy olyan kegy, amit mindig kutyának meg kell tanulnia
értékelni.

Helyes viselkedés
Mivel a kutyák mindig rangsor szerint esznek, itt is megmutatkozik, hogy ki hol foglalja el a helyét a falkában/közösségben. Fontos, hogy először mindig a család egyen és a kutya csak utána. Napközben ne nassoltassuk, ne kapjon az
asztalról falatokat miközben mi eszünk. Szokja meg, hogy miután mindenki evett, ő csak utána kapja meg a részét, a
saját vacsoráját. Nagyobb családban érdemes felváltva etetni, hogy ne mindig csak egy családtaggal kösse össze az
étkezést.
Miután elkészítettük a kutya eledelét, ültessük le és ne engedjük addig az ételhez nyúlni, míg erre mi nem adtunk engedélyt. Az elején kérhetünk segítséget valakitől, hogy ha kutya belevetné magát a tálba, pórázon segítsen megtartani,
amíg az engedélyt nem kapja meg rá. Később már azt is elvárhatjuk a kutyánktól, hogy etetés előtt a mi szemünkbe
nézzen és ne a kaját bámulja, így is elismerve, hogy az engedély a falka vezetőjétől jön.
Amikor a kutya megkapta a ételét, hagyjuk magára, had egyen nyugodtan. Ne pesztráljuk, zavarjuk evés közben, ezzel
elkerülhetjük az élelemféltés kialakulását, vagy a habzsolást. Soha ne vegyük el tőle az ételt, amíg eszik, hiszen ha azt
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egyszer átengedtük neki, akkor az az övé! Abban az esetben azonban, ha kedvencünk nem nyúl az ételhez rövid időn
belül (pár perc) , akkor vegyük el tőle és aznap az etetés kimarad. Másnap ugyanezt hajtsuk végre, ha megint nem nyúl
hozzá, vegyük el ismét. Tisztelnie kell az általunk „megszerzett zsákmányt”, amit átengedtünk neki. Ugyanígy
járjunk el akkor is, ha evés közben otthagyja az eledelt és nem tér vissza hozzá. Hangsúlyozzuk, hogy ez normál esetben van így, ha a kutya beteg, vagy valamilyen emésztési gondja van, mindenképpen kérjük ki orvosunk tanácsait.
Alapvető fontosságú, hogy a kutya eledele ne legyen kint egész nap, ez a ragadozó életviteltől teljesen idegen. Gondoljunk csak bele, hogy ha egész nap ehet, milyen megterhelést jelent az amúgy nem erre berendezkedett, ragadozó
életmódhoz kialakult gyomrának. Az étkezések száma kortól függően változik: 8 hónapos korig – a bevésődéses
korig – napi 3x, 3 éves korig – kamaszkor – napi 2x, és 3 éves kortól már elegendő a napi 1x étkezés.
Az élelem és az étkezés nagyon fontos része a kutyák életének, tehát kezeljük kellő komolysággal, különben sokféle,
nem kívánt dolgot idézhetünk elő, mint például az elhizlalás, a kutya szervezetének folyamatos terhelése, ﬁnnyásság,
válogatósság, rendszertelen táplálkozás, stb.

-------------------------------------------------------------------------------

Behívás,
visszahívás

Hibás viselkedés
Nincs is annál bosszantóbb érzés, mint mikor szólunk a kutyánknak egyszer, hogy jöjjön vissza... majd még egyszer...
és még tízszer és a füle botját sem mozdítja, rosszabb esetben elindul az ellenkező irányba egy kaján vigyorral a fején.
Ilyenkor a legtöbb gazdi rakoncátlan kutyája után indul, nagy nehezen becserkészi, pórázra teszi és hazaráncigálja. De
mégis, mit szűr le ebből a kutya? Számára hogy hívják egy remek fogócska kezdete, ami azzal zárul, hogy pórázra teszik
és véget ér a séta. Ezek után természetes, hogy nem szívesen mennek vissza a gazdik hívó szavára.

Magyarázat
Sok gazdi küzd a behívással/visszahívással, ennek is különféle okai lehetnek, többek között, hogy egyszerűen nem
érti mit jelent a “Gyere ide!” vezényszó, vagy a kutya éppen a fent említett szabályok alkalmazásának hiányában nem
vezetőként tekint a gazdájára és így nem érzi kötelességének, hogy reagáljon a behívásra.

Helyes viselkedés
Az eddig felsorolt feladatokkal a behívás sikeressége és gyorsasága nagy mértékben növelhető, mivel a kutya felett
átvehetjük az irányítást, vezetőnek tekint minket, akinek a szavára minden esetben hallgatnia kell. A másik fontos
lépés, hogy megértessük kutyánkkal, hogy mit is jelent e hívás és hogy elhitessük vele, ez egy jó dolog. Gyakran elkövetett hiba, hogy a gazdi elengedi a sétánál a kutyáját és csak akkor hívja magához, amikor véget ér a séta, a játék, a
szaglászás és elindulnának haza. Természetese, hogy ezt egyik kutya sem szeretné.
Az első és legfontosabb lépés, hogy a kutyánkkal megszerettessük a behívás gyakorlatát. Érdemes a gyakorlást a
lakásban kezdeni, ahol nincsenek zavaró körülmények és a kutyánk csak ránk ﬁgyel. Vegyünk magunkhoz egy nagy
adag jutalomfalatot (lehetőleg valami különlegeset válasszunk, például sajtot, apróra vágott virslit, párizsit) és kezdjünk el mászkálni a lakásban. Egy váratlan pillanatban guggoljunk és mondjuk ki a kutyánk nevét, majd a behíváshoz
használni kívánt vezényszót (pl. Gyere ide! vagy Hozzám!). Fontos, hogy ne a kutya nevét ismételgessük, mert azzal
csak a ﬁgyelmét hívjuk fel, hanem kössünk hozzá egy vezényszót, hogy megértse, mit is szeretnénk. A legtöbb kiskutya
a guggoló emberekhez azonnal odaszalad. Amint odafutott hozzánk, nagyon dicsérjük meg, kapjon egy jutalomfalatot és már lépjünk is el mellőle. Fontos, hogy ne vigyük túlzásba a simogatását, mert sok kutya besokall tőle és
elveszíthetjük a lelkesedésüket. Lépjünk arrébb pár lépést és ismételjük meg a feladatot. Egyszerre 4–5 alkalomnál
többször ne gyakoroljunk, hogy kutyusunk ne unjon rá a feladatra és következő alkalommal is ugyanilyen lelkesen
várja. Ha kutyánk szívesen játszik, akkor a jutalomfalatot néha lecserélhetjük a kedvenc játékára és azzal is motiválhatjuk, hogy minél lelkesebben szaladjon hozzánk.
Ha a lakásban már biztosan megy a kutya behívása, akkor elkezdhetünk külső terepen gyakorolni. Elsőre érdemes
olyan területet választani, ahol biztosan nem érheti baleset és lehetőleg kevés a zavaró tényező. Az első pár alkalommal érdemes a kutya elengedését hosszú-vezetőn kezdeni, ami lehet egy 15–20m hosszúságú szárítókötél, szörfkötél,
erősebb spárga (kutya méretétől, súlyától függ) amire felszerelünk egy karabinert amit a nyakörvre kapcsolunk mint
egy pórázt. Megfogjuk a végét és hagyjuk, hogy a kutya ezen a 15–20m-en belül bármerre mozogjon, szaglásszon,
szaladgáljon. Egy idő után aztán mondjuk ki a kutya nevét és a már begyakorolt vezényszót. Ha a kutya odajött hozzánk,
akkor nagyon dicsérjük meg, simogassuk, kapjon egy jutalmat és azonnal adjuk ki neki a „Mehetsz” vezényszót, lépjünk el tőle és engedjük újra önállóan szaglászni, barangolni. Ezt ismételgessük a séta alatt többször és majd csak az
utolsónál tegyük rá a pórázt és induljunk el haza. Így a kutya nem azzal fogja kötni a behívást, hogy vége a mókának.
Abban az esetben, ha a kutya nem reagál a hívásra, kezdjünk el a vele ellentétes irányba futni és közben hívjuk. A legtöbb kutya a távolodó gazdi látványára pánikba esik és azonnal utána szalad, de ha ez sem lenne elég, ott van a kezünk-
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ben a hosszú-vezető segítségnek, ilyenkor kicsit meghúzhatjuk a kötelet, hogy megindítsuk kutyánkat a megfelelő
irányba. Ha ezután odajön, ugyanúgy dicsérjük meg, mintha magától jött volna oda. Ha a kis rántásra sem reagál, egész
egyszerűen bevontatjuk a kutyát a kötél segítségével és fontos, hogy a dicséret itt se maradjon el! A behívás akkor lesz
tökéletes és minden helyzetben 100%-os, ha a kutya azt pozitív dologgal köti össze.
Behíváskor soha ne menjünk a kutya felé, mert kutyánk egy idő után hajlamos lesz azt gondolni, hogy a behívás azt
jelenti, hogy a gazdi szalad utána. Ha muszáj érte mennünk, akkor közben már sose hívjuk, hogy ne kapcsolja össze a
két dolgot.
Ha hűséges társunk minden helyzetből, minden körülmények között visszajön hozzánk, akkor elhagyhatjuk a hosszúvezetőt és a jutalomfalatot is csökkenthetjük, de időnként azért nyugodtan lepjük meg egy kis ﬁnomsággal, így
erősítve a behívás stabilitását.

-------------------------------------------------------------------------------

Lefárasztás

Hibás viselkedés
Arra a kérdésre, hogy mennyit sétál a kutya, 2 típusú választ szoktunk kapni. Az egyik, hogy “Az enyém lakáskutya,
nincsen szüksége sok mozgásra.”, a másik válasz pedig, hogy “Minek vigyem sétálni, ott az egész kert, annyit szalad
amennyit csak szeretne!”. És aztán felmerül a kérdés, hogy a kis kedvenc vajon miért teljesen kezelhetetlen, miért
tombol, rombol, ugat egész nap...

Magyarázat
Nem létezik olyan egészséges felnőtt kutya, akinek elég az, ha naponta kétszer leviszik, hogy elvégezze a dolgát
egy zsebkendőnyi füves területen. Kertben tartott kutyáknál szintén nem elegendő, ha a kutya csak a kert szabadságát élvezi, hiszen az ismert környezet hamar ingerszegénnyé válik a számára. Egy idő után ha a kutya nem tudja
levezetni a felgyülemlett energiáit, akkor előjöhetnek viselkedési problémák (akár agresszió is), a kert vagy lakás
rongálása, a kutya szökőssé válik, túlérzékennyé az ingerekre, kezelhetetlenné, a séták pedig (ha véletlenül nagy
ritkán mégis rászánná magát a gazdi) rémálommá változnak. Minden kutya igényli, hogy aktív életet éljen és egy
felelős kutyatulajdonosnak kötelessége ezt biztosítani!

Helyes viselkedés
Hogyan fárasszuk kedvencünket? Erre tökéletesen alkalmasak olyan tevékenységek mint a labdázás, apportozás,
frizbizés, közös futás, biciklizés, más kutyákkal való játék. Megterhelő lefárasztás után mindenképp alkalmazzunk egy
kis levezető sétát vagy átmozgatást, átmasszírozást és természetesen mindig vegyük ﬁgyelembe a kutya egészségügyi állapotát, szükség esetén kérjünk állatorvosi tanácsot. Fontos azonban, hogy ne csak ﬁzikálisan, de mentálisan
is gondoskodjunk kutyánk igényeinek kielégítéséről. Ehhez tökéletes lehet egy kis engedelmes gyakorlás, nyomkövetés, trükkök tanulása. A lényeg, hogy a kutyával töltött idő alatt mi is ténylegesen rá ﬁgyeljünk, ne telefonáljunk,
ne a még hátralévő napi feladatainkkal foglalkozzunk... Ezt a kis együtt töltött időt mind a ketten megérdemlitek!

-------------------------------------------------------------------------------

Felszerelések
Az általunk
használt
és javasolt
felszerelések

Nyakörv
A szövet- vagy bőrnyakörv, bizonyos esetekben a láncnyakörv, amivel a kutyát a legkönnyebben és leghatékonyabban tudjuk irányítani. Fontos, hogy az anyaga ne sebesítse ki a kutya bőrét, legyen kényelmes, de ne
tudja kihúzni a fejét belőle. Természetesen ha az állatnak valamilyen egészségügyi problémája van (légcsövével, nyelőcsövével) akkor a nyakörv helyett a hám használatát javasoljuk.

Póráz
A képzéshez az 1–1,5m-es bőr vagy szövetpóráz a javasolt, amit könnyű megfogni, ugyanakkor garantálja a kutya biztos megtartását. Érdemes ﬁgyelni a pórázon található karabiner méretére, hogy a megfelelő
terhelőképességűt válasszuk.

Jutalomfalat és -tartó
A jó jutalomfalat-tartó elég nagy ahhoz, hogy egyből bele tudjunk nyúlni és minél előbb ki tudjuk venni a
falatot, ugyanakkor ﬁgyeljünk rá, hogy ne akadályozzon minket a mozgásban, könnyen az oldalunkra tudjuk
rögzíteni egy övvel vagy karabinerrel. A jó jutifalat valami különleges a kutyánk számára, amit nem kell sokáig
rágnia. Lehet az kockára vágott sajt, felkarikázott virsli, kis darabokban párizsi. A lényeg, hogy azt válasszuk ki,
amire kutyánk a legjobban lelkesedik.
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Felszerelések
Nem javasolt
felszerelések

Hám
A hám kiképzéshez alkalmatlan felszerelés (kivéve ha a kutyusnak a fent említett egészségügyi problémája
van), mivel pont arra találták ki, hogy a kutya megtanuljon húzni és a az közben kényelmes legyen számára. Nem
véletlenül használják szánhúzó vagy súlyhúzó kutyákhoz, őrző-védő foglalkozásokhoz.

Flexi póráz
Másik gyakran használt eszköz a ﬂexi póráz, ami folyamatosan változtatja a hosszúságát, tehát a kutya képtelen
megtanulni hol van a póráz vége, ezenkívül nem biztonságos, nagyobb lendületnél kirepülhet az emberkezéből
és az engedelmes feladatok végrehajtására is alkalmatlan.

Lánc póráz
Amellett, hogy kényelmetlen, rendkívül balesetveszélyes, egy óvatlan pillanatban könnyen eltörheti az ember ujját.

Szöges nyakörv, elektromos nyakörv, pálca...
Iskolánkban mindennemű erőszakos kiképzési eszköz használata tilos!

-------------------------------------------------------------------------------

Etikett

Kutyásként fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk pár szót arról is, hogyan érhetjük el, hogy környezetünk elfogadjon minket és kutyánkat is. Vannak sajnos olyan kutyatartók, akik hajlamosak elfelejteni, hogy a kutya él a mi világunkban,
nem pedig fordítva. A gazdik feladata, hogy tiszteletben tartsák a környezetüket. Van pár alapszabály, amiket érdemes
betartani, hogy elkerüljük a konﬂiktushelyzeteket a környezetünkben élőkkel és a kutyánk biztonságát szem előtt tartva éljük a mindennapokat. Ne hagyjuk ﬁgyelmen kívül, hogy viselkedésünkkel minősítjük az egész kutyás társadalmat!
A sétáltatáskor közvetlen kapcsolatba kerülünk a külvilággal/szomszédságunkkal. Figyeljünk arra, hogy kutyánk
ne hangoskodjon, ugasson, ne zavarja a környék nyugalmát. Ha az egészségügyi szükségleteit az előtt végezné el,
hogy kiértünk vele az utcára, természetesen takarítsuk fel utána, szükség esetén mossuk fel a folyosót, kapubejárót.
A lépcsőházban tartsuk magunk mellet kedvencünket, ne hagyjuk, hogy szabadon rohangáljon, ﬁgyeljünk rá, hogy ne
ijesszen meg senkit.
A kutyánk ürülékét mindig szedjük fel az erre alkalmas zacskóval és dobjuk a kukába. Mi sem szeretnénk belelépni
legközelebb. Soha ne engedjük, hogy más tulajdonát összepiszkítsa, ne engedjük, hogy más lábtörlőjére, autójára,
hirdetőtáblájára végezze a dolgát.
Ha gyalogosokkal találkozunk az utcán, hívjuk magunk mellé a kutyát és biztosítsuk a nyugodt elhaladást embertársunknak úgy, hogy a kutyát az ellentétes oldalra tesszük, mint ahol a járókelő elhalad, tehát a kutya és a gyalogos
között helyezkedjünk el.
Ha zebrához érkezünk, érdemes megállítani vagy leültetni a kutyát. Ez az ő biztonságát is óvjuk, hiszen ha megszokja, hogy mindig meg kell torpannia, megelőzhető egy esetleges baleset. Hiába látjuk be az útszakaszt, álljunk meg
egy másodpercre legalább, és csak engedéllyel lépjen le a kutya a járdáról.
Ha más kutyással találkozunk, mielőtt összeengednénk a kutyáinkat, mindig kérdezzük meg a másik gazdit, hogy
odamehetünk-e a kutyájához? Szuka vagy kan? Nem harapós vagy esetleg félős-e a másik kutya? Nincs-e valamilyen
egészségügyi problémája? Futtatóban ugyanez a helyzet! Mielőtt belépnénk a területre, kérjünk engedélyt a többi
gazdától a biztonságos együtt kutyázás érdekében. Akár az utcán, akár a futtatóban vagyunk, soha ne tévesszük szem
elöl a kutyánkat! Mindig legyen rajtuk a ﬁgyelmünk és fokozottan ügyeljünk, ha mások is jelen vannak, legyen
az ember vagy másik kutya.
Tömegközlekedési eszközökön a kutyának is rendelkeznie kell érvényes vonaljeggyel, kötelező felszerelés ilyenkor a
póráz és a szájkosár. Érdemes odaﬁgyelni, hogy felszállás után lehetőleg úgy helyezkedjünk, hogy ne zavarjuk a többi
utast, illetve a kutyára is legyünk tekintettel, nehogy rálépjenek a farkára vagy becsípje a busz ajtaja.
Reméljük, hogy a fent említett ötletek, tanácsok segítenek abban, hogy problémamentessé váljon az
együttélés a nem-kutyás embertársainkkal!

------------------------------------------------------------------------------Természetesen a kutyák működése ennél jóval bonyolultabb és léteznek olyan speciális
problémák, amelyekre nem elegendő pusztán a fenti szabályok betartása, de ha a gazdik
elkezdenek négylábú társukkal egy, mindkét fél számára érthető módon kommunikálni,
máris tartalmasabb és hálásabb lesz az együttélés és ezek segítségével elkerülhetők a
viselkedési problémák és a szófogadatlanság.
Soha nem késő rálépni a helyes útra! Tanuljunk meg együtt kutyázni!
Minden felmerülő kérdéssel, problémával forduljatok hozzánk bizalommal!

Akela Kutyaiskola
1151 Budapest, Felsőkert utca
06 70 619 1401, 06 30 567 7979
info@akelakutyaiskola.hu
www.akelakutyaiskola.hu
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