
A biológia és én – avagy – a kutyákhoz fűződő kapcsolatom 

A témaválasztásom nem véletlen. Már az iskolában is sokan tudjátok, hogy saját kutyáinkkal 

kiállításra járunk és az otthoni kiképzésben nekem is nagy szerepem van. Így tehát sok 

élmény és tapasztalat fűz a kutyákhoz. 

Először szeretném veletek megosztani a kutyákkal kapcsolatos ismereteimet. A kutyák 

testfelépítését, testrészeit az ábra mutatja.  

A kutyák a farkasoktól származnak. Több mint 10000 évvel ezelőtt kezdte az ember 

szelídíteni és háziasítani őket. Akkoriban a farkasok egész Európában, Ázsiában és Észak-

Amerikában is honosak voltak. Több méretben és színben fordultak elő.  

Az évszázadok alatt több mint 400-450 kutyafajta alakult ki teljesen eltérő tulajdonságokat 

hordozva magukkal.  

Van néhány ősi kutyafajta, amivel Ti is találkozhattatok már akár tévében vagy az életben. 

Legősibb kutyafajta a szánhúzó: malamutok, spiccek, fáraókutyák és az Ausztriában élő 

vadkutyák a dingók.  

Később az ember saját igényének megfelelően kutyákat tenyésztett ki, képességük és 

használati céljuk szerint.  

A XIX. század végén, amikor divatba jöttek a kutyakiállítások, megnövekedett az igény az 

állatok egységes szempontok szerint történő elbírálására, csoportosítására. Nagy-Britannia 

kutyatenyésztői 1873-ban létrehozták az első tenyésztői egyesületet. A kitenyésztett fajták 

között megtalálható az alig 1-kg-t elérő csivava és az akár a 80-kg-t elérő ír farkaskutya is.  

Nagyon sok kutyának különleges képességei vannak, amit az ember saját célra tud fordítani. 

Ilyenek például a vadászkutyák, amelyek az elejtett vadat szárazon és vízen keresztül is 

követik. A pásztorkutyák, amelyek a nyájak terelésében segítenek. Vannak társasági kutyák, 

sokszor a magányos embereknek pótolják a társat. A rendőrkutyák kiszimatolják a 

kábítószert. Bizonyára Ti is ismertétek Kántort és Mancsot, Magyarország híres rendőr és 

mentőkutyáját. A mentőkutyák a lavina vagy törmelékek alá szorult embereket kutatják fel. 

A segítőkutyák, a különböző betegségekben szenvedő embereket segítik, pl. vakvezető 

kutya. Mivel sokkal jobbak az érzékszerveik, fejlettebb, mint a miénk a sérült, kiszolgáltatott 

emberek mindennapjait megbízhatóan tudják segíteni. 

Úgy gondolom elég sok információval szolgáltam ahhoz, hogy megértsétek miért kerültem 

közel a kutyákhoz és miért segítem aktívan kiképzésüket. 

Két dobermannal járunk kiállításra. Mind a kettőt én vezetem fel és már sokan gratuláltak is 

ezért. Jó érzés, amikor a dobogó valamelyik fokán állunk, vagy a sok dobermann között mi 

leszünk a győztesek. A felkészítésük sok munkával jár. A dobermannok is munkakutyák. 

Mivel nagyon tanulékonyak így gyorsan sajátítanak el dolgokat, mint például a labdakeresést. 



Tanításuk során már sok tapasztalatot és élményt szereztem. Ez a fajta kifejezetten jó az 

őrző-védő munkában.  

Születésnapomra kaptam egy tacskót, ami teljesen más természetű, mint a dobermannok. A 

tacskót, mint kotorék ebet, a megsebzett vad felkutatásához használják. A mi tacskónkat, 

Natit is megtanítottuk vércsapát követni. Minden kutya tanítható valamire kitartással és 

szorgalommal. 

Nagy büszkeséggel töltött el, amikor néhány napja az egész iskola és a település lakói előtt 

kutyabemutatót tarthattunk édesapámmal. Ott és akkor Ti magatok is meggyőződhettetek 

munkánk eredményességéről. 

Köszönöm a figyelmet! 


