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1. BEVEZETÉS 

1.1 AZ EMBERI VISELKEDÉS BIOLÓGIAI GYÖKEREINEK  VIZSGÁLATA  

 

Az emberi viselkedés evolúcióját feltáró vizsgálatok számos nehézséggel néznek 

szembe. A legfontosabb, hogy a tárgyi leletek csak kis betekintést nyújtanak az akkori 

emberek szociális életébe, kommunikációjának részleteibe. Ezért a társadalmunk, 

viselkedésünk kialakulására ható adaptációs kényszerekre indirekt módon 

következtethetünk csupán. Az összehasonlító antropológia számos, eltérő földrajzi 

területen élő embercsoportot hasonlít össze, és a közöttük talált hasonlóságot veszi ősi 

bélyegnek. Az etológusok és kísérleti pszichológusok ugyanakkor az emberrel 

filogenetikailag rokon fajokat vesznek alapul, és az ő viselkedésüket hasonlítják a gyermek 

viselkedéséhez, majd ebből vonják le következtetéseiket az emberi viselkedés biológiai 

gyökereire vonatkozóan. Mindkét említett módszer hibája, hogy nem tudnak elszámolni 

azzal a nyilvánvaló tényezővel, hogy a különböző emberi kultúrák, illetve általában az 

ember és a többi főemlős olyan geográfiailag távoli helyeken alakultak ki, melyek 

ökológiai adottságaik tekintetében is nagyon különbözőek. A fajra jellemző környezet 

fizikai és szociális komponenseihez való alkalmazkodás során a törzsfejlődésileg rokon 

fajokra nagyon eltérő evolúciós kényszerek hathattak, így az ember és emberszabásúak 

között megfigyelhető viselkedési különbségek is elsősorban ezzel magyarázhatóak. 

Eszerint az ember és más emberszabásúak között ma megfigyelhető viselkedési egyezések 

a mintegy 6 millió éve történt csimpánz-ember szétválás előtti időből maradtak fenn, míg 

az úgynevezett humán viselkedési specifikumok a szétválást követő időszak evolúciós 

termékei. 

Az emberre karakteresen jellemző viselkedési specifikumok nem egymástól 

függetlenül jelentek meg, hanem az adaptációs folyamatokat tükröző egységes rendszerbe 

foglalhatók humán viselkedési komplex néven (Csányi, 2000). Ennek három aspektusa a 

szocialitás, a csoportszinkronizációs képességek, valamint a konstrukciós készségek. A 

szocialitás humánspecifikus megnyilvánulása, hogy az embernél a csoportok 

individualizáltak, vagyis különböznek egymástól; a tagok a csoportokhoz lojálisak és más 

csoportokkal illetve saját csoporton kívüli fajtársakkal szemben agressziót mutatnak; a 

csoporton belül megmutatkozik a szociális vonzódás dependencia, kontaktuskeresés révén; 

az agresszió szintje csoporton belül lecsökken; megjelenik a komplementer kooperáció és a 

táplálékmegosztás; a szexualitás multifunkcionálissá válik; a szülői gondoskodás mértéke 
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nő. A szinkronizációs képességek körébe olyan viselkedési módosulások tartoznak, melyek 

a csoport összehangolódását segítik: empátia, hipnózis, ritmus, ének, zene, tánc, imitáció, 

szabálykövetés, rítusok, nevelés. A konstrukciós készségek közé tartozik az absztrakció, a 

nyelv, eszközkészítés és –használat, mimika és mimézis, valamint a hiedelmek. 

Nyilvánvaló, hogy az itt röviden vázolt humánspecifikumok evolúciós kialakulási 

folyamata nem ismerhető meg pusztán a főemlős-homológiák tanulmányozása révén, 

hiszen ezek – legalábbis részben – főemlős-örökségünktől függetlenül, a homo vonal 

elkülönülése utáni speciális adaptáció eredményei. Amennyiben ezen adaptációs 

folyamatok viselkedésevolúciós hatásaira vagyunk kíváncsiak, logikus lehetőségként merül 

fel az olyan nem rokon fajok összehasonlító vizsgálata, melyek ökológiai viszonyai, 

viselkedési adaptációi többé-kevésbé párhuzamba állíthatók az emberével. E 

gondolatmenet alapján újabban többen is próbálkoznak olyan evolúciós analógiákon 

alapuló állati modellek bevezetésével, melyektől saját fajunk viselkedésének kialakulását 

reméljük megérteni. Igy például komplex szociális csoportban való élésük miatt a 

szociokognitív képességek szempontjából az emberi viselkedés modelljeként 

tanulmányozzák delfinek (Marino, 2002), papagájok (Pepperberg, 2002) és különböző 

varjúfélék viselkedését is (Emery és Clayton, 2004).  

 

1.2 ÁLLATI MODELLÜNK A KUTYA 

 

Az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően egyre inkább elfogadottá válik, hogy az 

analógiák keresésén alapuló paradigma egyik legígéretesebb alanya a kutya (Canis 

familiaris), mely az embertől törzsfejlődésileg mintegy 60 millió éve független, de hasonló 

szociális kényszerek mellet evolválódott faj. Mivel az embertől filogenetikailag viszonylag 

távol áll, így evolúciós szempontból független referenciának tekinthető. Kialakulását nagy 

valószínűséggel az emberek közelségének köszönheti, az elmúlt évezredek folyamán az 

emberi közösségekbe jól beilleszkedő, annak működési szabályaihoz alkalmazkodni tudó 

állattá vált. Az emberéhez hasonló (szociális) környezeti hatások olyan konvergens 

evolúciós folyamatokat indukálhattak, melyek jeleit viselkedési analógiák formájában 

tapasztalhatjuk meg. 
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1.2.1 Domesztikáció, fajtaszelekció viselkedési és általános genetikai szempontból 

A mai kutyák kialakulása három szakaszra bontható, melyeket genetikai „üvegnyak” 

effektusok választanak el egymástól. A farkasszerű őstől való elválás mintegy 10-14.000 

éve történhetett archeológiai bizonyítékok alapján (Benecke, 1987; Chaix, 2000; Davis és 

Valla, 1978; Musil, 2000; Nobis, 1979; Sablin és Khlopachev, 2002; Tchernov és Valla, 

1997). Egyes vizsgálatok (Vilá és mtsai., 1997) a mitokondriális DNS polimorfizmusai 

alapján a kutya kialakulását mintegy 100.000 évvel ezelőttre teszik, és azzal érvelnek, 

hogy a hibridizáció miatt az archeológiai leletekben még sokáig nem volt ez nyomon 

követhető. Ugyanakkor más genetikai vizsgálatok (Savolainen, 2006) alapján a kutya 

farkastól való genetikai izolációja 13-20.000 évvel ezelőtt kezdődhetett csupán. Ha a 

viselkedési változás a genetikai szeparációval együtt meg is előzte a morfológiai 

módosulásokat, ez a különbség időben csak néhány generáció lehet, ezért a mai általános 

nézet szerint a kutya mintegy 15-20.000 éve lépett a domesztikáció útjára. Genetikai 

vizsgálatok hat alapító vonalat különítenek el. A kutatások a domesztikáció helyeként egy 

vagy két régiót jelölnek meg, a kelet-ázsiai térséget (Savolainen és mtsai., 2002), illetve ezt 

kiegészítve Európát is (Verginelli és mtsai., 2005). Ezen korszak során a kutyák eleinte 

hibridizálódhattak a helyi vad kutyafélékkel, ezért genetikailag csak részben izolálódtak. A 

kutyákon belül pedig nem találunk nagy változatosságot sem morfológiai, sem 

funkcionális szempontból.  

A modern kutyák kialakulásának harmadik szakasza a fajták szelekciója, amely 

néhány száz évvel ezelőtt kezdődött, és ma is tart. Ennek során a viszonylag homogén 

kutya populáció nagyrészt feldarabolódott genetikailag izolált alpopulációkra (Ostrander, 

2000), melyek általában kevés alapító egyedtől származtathatóak, és sokszor mutatják a 

beltenyésztés hatását. Ma a különböző fajták közötti génáramlás korlátozott mértékű. Az 

egyes kutyafajták történetében gyakran megfigyelhetjük az alapító hatást, genetikai 

sodródást, a beltenyésztés okozta leromlást, vagyis a kis populációkban fellépő genetikai 

jelenségeket. Érdekesség, hogy bizonyos fajták kialakításakor és fenntartásakor még ma is 

kereszteznek kutyákat farkasokkal. A kutyák és farkasok hibridjei életképes, fertilis 

állatok, ez is azt mutatja, hogy a kutya és farkas külön fajokká való szétválása valójában 

nem történt meg. Ugyanakkor azonban a viselkedési jegyeket és szociokognitív 

készségeket tekintve oly nagymértékű az eltérés kutya és farkas között, hogy ez alapján 

etológiai szempontból mindenképpen külön „fajként” kezelendők. 

 

 5



1.2.2 Kutya mint a humán viselkedéskutatás modell-állata  

A kutyával végzett össszehasonlító vizsgálatok alapja, hogy a kutya 

domesztikációjában az ember és környezete meghatározó lehetett, ennek folyamán a 

kutyára nagyban hasonló evolúciós kényszerek hathattak, mint a kis csoportokban élő 

akkori emberre. Ennek kapcsán a kutyában azon képességek váltak fontossá, melyek az 

emberi közösségekben is nagy jelentőséggel bírtak (Miklósi és mtsai., 2004). A kutyák 

többsége ma is emberi szociális környezetben él, és az emberekkel való bonyolult szociális 

interakciók jellemzik. A humán viselkedési komplex mellett, mely azon 

viselkedésegyütteseket takarja, melyek az emberi fajra jellemzőek, beszélhetünk kutya 

viselkedési komlexről is, melynek elemei megjelenési szinten hasonlóak az emberi 

viselkedési komplex megfelelő elemeivel (Topál és mtsai., 2007). Csányi és Miklósi 

(1998) elmélete szerint a humán és a kutya viselkedési komplex elemei nagyrészben 

átfednek a hasonló evolúciós kényszerek irányította konvergens evolúció következtében, és 

így funkcionális viselkedési analógiákat figyelhetünk meg. Természetesen teljes egyezést 

nem várhatunk, már az eltérő anatómiai felépítés miatt sem, hiszen például a kutya 

tárgymanipulációs képességei korlátozottak, az emberi viszonylatban emlegetett 

eszközhasználatról esetükben nem beszélhetünk. Ez a rendszerközpontú megközelítésmód 

olyan előnyökkel jár, hogy a humán viselkedési komlexnek nem egy-egy kiragadott 

elemének megjelenését vizsgálja, és hasonló módon a kutyában is viselkedéselemek 

rendszerét kutatja. 

Ezért bár a kutyának az etológiai vizsgálatok potenciális alanyai között Scott és 

Fuller (1965) témát megalapozó könyve után sokáig csupán mostoha szerep jutott, mint 

valamiféle „mesterséges” faj, az utóbbi tíz évben ezen vizsgálatok száma rohamosan 

megnövekedett, és a kutya viselkedésével kapcsolatos publikációk száma exponenciálisan 

növekszik ma is. Ezek során a kutya megfelelő funkcionális modellnek bizonyult 

szocialitás szempontjából a szociális vonzódás és kötődés (Topál és mtsai., 1998, 2005; 

Gácsi és mtsai., 2001), az agresszió (pl. Frank és Frank, 1982), és a kooperáció terén 

(Topál és mtsai, 1997; Naderi és mtsai., 2001). Egy újonnan kutatott terület a kutya 

imitációs készségeinek vizsgálata (Topál és mtsai., 2006; Range és mtsai., 2007), és 

bizonyos kísérletek eredménye alapján a kutya még szabálykövetésre is fogékony (Kubinyi 

és mtsai., 2003a, Topál és mtsai., 2006b), vagyis akár funkció nélküli viselkedéselemek 

átvételére embertől. Talán nem véletlen az sem, hogy a kutyák meglehetős érdeklődést 

mutatnak tárgyak iránt, tárgymanipulációs helyzetekben jól teljesítenek (Kubinyi és mtsai., 

 6



2003b; Bánhegyi, 2005), az ember által érintett tárgyakat megnövekedett gyakorisággal 

„használják”. Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy a kutya nem csak elméletben 

lehet megfelelő modell, de ezt a kísérletek is megerősítik, vagyis viszonylag egyszerű 

helyzetekben metodikai nehézségek nélkül tanulmányozhatók és megfigyelhetők az 

emberével párhuzamba állítható képességek kutyáknál. A humán viselkedési komplex 

mindhárom területéről vannak tehát már arra irányuló eredmények, hogy kutyában is 

megtalálhatóak azokkal funkcionálisan és megjelenésében hasonló elemek. 

A domesztikáció okozta fenotípusos analógia mellett másik kedvező tulajdonsága a 

kutyáknak, hogy a ma élő egyedek többsége emberi környezetben él, amibe annak szociális 

vonatkozásai, a család a maga összetett kommunikációs és szociális rendszerével 

ugyanúgy beletartozik, mint az ember alkotta élettelen környezet. Ezen kutyák egyéni 

szocializációjuk során olyan „enkulturált” állatokká válnak, mint főemlős vizsgálatokban 

az ember által nevelt és intenzíven foglalkoztatott állatok, vagy mint maguk az emberek. 

Számos főemlős vizsgálat replikációja gyakran nagy valószínűség szerint azért nem 

sikerül, mert a különböző laboratóriumok különböző mértékben emberhez szokott és 

enkulturált állatokkal dolgoznak (Furlong és mtsai., 2007). A főemlős vizsgálatokban az is 

kétséges, hogy az egyedi szinten időnként megjelenő kiemelkedő teljesítmények mögött a 

fajban csak speciális körülmények között megmutatkozó potenciált látjuk-e, vagy annak 

van valamiféle természetes relevanciája. Az alkalmazott paradigma sajátossága, hogy 

gyakran számos tanító próba után tesztelik az állatot, így ezen képességek egy részét 

bizonyára nem (illetve nem a teszthelyzetben megfigyelt módon) alkalmazzák ezek az 

állatok természetes környezetükben. Elképzelhető, hogy nem kontrollált körülmények 

között, különböző családokban nevelt kutyák viselkedése hasonló módon eltérhet 

előtörténetük miatt is (pl. képzés, szocializáció intenzitása, eltérő gazda attitűdök hatására), 

de ez a variancia bizonyos faktorok figyelembevételével valamennyire kontrollálható, 

illetve feltehetően még mindig kisebb varianciát okoz, mint az eltérő helyről származó 

főemlősök viselkedésében megfigyelhető változatosság. A kutya vizsgálati alanyként való 

alkalmazásának további vitathatatlan előnye, hogy a főemlősökkel ellentétben nagy 

számban állnak segítőkész gazdák révén rendelkezésre. 
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1.3 A KUTYÁVAL KAPCSOLATOS ETOLÓGIAI VIZSGÁLATOK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

1.3.1 Korai „klasszikus” vizsgálatok 

A kutyát tanulmányozó etológiai vizsgálatok alapjának számít Scott és Fuller 

mérföldkőnek tekinthető könyve (1965). Bár e faj viselkedésével kapcsolatban 

természetesen korábban is zajlottak megfigyelések, azok többsége bizonyos tisztán 

gyakorlati szempontokon alapult, vagy kevésbé tudományos módszereket alkalmazott (pl. 

Humphrey és Warner, 1934). Scott és Fuller a korábbi vizsgálatokkal ellentétben azonos 

körülmények között nevelt fel öt fajtába tartozó kiskutyákat (drótszőrű foxterrier, shetlandi 

juhászkutya, beagle, amerikai cocker spániel és basenji) és ezen fajták egyedeinek 

keresztezéséből, visszakeresztezéséből származó kutyákat. A kutyák viselkedését 

születésüktől fogva figyelték és számos egyedfejlődési és fajták közötti különbségre 

vonatkozó leíró jellegű adattal szolgáltak. Bár itt most e kutatások részletes bemutatásától 

eltekintek, annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ezek a korai megfigyelések 

jórészt adósak maradtak a kutyaviselkedés különböző jellegzetességeinek funkcionális, 

adaptációs magyarázatával, és az evolúciós szempontú elemzéssel.  

 

1.3.2 Szociokognitív képességek vizsgálata 

A kutyával kapcsolatos vizsgálatok második hulláma a 90-es években kezdődött és 

alapvetően a faj kognitív képességeit helyezte középpontba. Számos vizsgálat fókuszált 

arra a problémára, hogy az emberben meglévő és a többi nem-humán fajban, főként 

csimpánzoknál kutatott szociális-kognitív képességek milyen formában jelentkeznek a 

kutyában. Ezen kutatások javarésze bizonyos emberi kommunikációs gesztusok alapján 

való viselkedésmódosításra koncentrált. Így például Povinelli és munkatársai (1999) 

csimpánzoknál és gyerekeknél tanulmányozták két rejtekhely egyikébe helyezett 

jutalomfalat megtalálásának sikerességét a kísérletvezető különböző kommunikációs 

gesztusai, úgy mint karral való mutatás, fejfordítással és beletekintéssel együtt való jelzés, 

csak a fej jobbra illetve balra fordításával történő jeladás, illetve csak szemmozgással való 

jelzés alapján. Vizsgálataikban úgy találták, hogy a karral való mutatást illetve a fejjel és 

szemmel együtt történő jelzést mindkét faj sikeresen alkalmazta. Ám míg a csimpánzok a 

rejtekhely fölötti elnézést (a fej oldalra fordítása, felfelé irányuló tekintettel) mint 

diszkriminációs ingert használták, addig gyerekek ebben a helyzetben – lévén hogy az 

adott gesztus nem hordoz a feladadattal összefüggésbe hozható releváns kommunikációs 
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elemet –  random módon választottak, vagyis nem preferálták egyik rejtekhelyet sem. 

Miklósi és munkatársai (1998) valamint Soproni és munkatársai (2001) ezzel identikus 

elrendezésben vizsgálták kutyák viselkedését és úgy találták, hogy a kutyák a 

csimpánzoktól eltérően, viszont a kisgyerekekhez hasonlóan választottak a jutalmazott, 

illetve üres rejtekhely közül a csak fejfordításos próbák során. Továbbá azt is kimutatták, 

hogy a kutyák képesek ezen kommunkációs gesztusok jelentőségének felismerésére és 

megtanulására, vagyis teljesítményük a teszt során a gyerekekéhez hasonlóan javult. A 

kutyák tesztben mutatott teljesítménye így nagyban függhet az emberekkel kapcsolatos 

korábbi tapasztalataik mennyiségétől, hiszen nem csupán egy az emberi kommunikációs 

gesztusokra mutatott érzékenységre szelektált fajról van szó (Frank és Frank, 1987), de a 

családi kutyák egyúttal enkulturált egyedek is. Az emberekkel való kiterjedt tapasztalat 

hatása pedig már főemlősökön is bebizonyosodott ebben a helyzetben: míg Itakura és 

Tanaka (1998) enkulturált csimpánzai már a tesztben való tanítás nélkül is jelentős 

eredményt mutattak fel a gesztusok követésében, addig Povinelli és munkatársai (1999) 

kevesebb tapasztalattal rendelkező állatainak több próbára volt szüksége a kezdeti szerény 

teljesítmény javításához.  

Az ember figyelmi állapotának felismerését kutyánál egyéb helyzetekben is 

vizsgálták. Gácsi és munkatársai (2004) játékos apportírozás (tárgy behozatala) közben 

illetve táplálkozási szituációban tesztelte, hogy kutyák mennyire veszik figyelembe 

gazdájuk illetve idegen emberek figyelmi állapotát, melyet félrenézéssel, szembekötéssel, 

vagy hátat fordítással manipuláltak. Úgy találták, hogy bár a helyzetekben mutatott 

érzékenység különbözött, de a kutyák képesek voltak viselkedésüket az ember figyelmi 

állapotának megfelelően módosítani, vagyis szemből közelítették az embert akkor is, ha 

hátat fordított, a kutyáranéző és kutyára nem néző ember közül a ránézőt preferálták 

táplálékkérő helyzetben, és a szemét eltakaró embert hezitálva közelítették meg. A szerzők 

interpretálása szerint a kutya az ember figyelmi állapotának megítélése során elsősorban a 

testhelyzetet, majd az arc helyzetét, végül a szemeket is képes felhasználni az emberekhez 

hasonlóan, és jobb teljesítményt mutat, mint a főemlősök. Virányi és munkatársai (2004) 

parancsra („Fekszik!”) történő engedelmeskedést néztek kutyán a gazda különböző 

figyelmi állapotai mellett. A gazda a parancs elhangzásakor a kutyára, a kísérletvezetőre, 

vagy egy harmadik, élőlény nélküli helyre orientált, vagy egy vizuálisan szeparált helyen 

tartózkodott. Az eredmények alapján a kutyák felismerték az ember figyelmének fókuszát, 

mivel gyorsan reagáltak a parancsra a rájuk orientáló gazda esetében, az élőlény nélküli 
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helyre való orientáció esetében köztes reakcióidőt mutattak, és lassan reagáltak, ha 

gazdájuk nem volt látható, vagy a kísérletvezetőre nézett. 

Miklósi és munkatársai (2000) egy másik munkájukban azt is kimutatták, hogy a 

kutyák nem csupán egyoldalúan felhasználják az emberi referenciális kommunikáció 

jelzéseit, de maguk is kezdeményeznek ilyen gesztusokat a gazda mint kommunikációs 

partnerrel szemben. Sőt, általuk megoldhatatlan helyzetben gyakran néznek a gazdára, 

mintegy segítségül hívva őt (Miklósi és mtsai., 2003). Mindez azért kiemelt fontosságú, 

mivel farkasok ezt a fajta visszanézést még nevelőjükkel kapcsolatban sem nagyon 

mutatják, tehát a kutya evolúciójának szempontjából ez a viselkedés valószínűleg fontos 

lehetett. Talán ennek segítségével válhatott a kutya egy az emberi szociális jelzésekre 

fogékony fajjá. 

 

1.3.3 Humán analóg jelenségek vizsgálata: kötődés és kooperáció 

Viselkedési párhuzam vonható gyerek szülőhöz való kötődése és kutya gazdájához 

fűződő viszonya között. A két jelenség hasonló módszerrel vizsgálható, ahogy Topál és 

munkatársai (1998) sikeresen alakították át Ainsworth és Wittig (1969) eredetileg szülő-

gyerek párosra kidolgozott tesztjét gazda-kutya kapcsolat tanulmányozására. Ez a kísérleti 

elrendezés gondozótól (szülő vagy gazda) való szeparáción, majd újra találkozáson alapul, 

melyben kutyák és gyermekek is mutat(hat)nak a kiemelt személy távozásakor stresszre 

utaló viselkedést (például a távozó személy kilépésének helyét megközelítik, gyakran vagy 

hosszan orientálnak rá, a helységben maradó idegen személlyel nem kezdeményeznek 

interakciót és annak közeledését elutasítják), majd a gazda visszajöttekor a reakció 

különbözik az idegen emberre adott reakciótól, melyek a kötődés megnyilvánulásában 

alapvető fontosságúak (Gácsi és mtsai., 2001). Ez a viselkedési mintázat menhelyi 

kutyáknál, melyek kutya-ember viszonylatban szociálisan némiképp depriváltnak 

tekinthetők, már háromszor 10 perces kezelés után megjelenik a kezelő személy 

vonatkozásában a fentiekhez hasonló viselkedési mintázat formájában (Gácsi és mtsai., 

2001). 

Az is kiderült a kísérletek folyamán, hogy a kutyák nem csak speciális viszonyt 

alakíthatnak ki emberekkel, de hajlamosak egész viselkedésmintázatokat elsajátítani tőlük, 

vagyis a kutyák képesek szociálisan tanulni embertől. Kubinyi és munkatársai (2003b) ezt 

olyan helyzetben vizsgálták, melyben egy dobozból lehetett egy kívánt tárgyat 

megszerezni, és a megszerzés többféle módon is történhetett, melyek közül egyet a gazda a 
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kutya szeme láttára többször is bemutatott. A kutyák nagy arányban követték a 

demonstráló személy módszerét (2003a, 2003b). Pongrácz és munkatársai egy másik 

megközelítést alkalmaztak: egy V alakú kerítés belső részébe jutalmat rejtettek, és a kerítés 

megkerülésének irányát és sikerességét vizsgálták (2001b, 2003a, 2003b, 2005). 

Eredményeik szerint a kutyák követték a demonstráló ember útvonalát (jobbról vagy balról 

kerülés, illetve a kerítés elhagyásának oldala). Érdekes módon míg ember demonstrátor 

esetében nem volt különbség fajták között sikeresség szempontjából, sem azon kutyák 

esetében ha az alany gazdájának egyetlen kutyája vagy ha él mellette másik állat (Pongrácz 

és mtsai., 2003a, 2005), addig kutya demonstrátor esetében otthoni környezetben domináns 

kutyák nem tanultak jól, ami megfontolandó adalékokat nyújthat a kutyák közötti 

dominanciaviszony és az ember ehhez képesti helyzete szempontjából (Pongrácz és mtsai., 

2007). Ugyanezt a jelenséget vizsgálta egy újabb módszerrel Bánhegyi (2005) 

szakdolgozatában, melynél a jutalomtárgyat egy vízszintesen felerősített csőből kétféle 

technikával szerezhették meg az állatok: a cső egyik oldalának orral, fejjel vagy manccsal 

való megbillentésével vagy a cső végére erősített kötél meghúzásával. A kutató kimutatta, 

hogy demonstráció hatására a kutyák hatékonyabban szerezték meg a jutalomtárgyat, és az 

alkalmazott technika is eltolódott a demonstrált felé. Bebizonyosodott, hogy a kutyák a 

speciális akciók megfigyelés útján való tanulásán kívül képesek a mozgásmintázatok 

utánzásának általános parancsát is megtanulni. Topál és munkatársai (2006) egyetlen, 

mintegy akciót inicializáló szó („Csináld!”) megtanítása és begyakorlása után úgy találta, 

hogy a kutya képes számára új akciókat egyetlen demonstrációt követően utánozni. Arra is 

következtethetünk megfigyelések alapján, hogy a kutyák bizonyos esetekben felismerik 

egy akció célját és a bemutatott módszert nem feltétlenül követik pontosan, csupán 

osztenzív helyzetben (Range és mtsai., 2006). 

A kutya őse valamikor egy a farkashoz hasonló életmódot folytató, tehát 

kooperatívan vadászó ragadozó lehetett (Schleidt és Schalter, 2003). Esetükben kiegészítő 

kooperációról beszélhetünk, melynek során az egyedek a csoporttársak viselkedésének 

megfelelően módosítják saját viselkedésüket és így érnek el egy olyan célt, mely egyénileg 

nem lenne megvalósítható, például nagyvadak elejtése. Ez a kooperációra való hajlam 

valószínűleg szintén kulcsfontosságú lehetett a kutya domesztikációjának 

sikertörténetében. Ami az intraspecifikus kooperációnál nagyobb jelentőséggel bír a mi 

szempontunkból, az az emberrel való együttműködés kiterjedt volta és nagymértékű 

flexibilitása napjainkban. Interspecifikus kooperáció ugyan előfordul a szabad 

természetben, nem domesztikált fajok között is, mint például az egy területen élő fajok 
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eltanulhatják egymás vészjelzéseit (Cheney és Seyfarth, 1990), vagy ismert a szimbiózis 

kölcsönösen előnyös formája, ám ezen kapcsolatok általában korlátozottak, a közös 

predátorra vonatkoznak, vagy táplálkozással hozhatóak összefüggésbe. Az ember és más 

állatok viszonyában is ismerünk kooperációt, például Afrikában a mézkalauz madár 

elvezeti az embert a mézhez, melyből aztán juttat számára a humán partner (Isack és 

Reyer, 1989). Mindezek azonban meg sem közelítik a kutya és ember közötti kooperáció 

komplexitását és azon szituációk számát, melyekben megfigyelhető. Részletesebben 

tanulmányozták például vakvezető kutyák és gazdáik viselkedését hétköznapi helyzetben, 

séta alatt (Naderi és mtsai., 2001). Azt tapasztalták, hogy a megállások, elindulások, 

irányváltások sorozatában a viselkedést inicializáló, az adott szempontból dominánsnak 

tekinthető kiléte (ember vagy kutya) összeszokott pároknál rugalmasan és gyakran 

változott annak megfelelően, hogy kinek az érzékei szolgáltattak elég információt, és 

mindkét fél felülbírálhatta a másik döntését és kezdeményezését.  

Újabban több kutatás is foglalkozott a kutya-ember játékkal (pl. Rooney és mtsai., 

2000, 2001). A játék önmagában is egy kooperatív jelenség, mivel mindkét félnek 

folyamatosan, vagy legalábbis az eszkaláció kezdetén kommunikálnia kell, hogy nem 

agonisztikus szituációról van szó, és a kitartó játéknak valamelyest feltétele az 

interakcióban részt vevő felek közel egyenrangúsága, a fentiekhez hasonlóan a szerepek 

cserélődése.    

 

1.3.4 Temperamentum, „fajta- és  személyiség-jegyek” vizsgálata 

A vizsgálatok egy másik irányvonalát képviselik azok a kutatások, melyek nem egy 

tesztszituációra koncentrálnak, hanem több helyzetben figyelik meg a kutyák viselkedését. 

Ezek vagy egy viszonylag összetett képesség vizsgálatát célozzák több részfeladat 

teljesítményének figyelembe vételével (pl. vadászképesség, Brenoe és mtsai., 2002; 

temperamentum német juhászkutyáknál, Fuchs és mtsai., 2005; agresszió golden 

retrievereknél, van den Berg és mtsai., 2003; kereső kutyák sikeressége, Rooney és mtsai., 

2006; simaszőrű retrieverek munkateljesítménye, Lindberg és mtsai., 2004), vagy a 

hétköznapi életben is előforduló helyzeteket imitálva a kutya viselkedését több 

szempontból vizsgálva annak különböző jellemvonásairól, illetve személyiségéről 

kívánnak mondani valamit (pl. Strandberg és mtsai., 2005; Wilsson és Sundgren, 1997a, 

1997b, 1998; Svartberg és Forkman, 2002; Ruefenacht és mtsai., 2002). Ezen kutatások 

többnyire különböző fajták képességvizsgáján vagy tenyészszemléjén elvégzett 
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tesztsorozatok eredményét használják fel és jellemző módon értékelésük nagy mértékben 

szubjektív. A kutya viselkedését egy relatív skálán értékelik, gyakran nem is etológiai 

megközelítéssel az elvárt, fajtánál előnyösnek tartott tulajdonságot értékelve magasabb 

pontszámmal (pl. Wilsson és Sundgren, 1997a; Lindberg és mtsai., 2004). Ez 

nyilvánvalóan átértékelést kíván a kutatótól a következetesen, például intenzitásnak 

megfelelő skálázással illetve objektívebb, pusztán leíró értékeléssel szemben. Ezen 

vizsgálatok előnye ugyanakkor, hogy a különböző fajtaklubok nagy számú egyeddel 

elvégzik a tesztsorozatot, tehát egyrészt nagy mintaszám érhető el, másrészt egyes 

vizsgálatok már több tíz éve zajlanak, ezzel módot adnak heritabilitás becslésére is (pl 

Brenoe és mtsai., 2002; Wilsson és Sundgren, 1997b; Strandberg és mtsai., 2005; 

Ruefenacht és mtsai., 2002; Lindberg és mtsai., 2004). Bár a szubjektív értékelés hátránya 

megmutatkozik abban, hogy az értékelő személyének sok esetben volt hatása a 

pontszámokra (pl. Strandberg és mtsai., 2005; Ruefenacht és mtsai., 2002; Lindberg és 

mtsai., 2004), de az értékelés egyszerű és gyors, és a nagy egyedszámok miatt az értékelők 

közötti különbségeket statisztikailag figyelembe lehet venni. Az egyszerűség miatt a 

tesztek ismételhetőségét is könnyű vizsgálni (pl. Fuchs és mtsai., 2002; Svartberg és 

mtsai., 2004). Ugyanakkor a részletesebben kielemzett, többféle viselkedésjelleget 

objektívebb módszerrel vizsgáló tesztek módot adnak a viselkedés hátterében húzódó 

általánosabb jellemvonások (faktorok) fellelésére is (pl. Wilsson és Sundgren, 1997a, 

1998; van den Berg és mtsai., 2003; Rooney és mtsai., 2006). 

 

1.3.5 Kérdőíves vizsgálatok a kutya-viselkedés kutatásában 

Újabban kutyán végzett kutatások bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a kérdőívekkel 

való munka célravezető lehet, ha a kutyáknak olyan temperamentumjellegéről szeretnénk 

releváns adatokat gyűjteni, mint például aktivitás és impulzivitás (pl. Serpell és Hsu, 2001; 

Jones és Gosling, 2005). Ez a módszer azon az alapvető feltételezésen alapul, hogy a 

kutyával többé-kevésbé együtt élő gazda jól ismeri kutyája viselkedését, mivel módja van 

azt többször, több helyzetben megfigyelni, hasonlóan a gyerekkel együttélő szülőkhöz. A 

jól kidolgozott kérdőívek alkalmasak arra, hogy speciális viselkedési jellgeket 

tanulmányozzunk. Egy másik nyilvánvaló előnye ennek a módszernek, hogy segítségével 

nagyobb egyedszám érhető el, vagyis könnyebb nagy mennyiségű adathoz jutni, mint a 

hagyományos laboratóriumi vagy egyéb megfigyeléses vizsgálatok során. 
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Sok kutatás arra is rávilágított, hogy a szülői kérdőívekben tapasztalható szülői 

hajlandósághoz hasonlóan kutyatulajdonosok is szívesen töltenek ki kérdőívet kutyájuk 

viselkedéséről (pl. Podberscek és Serpell, 1996, 1997; O’Farrell, 1997; Topál és mtsai., 

1997; Pongrácz és mtsai., 2001; Sallander és mtsai., 2001; Fuchs és mtsai., 2005). 

Ezen kérdőíves elemzések hiányossága néhány kutatástól eltekintve (Hsu és Serpell, 

2003), hogy nem kutatják a humán vizsgálatokban már elterjedt érvényességét az 

alkalmazott kérdőíveknek, és az így nyert adatok tudományos relevanciája bizonytalan. 

Érdekes módon noha egyértelmű hasonlóság van a szülő-gyerek és a gazda-kutya 

kapcsolatot tekintve (pl. kötődés szempontjából Topál és mtsai., 1998, 2005), ami azt 

sugallja, hogy az emberi „szülői kérdőívek” releváns módon alkalmazhatóak lehetnek 

kutyára a viselkedés vizsgálata során, ezen megközelítés lehetőségét eddig még nem 

használták ki. 

A kutyánál alkalmazott kérdőívek nagy része speciális viselkedési probléma meglétét 

kutatja, esetleg a megjelenés mögött fellelhető háttérfaktorokkal együtt. Például 

Podberscek és Serpell (1996, 1997) angol cocker spánieleknél fellépő agressziót vizsgálta 

egy kiterjedt, klasszikusnak tekinthető kutatásban. Mivel főleg Amerikában egyre nagyobb 

szerepet kap a viselkedési problémák kezelése viselkedési terápiák vagy gyógyszeres 

kezelés segítségével, illetve ezen problémák prediktálási esélyei a menhelyekről 

örökbefogadott kutyák sikeres adoptálása érdekében, számos kutatás kifejezetten a 

különböző viselkedési problémákra fókuszál (pl. O’Farrell, 1997; Guy és mtsai., 2001; 

Kobelt és mtsai., 2003; Lund és mtsai., 1996; Voith és mtsai., 1992). Ezek a viselkedések 

amerikai munkák alapján a gazdák akár 87%-ánál (Campbell, 1986) gondot okozhatnak, 

ezért nagy jelentőséggel bírhatnak. Mindazonáltal valószínűleg ez az adat is egy túlbecslés, 

mivel európai mintán végzett kutatásokban a viselkedési zavarok általában kisebb 

arányban kerülnek említésre. Újabban Serpell és Hsu (2001) kidolgozott egy részletes 

kérdőívet (CBARQ), mely a viselkedés különböző aspektusait hivatott vizsgálni nem 

kifejezetten alkalmazott szempontból, hanem lényegében objektíven. Utóbbi kérdőív 

előnye, hogy nem tulajdonság értékelésére kéri a gazdát, hanem bizonyos helyzetekben 

mutatott viselkedés előfordulási gyakoriságát becsülteti. Ezáltal objektívebb, és az egyes 

viselkedési jellegek végül több kérdés eredményei alapján kapnak kutyára jellemző értéket. 

Szintén több tulajdonságot értékeltetnek bizonyos vizsgálatokban (pl. Bradshaw és mtsai., 

1996; Notari és Goodwin, 2006; Ito és mtsai., 2004) különböző kutyafajtákra vonatkozóan 

bizonyos szakemberekkel, melyeknél a fajták összehasonlítása a cél. Ezekben a fajtákat 
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egymáshoz képest kell rangsorolni, természetesen kutyák közötti egyedi variabilitás 

vizsgálatára ez a módszer alkalmatlan.  

 

1.4 A KUTYA MINT AZ EMBERI SZEMÉLYISÉGJEGYEK GENETIKAI VIZSGÁLATÁNAK 

LEHETSÉGES MODELLJE  

 

Már Fox (1975) is foglalkozott a gyerekek és kutyák pszichoszomatikus válaszainak, 

illetve abnormális viselkedéseinek hasonlóságaival, míg egy újabb munkában Overall 

(2000) is megfeleltethetőséget írt le ember és kutya elszakadástól való félelmének valamint 

kényszerbetegségének megjelenésében. Fontos, hogy ezek a tünetek kutyákban különösebb 

erre való szelekció nélkül lépnek fel szemben a szelektált rágcsálótörzsekkel (Ostrander és 

mtsai., 2000), így jobban közelíthetik az emberi tünetegyütteseket és előfordulási 

rizikófaktorokat. Lehetséges, hogy a kutya és az emberi viselkedés közötti hasonlóság nem 

csupán viselkedési szinten áll fenn, hanem a háttérmechanizmusok is megegyezhetnek, 

akár nagyobb mértékben, mint humán-rágcsáló viszonylatban. Már több, mint 200 olyan 

rendellenességről tudunk, mely klinikai kórképét tekintve a kutyában és emberben nagyon 

hasonló, és több, mint 40 esetben bebizonyosodott, hogy ugyanazon géntermék 

megváltozásáról van szó (Ostrander és mtsai., 2000). 

Például az emberi figyelemhiányos hiperaktivitás számos eleme, a különböző mértékű 

motorikus aktivitás, koncentrációs képességek, impulzivitás, jutalmazási rendszer 

módosulása fontos lehet a kutyák viselkedésében is, taníthatóságukat, bizonyos szerepekre 

való alkalmazhatóságukat (házi kedvenc, munkakutya, sportkutya) meghatározhatja. Ezért 

feltételezhetjük, hogy viselkedési szinten kutyában is megtalálhatóak a figyelemhiányos 

hiperaktivitáshoz hasonló viselkedésmódosulások és hasonló szelekciós erők hatottak rá, 

valamint hasonló rizikófaktorokkal rendelkezhet és hasonló viselkedési problémákat vethet 

fel, mint ember esetében (részletesebben ld. az 1.5.2 fejezetben).  

Korábbi vizsgálatok alapján két kutatócsoport (Bareggi és mtsai., 1979a,b; Corson és 

mtsai., 1980) egyszerű etológiai teszteket alkalmazva kutyáknál variabilitást talált az 

aktivitásban és tanulási képességekben. Eredményeik szerint továbbá nagy egyedi 

variabilitás van a kutyák amfetamin illetve p-amfetamin kezelésre való érzékenységében, 

mely megfigyelhető emberben is (ezt nevezik a pszichostimulánsok paradox hatásának, 

mivel a figyelemhiányos hiperaktivitásban szenvedő gyerekekre ezek a szerek nyugtatóan 

hatnak, míg az egészséges emberek aktivitását fokozzák). Ezen kutya-aktivitást vizsgáló 
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kutatások azt a következtetést vonták le, hogy az aktivitást különböző agyi folyamatok 

együtt irányíthatják. Tehát a kutyák kezelésre való érzékenység szempontjából megfelelő 

modelljei lehetnek az emberi figyelemhiányos hiperaktivitásnak. 

A hiperaktivitással kapcsolatos egyik fontos humán jellegzetesség, hogy új 

környezetben csak fokozatosan jelentkezik, a tesztek kezdeti fázisában nem figyelhető meg 

különbség az érintett és a kontroll gyerekek között (Biederman, 2005). Kutyáknál Head és 

munkatársai (1997) végeztek megfigyeléseket otthoni környezetben és új kennelben, és 

hasonló következtetésre jutottak. Azt is megfigyelték, hogy az öregedéskor megjelenő 

kognitív képességek leépülését is jól lehet kutyán vizsgálni, és a háttérben az emberének 

megfelelő folyamatok feltételezhetőek (Adams és mtsai., 2000). 

Ami a figyelemhiányos hiperaktivitás genetikai hátterét illeti embernél elsősorban a 

dopamin D4-es receptort kódoló gén (DRD4) játszik fontos szerepet. Mivel a dopaminerg 

rendszer az ember egyik fontos nagy viselkedésszabályozó rendszere, és a dolgozatban 

ismertetett kutya viselkedésgenetikai vizsgálatok is e rendszerrel kapcsolatosak, fontosnak 

tartom ennek rövid ismertetését.  

 

1.5 A DOPAMINERG RENDSZER 

 

A dopaminerg neuronok emberben jellegzetes anatómiai eloszlást mutatnak. A 

substantia nigra területéről eredő projektóriák főként a striatumba tartanak, míg a VTA 

területéről indulók elsődlegesen a limbikus striatalis területeket (pl. nucleus accumbens) és 

a frontális kérgi területeket hálózzák be, de eljutnak a septalis területre, amigdalába és a 

hippocampusba is (Smith és Kieval, 2000). Ez az eloszlás azt sugallja, hogy a dopaminerg 

rendszer a különböző motorikus, limbikus és kognitív folyamatokban is szerepet játszik. 

A dopamin hatása nem gyors, hanem kifejezetten lassú és hosszan tartó. Általában a 

dopamin, mint a dopaminerg rendszer egyik legfontosabb neurotranszmittere a 

feltételezések szerint az emóciók kontrollálásában, a válaszreakciók szabályozásában, az 

önfegyelem kialakításában és a figyelem tartós koncentrálásában tölthet be szerepet. A 

mezolimbikus dopaminerg rendszer fontos a figyelmi, motivációs és jutalmazós 

mechanizmusokban (Lakatos és mtsai., 2000). 

A dopamin metabolizmusában fontos, leggyakrabban tanulmányozott gének termékei a 

dopamin  béta-hidroxiláz, a tirozin hidroxiláz, a monoamin-oxidáz A, valamint a katekol-

O-metiltranszferáz. A dopamin béta-hidroxiláz (DBH) a dopamint norepinefrinné alakító 
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elsődleges enzim, a tirozin hidroxiláz (TH) a tirozin dihidroxi-fenilalaninná való 

átalakulását katalizálja. A monoamin-oxidáz A (MAOA) a monoaminokat bontja 

(norepinefrint, dopamint, szerotonint), a katekol-O-metiltranszferáz (COMT) pedig a 

dopamin, norepinefrin és epinefrin degradálásában katalizál egy lépést. 

A dopamin rendszer átviteli folyamatainak leggyakrabban vizsgált génjei a dopamin 

transzporter génje (DAT), valamint a dopamin receptor gének. Utóbbiak közül a D1 

receptor családba tartozó receptorok (DRD1 és DRD5) az adenilát cikláz aktivitását 

fokozzák, míg a D2 receptor család tagjai (DRD2, DRD3, DRD4) csökkentik azt 

(Nieoullon, 2002).  

 

1.5.1 D4-es dopamin receptor (DRD4) gén és polimorfizmusai embernél 

A D4-es dopamin receptor egy úgynevezett G-fehérje, mely a sejtmembránon 7-szer 

ível keresztül. A dopamin-receptorok D2-szerű családjába tartozik (ilyen még a DRD3 és 

DRD4 is) (Paterson és mtsai., 1999). A receptor eloszlását az agyban nehéz vizsgálni, mert 

a többi D2-szerű receptorhoz nagyon hasonló módon működik. Szelektív liganduma a 

[H]NGD 94-1, ez alapján a receptor megtalálható az agy hippocampus, dorsomedialis 

thalamus, entorhinalis és prefrontalis kéreg, lateral septal nucleus részein (Paterson és 

mtsai., 1999). DRD4 kifejeződik az agykérgi és limbikus részen, melyek kutatások szerint 

a kognitív és emocionális folyamatokban fontosak (Lakatos és mtsai., 2000) 

Emberben a D4-es dopamin receptor génjének eddig kilenc féle polimorfizmusát írták 

le (Van Tol és mtsai., 1992; Paterson és mtsai., 1999). Ennek legkutatottabb esete egy 

olyan 48 bázispáros rész, mely a gén harmadik exonjában változó számban ismétlődik 

(Van Tol és mtsai., 1992; Lichter és mtsai., 1993; Chang és mtsai., 1996), emberi 

populációkban 1-10 ismétlődés fordul elő. Kaukázusi populációban a 4 és 7 számú változat 

a leggyakoribb, de a populációk között nagyfokú a variancia. Az ismétlésekben a 

szekvencia nem feltétlenül egyezik meg, eddig 19-féle szekvenciát ismerünk (Paterson és 

mtsai., 1999) 

Ez a szakasz a receptoron a 3. citoplazmatikus hurokban helyezkedik el, vagyis a sejten 

belül található meg. Feltevések szerint funkcionális szerepe is lehet, a különböző 

változatok talán a second messenger coupling-ban (a sejten belüli anyagokhoz való 

kötődés) vagy a szignáltranszdukcióban (azon folyamatok melyek a dopamin megkötése 

hatására aktiválódnak) különböznek (Paterson és mtsai., 1999). 
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A dopaminkötő képességet COS-7 sejtekben vizsgálva a gyakori 2-, 4- illetve 7 

ismétlődést tartalmazó receptorok között nem volt különbség (Asghari és mtsai., 1994). 

GH4 sejtekben a 4 és 7 ismétlődésesek egymástól nem, viszont a 2 ismétlődésestől 

különböztek (Sanyal és Van Tol, 1997). Továbbá CHO-K1 sejtekben vizsgálták a cAMP 

inhibícióján keresztül az aktivitást, és úgy találták, hogy a 7 ismétlődéses allél aktivitása 

alacsonyabb, mint a 2 illetve a 4 ismétlődéseseké (Asghari és mtsai., 1995). Érdekes 

módon a mesterséges VNTR-nélküli receptor is ugyanúgy működött (Paterson és mtsai., 

1999). 

 

1.5.2 DRD4 polimorfizmus és viselkedés  

A dopamin rendszer genetikai háttere és a viselkedés kapcsolata a DRD4 gén esetében 

látszik viszonylag stabilan kimutathatónak. Humán vizsgálatokban a D4-es dopamin 

receptor harmadik exonjában lévő hosszúságpolimorfizmus kapcsán találtak viszonylag 

egybecsengő, egymást erősítő eredményeket. Emberben a DRD4 erre a szakaszra nézett 

polimorfizmusa és a viselkedés közötti összefüggéseket kutató vizsgálatok ellentmondásos 

eredményeket is hoztak (Paterson és mtsai., 1999), de többen, több populációban is azt 

találták, hogy az allél hossza összefügg a figyelemhiányos hiperaktivitással és az 

újdonságkereséssel (pl. Ebstein és mtsai., 1996; Benjamin és mtsai., 1996).  

A figyelemhiányos hiperaktivitás (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 

gyermekekben megfigyelt viselkedési zavar (pl. Gittelman és mtsai., 1985). Két jellemző 

komponense a figyelmi képességek csökkenése és az átlagon felüli motorikus aktivitás. 

Ezen betegség fenotípusos megnyilvánulása heterogén, mivel e fenti két komponens eltérő 

arányban fordulhat elő (Huang-Pollock és Nigg, 2003). A viselkedési zavar ezen 

aspektusai olyan vizsgálatokkal kutathatók, melyek tartós kognitív aktivitást igényelnek a 

kísérleti alany részéről, vagy finom mozgásokat, illetve a motorikus akciók kontrollját 

kívánják meg (pl. Kashala és mtsai., 2005). Az ADHD örökölhetősége magas, Biederman 

(2005) összefoglaló munkájában 0,77-nek találta az átlagos heritabilitást és kutatásai 

szerint a hiperaktív gyerekek családjában élők ADHD-ra való esélye kettő-nyolcszoros a 

beteg gyereket nem tartalmazó családokhoz képest. 

Legújabb vizsgálatok az ADHD gyermekkori előfordulási gyakoriságát elég tág 

határok között becslik, 1-12% gyerek érintett (pl. Faraone és mtsai., 2003; Biederman és 

Faraone, 2005), és bár a tünetek enyhülnek és részben eltűnnek felnőttkorra, de hatásukat 

akkor is éreztetik (korai iskolai és szociális kudarcokból adódó önbizalomhiány, 

megnövekedett gyakorisággal előforduló közlekedési balesetek, gyakori 
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munkahelyváltások, instabil párkapcsolatok). Sajnálatos módon a figyelemhiányos 

hiperaktivitás gyakran együttjár más viselkedési abnormalitásokkal, mint például a 

szociális deficittel (Colledge és Blair, 2001), megnövekedett agresszióval (Saldana és 

Neuringer, 1998), a szociális csoport normáihoz való alkalmazkodás hiányával (pl. 

Mannuzza és mtsai., 2002; Mugnaini és mtsai., 2006; Willcut és Carlson, 2005) és 

kognitív, nyelvi, motorikus, érzelmi és tanulási nehézségekkel (Pliszka, 1998; Barkley, 

2003). Összességében egy figyelemhiányos hiperaktivitást mutató gyerek mind anyagilag, 

mind érzelmileg súlyos teher lehet egy család részére. A betegség megjelenésére való 

rizikót nagymértékben növelhetik környezeti hatások, úgymint étkezés, ólomszennyezés, 

az anya dohányzása és alkoholfogyasztása terhesség alatt, alacsony születéskori súly, 

szülők közötti rossz viszony, alacsony társadalmi réteg, nagycsalád, szülői bűnözés 

(Biederman, 2005). 

Noha a kezelések néhány pszichostimuláns (pl metil-fenidét, amfetamin) alkalmazása 

során eredményre vezetnek, de néhány országban nem elterjedt ezen szerek alkalmazása és 

előnyben részesítik a viselkedésterápiát, mely sokkal inkább egyénre szabott kezelésmódot 

és több energiabefektetést igényel.  

Nagyon heterogén kórképpel állunk szemben, melynek hátteréről még keveset tudunk. 

Több biokémiai mechanizmust is feltételeznek, melyek hozzájárulnak a figyelemhiányos 

hiperaktivitás megjelenéséhez, leginkább elfogadott a dopaminerg és/vagy noradrenerg 

rendszer zavarának hipotézise (pl. Inoue és Lupski, 2003). Ennek kapcsán a leginkább 

kutatott a D4-es dopamin receptor gén polimorfizmusa. 

A dopamin receptor polimorfizmusa és a gyermek anyához való kötődésének típusa 

között is találtak összefüggést (Lakatos és mtsai., 2000, 2002). A DRD4 exon III 

polimorfizmus 7-es ismétlődését hordozó gyermekeknél több, mint négyszeresére 

megnövekedett gyakorisággal találták az anyához  való kötődés rendezetlen (desorganized) 

típusát, míg ez a polimorfizmus az önmagában hatással nem bíró promóterben lévő citozin 

timinre való cseréjével kombinálva együtt tízszeres rizikófaktort jelentett.    

 

1.6 ÁLLATI MODELLEK A HIPERAKTIVITÁS GENETIKAI VIZSGÁLATÁBAN 

 

Az emberi viselkedési problémák genetikai hátterének egyik legkézenfekvőbb állati 

modelljei a patkányok, valamint a génirtott, ún. KO-egerek. Az ADHD esetében szintén 

speciálisan szelektált rágcsálókat használnak (pl. Boix és mtsai., 1998).  
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Genetikai módosítás nélkül alkalmazott patkánytörzs például a Wistar-Kyoto 

hiperaktív patkány, mely a hiperaktív szindrómákat mutatja, ám ugyanakkor ezek az 

állatok nem mutatnak impulzív viselkedést, és új averzív ingerekre hiperreaktívan 

viselkednek (pl. Drolet és mtsai., 2002). 

A legelterjedtebb a spontán hipertenzív patkányok (Spontaneously Hypertensive Rat, 

SHR) felhasználása (Sagvolden, 2000), melyeket a Wistar Kyoto patkányokból 

tenyésztettek ki. Az ember esetéhez hasonló módon ezek az állatok is úgy mutatnak 

figyelemfenntartási nehézséget, hogy eközben érzékszervi problémájuk nincsen. 

Motorikusan impulzívak, és hiperaktív viselkedéssel jellemezhetőek, mely új környezetben 

fokozatosan jelenik meg. Hátrányuk ugyanakkor, hogy 4-5 hetes korukra kifejlődik a 

magas vérnyomás is, tehát az eredmények interpretálásakor ezt is figyelembe kell venni, 

vagy ennél fiatalabb állatokkal kell dolgozni (Sagvolden és mtsai., 2005). 

A genetikailag módosított, génirtott egereket is előszeretettel alkalmazzák. 

Mindezideig azonban csak a dopamin transzporter génjét (DAT) sikerült kiütni. Ugyan a 

tünetek hasonlítottak a humán ADHD-hoz (hiperaktivitás, viselkedés gátlásának hiánya, 

csökkent tanulási képességek pl. Gainetdinov és Caron, 2000), azonban a modell 

relevanciáját megkérdőjelezi, hogy a humán vizsgálatok során csupán enyhe hatással bíró 

szerotonin felvételt gátló anyagok ezekben az egerekben nagy viselkedésbeli változást 

indukáltak (Gainetdinov és Caron, 2001). Sajnálatos módon teljes DRD4 gén-hiányos 

egereket még nem sikerült előállítani (Glickstein és Schmauss, 2001).   

Mindamellett, hogy ezek a modellek jól kontrollálhatóak, egységes fenotípust mutatnak 

és laboratóriumban jól tanulmányozható a viselkedésük, de az emberi szociális 

kapcsolatoknak nem megfelelő modelljei, mely a gyermekkori hiperaktivitás 

kifejlődésének fontos faktora lehet. 

Bár a dopamin D4-es receptor génje a rágcsálókban is megtalálható, ám sem a 

patkányban (Lichter és mtsai., 1992, Fishburn és mtsai., 1995), sem pedig az egérben 

(O’Malley és mtsai., 1992) nincs az emberéhez hasonló repetitív szekvencia. Ezzel 

szemben a kutyában japán kutatók több allélt (eddig nyolcat) is kimutattak egy 12 és 39 

bázispáros rész ismétlődéseinek száma és sorrendje alapján (Niimi és mtsai., 1999, 2001), 

mely a receptorban ugyanazon helyen van, mint a humán 48 bázispáros ismétlődési 

polimorfizmus. Érdekes módon az egyes kutyafajták allélösszetétele ilyen szempontból 

eltér egymástól (Niimi és mtsai., 1999, 2001, Ito és mtsai., 2004).  

Mint számos vizsgálatból tudjuk, a különböző kutyafajták viselkedése nagy mértékben 

különbözhet (pl. Scott és Fuller, 1965; Plutchnik, 1971; Wright és Nesselrote, 1987; 
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Wright, 1991; Hart, 1995; Christiansen és mtsai., 2001; Notari és Goodwin, 2006), mivel 

számos fajta speciális feladatra történt mesterséges szelekció során alakult ki, és az egyes 

fajták részben beltenyésztett, genetikailag nagymértékben izolált alpopulációknak 

tekinthetők (Ostrander és mtsai., 2000). Az egyes kutyafajták felfoghatóak egy-egy 

törzsnek, hiszen bennük nagy lehet a beltenyésztettség mértéke, és az alapító egyedek 

száma pedig alacsony. Az alanyok egyetlen kutyafajtára való leszűkítése esetén 

feltételezhetjük a DRD4-en kívüli genetikai háttér viszonylagos homogenitását, ami a 

DRD4 hatásának vizsgálatában segítséget nyújt, mivel annak hatását nem fedi el a többi 

génben található különbség. Ezek miatt egy kiválasztott kutyafajtán belüli 

viselkedésgenetikai vizsgálat nagy tudományos jelentőséggel bírhat.  

Ezért merül fel, hogy ha embernél van kapcsolat a DRD4 gén polimorfizmusa és a 

figyelemhiány, a hiperaktivitás és a kötődés között, akkor érdemes megvizsgálni, hogy ez 

fennáll-e a kutyában is, mivel gyakorlati szempontból fontos információkkal szolgálhatnak 

az eredmények.  
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1.7 CÉLKITŰZÉSEK 

 

Amint az az eddigiekből is kitűnik, a kutyával kapcsolatos viselkedéskutatások 

rendkívül szerteágazóak. Az utóbbi években egyre szélesebb körben sikerült elfogadtatni a 

kutyát, mint az emberi viselkedés funkcionális analógiáit sok szempontból megtestesítő, az 

emberi viselkedésevolúció modellezésére alkalmas fajt. Ugyanakkor azonban mind a 

humán párhuzamok feltérképezése, mind pedig a kutya viselkedésszerveződési 

rendszereinek megismerése távolról sem teljes. E célok elérésében nagy előrelépést 

jelenthet az, ha a klasszikus viselkedés-megfigyelésen, illetve kérdőíves adatgyűjtésen 

alapuló módszereket a modern genetikai módszerek által nyújtott lehetőségekkel 

kiegészítve olyan vizsgálatokat végzünk, melyben asszociációk/korrelációk formájában 

megpróbáljuk feltárni az egyes receptorfunkciók és a hozzájuk kapcsolt genetikai háttér 

valamint a viselkedés kapcsolatát. 

Jelen dolgozat ezt az általános célt szem előtt tartva megpróbálja empirikus adatokkal 

is alátámasztani azt az elképzelést, hogy a kutya alkalmas modellként szolgálhat a 

kandidáns gén alapú humán magatartásgenetikai vizsgálatok számára. 

 

A tervezett vizsgálatok célkitűzései és ahhoz kapcsolható hipotézisek 

 

Az alábbiakban felsorolom a munkám során követett célkitűzéseket. Hipotézisként 

utalok az általam várt eredményre, alternatív hipotézisként pedig felsorolok néhány 

lehetséges okot, melyek miatt az általam feltételezett jelenség esetleg mégsem áll fenn, 

illetve nem kimutatható.   

 

1. Annak felmérése, hogy a kutya a DRD4 gén humán exon III polimorfizmusának valóban 

megfelelő genetikai modellje-e, és amennyiben igen, úgy a további vizsgálatokhoz 

megfelelő fajták kiválasztása. 

Hipotézis I: A kutya DRD4 szempontjából megfelelő genetikai modell, mert a homológ 

génszakasz hasonló hosszúságpolimorfizmust mutat, és az egyes allélok gyakorisága 

statisztikailag elemezhető csoportonkénti mintaszámot eredményez. 

Alternatív hipotézis: A kutya, noha az emberhez hasonló polimorfizmust mutat, a ritka 

allélok alacsony gyakorisága miatt értékelésre nem alkalmas. 
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2. A figyelemhiányos hiperaktivitás diagnosztizálására alkalmazott humán kérdőív 

átalakítása kutyára, alkalmazhatóságának vizsgálata. 

Hipotézis II: A kérdőív módosítható kutyára, mivel viselkedési problémák és egyes 

személyiségjegyek vizsgálatakor gyakran alkalmaznak kutyánál is sikerrel kérdőíveket, és 

az aktivitás, figyelemhiány, impulzivitás kutyáknál is megfigyelhető jelenségek. 

Alternatív hipotézis: A kérdőív nem alkalmazható kutyáknál ebben az esetben, például 

mert a figyelemhiányos hiperaktivitás elemei kutyáknál az emberétől eltérő módon, vagy 

sehogy sem jelennek meg, vagy a gazda nem megfelelő személy ezen tulajdonságok 

értékelésére. 

 

3. A humán DRD4 génnel asszociációban feltételezett viselkedések vizsgálatára megfelelő 

tesztek kidolgozása (aktivitás, impulzivitás, figyelemhiány, kötődés) kutyára és ezek 

validitásának vizsgálata. 

Hipotézis III: Viselkedési szempontból a kutya alkalmas modell lehet, mert a hasonló 

környezet hasonló viselkedésmintázatok kialakulásával járt együtt. 

Alternatív hipotézis: Bizonyos esetekben a kutya nem megfelelő modell, mert például a 

kutyák közötti heterogenitás következtében metodikai problémák léphetnek fel. 

 

4. Összefüggés keresése a kidolgozott kérdőív és a tesztekben mutatott viselkedés között. 

Hipotézis IV: Találunk összefüggést, mert a gazda megfelelően objektív, és tesztjeink nem 

csak pillanatnyi állapotot mérnek fel. 

Alternatív hipotézis: Nem találunk összefüggést, mert például az értékelő elfogult, és/vagy 

a tesztekben mutatott viselkedés nem reprezentálja a kutya általános viselkedését, esetleg a 

kérdőív során értékelt és megfigyeléses kísérletben mutatott viselkedés mögött más 

jelenség áll. 

 

5. Összefüggés keresése a DRD4 polimorfizmus valamint a tesztekben mutatott viselkedés 

és a kérdőív értékei között. 

Hipotézis V: A humán kutatásokkal analóg módon találunk összefüggést. 

Alternatív hipotézis: Az összefüggés nem mutatható ki, mert például sokgénes 

viselkedésszabályozó rendszerrel állunk szemben, ahogy azt több humán vizsgálat is 

mutatja. 
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2. GENETIKAI VIZSGÁLATOK 
 

2.1 GENETIKAI VIZSGÁLATOK MÓDSZERE 

 

2.1.1 DNS mintavétel 

A kutyák DNS-ét non-invazív módon, a száj belső oldalának leváló 

nyálkahártyasejtjeiből nyertük. A nyálkahártyaminták begyűjtése egyik végén vattával 

borított műanyag pálcikákkal történt és az etológus kísérletvezető végezte a gazda 

jelenlétében, illetve ha a gazda vagy a kutya gondozója veszélyesnek ítélte a helyzetet, 

akkor a kísérletvezető utasításai alapján a gazda vagy gondozó végezte el.  

Két pálcikát összefogva először a kutya pofájának egyik oldali belső részéből 

gyűjtöttünk nyálkahártyát oly módon, hogy a pálcikák vattás végét többször (mintegy 6-8-

szor) végighúztuk az ínyen, miközben a pálcikákat forgattuk is, hogy a lehető legtöbb 

sejtet gyűjtsük be. Ezután az eljárást másik két pálcikával megismételtük a kutya pofájának 

másik oldalán is, hogy biztosítsuk a kellő mennyiségű DNS-t (a kutyák mintegy 2 %-ánál 

az első oldali minta nem volt elég a genetikai elemzéshez, a kettő együtt viszont minden 

ilyen esetben kielégítő mennyiségű DNS-t tartalmazott).  

Külön az egyik illetve másik oldalról gyűjtő pálcikákat zárható műanyag csövekbe 

helyeztük, melyeket elláttunk a kutyát jelölő számmal, valamint a két különböző oldali 

pálcikákat „A” illetve „B” jelzéssel (például 104A, 104B minta tartozott egy kutyához), 

majd a mintákat hűtve (hűtőtáskában, jégakkukkal) szállítottuk, majd fagyasztva (-10oC-

on) tároltuk a további izolálásig.  

 

 
1. kép: DNS mintavétel egy német juhászkutyától 
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2.1.2 DNS izolálás 

A DNS izolálását a Semmelweis Egyetem Orvosbiológiai és Pathobiokémiai 

Intézetének Sasváry-Székely Mária vezette laborjában végezték. 

A sejtlízis proteináz K módszerrel történt, melyet 56 oC-on inkubáltunk. A pálcikákat 

1000 rpm-mel 5 percig centrifugáltuk, majd a csövenként két pálcikát a cső falához 

rögzítettük oly módon, hogy a pálcika ne érjen le a cső aljára, majd újra 1000 rpm-mel 20 

percig centrifugáltuk. Ekkor az oldat a vattából kikerült a cső aljára. A pálcikák 

eltávolítása után az oldatból 300 µl-t mértünk 3 µl hígított RNázt tartalmazó Eppendorf-

csőbe. Enyhe keverés után 37 oC-on inkubáltuk 60 percig, majd lehűtöttük 

szobahőmérsékletre. Hozzáadtunk 100 µl protein kicsapó oldatot, majd erőteljesen 

összekevertük. A mintákat ezután 5 percre jégbe tettük. 10 perces 13000 g-vel történő 

centrifugálás után a fehérjék fehér csapadékot képeztek. A felülúszóból 380 µl-t átmértünk 

olyan Eppendorf-csőbe, mely már tartalmazott 300 µl 100%-os izopropanolt és 5 µl hígított 

glikogén oldatot. Enyhe keverés után állni hagytuk szobahőmérsékleten legalább 5 percig. 

Ezután 13000 g-vel centrifugáltuk 5 percig. A felülúszót leöntöttük, a maradékhoz adtunk 

300 µl 70 %-os etil-alkoholt, és kis keverés után 13000 g-n 1 percig centrifugáltuk. 

Óvatosan leszívtuk az alkoholt, amit nem tudtunk leszívni kiszárítottuk. A pellet 

formájában megmaradó DNS-t 50 µl Tris-EDTA-val oldottuk fel, majd -20 oC-on tároltuk. 

 

2.1.3 DNS amplifikáció 

A DNS-t PCR-rel amplifikáltuk. Ehhez mintánként összemértünk 1 µl 2 mM-os dNTP-

t, 1 µl puffert, 2 µl Q-oldatot, 1,9 µl vizet, 1-1 µl-t a két 10 µM-os primer-ből (1. PCR 

esetén: Dog48bp1c és Dog48bp2c, a 2. PCR esetén: Dog48bp1c és Dog48bp2b), valamint 

DNS-polimerázként 0,1 µl 5 U/µl-es HotStarTaq polimerázt 2 µl minta-DNS-hez.   

A termociklus egy 15 percig tartó denaturációval kezdődött (95 oC), majd az alábbi 

háromlépéses ciklus ismétlődött 35-ször: 1 percig tartó denaturáció (94 oC), 30 

másodpercig tartó kapcsolódás (67 oC), majd 1 percig tartó meghosszabbítás (72 oC). A 

harmincöt ciklus után 10 percig a minta 72 oC-on volt, majd a gép leállításáig 8 oC-on 

tárolta a DNS-t. 
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2.1.4 Allélok meghatározása 

A különböző hosszúságú allélok elkülönítése gélelektroforézissel történt. A mintákat 

kevert gélen futtattuk (2% metafor, 1,5% agaróz) 1,5 órán keresztül 100V feszültségen. 

Markerként 100 bp-os létrát használtunk, hogy az elkülönülő fragmentek hosszát be tudjuk 

azonosítani. Etidium-Bromiddal tettük UV fény alatt láthatóvá a fragmeneteket. 

A két PCR közül az első lehetővé teszi a különböző hosszúságú allélok elkülönítését, 

de nem használható az azonos hosszúságú 3a és 3b allélok meghatározásához, mivel ezek 

csak bizonyos részleteik sorrendjében térnek el. E két allél között tesz különbséget a 

második PCR.  

 

2.2 GENETIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYE 

 

Viselkedésgenetikai vizsgálatokban cél, hogy a vizsgált populáció genetikailag a 

vizsgált génen kívül lehetőleg homogén legyen, vagyis a kutya esetében a vizsgálatokat 

érdemes egy fajtára korlátozni. Hogy a számunkra legmegfelelőbb néhány fajtát 

kiválaszthassuk két fő szempontot kellett figyelembe venni. A választott fajta kellő 

egyedszámban kell hogy rendelkezésre álljon, hogy a későbbi viselkedésgenetikai 

vizsgálatok eredményei megbízhatóak legyenek, valamint a fajta viselkedés szempontjából 

feltehetően jól reprezentálja a családi kutyákat, hogy az eredmények valamennyire 

általánosíthatóak legyenek. Összességében 679 kutyát genotipizáltunk, 259 belga 

juhászkutyát, 321 német juhászkutyát, és 99 szibériai huskyt. Analizáltuk továbbá 27 

farkas DNS-mintáját. 

A kutya DRD4 exonIII hosszúságpolimorfizmus eddigi legkiterjedtebb vizsgálatában 

Ito és csoportja (2004) az allélok hosszúsága alapján hét változatot különít el: 396, 435, 

447, 486, 498, 549 és 576 kb hosszal, és a 447 kb hosszú változat kétféle szekvenciával 

fordul elő. Az irodalomban leírtnak megfelelően az allélokat hosszúságuk szerinti névvel 

használjuk (1-7), illetve a 3-as hosszúságú allél kétféle szekvenciájára „a” és „b” utótaggal 

utalunk. Az analizált mintában megtaláltuk a szakirodalom által leírt 1, 2, 3a, 3b, 4, és 5 

allélokat, valamint előfordult egy még eddig nem leírt, az ismerteknél hosszabb 

allélváltozat, melyet „8-as allél” néven említek. Nem találtunk 6-os és 7-es allélt. A talált 

genotípusok megoszlása illetve az allélfrekvencia fajtánként részletezve megtalálható az 1. 

és 2. táblázatban. 

A tapasztalt allélgyakoriságok alapján kiszámoltuk a Hardy-Weinberg egyensúlynak 

megfelelő egyedszámokat. A várt és kapott értékek közötti megegyezést Chi2-teszttel 
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vizsgáltuk, valamint szintén Chi2-tesztet alkalmaztunk a fajtán belüli alcsoportok 

genotípus-gyakoriságának összehasonlítására. 

 
 
 1/4 2/2 2/3a 2/5 2/8 3a/3a 3a/3b 3a/4 3a/5 3a/8 4/4 4/5 4/8 5/5 8/8 N 
belga jk   55 113     91                   259 
sz. husky 1 3 6 1   5 1 1 16 11 1 4 2 37 10 99 
német jk   128 130 2 3 50     4 3       1   321 
farkas   1 3 6 3         2       8 4 27 

1. táblázat: A DRD4 exonIII polimorfizmus genotípus megoszlása a három kiemelt 
fajtában és farkasban 

 
 

 
 allélok száma allélok aránya 
 1 2 3a 3b 4 5 8 össz 1 2 3a 3b 4 5 8 össz 
belga jk 0 223 295 0 0 0 0 518 0,00 0,43 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
sz. husky 1 13 45 1 10 95 33 198 0,01 0,07 0,23 0,01 0,05 0,48 0,17 1,00 
német jk 0 391 237 0 0 8 6 642 0,00 0,61 0,37 0,00 0,00 0,01 0,01 1,00 
farkas 0 14 5 0 0 22 13 54 0,00 0,26 0,09 0,00 0,00 0,41 0,24 1,00 

2. táblázat: A DRD4 exonIII polimorfizmus alléljainak megoszlása a három kiemelt 
fajtában és farkasban 

 
 
 

Belga juhászkutyák 

Ebben a fajtában mindössze kétféle allél fordult elő, a 2-es és a 3a. Valamivel 

gyakoribb volt mintánkban a 3a allél (57%). A belga juhászkutyákon belül elkülönítettük a 

Magyarországon előforduló három szőr- illetve színváltozatot: a fekete hosszú szőrű 

groenendaelt, a vörös hosszú szőrű tervuerent, és a vörös rövid szőrű malinois változatot. 

A statisztikai analízis során három genotípust különítettünk el a két talált allélnak 

megfelelően.  

Úgy találtuk, hogy mind a teljes belga juhászkutya minta (Chi2=2,817, df=2, 

p=0,2445), mind azon belül a groenendael (Chi2=0,977, df=2, p=0,3721), tervueren 

(Chi2=0,0024, df=2, p=0,9988) illetve malinois (Chi2=1,553, df=2, p=0,4600) alminta 

genotípus-eloszlása megfelelt a Hardy-Weinberg egyensúlynak. A három alminta 

különbözött egymástól (Chi2=10,791, df=4, p=0,0290), konkrétan a groenendael a 

tervuerentől igen (Chi2=7,152, df=2, p=0,0280), a malinois egyiktől sem, bár a 

groenendaeltől való eltérésre tendencia volt (groenendael-malinois Chi2=5,804, df=2, 

p=0,0549, a tervueren-malinois Chi2=2,028, df=2, p=0,3628).  
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Szibériai husky kutyák 

A 99 szibériai husky legnagyobb arányban az 5-ös allélt hordozta (48%). Gyakori volt 

továbbá a 3a allél (23%) és a most talált 8-as (17%). Viszonylag ritka allélként előfordult 

még a 2-es (7%), 4-es (5%) és 1-1 allélként az 1-es (1%) és a 3b (1%).  

Náluk az analízis során az alábbi 4 genotípust különítettük el: 3a3a, 3a5, 55, egyéb. 

Úgy találtuk, hogy a tapasztalt eloszlás eltért a Hardy-Weinberg egyensúly alapján 

számolttól (Chi2=12,840, df=3, p=0,0049). 

 

Német juhászkutyák 

A 321 genotipizált német juhászkutya alléljai között szerepelt a gyakori 2-es (61%) és 

3a (37%) mellett az 5-ös is (1%), valamint az eddig be nem azonosított 8-as allél (1%), az 

utóbbi két allél előfordulása nagyon ritka volt. Dolgoztunk családi kutyaként élő illetve 

rendőrkutyaként alkalmazott kutyákkal is. Mivel előfordulhat, hogy a szolgálatra 

válogatott egyedek egy valamilyen szempontból szelektált almintát jelentenek, ezért a két 

csoport homogenitását is megvizsgáltuk. 

Az egyensúly számolásánál négy genotípust különítettünk el: 22, 23a, 3a3a, egyéb. 

Összevontuk az 5-ös illetve az ismeretlen (8-as) allélt tartalmazó genotípusokat, mert ezek 

várható gyakorisága nagyon alacsony volt, mely a Chi2-teszt elvégezhetőségének akadálya 

lehet. 

Azt találtuk, hogy sem a teljes német juhászkutya minta (Chi2=0,150, df=3, p=0,9852), 

sem a családi németjuhász (Chi2=0,395, df=3, p=0,8207), sem a rendőr alminta 

(Chi2=0,479, df=3, p=0,9236) nem tért el a Hardy-Weinberg egyensúly alapján számolt 

egyedszámoktól. Eredményeink szerint a két csoport egymástól sem tért el (Chi2=3,399, 

df=3, p=0,3342).  

 

Farkasok 

A 27 általunk genotipizált farkas mintája 2-es (26%), 3a (9%), 5-ös (41%), illetve új, 8-

as allélt tartalmazott (24%). Alacsony egyedszámuk miatt elemzésbe nem vontuk őket.  

 

Fajták közötti különbség 

A két genotípusát, funkcióját tekintve hasonló jellegű kutyafajtát, a belga és a német 

juhászkutyát homogenitásvizsgálat alá vetve szignifikáns eltérés mutatkozott a genotípus-

eloszlás szempontjából (három genotípussal 2/2, 2/3a, 3a/3a számolva, Chi2=38,283, df=2, 

p<0,0001). 
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2.3 GENETIKAI VIZSGÁLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az általunk talált allélfrekvenciák némileg összecsengenek Niimi és munkatársai 

(2001) azon megállapításával, mely szerint európai eredetű fajtákban a rövidebb, míg 

ázsiai kialakulású fajtákban a hosszabb allélok dominálnak, hiszen a szibériai husky fajtát 

ázsiai eredetűnek tekinthetjük, míg a német és belga juhászkutyát európai kialakulásúnak. 

Niimi és csoportja (2001) következtetéseiket 4 fajta, a golden retriever, a beagle, a 

shetlandi juhászkutya és a shiba vizsgálati eredményeire alapozták, e mintában a shiba volt 

az egyetlen ázsiai eredetű fajta. Később ezt a vélekedést alátámasztotta egy fajtákat 

tekintve kiterjedtebb vizsgálat, melyet egy az előzővel részben átfedő szerzőgárda 23 

kutyafajtát tartalmazó mintán végzett (Ito és mtsai., 2004).  

Ezen fajták között a belga juhászkutya nem szerepelt, viszont a német juhászkutya és a 

szibériai husky igen. Mi belga juhászkutyáknál mindössze két allél előfordulását 

regisztráltuk, az európai fajtákra legjellemzőbb 2-es és 3a allélokét.  

Ito és csoportja (2004) 25 német juhászkutyát genotipizált és a populációban 2-es, 3a, 

3b és 5-ös allélt találtak. Mi ezzel szemben nem találtunk 3b allélt és leírhatunk egy újat, 

melyet hosszúsága és az adott polimorfizmus alléljainak nomenklatúra rendszere alapján 8-

as allélnak neveztünk el. Sajnálatos módon az allél szekvenciáját eddig technikai 

nehézségek miatt nem tudtuk meghatározni. A japán kutatócsoport a miénkhez hasonló 

arányokat talált német juhászkutyáknál a két leggyakoribb allél, a 2-es és a 3a allél 

esetében. Ők az allélok mintegy 2%-át 3b alléként azonosították. Ez a mi mintanagyságunk 

mellett mintegy 13 allélt jelentene a talált nullához képest.  

A szibériai husky kutyáknál is láthatóak a japán és közép-európai minták között 

elétérések. A japán mintában előforduló 6-os allélt mi nem mutattuk ki, a véletlen alapján 

az ázsiai minta előfordulási gyakoriságára alapozva 2 ilyen allél fordult volna elő ekkora 

mintában (Ito és mtsai., 2004). A mi kutyáink alléljai között viszont előfordul az eddig leírt 

legrövidebb (1-es), ám olyan alacsony gyakorisággal (1%), hogy a másik csoport által 

genotipizált összesen 47 egyed mintájában a véletlen alapján nem fordulhat elő. 

Ugyanakkor nálunk viszonylag nagy százalékban megtalálható (17%) 8-as allél náluk nem 

fordul elő, ami már egy lehetséges különbségre utal. További jelentős gyakoriságbeli 

eltérés, hogy az ázsiai minta sokkal magasabb arányban hordozta a 3b allélt (12,8%) a 

miénkhez képest (1%). Csupán apró különbség, hogy a japán csoport a miénkénél 

magasabb 3a és 5-ös allél előfordulást regisztrált (japán minta: 33% és 51%, magyar minta: 

23% és 48%), viszont alacsonyabb 2-es és 4-es allélokra vonatkozót (japán minta: 1% és 
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1%, magyar minta: 7% és 5%). Természetesen a ritka allélok gyakoriságában 

megfigyelhető eltérés adódhat a genotipizált egyedek allélgyakorisághoz viszonyított 

alacsony számából, ugyanakkor az általunk talált 8-as allél hiánya a japán mintában és a 

kevés 3b allél a miénkben mindenképpen minták közötti különbségre engednek 

következtetni. 

Az exploratív jelleggel gyűjtött farkas mintáink, amelyekből származó adataink közlés 

alatt állnak (Héjjas és mtsai., 2007), a szakirodalomban ismert legnagyobb farkasra 

vonatkozó adatbázis DRD4 exon III polimorfizmus szempontjából. Az egyetlen korábbról 

származó adat szintén egy japán publikáció. Inoue-Murayama és munkatársai (2002) 

néhány ragadozófaj (nyestkutya, örvösmedve, mosómedve, házi macska, európai farkas) 

kevés számú egyedén próbálták felmérni, hogy a fajban megtalálható-e a 3. exon repetitív 

szekvencián alapuló polimorfizmusa. Ennek során nyolc farkastól vett mintát elemeztek, 

melyek azonban nem tartalmaztak kellő mennyiségű DNS-t. Azt kimutatták a kutatók, 

hogy 3a allél van a farkasmintákban, de a másik allél azonosításában bizonytalanok voltak. 

A mi mintáink 5-ös, 2-es, 8-as és 3a allélt tartalmaztak. 

A genetikai eredmények alapján mindhárom fajta alkalmas alanya lehet 

magatartásgenetikai vizsgálatoknak. A két juhászkutya-fajta mellett szólnak azok az érvek, 

hogy lényegében csak két allélt hordoznak, és mindkettőt viszonylag kiegyenlített 

gyakorisággal. Ez megkönnyítheti az adatgyűjtést, hiszen a nagyon torz allélmegoszlás a 

ritka allélt hordozók csoportjában alacsony egyedszámhoz vezethet. Fentiek alapján mind a 

belga, mind a német juhászkutya alkalmas alanya lehet viselkedésgenetikai vizsgálatoknak, 

hiszen mindkét fajta viszonylag kiegyenlített arányban hordozza a kutyáknál két 

leggyakoribb allélt, a 2-es és a 3a allélt. Mivel a belga juhászkutyák a hosszabb allélt 

hordozzák nagyobb gyakorisággal, míg a német juhászkutyák a rövidebbet, ezért ahol volt 

rá módunk, a további vizsgálatok során mindkét fajtát alkalmaztuk. A két fajta gyakorlati 

szempontból kissé különbözik egymástól. A belga juhászkutyánál megkülönböztethetünk 

három szőrváltozatot, a hosszú fekete szőrű groenendaelt, a hosszú vörösesbarna szőrű 

tervuerent és a rövid barna szőrű malinois változatot. E három vonal tenyésztése többé-

kevésbé elkülönül, keresztezésük a legtöbb országban engedélyhez kötött. Például a belga 

központú FCI fajtabesorolásban (www.fci.be), bár ezen eltérő szőrtípusok egy fajtába 

sorolódnak, a keresztezésük engedélyhez kötött, mely csak indokolt esetben adható. Az 

Amerikai Kennel Club (AKC) pedig már eleve külön fajtaként tartja számon őket 

(www.akc.org). Ezért a különböző vonalak genetikailag némiképp izolálódhattak, 

összevonásuk csak némi elővizsgálat után ajánlott. A német juhászkutya ma is népszerű 
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fajta Magyarországon, míg a belga juhászkutya előfordulása nem tömeges. Ezért jelen 

munka alapját a német juhászkutyák adják, de ahol lehetőségünk nyílt kellő számú belga 

juhászkutyát gyűjteni, ott bevontuk ezt a fajtát is. 

A szibériai husky mind genetikailag, mind az ember szempontjából betöltött funkció 

alapján különleges fajta. A husky viselkedésgenetikai alkalmazása ellen szólnak azok az 

érvek, miszerint viselkedése speciális, ritkán tartják családi kedvencként, viszont gyakran 

nagy falkában, így a másik két fajtába tartozó egyedekhez képest általában kevesebb, 

emberekhez kapcsolható szociális inger éri őket. A velük végezhető viselkedési teszteknek 

mind lebonyolítása (egy falkába tartozó sok állat ellentmond a független mintavételnek, 

viselkedési tesztjeinket a kutyát jól ismerő gazda jelenlétében és aktív közreműködésével 

végezzük) mind eredményeik értékelése nehézségekbe ütközik (a szánhúzó kutyák 

lényegében megtartották eredeti funkciójukat szemben a manapság családi kutyaként 

tartott legtöbb fajtával, például a belga és a német juhászkutyával szemben, melyek számos 

szerepet töltenek be). Szánhúzó versenyeken való alkalomszerű tömeges előfordulásuktól 

eltekintve azonban nehezen elérhetőek, viszonylag kevesen vannak és speciális 

viselkedésük (például húsra és tárgymanipulációra való kisebb motiváció, pórázhasználat 

hiánya) miatt kísérletes munkákban való megfigyelésük nehézségekbe ütközik. 

Ugyanakkor a szibériai husky genetikai változatosságát tekintve érdekes lehet. Benne 

három allél is nagy gyakorisággal fordul elő, a 3a, 5 és 8. Ez a hármasság megnöveli a 

szükséges elemszámot, hiszen több csoportot fognak képezni a kutyák a 

magatartásgenetikai összehasonlítások során. A fajta mellett szólnak bizonyos genetikai-

funkcionális megfontolások. Feltételezik, hogy a vizsgált génpolimorfizmus kifejeződve a 

receptor egyik intracelluláris hurokrészén jelenik meg (Van Tol és mtsai., 1992). Így a 

hosszúságpolimorfizmusok, melyek emberben és kutyában is hasonló helyen vannak, a 

funkcionálisan kulcsfontosságú ligandumkötő helyen fejthetik ki hatásukat. Erre 

alapozzák, hogy a talált génpolimorfizmusoknak gyakorlati jelentősége is lehet (Van Tol és 

mtsai., 1992). Ezen logikát követve a szerkezetileg nagyobb mértékben eltérő allélok 

feltételezhetően nagyobb mértékben eltérő receptorokon keresztül kifejezettebb viselkedési 

különbséggel járhatnak. A juhászkutyákban előforduló 2-es és 3a allél közötti különbség 

12 bázispár (435 és 447 bp), míg a 3a és 5-ös allél között 51 bázispár az eltérés (447 és 498 

bp hosszúak). A szibériai husky kutyák ilyen megfontolásból lehetnek ígéretes alanyok. 

Mindezeket figyelembe véve ennél a fajtánál viselkedési adat gyűjtésére csak a kérdőíves 

módszert alkalmaztuk. 
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3. KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK 
 

3.1 ALANYOK  ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1.1 Általános módszer 

A gyermekeknél a figyelemhiányos hiperaktivitás (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder=ADHD) diagnosztizálásában leggyakrabban alkalmazott 18 kérdést tartalmazó 

kérdőívet (ADHD RS Parent version, DuPaul, 1998) alapul véve kidolgoztunk egy olyan 

kérdőívet, mely 13 olyan kérdésből áll, melyek a kutya koncentráló képességére illetve 

aktivitására-impulzivitására kérdeznek rá (ld. 3. táblázat). A DuPaul által bevezetett humán 

kérdőív három skálát tartalmaz: aktivitás, figyelemhiány és impulzivitás. A skálák kutyára 

való alkalmazásakor gondot jelentett, hogy a humán kérdőív esetében az impulzivitás 

meghatározását célzó kérdések főként a gyermekkel való verbális kommunikációs 

helyzetekre építenek. Ezért tehát mivel a kutyában nem találtuk egyértelműnek az aktivitás 

és impulzivitás elkülönítését, csak 2 skálát határoztunk meg: aktivitiás-impulzivitás és 

figyelemhiány. Kérdéseinket eszerint a felosztás szerint dolgoztuk ki és értékeltük. A 13 

kérdés mindegyike egy-egy állítást tartalmazott, mely bekövetkeztének gyakoriságát egy 

négyfokozatú skálán kellett értékelni a DuPaul-féle kérdőívhez hasonlóan: soha-ritkán-

rendszeresen-gyakran. A két skálához tartozó kérdések keverten fordultak elő, 7 kérdést 

terveztünk az aktivitás-impulzivitás mérésére, sorrendben a 4., 5., 6., 8., 9., 11., 13. 

kérdést, és 6 kérdést terveztünk a figyelemhiány mérésére: az 1., 2., 3., 7., 10., és 12. 

kérdést.  

A kérdőív kiértékelésekor mindegyik válaszhoz egy pontértéket rendeltünk: 0-soha, 1-

ritkán, 2-rendszeresen, 3-gyakran. Az adott skálához tartozó kérdések ilyen módon 

meghatározott pontértékeinek átlagát használtuk egy kutya aktivitás-impulzivitás, illetve 

figyelemhiány jellemzőjének értékelésére. Az aktivitás-impulzivitás skála magas értéke 

utal arra, hogy a gazda megítélése szerint a kutya nagy mozgásigényű, nehezen 

kontrollálható, míg a figyelemhiány magas értéke azt mutatja, hogy a kutya nem képes 

tartósan összpontosítani, figyelme csapongó. 

A kérdőív tartalmaz továbbá olyan adatokat, mint a kutya ivara, születési ideje, kitöltés 

dátuma, a kutya képzettségének típusa. A teljes kérdőív kitöltése 3-10 percet vett igénybe, 

és kérdezőbiztos jelenlétében történt. 
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 Kérdések: Soha Néha Gyakran Nagyon 

gyakran 
1 Kutyája nehezen tanul, mert figyelmetlen, illetve 

könnyen elvonják a figyelmét más dolgok. 
0 1 2 3 

2 Könnyű a figyelmét felkelteni, de hamar elveszti az 
érdeklődését. 

0 1 2 3 

3 Nehezen tud koncentrálni a feladatra vagy a játékra. 0 1 2 3 
4 Elhagyja a helyét, amikor maradnia kellene. 0 1 2 3 
5 Nem tud csendben maradni, nem lehet könnyen 

elhallgattatni.  
0 1 2 3 

6 Állandóan izeg-mozog, folyton menne, olyan, 
mintha felhúzták volna. 

0 1 2 3 

7 Úgy tűnik, nem figyel, akkor sem ha tudja, hogy 
hozzá beszélnek. 

0 1 2 3 

8 Szertelen, nehezen fegyelmezhető, ha egyszer 
beindul, alig lehet leállítani.  

0 1 2 3 

9 Folyton csak játszana, rohangálna.  0 1 2 3 
10 Egyszerű feladatokat akár könnyen megold, de a 

bonyolultabbakkal rendszeresen nehézségei vannak, 
akkor is, ha ismeri és sokat gyakorolta őket. 

0 1 2 3 

11 Hajlamos elkapkodni a dolgokat és ezért hibázik a 
feladatokban. 

0 1 2 3 

12 Figyelme könnyen elvonható.  0 1 2 3 
13 Nem tud várni a sorára. 0 1 2 3 
 

3. táblázat: az aktivitás-impulzivitás és a figyelemhiány mérésére alkalmazott kérdőív 
 

A validitás négy fő módon vizsgálható: arculati validitás, tartalmi validitás, szerkezeti 

validitás (vagy más néven konstruktumvaliditás), és kritériumvaliditás (vagyis külső 

validitás) (face validity, content validity, construct validity, criterion validity, George és 

mtsai., 2003). Az arculati validitás a kérdőív szakértők általi szubjektív véleményezése. 

Mivel mi a kérdőívet egy elfogadott humán kérdőívből alakítottuk át több kutyához értő 

ember segítségével, ezért ennek amúgy is nehezen elemezhető vizsgálatától eltekintek. A 

tartalmi validitás utal arra, hogy a kérdések olyan formában vannak-e megfogalmazva, 

hogy azok a kitöltők számára könnyen értelmezhetőek legyenek. Mivel az aktivitásbecslő 

skálát a gazdák kérdezőbiztos jelenlétében töltötték ki, az értelmezéssel kapcsolatos 

felvetéseikre azonnal reagáltunk. Általánosságban nem szerepelt olyan kérdés, melyre 

sokan rákérdeztek volna. A statisztikai módszerekkel is vizsgálható validálási lépések a 

szerkezeti validitás és a külső validitás. Előbbi arra utal, hogy a mintákban tapasztalt 

adatstruktúra megfelel-e az előre tervezettnek. Utóbbi csoportok összehasonlítása révén 

kutatja, hogy a kérdőív alkalmas-e a már ismert hatások kimutatására. A kérdőívek 

használhatóságának másik jellemzője az érvényesség mellett a megbízhatóság, melyet 

hagyományosan újratöltetéssel vizsgálnak.   
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3.1.2 A kérdőív szerkezeti validitása 

 

Alanyok  

A kérdőívet validálás céljából összesen 220 kutya gazdájával töltettük ki 2003. február 

és 2005. május között, a részvétel önkéntes alapon történt. Az alanyokat kutyás 

rendezvényeken (kutyaiskola, táborok, versenyek) illetve személyes kapcsolatok útján 

gyűjtöttük. Az állatok különböző fajtákba tartoztak, illetve keverékek voltak (195 

fajtatiszta egyed 69 különböző fajtából és 25 keverék kutya, részletesen:  10 skót 

juhászkutya, 10 golden retriever, 10 groenendael, 10 tervueren, 10 német juhászkutya, 8 

border collie, 7 szibériai husky, 6 boxer, 6 magyar vizsla, 5 német dog, 5 mudi, 5 pointer, 5 

szamojed, 4 amerikai staffordshire bullterrier, 4 labrador retriever, 4 malinois, 4 moszkvai 

őrkutya, 4 sheltie, 3 angol cocker spániel, 3 argentín dog, 3 kelpie, 3 közép-ázsiai, 3 német 

vizsla, 3 Parson Russel terrier, 3 pumi, 3 közép uszkár, 3 west highland white terrier, 2 

angol bulldog, 2 basset hound, 2 bernáthegyi, 2 berni pásztor, 2 dalmata, 2 dobermann, 2 

kaukázusi juhászkutya, 2 rottweiler, 2 törpe schnauzer, 2 kis spicc, 2 welsh terrier, 2 óriás 

uszkár, 1 airedale terrier, 1 amerikai bulldog, 1 appenzeller, 1 beauceron, 1 bichon frise, 1 

óangol juhászkutya, 1 bullmasztiff, 1 Cane Corso, 1 welsh corgi, 1 Chow Chow, 1 

foxterrier, 1 hovawart, 1 ír szetter, 1 Jack Russel terrier, 1 német jagdterrier, 1 amerikai 

fehér juhászkutya, 1 Lhasa Apso, 1 máltai selyempincsi, 1 törpe pinscher, 1 puli, 1 

rhodesiai ridgeback, 1 közép schnauzer, 1 óriás schnauzer, 1 törpe spicc, 1 tacskó, 1 

whippet, 1 yorkshire terrier, 25 keverék). A minta az ivarra nézve kiegyenlített volt (114 

szuka, 106 kan). A kutyák kora 10 hónap és 13 év között volt (átlag±SD: 4,6±3,2 év). 

A kérdőívet kitöltő gazdák száma kevesebb volt, mint a kutyák száma (N=167), mert 

néhány esetben a gazdáknak több kutyája is szerepelt a vizsgálatban (legfeljebb 3 kutya). A 

gazdák kora 14 és 60 év között volt és ivararányuk nem volt kiegyenlített, több volt a nő 

gazda (39 férfi és 128 nő). 

 

Adatelemzés 

A gazda válaszai alapján a két előre meghatározott skálánk (figyelemhiány és aktivitás-

impulzivitás) átlagértékét kiszámítottuk az azokhoz tartozó kérdések segítségével minden 

egyed esetében. A statisztikai elemzésekhez 10.0 SPSS programot használtunk. A kérdőív 

skáláinak belső konzisztenciáját a Cronbach-alfa kiszámításával vizsgáltuk (Cronbach és 

Meehl, 1995). A két skála függetlenségének tesztelésére Pearson korrelációt végeztünk. 
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Faktoranalízissel (Varimax rotációt használva) vizsgáltuk a kérdések között fellelhető 

struktúrát. Összevetettük, hogy a faktorokon nagy súllyal szereplő kérdések az előre 

meghatározott skáláknál is hasonlóan oszlanak-e meg. A kapott faktorok kutyára jellemző 

értékeit Pearson-korrelációt használva asszociáltattuk a nekik megfelelő általunk előre 

definiált skálák értékével. Hasonló módon azt is megvizsgáltuk (Pearson korreláció), hogy 

a faktoranalízissel nyert faktorok értéke korrelál-e egymással. 

 

3.1.3 A kérdőív külső validitása 

 
Alanyok 

Az ebben a részben elemzett alanyok megegyeznek a szerkezeti validitás vizsgálatánál 

alkalmazottakkal. A kutyákat koruk alapján három csoportba osztottuk: juvenilisek (10-24 

hónaposok, átlag±SD=17,1±3,8 hónap, N=63), fiatal felnőttek (25-54 hónaposok, 

átlag±SD=37,8±8,3 hónap, N=78) és idősebb kutyák (55-160 hónaposok, 

átlag±SD=89,5±23,4 hónap, N=79).  

A képzettség szerint is három csoportot definiáltunk: képzetlen (képzést nem kapott 

vagy csak a gazda által otthon nevelt, kutyaiskolába nem járatott kutya, N=77), közepesen 

képzett (kutyaiskolába járatott, de vizsgát nem tett, nem versenyző kutya, N=95) és képzett 

(valamiből hivatalos MEOE vizsgát tett, illetve rendszeresen agility vagy IPO  

versenyeken versenyzőként részt vevő kutya, N=48) kutya (részletesebben ld Függelék 3. 

táblázat). 

A kutyák magasságát a fajta standardja alapján határoztuk meg a leginkább elterjedten 

alkalmazott FCI rendszert figyelembe véve a minimális magasság (általában szukák 

minimuma) és a maximális megengedett magasság (általában kanok maximuma) átlagának 

felhasználásával: kicsi kutyák (marmagasság 40 cm alatt van, N=31), közepes méretű 

kutyák (marmagasság 40-63 cm között, N=159), nagy kutyák (marmagasság több, mint 63 

cm, N=30) 

 

Adatelemzés 

A skálaértékeket használva a fenti csoportosítás alapján összehasonlítottuk a különböző 

ivarú (szukák és kanok), korú (juvenilis, fiatal felnőtt, idősebb), képzettségi szintű 

(képzetlen, közepesen képzett, képzett), valamint magasságú (kicsi és nagy) egyedek 

skálaértékeit Mann-Whitney U teszttel vagy Kruskal-Wallis teszttel, ahol a p<0,05 volt 

Dunn post hoc tesztet alkalmazva. A magasság felhasználásával végzett összehasonlítás 
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során csak a két szélsőséget hasonlítottuk össze, mivel a közepes magasságú fajták 

standardja nagyobb méretbeli szórást engedélyezett. 

 

3.1.4 A kérdőív megbízhatósága 

 

A kérdőíves adatok szubjektivitásának vizsgálata 

A kérdőívvel nyert adatok egyik módszertani problémája, hogy az egyes alanyok által 

adott válaszok nem feltétlenül összemérhetőek. Ehhez ugyanis az kellene, hogy az egyes 

válaszadók ugyanahhoz az „abszolut skálához” viszonyítsák az általuk minősített kutya 

viselkedését. Ez azonban nem feltétlenül van így, hiszen a gazdák között nagy egyéni 

eltérések lehetnek abban a tekintetben, hogy mit tartanak kutyájuk részéről 

ideális/problémamentes illetve nem tolerálható/problémás viselkedésnek. Ha tehát például 

a kutya figyelemhiányos viselkedésére kérdezünk rá, a gazdák ezzel kapcsolatos eltérő 

elvárásait is meg kell próbálni az elemzéskor számításba venni (t.i. lehet, hogy egyesek azt 

várják, hogy kutyájuk állandóan rájuk figyeljen, míg mások esetleg már azt is kielégítő 

figyelmi készségként értékelhetik ha a kutya alkalmanként képes fókuszált figyelmi 

tevékenységre). Ahhoz hogy kiderítsük, hogy ez mennyiben jelentkezik valóban 

problémaként, minden kérdést két további alkérdéssel bővítettünk ki. 

 

Alanyok 

Ehhez a vizsgálathoz 64 kutyára töltötte ki gazdája a kibővített kérdőívet (31 német 

juhászkutya, 12 groenendael, 7 malinois, 6 tervueren, 2 husky, 2 keverék, 1 berni 

pásztorkutya, 1 border collie, 1 magyar vizsla, 1 törpe pinscher, koruk 1 és 12 év közötti, 

átlag±SD: 4,3±2,8 év, összesen 37 kan és 27 szuka). Az együtt töltött idő kérdésére 56, a 

foglalkozás idejére vonatkozóan 57 értékelhető választ kaptunk (a többi esetben vagy nem 

válaszoltak, vagy nem adtak meg konkrét számot, vagy nem egyetlen számot adtak meg 

egy-egy kérdésre). 
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Módszer 

Minden kérdés esetében az eredeti, a kutya aktuális viselkedésére kérdező oszloip 

mellé két másikat is beiktattunk: 

1. Mennyit foglalkozott ennek (mármint az adott kérdésben szereplő jelenségnek) a 

megváltoztatásával? 

semennyit / keveset / sokat / nagyon sokat 

2. Ez (mármint a kérdésben szereplő jelenség) milyen gyakran fordul elő Ön szerint 

egy ideális kutyával? 

soha / néha / gyakran / nagyon gyakran 

Ezen kívül két általános kérdést is feltettünk az együtt töltött időre és annak 

intenzitására vonatkozóan, ezek esetében nem adtunk meg előre válaszlehetőségeket: 

• Mennyi időt tölt együtt naponta átlagosan a kutyával? 

• Mennyi időt foglalkozik naponta átlagosan a kutyával? 

A kutyával naponta együtt töltött idő minden olyan tevékenységet magában foglal, 

mikor a gazda és kutyája egy légtérben tartózkodik, tehát például az egy szobában alvás is 

beletartozik. A foglalkozás ezzel szemben csak az aktívan együtt töltött időre utal, például 

amíg a gazda és kutyája játszanak, feladatokat végeznek, sétálnak. 

Minden kérdés és annak alkérdései esetében (a kutya aktuális viselkedése, a gazda által 

befektetett erőfeszítés az adott jelenség megváltoztatására, és a gazda által ideálisnak 

tartott viselkedés) kiszámoltuk a két skála (aktivitás-impulzivitás és figyelemhiány) értékét 

minden kutyára (a validált módon az adott skálához tartozó kérdésekre adott értékeket 

átlagolva). Az aktuális és a gazda által ideálisnak tartott érték eltérésének mértékét (a 

különbség abszolút értéke) úgy tekintettük, mint a gazda kutyájával való elégedettségi 

mutatóját. Az adatok szerint az eltérések mértéke mind az aktivitás-impulzivitás, mind 

pedig a figyelemhiány esetében közel szimmetrikus eloszlást mutatott (min./max. eltérés:  -

1,14; +1,71; átlag= 0,18, illetve -1,17; +1,50; átlag=0,13).  

 

Statisztikai módszerek 

Az elemzéshez Spearman korrelációt végeztünk a kutya aktuális viselkedésének 

megfelelő aktivitás-impulzivitás skálaérték (akt-imp), figyelemhiány skálaérték 

(figy.hiány), az aktivitás-impulzivitás megváltoztatására tett energiabefektetés (effort.a), a 

figyelemhiány megváltoztatására tett energiabefektetés (effort.f), az aktuális és ideális 

aktivitás-impulzivitás érték közötti abszolút különbség (abskula), az aktuális és ideális 
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figyelemhiány közötti abszolút különbség (abskulf), együtt töltött idő (egyutt) és 

foglalkozás ideje (fogl) között. 

 

Újratöltetés gazdával 

48 kutya esetében megkértük a gazdát, hogy töltse ki kutyájára a kérdőívet még 

egyszer. A kutyák fajtamegoszlása: 13 groenendael, 8 tervueren, 7 keverék, 6 szibériai 

husky, 5 német juhászkutya, 2 border collie, 1 angol cocker spániel, 1 golden retriever, 1 ír 

szetter, 1 malinois, 1 mudi, 1 staffordshire bullterrier, 1 törpe pinscher. Ivarmegoszlásuk: 

27 kan, 21 szuka. Koruk az első kitöltés alkalmával (átlag±SD): 3,6±2,8 év (minimum 1 

év, maximum 12 év). A két kitöltés között eltelt idő (átlag±SD) 1,3±1,1 év (tartomány: 1 

hónap – 4,5 év) volt. Az első kitöltés alkalmával 23 juvenilis (1-2 éves), 24 felnőtt (2-10 

éves) és 1 agg kutya volt (10 év fölött). Közülük 11 juvenilis és 2 felnőtt váltott 

korkategóriát a második kitöltés idejére.  

A két alkalommal számolt skálaértékeket – mivel a második kitöltéskori figyelemhiány 

skálaérték nem bizonyult normális eloszlásúnak – nemparaméteres tesztekkel, Wilcoxon 

páros előjelteszttel és Spearman rangkorrelációval vetettük össze mind a teljes mintára 

vonatkozóan, mind külön a 35 korkategóriáját megtartó és a 13 korkategóriát váltó kutya 

esetében.  

 

Újratöltetés mással 

Gyűjtöttünk adatot továbbá arra nézve is, hogy a kutya viselkedését hasonlóan ítéli-e 

meg két, a kutyát jól ismerő személy. Ezért 25 kutyára a gazda mellett családtag (8 kutya), 

jóbarát (12 kutya), vagy kiképző (5 kutya) is töltött ki kérdőívet. A kutyák 

fajtamegoszlása: 9 keverék, 3 border collie, 2 mudi, 2 német juhászkutya, 1 angol cocker 

spániel, 1 Cavalier King Charles spániel, 1 foxterrier, 1 golden retriever, 1 ír szetter, 1 

magyar vizsla, 1 szibériai husky, 1 staffordshire bullterrier, 1 tervueren. Összesen 14 kan 

és 11 szuka szerepelt a mintában. Koruk (átlag±SD) 2,2±1,3 év (minimum 1 év, maximum 

8 év) volt. A két kitöltés egyidőben történt, vagy maximum 2 év elteltével (átlag±SD: 

0,3±0,6 év). Az előző korkategóriákat figyelembe véve egyetlen kutya lépett kategóriát a 

két kitöltés között, 1,5 illetve 2,5 éves korában töltötték ki rá a kérdőívet. A két kitöltő 

értékeléséből számolt skálaértékeket Wilcoxon páros előjelteszttel és Spearman 

rangkorrelációval hasonlítottuk össze. 
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3.1.5 Fajták közötti eltérés vizsgálata 

 
Abból a célból, hogy megvizsgáljuk, a kutyákon belül a fajták között van-e eltérés a 

kérdőív skálaértékei között, fajtacsoportokat hoztunk létre. Az elemzéshez létrehozott 

csoportok: 

Belga juhászkutyák: összesen 50 egyed (25 kan és 25 szuka, 3,6±2,8 év) 

Szibériai husky kutyák: összesen 50 egyed (25 kan, 25 szuka, 3,9±2,5 év) 

Német juhászkutyák: 50 egyed (25 kan, 25 szuka, 3,8±2,8 év) 

Vegyes fajtájú, fajtatiszta kutyák: 50 egyed (fajtánként 1 egyeddel, részletesen: 

bernáthegyi, bichon frise, border collie, boxer, briard, bullmastiff, cane corso, Cavalier 

King Charles spániel, clumber spániel, collie, corgi, csau-csau, dalmata, dobermann, német 

dog, eurasier, foxterrier, golden retriever, howavart, ír szetter, Jack Russel terrier, jagd 

terrier, kaukázusi juhászkutya, kelpie, kisspicc, középázsiai, kuvasz, labrador retriever, 

lhasa apso, magyar vizsla, máltai selyempincsi, moszkvai őrkutya, mudi, német vizsla, 

Parson Russel terrier, pointer, puli, pumi, rhodéziai ridgeback, rottweiler, samoyed,  

sheltie, staffordshire bullterrier, tacskó szálkásszőrű, törpe pinscher, törpe schanuzer,  törpe 

uszkár, west highland white terrier, whippet, yorkshire terrier, 25 kan, 25 szuka, 4,4±3,1 

év) 

Keverék kutyák: 45 egyed (24 kan, 21 szuka, 4,2±3,1 év). 

A csoportok ivarra egyeztek és koruk nem különbözött egymástól (Kruskal-Wallis 

teszt, Chi2=2,792, df=4, p=0,5932). A három csoport skálaértékeit egyutas ANOVA 

módszerrel hasonlítottuk össze, majd a csoportok közötti különbségeket SNK post hoc 

teszttel vizsgáltuk. 

 

3.1.6 Fajtán belüli hatások vizsgálata 

 

Családi és rendőr német juhászkutyák közötti különbség 

Mivel mintánkban nagy számban szerepeltek rendőr, illetve családi német 

juhászkutyák, kézenfekvő lehetőségként adódott a két csoport összevetése. Mivel a 

rendőrkutyák kettő kivételével mind kanok voltak, ezért az elemzéshez csak kan kutyákat 

használtunk. Így az összehasonlításban 80 rendőr német juhászkutya és 46 családi német 

juhászkutya kan szerepelt. A két minta kora eltért egymástól, a rendőrkutyák idősebbek 

voltak a családiaknál (Mann-Whitney U teszt, U=999,0, W=4485,0, z=-7,66, p<0,001, a 

rendőrkutyák kora átlag±SD: 6,8±2,3, a családi kutyáké 2,9±2,3 év).  
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A két mintába tartozó kutyák skálaértékeit Mann-Whitney U teszttel elemeztük, a kor 

esetleges hatását a két mintában Spearman rangkorrelációval vizsgáltuk. 

 

Belga juhászkutyák szőrváltozata közötti különbség 

A teljes magyar belga juhászkutya vizsgálati populáción belül előfordult három 

szőrváltozat: 56 groenendael, 11 malinois és 49 tervueren. Mivel a malinois változat kis 

számmal képviseltette magát, ezért a fajtaösszehasonlítást groenendael és tervueren 

kutyákon végeztük. Az 56 groenendael kutyából 23 kan és 33 szuka volt, a tervuerenek 

között 21 kan és 28 szuka szerepelt. A két minta ivarban nem tért el egymástól (Chi2-teszt, 

Chi2=0,034, df=1, p=0,8532). A groenendael kutyák életkora 3,8±2,7 év, míg a 

tervuerenek idősebbek voltak, átlagéletkoruk 5,8±3,6 év (Mann-Whitney U teszt, U=824,5, 

W=2309,5, z=-2,60, p=0,0092). 

A két csoport skálaértékeit Mann-Whitney U teszttel hasonlítottuk össze. 

 

Versenyző és nem versenyző belga juhászkutyák összehasonlítása 

Összehasonlítottuk 23 nemzetközi versenyen (agility, IPO) versenyzőként résztvevő 

belga juhászkutya és 23 hozzájuk alfajtában, ivarban, korban hasonló nem versenyző belga 

juhászkutya kérdőív értékeit. A versenyzők közül 16 kan és 7 szuka, 5 groenendael, 7 

malinois és 11 tervueren alfajtájú, koruk 5,1±3,1 év. A nem-versenyző kutyák 

ivarmegoszlása ugyanilyen, alfajtára nézve van köztük 7 groenendael, 4 malinois és 12 

tervueren, koruk 4,7±3,2 év. A két csoport kora nem különbözik egymástól (Mann-

Whitney U teszt, U=225,0, W=501,0, z=-0,63, p=0,5248). Mivel nem minden változó 

eloszlása volt normális csoportonként, ezért nem-paraméteres Mann-Whitney U tesztet 

alkalmaztunk a két csoport összehasonlítására. 

 

Magyar és idegen nyelven kitöltött belga juhászkutyára vonatkozó kérdőívek 

Mivel módunkban állt egy nemzetközi versenyen (Belga Juhászkutya Világbajnokság, 

2006, Székesfehérvár) külföldi belga juhászkutyákról is adatot gyűjteni, ezért végeztünk 

egy összehasonlítást magyar versenyző és külföldi versenyző belga juhászkutyák 

skálaértékeit tekintve. A külföldi kutyákra angol illetve német nyelvű kérdőívet töltöttek ki 

gazdáik. A külföldi mintában szerepelt összesen 36 kutya, 11 groenendael, 12 malinois és 

13 tervueren, közülük 15 kan és 21 szuka, koruk 4,8±3,2 év. A magyar minta az 

előzőekben ismertetett 23 kutyát tartalmazta (16 kan és 7 szuka, 5 groenendael, 7 malinois 

és 11 tervueren alfajtájú, koruk 5,1±3,1 év). A két csoport alfajta tekintetében nem tért el 
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egymástól (Chi2-teszt, Chi2=0,912, df=2, p=0,6334), viszont ivar tekintetében igen 

(Chi2=4,859, df=1, p=0,0275), a külföldi kutyákon belül magasabb volt a szukák aránya, 

míg a magyarokon belül több volt a kan. A két minta skálaértékeit Mann-Whitney U 

teszttel hasonlítottuk össze. 

 

Magyar és külföldi szibériai husky kutyák összehasonlítása 

Tovább tesztelve a külföldi és magyar kutyák (illetve a különböző nyelveken, 

különböző nemzetiségű gazdák által kitöltött kérdőívek) értékeit összehasonlítottunk a 

belga juhászokkal hasonló módon magyar és külföldi szibériai husky kutyákat. A külföldi 

husky minta 23 kutyát tartalmazott, melyek közül 8 kan, 15 szuka, koruk 4,5±3,0 év. A 

magyar minta 66 kutyából állt, közülük 35 kan és 31 szuka volt, koruk 4,3±2,4 év. A két 

mintába tartozó kutyáknak sem ivara (Chi2-teszt, Chi2=2,274, df=1, p=0,1315), sem kora 

nem különbözött egymástól (Mann-Whitney U teszt, U=580,5, W=811,5, z=-0,20, 

p=0,8386). A két minta skálaértékeinek összevetéséhez Mann-Whitney U tesztet 

alkalmaztunk. 

  

3.2 KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

 

Szerkezeti validitás 

 

Belső konzisztencia 

Mindkét előre meghatározott skála belső konzisztenciáját elfogadhatónak találtuk, 

mivel a Cronbach alfa értéke meghaladta a statisztikai szignifikancia határértékének 

tekinthető 0,7-et (a figyelemhiány skála esetében 0,784, az aktivitás-impulzivitás esetében 

0,734 volt, ld. 4. táblázat). 

Abból a célból, hogy megvizsgáljuk a két skála egymástól való függetlenségét, 

megvizsgáltuk a ’figyelemhiány’ és az ’aktivitás-impulzivitás’ skála értékeinek 

korrelációját. A Pearson-féle korrelációs koefficiens alacsony volt (r=0,273), mely gyenge 

skálák közötti asszociációra utal. Mindemellett a p érték erősen szignifikánsnak bizonyult 

(p<0,001). Fontos, hogy az elemszám viszonylag magas volt (N=220) és egy korreláció 

szignifikancia szintje nem csupán az asszociáció erősségétől függ, hanem az elemszámtól 

is. Ebben az esetben csak a 0,7-nél magasabb korrelációs koefficienst lehetne 

megbízhatóan elfogadni (Martin and Bateson, 1986). 
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’Figyelemhiány’ skála  

 átlag SD 
Alfa értéke ha az adott 

kérdést töröljük 
kérdés 1 0,71 0,73 0,74 
kérdés 2 0,82 0,84 0,72 
kérdés 3 0,50 0,69 0,74 
kérdés 7 0,50 0,70 0,78 
kérdés 10 0,66 0,77 0,76 
kérdés 12 0,96 0,79 0,76 
alfa=0,784    
   
    
’Aktivitás-impulzivitás’ skála  

 átlag SD 
Alfa értéke ha az adott 

kérdést töröljük 
kérdés 4 1,20 0,96 0,72 
kérdés 5 0,81 0,98 0,71 
kérdés 6 1,39 1,10 0,67 
kérdés 8 0,71 0,81 0,68 
kérdés 9 1,40 1,00 0,70 
kérdés 11 0,93 0,84 0,72 
kérdés 13 0,98 0,98 0,70 
alfa=0,734    
   

4. táblázat: A két skála (’figyelemhiány és ’aktivitás-impulzivitás’) kérdéseinek átlaga és 
szórása, valamint a Cronbach alfa értékeik 

 

 

Faktorszerkezet 

Faktoranalízist végeztünk, hogy megállapítsuk a kérdőív pontértékek struktúráját. A 

scree plot ábra (1. ábra) azt mutatja, hogy két fő faktor játszik döntő szerepet (faktor1 és 

faktor2, ld. 5. táblázat), melyek összesen a teljes variancia 46,0 %-át magyarázzák (a 

sajátérték meghaladja a 2-t). Az első faktor ebből 28,4 %-ot, a második 17,6 %-ot 

magyaráz. 
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1. ábra: A kérdőív faktoriális struktúrájának scree plot ábrája 

 

Az első faktoron (faktor1) nagy faktorsúllyal (>0,51) szerepelt az összes olyan kérdés, 

melyet a ’figyelemhiány’ mérésére terveztünk. Ugyanakkor ezt a faktort az ’aktivitás-

impulzivitás’ skála kérdéseinek kis faktorsúlya jellemezte (<0,37) (5. táblázat). Ezzel 

szemben a második faktort az ’aktivitás-impulzivitás’ kérdések határozzák meg (>0,51) a 

negyedik kérdés kivételével, mely nem érte el ezt a küszöböt, és így egyik faktoron sem 

töltött be fontos szerepet. Minden ’figyelemhiány’ kérdés alacsony faktorsúllyal szerepelt a 

második faktoron (<0,37).  

 

tervezett jelenség 
kérdés 
szám faktor1 faktor2 

figyelemhiány  kérdés2 0,7954 -0,0433 
figyelemhiány kérdés3 0,7646 -0,1196 
figyelemhiány   kérdés1 0,7288 0,1340 
figyelemhiány  kérdés10 0,6638 0,0392 
figyelemhiány   kérdés12 0,5839 0,3663 
figyelemhiány  kérdés7 0,5120 0,2183 
aktivitás-impulzivitás kérdés6 -0,1190 0,7942 
aktivitás-impulzivitás  kérdés9 -0,1573 0,7145 
aktivitás-impulzivitás  kérdés8 0,3083 0,6822 
aktivitás-impulzivitás  kérdés13 0,0955 0,5812 
aktivitás-impulzivitás kérdés11 0,2070 0,5169 
aktivitás-impulzivitás  kérdés5 0,0907 0,5149 
aktivitás-impulzivitás  kérdés4 0,3774 0,3917 

5. táblázat. A kérdőív kérdéseinek faktorsúlyai 
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Mindez azt mutatja, hogy az elemzésből nyert faktoriális struktúra megfeleltethető az 

általunk előre tervezett skála-szerkezetnek (jelentős átfedés van a faktor1 komponensei és 

a ’figyelemhiány’ skála kérdései között, valamint hasonló asszociáció figyelhető meg a 

faktor2 és az ’aktivitás-impulzivitás’ skála esetében is). Úgy tűnik tehát, hogy a faktor1 a 

figyelmi képességekhez kapcsolható (’figyelemhiány’ skála), míg a faktor2 aktivitásra utal 

(’aktivitás-impulzivitás’ skála). 

Ezekkel összecseng, hogy kiugróan magas korrelációt találtunk az előre tervezett 

skálák és a nekik megfelelő faktorok értékei között (’figyelemhiány’ érték – faktor1 érték: 

r=0,967 p<0,0001, ‘aktivitás-impulzivitás’ érték – faktor2 érték: r=0,969 p<0,0001). 

 
 

Külső validitás  

Kérdőívünk külső validitását tesztelendő különböző kor, ivar és képzettségi 

csoportokat hasonlítottunk össze, hogy ezek hatását vizsgáljuk a ’figyelemhiány’ és az 

’aktivitás-impulzivitás’ értékekre. A kor és az ivar figyelmi képességekre való hatását 

korábban nem vizsgálták, azonban az aktivitásra gyakorolt befolyásukkal kapcsolatban 

ismert néhány új tanulmány: egyesek kérdőíves vizsgálat során találtak motorikus 

aktivitásbeli csökkenést öregebb kutyáknál (Bain és mtsai., 2001; Neilson és mtsai., 2001), 

és ezeket az eredményeket megerősítette néhány más viselkedéses megfigyelés is (Head és 

mtsai., 1997; Siwak és mtsai., 2002). Ezekkel szemben nem volt megfigyelhető kor-függés 

az aktivitásban egy tanulmányozott menhelyi populáción (Wells és mtsai., 2002). Hasonló 

módon az ivar sem befolyásolta az aktivitást (Neilson és mtsai., 2001). 

A múltbeli tanulási folymatok is befolyásolhatják a kutyák kérdőív értékeit, mivel az 

intenzív képzés növelheti az önuralmat, mely alacsonyabb ’aktivitás-impulzivitás’ értékben 

jelentkezhet és/vagy javíthatja a kutyák figyelmességét (alacsonyabb ’figyelemhiány’ 

értékek).  

A fentieknek megfelelően úgy találtuk, hogy a kutyák ’aktivitás-impulzivitás’ értékére 

sem a képzettségi szintnek (Chi2=1,340, p=0,5123) sem az ivarnak (U=5200,5, p=0,073) 

vagy kornak (Chi2=5,791, p=0,0554) nem volt hatása. Ugyanakkor a kor és az ivar 

esetében a szignifikancia szint közelítette a határértéket, vagyis tendencia volt arra nézve, 

hogy a fiatalok és a kanok magasabb ’aktivitás-impulzivitás’ értéket kapnak.  

A ’figyelemhiány’ értékeket tekintve az ivarnak nem volt hatása (U=5618,5, 

p=0,3658), de a kor és a képzettség befolyásolták ezen skála értékeit (Chi2=10,167, 

p=0,0056 illetve Chi2=31,489, p<0,0001). A Dunn post hoc teszt azt mutatta, hogy a fiatal 
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kutyák magasabb ’figyelemhiány’ értéket értek el, mint a másik két korkategóriába eső 

állatok (p<0,05). 

Mivel a temperamentum-jellegek a mérettel is összefüggésben lehetnek (általános 

vélekedés, hogy a kis kutyák aktívabbak/impulzívabbak, mint a nagyok), ezért további 

összehasonlítást végeztünk összevetve a kistestű (N=31, <40 cm magasság) és nagy 

termetű kutyákat (N=30, >63 cm magasság). Nem találtunk szignifikáns különbséget sem a 

két csoport ’aktivitás-impulzivitás’ (U=353,5, W=818,5, z=-1,62, p=0,1062), sem 

’figyelemhiány’ értékében (U=432,5, W=897,5, z=-0,47, p=0,6373). 

  

Továbbá azon kutyák, akik részt vettek bármiféle rendszeres képzésben (közepesen 

képzett és képzett kutyák) alacsonyabb ’figyelemhiány’ értékkel rendelkeztek, mint a 

képzetlen kutyák (Chi2=31,489, p<0,0001, post hoc teszt: p<0,05). Fontos ugyankkor 

megjegyezni, hogy ez a jelenség nem a kor hatása miatt volt (több képzetlen kutya a 

fiatalok között), mert a különböző kor- és képzettség kategóriák közötti egyedszámok 

összehasonlítása nem mutatott szignifikáns összefüggést (ld. 6. táblázat)  (Chi2-teszt, 

Chi2=7,219, df=4, p=0,1248).  

 

 juvenilis fiatal felnőtt idősebb összesen 
Képzetlen 27 27 23 77 
Közepesen képzett 28 35 32 95 
Képzett 8 16 24 48 
Összesen 63 78 79 220 

6. táblázat: A különböző kor- illetve képzettségi kategóriába tartozó egyedek száma (Chi2 
teszt, Chi2=7,219, df=4, p=0,1248) 

 
 

 
Megbízhatóság 

 

Szubjektivitás 

Annak érdekében, hogy fényt derítsünk a gazda által aktuálisnak bejelölt viselkedés, 

valamint a gazda által elvárt viselkedés és a viselkedés módosításába befektetett energia, 

együtt töltött idő és foglalkozás kapcsolatába, fentiek közötti korreláció elemzést 

végeztünk egy kibővített kérdőív segítségével. A statisztikai eredményeket a 7. táblázat 

mutatja. 
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  akt-imp figy.hiány effort.a effort.f abskula abskulf egyutt fogl 

akt-imp rho  0,540 0,435 0,290 0,320 0,121 0,286 0,301 
 p  0,0000 0,0003 0,0203 0,0099 0,3393 0,0327 0,0231 
 N  64 64 64 64 64 56 57 
figy.hiány rho 0,541  0,170 0,472 0,224 0,396 0,238 0,148 
 p 0,0000  0,1781 0,0001 0,0749 0,0012 0,0774 0,2725 
 N 64  64 64 64 64 56 57 
effort.a rho 0,435 0,170  0,672 0,271 0,154 0,265 0,185 
 p 0,0003 0,1781  0,0000 0,0304 0,2251 0,0489 0,1681 
 N 64 64  64 64 64 56 57 
effort.f rho 0,290 0,472 0,672  0,208 0,421 0,329 0,217 
 p 0,0203 0,0001 0,0000  0,0987 0,0005 0,0133 0,1052 
 N 64 64 64  64 64 56 57 
abskula rho 0,320 0,224 0,271 0,208  0,257 -0,005 0,158 
 p 0,0099 0,0749 0,0304 0,0987  0,0406 0,9707 0,2418 
 N 64 64 64 64  64 56 57 
abskulf rho 0,121 0,396 0,154 0,421 0,257  0,101 0,112 
 p 0,3393 0,0012 0,2251 0,0005 0,0406  0,4575 0,4078 
 N 64 64 64 64 64  56 57 
egyutt rho 0,286 0,238 0,265 0,329 -0,005 0,101  0,496 
 p 0,0327 0,0774 0,0489 0,0133 0,9707 0,4575  0,0001 
 N 56 56 56 56 56 56  56 
fogl rho 0,301 0,148 0,185 0,217 0,158 0,112 0,496  
 p 0,0231 0,2725 0,1681 0,1052 0,2418 0,4078 0,0001  
 N 57 57 57 57 57 57 56  

 
7. táblázat: a két skálához tartozó viselkedés módosításába befektetett energia, a várt és 
aktuális viselkedés közötti különbség, együtt töltött idő és foglalkozás közötti korrelációk 

statisztikai értékei (Spearman rangkorreláció) 
 
 

Ebben a mintában a figyelemhiánnyal illetve az aktivitás-impulzivitással kapcsolatos 

értékek közepesen erős korrelációt mutatnak egymással. Továbbá minél jellemzőbb egy 

kutyára az aktivitás-impulzivitás, illetve a figyelemhiány, annál nagyobb a gazda szerint az 

ideális állapottól való eltérés, és a gazda annál több energiát fektet a kutya viselkedésének 

megváltoztatásába. Az eredmények alapján a kutya aktivitása gyengén, de szignifikánsan 

korrelál az együtt töltött idővel és a foglalkozás mennyiségével, a figyelemhiány esetében 

ilyen kapcsolat nem áll fenn. Habár a foglalkozás és az együtt töltött idő egymással 

korrelál, a kutya viselkedésének megváltoztatására tett erőfeszítés csupán az együtt töltött 

idővel korrelál gyengén, mindkét viselkedési skála esetében. 

 

Újratöltetés gazdával 

A két skálaérték közötti különbség nem volt szignifikáns (N=48, aktivitás-impulzivitás 

skálaérték z=-1,76, p=0,0781, T-=26; figyelemhiány: z=-1,69, p=0,0896, T-=25), bár az 

eltérésre tendencia mutatkozott. A trend szerint a második kitöltés alkalmára valamivel 
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csökkent a kutya aktivitása és figyelmi képességei javultak. A korreláció az első és a 

második kitöltés skálaértéke között mindkét skála esetében extrém szignifikáns 

összefüggést mutatott (p<0,001), a korreláció mértéke (rho) pedig 0,6 fölötti volt (az 

aktivitás-impulzivitás esetében 0,603, a figyelemhiány esetében 0,628).  

Külön elemezve a két kitöltés között korkategóriát váltó és nem váltó egyedek adatait 

azt tapasztaltuk, hogy a 35 korkategóriát nem váltó kutya esetében a két kitöltés eredménye 

nem tért el egymástól (aktivitás-impulzivitás skálaérték z=-0,77, p=0,4392, T-=16; 

figyelemhiány: z=-1,55, p=0,1203, T-=18) és közepesen erősen korrelált (aktivitás-

impulzivitás rho=0,510, p=0,0017; figyelemhiány: rho=0,619, p<0,0001). 

A korkategóriát lépő 13 kutya esetében azt találtuk, hogy az aktivitás-impulzivitás 

érték erősen korrelált, de lecsökkent (rho=0,863, p=0,0001; z=-2,32, p=0,0204, T-=10). A 

figyelemhiány tekintetében a kutyák nem változtak (rho=0,633, p=0,0202; z=-0,70, 

p=0,4811, T-=7) 

 

Újratöltetés mással 

A két értékelő véleménye a statisztikai eredmények alapján nem tért el egymástól 

(N=25, aktivitás-impulzivitás: z=-0,03, p=0,9740, T+=11; figyelemhiány: z=-0,07, 

p=0,9479, T-=12), az értékek közepesen erősen korreláltak egymással (aktivitás-

impulzivitás rho=0,601, p=0,0015; figyelemhiány: rho=0,598, p=0,0016). 

 

Fajtahatás 

A csoportok között volt eltérés mind az aktivitás-impulzivitás (F(4,240)=7,5022, 

p<0,001), mind a figyelemhiány skálaértékben (F(4,240)=4,6459, p=0,0012). A post hoc 

teszt eredménye alapján mindkét skála esetében a szibériai husky kutyákat értékelték a 

többi csoportnál magasabb értékűre. Ezek alapján a szibériai huskyk aktívabbak-

impulzívabbak, mint a másik két fajtába tartozó kutyák, vagy mint a vegyes, vagy a 

keverék minta, és ugyanakkor nagyobb mértékű figyelemhiánnyal is jellemezték őket. A 

német juhászkutyák és a belga juhászkutyák nem különböztek sem a vegyes mintától, sem 

a keverékektől, sem egymástól (p>0,05). A csoportok aktivitás-impulzivitás és 

figyelemhiány skálaértékeit mutatja a 2. és 3. ábra. 
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2. ábra: a különböző fajtacsoportba tartozó kutyák aktivtiás-impulzivitás skálaértékei. Az 
ábrán a különböző betűk szignifikáns eltéréseket mutatnak (SNK post hoc teszt, p<0,05) 
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3. ábra: különböző fajtacsoportba tartozó kutyák figyelemhiány skálaértékei. Az ábrán a 

különböző betűk szignifikáns eltéréseket mutatnak (SNK post hoc teszt, p<0,05) 
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Fajtán belüli hatások 

 

Családi és rendőr német juhászkutyák összehasonlítása 

A 80 rendőr és 46 családi német juhászkutya kan kérdőívének skálaértékei nem tértek 

el egymástól, sem az aktivitás-impulzivitás (U=1751,0, W=4677,0, z=-1,09, p=0,2731), 

sem a figyelemhiány (U=1848,5, W=3333,5, z=-0,97, p=0,3327) tekintetében. 

Mivel a két minta kora eltért egymástól, megvizsgáltuk a skálaértékek korral való 

korrelációját. Egyik mintában sem mutatkozott korreláció egyik skálaérték és a kor között 

sem (rendőr német juhászkutyák aktivitás-impulzivitás rho=-0,159, p=0,1718; 

figyelemhiány rho=0,077, p=0,5103; családi német juhászkutyák aktivitás-impulzivitás 

rho=-0,136, p=0,3665; figyelemhiány rho=0,070, p=0,6461). 

 

Belga juhászkutyák szőrváltozata közötti különbség 

A két belga juhászkutya hosszúszőrű változat, a fekete groenendael és a vörös 

tervueren skálaértékei nem különböztek, sem az aktvitás-impulzivitás (U=1120,5, 

W=2345,5, z=-1,62, p=0,1056), sem a figyelemhiány skálát tekintve (U=1221,0, 

W=2446,0, z=-0,97, p=0,3309). 

 

Versenyző és nem versenyző belga juhászkutyák összehasonlítása 

A versenyző és nem-versenyző kutyák skálaértékei nem különböztek egymástól 

(aktivitás-impulzivitás: U=224,5, W=500,5, z=-0,88, p=0,3785; figyelemhiány: U=258,0, 

W=534,0, z=-0,14, p=0,8860). 

 

Magyar és idegen nyelven kitöltött belga juhászkutyára vonatkozó kérdőívek 

A statisztikai eredmények alapján a magyar és a külföldi belga juhászkutyák értékei 

között nem volt különbség sem az aktivitás-impulzivitást (U=413,5, W=689,5, z=-0,01, 

p=0,9938), sem a figyelemhiányt tekintve (U=385,5, W=661,5, z=-0,45, p=0,6511).  

 

Magyar és külföldi szibériai husky kutyák összehasonlítása 

Az előző összehasonlítással megegyezően a külföldi és magyar szibériai husky minta 

értékei között sem volt különbség (aktivitás-impulzivitás: U=646,0, W=946,0, z=-1,34, 

p=0,1817, figyelemhiány: U=620,0, W=920,0, z=-1,57, p=0,1156). 
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3.3 KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az ember és kutya funkcionális analógiáinak kutatásában egyre több kísérletes és 

elméleti megfontolásokat tartalmazó munka lát napvilágot (pl. Miklósi és mtsai., 2004; 

Hare és Tomasello, 2005). Mi egy állatokon végzett kutatásoknál egyelőre gyerekcipőben 

járó módszert vezettünk be ennek tanulmányozására: egy olyan kérdőív használatát 

kutyáknál, melyet gyermekeknél fellépő figyelemhiányos hiperaktivitás diagnosztizálása 

céljából dolgoztak ki és használnak ma is (DuPaul, 1998). A gyermekekéhez hasonlóan a 

kutyára alkalmazott kérdőívet is úgy dolgoztuk ki, hogy megfelelő eszköz legyen a kutyák 

természetes környezetében meglévő ingerekre adott válaszainak leírására. A gazdáknak 

módjukban áll kutyájuk viselkedését számos helyzetben megfigyelni, ezért aktivitásukkal 

és figyelmi képességeikkel kapcsolatos értékelésük hosszú idő során megszerzett kiterjedt 

tapasztalatokon alapul. A gazdák a figyelemhiányos hiperaktivitás két fő komponensét, az 

aktivitást és a figyelemhiányt értékelték kutyáik esetében. Ezen kutatás fő célja az volt, 

hogy a módszer validitását megvizsgáljuk. 

A szerkezeti validitást belső és külső validitással is vizsgáltuk. A szerkezeti validitás 

becsli annak mértékét, hogy a kidolgozott teszt mennyire felel meg egy hipotetikus, 

tervezett felépítésnek. Ezt a megközelítést alkalmazva megvizsgáltuk, hogy az eredeti 

(humán) kérdőív létrehozói által előre determinált kapcsolat a kérdések között mennyire 

illeszkedik a mi eredményeinkhez és vajon eredméyeink egybevágnak-e a szakirodalomból 

ismert összefüggésekkel.  

Mivel a kérdőívben található kérdéseket egy bizonyos céllal válogattuk össze, ezért 

belső validitással elemeztük, hogy a valóságos szerkezet megfelel-e az általunk 

feltételezettnek. A két alskála (aktivitás-impulzivitás és figyelemhiány) belső 

konzisztenciájának vizsgálata Cronbach alpha módszerrel történt (Cronbach és Meehl, 

1995). Az elemzés eredménye magas belső konzisztenciára utalt mindkét alskála esetében, 

vagyis minden egyes kérdés az adott alskála releváns és fontos komponense. Továbbá 

faktoranalízist is végeztünk, amely szintén megerősítette az előre determinált alskála 

szerkezetek helytállóságát, ugyanis a faktoranalízis eredményeként nyert faktorok azt 

látszottak mérni amire terveztük őket (a figyelemhiány skála minden kérdése az első 

faktoron szerepelt nagy súllyal, és egy kivételével az aktivitás-impulzivitás skála kérdései 

alkották a második faktort). Korrelációelemzés is megerősítette, hogy a figyelemhiány és 

aktivitás-impulzivitás néven emlegetett két skála a családi kutyák viselkedésének két 

független dimenziójának tekinthető. 
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A kérdőívek megbízhatóságának másik oldala a külső validitás, amely a módszer és a 

belőle származó eredmények általánosíthatóságára utal és ismert (vagy feltételezett) 

hatások kimutatásán alapul. A három elkülönített korkategória (juvenilis, fiatal felnőtt, 

idősebb kutya) aktivitás-impulzivitás értékeinek összehasonlítása csak trend szintű hatásra 

utal (tendencia volt arra nézve, hogy a juvenilisek aktívabbak). Meg kell jegyeznünk, hogy 

mivel csupán 11 valóban idős kutya (10 évnél öregebb) szerepelt a 79 állatot tartalmazó 

idősebb kutya csoportban, a kor aktivitásra gyakorolt markáns hatásának kimutatására nem 

is számíthattunk. Ez az eredmény párhuzamba állítható azokkal a viselkedési 

megfigyelésekkel, melyek szerint öreg kutyák kisebb aktivitást mutatnak, mint a fiatalok 

(pl. Head és mtsai., 1997; Bain és mtsai., 2001; Neilson és mtsai., 2001). Ugyanakkor 

mások a kor aktivitásra gyakorolt hatásának hiányát mutatták ki kutyánál. Például Wells és 

munkatársai (2002) úgy találták, hogy menhelyen lévő kutyák aktivitása nem a korral, 

hanem a menhelyen eltöltött idővel volt összefüggésben. 

A kutyák aktivitásának (és figyelmi képességeinek) megfigyeléses módon való mérése 

módszertani problémákkal terhelt, mivel ezeket a jellegeket erősen befolyásolhatják a 

kísérleti helyzetben lévő nem-kontrollált (gyakran észre sem vett) környezeti tényezők. 

Egyesek azt feltételezik, hogy a megfigyelési alanyok motorikus aktivitása változik a 

környezet újdonságának, a teszt időpontjának és a tartási körülményeknek függvényében 

(pl. Tobler és Sigg, 1986; Neilson és mtsai, 2001). 

A közhiedelem szerint, mely tudományosan nincs alátámasztva, a kisebb testű kutyák 

aktívabbak, impulzívabbak, mint a nagy testűek.  Ezt megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 

az alacsony és magas kutyák között nem volt különbség, vagyis a feltételezés alaptalan 

általánosításnak bizonyult. Eredményeink alapján sem az ivarnak, sem a képzettségi 

szintnek nincs hatása a kutyák ilyen módszerrel mért aktivitás-impulzivitás értékére. Ez 

egy másik kutatásból származó korábbi eredménynek megfelel (Neilson és munkatársai, 

2001). Ezzel szemben a figyelemhiány értékeket mind a kor, mind a képzettség 

befolyásolta, de a kutya ivara nem volt hatással rá. Noha nincs tudomásunk olyan 

publikációról, mely a kor és a képzés figyelmi képességekre gyakorolt hatásával 

foglalkozna kutya esetében, de ezek az eredmények egybevágnak azzal az általános 

nézettel, hogy kutyák taníthatóak a figyelmesebb viselkedésre, és képzéssel valamint az 

egyedi tapasztalatok hatására (kor) jobb koncentráló képességek érhetőek el. Ugyanakkor a 

juvenilis kutyák magasabb figyelemhiány értéke az érés közvetett hatását is mutathatja.  

Természetesen a képzettség látszólagos hatása egy álösszefüggésből is adódhat. 

Elképzelhető, hogy azon gazdák, akik kutyáikkal rendszeresen képzésen vesznek részt 
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elfogultságuk miatt hajlamosabbak túlbecsülni kutyáik figyelmi képességeit. Voith és 

munkatársai (1992) vizsgálták kérdőív segítségével elsősorban a viselkedési problémák 

hátterében húzódó tényezőket. Ennek kapcsán arra is fényt derítettek, hogy az általuk 

kérdezett mintában az engedelmességi képzést kapó kutyákat kevesebb napközbeni 

pluszfalattal etették, viszont nem volt különbség gazdáik hozzájuk való antropomorf 

hozzáállásában. Az a vizsgálat szintén a képzés hatásainak ellentmondásosságaira helyezte 

a hangsúlyt (Voith és mtsai., 1992). 

Mivel a gazda kutyájával kapcsolatos megítélését nagyban befolyásolhatja az, hogy az 

illető szerint milyen az ideálisan viselkedő kutya, kibővített kérdőíves vizsgálatunkban 

nemcsak az aktivitás-impulzivitás és figyelmi képességeket érintő kérdésekre kértük a 

választ, hanem azt is megpróbáltuk felmérni, hogy a gazda szerint milyen „messze van” 

kutyájának viselkedése az ideálistól, és hogy mennyi időt/energiát fektetett abba, hogy az 

általa ideálisnak gondolt irányba változtassa az állat viselkedését. Ez utóbbi szempont 

értékeléséhez figyelembe vettük a naponta passzívan együtt töltött idő (pl. egy szobában 

alvás) és aktív foglalkozás mennyiségét (pl. képzéssel, játékkal, sétával töltött idő).  

Eredményeink azt mutatják, hogy érdekes módon azok a gazdák érzik úgy, hogy sok 

energiát fektetnek be kutyájuk aktivitással és figyelmi készségekkel összefüggő 

viselkedésének megváltoztatásába, akik általában sok időt töltenek passzívan együtt az 

állattal. Ugyanakkor azok, akik sokat foglalkoznak aktívan (képzés, játék) a kutyával nem 

gondolják úgy, hogy egyúttal sokat fektetnének be a kutya viselkedésének ideális irányba 

történő megváltoztatásába. 

Érdekes, hogy azok a gazdák, akik úgy vélik kutyájuk viselkedése nagyon eltér az 

ideálisnak vélttől ugyanannyi időt foglalkoznak a kutyával aktívan illetve töltenek együtt 

vele passzívan mint azok, akik meg vannak elégedve a kutyájukkal. Előzetes 

várakozásainknak megfelelően azt találtuk, hogy a „nem ideálisan” viselkedő kutyák 

gazdái több energiát fektetnek az állat viselkedésének megváltoztatásába. Úgy tűnik tehát, 

hogy míg az ideálistól eltérő viselkedésű kutyákkal ugyanannyi időt tölt együtt gazdájuk 

mind passzívan, mind aktívan, de a viselkedés formálására vonatkozóan több inger érheti 

az állatokat, mint ideálishoz közeli viselkedésű társaikat, vagyis a kutyával való törődés 

céltudatosabb. 

Összesen 48 kutyára töltötte ki gazdája a kérdőívet kétszer. A közben eltelt idő elég tág 

határok között mozgott, 1 hónaptól 4,5 évig terjedt. Ilyen nagy intervallumnál előfordulhat, 

hogy az első és második kitöltés között maga a kutya is változik annyit, hogy az esetleges 

statisztikai eltérés nem a módszer megbízhatatlanságára, hanem az adatgyűjtés során 
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elkövetett módszertani hibára vezethető vissza, hiszen a kutya korral járó viselkedésbeli 

változását egy kellően érzékeny kérdőívnek tudnia kell követni. A mi eredményeink szerint 

az első és második kitöltés eredménye erősen korrelált egymással, ami arra utal, hogy a 

gazda a kérdésekre ugyanolyan megbízhatóan töltötte ki a válaszokat, vagyis fejében a 

kérdezett szituáció hasonló képzettársításokkal járt. Volt ugyan enyhe tendencia arra 

nézve, hogy a gazdák által adott értékek alacsonyabbak voltak második alkalommal 

mindkét skála esetében. Ez utalhat a fent már részletezett jelenségre, hogy a korral kissé 

csökken az aktivitás és a figyelmi képességek pedig javulhatnak, ami a hosszabb 

intervallummal újratöltött egyedeknél már kimutatható is volt az aktivitás-impulzivitás 

esetében.  

A megfigyelők közötti egyezésre utal az, hogy a gazda és egy ismerős, aki lehetett 

családtag, barát vagy kiképző véleménye között nem volt különbség, és a két érték 

viszonylag magas korrelációt mutatott. Ez bizonyítja egyrészt, hogy a gazdák a kérdőív 

érzékenysége szintjén nem elfogultabbak bárki másnál, aki a kutyát jól ismeri. Ugyanakkor 

a korreláció további bizonyítéka annak, hogy a kérdőív a kutyák közötti különbség 

kimutatására megbízható módszer. 

A különböző fajtába tartozó kutyák összehasonlításához öt csoportot alakítottunk ki. A 

három egységes, egyetlen fajtát tartalmazó csoport a német juhászok, belga juhászok és 

szibériai husky kutyák, a genetikai analízisünk miatt kiemelt fajták. Két heterogén 

csoportunk volt, az egyikbe fajtatiszta kutyák tartoztak, de több fajtából, a másikat keverék 

kutyák alkották. Az összehasonlítások során az derült ki, hogy a szibériai husky kutyák 

különböznek csak a többi csoporttól, mindkét skála tekintetében. A husky kutyák aktivitás-

impulzivitás értéke is magasabb, és figyelmi képességeik is rosszabbak a másik két 

fajtáénál, illetve a keverékekénél és a több fajtatiszta kutyát tartalmazó csoporténál is. 

Lévén, hogy ezt a fajtát ma is leginkább eredeti funkciójának megfelelően szánhúzásra 

tartják, és nem kifejezett családi kedvencként, kevés vizsgálat foglalkozik a husky kutyák 

viselkedésével (pl. Goodwin és mtsai., 1997). Elképzelhető, hogy a talált különbség tartási 

és tenyésztési okokra vezethető vissza. Svartberg (2006) úgy találta például, hogy a kutyák 

személyiségjegyeit nagyban befolyásolja, hogy az utóbbi évtizedekben milyen célra 

tenyésztették a fajtát, és ez jobban meghatározó, mint a fajta eredeti funkciója. Mi több, 

számos fajta mára elvesztette eredeti funkcióját, mivel a kiállítások népszerűsége miatt és a 

funkció alapján történő választás helyett a kutyatartók kutyáikat a külső megjelenés alapján 

választják és a fajta eredeti funkciójától függetlenül egy családi kedvencnek megfelelő 

viselkedési repertoárt preferálnak (például: agresszió hiánya, gyerekekkel szembeni 
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türelem, könnyű fegyelmezhetőség, tanulékonyság). Ezáltal bár a különböző fajták 

továbbra is genetikailag izolált vonalak maradnak, a köztük eredetileg fennálló 

viselkedésbeli különbségek lecsökkennek. Ehhez képest a szibériai husky kutyákat ma is 

többnyire sportból tartják, szánhúzásra. Alanyainkat is ilyen versenyeken gyűjtöttük, 

amivel jelentősen csökkentettük az esetleg kedvenc–viselkedéshez jobban közelítő kutyák 

mintába kerülésének esélyét.   

A fajtán belüli tartási különbségek esetleges hatását vizsgáltuk német juhászkutyáknál 

és belga juhászkutyáknál is. Az előbbi fajtában családi és rendőr német juhászkutyákat 

hasonlítottunk össze. Feltételezéseink szerint a rendőrkutyák által kapott intenzív képzés 

változtathat a kutyák viselkedésén, másrészről a rendőrkutya-képzésbe kerülő kutyák már 

egy szűrőn esnek át, csak az alapdolgokban megfelelő egyedeket vonják be a szolgálati 

kutyák képzésébe. A két csoport értékei között adódhat különbség természetesen abból is, 

hogy a rendőrkutyákra a velük dolgozó kutyavezető, a családi kutyákra gazdájuk töltötte ki 

a kérdőívet. A két kitöltő csoport különbözhet elvárásaikat tekintve. Úgy találtuk, hogy a 

rendőr és családi kutyák értékei között nem volt különbség. Ez a fentiek szerint több 

dologra is utalhat. Elképzelhető, hogy a járőrkutyák képzése nem ezekre a tulajdonságokra 

irányul. Egy másik lehetőség, hogy a válogatás során alkalmazott szűrő és a speciális 

tréning egymással ellentétes irányba hatnak. A különböző képzettségi szinteken más-más 

tulajdonságok lehetnek preferáltak. Így mondjuk a válogatásnál előnyben részesíthetik az 

aktívabb-impulzívabb kutyákat, melyek így közvetve reaktívabbak, ingerküszöbük 

alacsony, önkontrolljuk gyenge. Az intenzív tréning során a környezet munka 

szempontjából releváns ingereire érzékenyítik az állatot, míg másokhoz habituálják. A 

végeredmény a reaktivitás divergenciája lehet, vagyis meghatározott helyzetekben, 

bizonyos ingerekre az impulzív viselkedésmintázat aktiválódása az elvárt, míg más 

helyzetekben a fegyelmezett, magas ingerküszöb a kedvezőbb. Lehetséges, hogy a 

kérdőívvel mért aktivitás-impulzivitás ezért nem tér el családi és rendőr német 

juhászkutyák esetében. Könnyen megtörténhet az is, hogy a korábban említetthez 

hasonlóan a rendőrök elvárásai emelkednek meg, és ezért értékelik kutyáikat a családiakkal 

egyenlő szintűnek.   

Belga juhászkutyáknál a tartási körülmények hatását versenyző és nem versenyző 

kutyák összehasonlításával vizsgáltuk. Különbséget itt sem találtunk. Talán az, hogy a 

kutya végül versenyző lesz-e inkább a gazdák céltudatosságától vagy ambíciójától, mint a 

kutyától függ. 
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A groenendael és a tervueren változata a belga juhászkutyának a legtöbb országban 

engedéllyel keresztezhető, de túlnyomórészt a tenyésztési vonalak szeparálódtak. 

Podberscek és Serpell (1996) is kimutatta, hogy egy fajtán belül, az angol cocker 

spánielnél a szőr színe együttjárt bizonyos viselkedésbeli különbségekkel. Ők agressziót 

vizsgáltak, mi egy másik fajtán aktivitást és figyelmi képességeket. Mi különbséget nem 

találtunk. Valószínűleg az a fajták összehasonlításánal is említett jelenség állhat a 

háttérben, hogy mindkét változatot ma kiállítási és kedvenc kutyaként tartják, ezért hasonló 

szelekciós nyomás nehezedik mindkét változat viselkedésének alakulására. 

Végeztünk továbbá olyan összehasonlítást, melyben magyar és külföldi belga 

juhászkutyák illetve szibériai husky kutyák viselkedését vetettük össze. Ez a vizsgálat azon 

alapult, hogy a különböző geográfiai régiókban élő kutyák viselkedése eltérhet mind eltérő 

tartási-kulturális körülmények, mind alapító hatás miatt. Például hasonló módszerrel 

fajtaösszehasonlítást végeztek különböző kutatócsoportok az Amerikai Egyesült 

Államokban, az Egyesült Királyságban, és Olaszországban (Hart és Hart, 1985; Bradshaw 

és Goodwin, 1999; Notari és Goodwin, 2007). Ők úgy találták, hogy bizonyos fajták 

megítélése kifejezetten nagy eltérést mutatott a régiók szerint, és a legtöbbnél volt 

valamilyen szintű, ha nem is nagy eltérés. Mi egyik fajtán belül sem találtunk eltérést. Ez 

könnyen magyarázható azzal, hogy a külföldi mintákba tartozó kutyák is Európában tartott 

állatok voltak, tehát geográfiailag közel álló egyedek tartoztak mindkét csoportba, a kutyák 

feltételezhetően egy genetikai populációba tartoznak. Emellett a kérdőívet kitöltő emberek 

is hasonló kulturális háttérrel rendelkezhetnek. Ezek tükrében úgy gondoljuk, hogy a 

magyar és külföldi kutyák összevonhatóak, egy mintaként kezelhetőek.  

 

Összességében eredményeink arra utalnak, hogy a humán ADHD kérdőív alkalmazása 

megbízható és érvényes módszer kutyák figyelmi képességeinek és aktivitásának 

becslésében. Tudomásunk szerint ez az első kutatás, mely a gyermekek viselkedésének 

tanulmányozására kifejlesztett kérdőív kutyára való adaptációját használta.  
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4. VISELKEDÉS MEGFIGYELÉSE KÜLÖNBÖZŐ TESZTHELYZETEKBEN 

4.1 ÁLTALÁNOS MÓDSZER, ALANYOK ÉS STATISZTIKAI MÓDSZEREK 

 

A megfigyelések mindegyike szabad térben zajlott. Öt ilyen helyzetet állítottunk be. A 

teszteket tapasztalt kísérletvezetők végezték részletes protokoll alapján, a tesztet végző 

személyek mindegyike fiatal nő volt. A kutyák viselkedését videofelvételen rögzítettük és 

később értékeltük. Alapvetően 104 német jhászkutya viselkedését figyeltük meg az 

általunk beállított helyzetekben, az ő adataikon vizsgáltuk meg a kor és ivar viselkedésre 

gyakorolt lehetséges hatását. A megfigyelések közötti egyezést (újratesztelés hatása) 

többnyire 25 kutyával teszteltük, 11 belga juhászkutya és 14 német juhászkutya szerepelt 

az alanyok között. A minta azért tartalmazott belga juhászkutyát is, hogy kiküszöböljük az 

ismételhetőségnél megfigyelhető esetleges fajtahatást. Az ismétlést 39±6 nap elteltével 

végeztük, ugyanazon a helyszínen, más kísérletvezetővel. Bizonyos teszteknél a fenti 

logikát kiegészítettük egyéb mintapopulációval is, hogy az összefüggések általános voltát 

is vizsgáljuk, illetve a fajták, fajtacsoportok viselkedése közötti lehetséges különbségre is 

fényt derítsünk. Az egyes kísérleteknél alkalmazott alanyok és módszerek pontos leírását a 

teszteknél közöljük. A felvételek egy része technikai okok miatt használhatatlan, egyes 

tesztek vagy változók egyéb befolyásoló tényezők miatt nem kódolhatóak (nagy zavarás, 

vagy a kutya adott testrésze nem látható a felvételen), ezért az egyedszámok a fent 

közöltnél általában kissé alacsonyabbak, melyet mindenhol pontosan megadunk, továbbá a 

Függelékben is megtalálható áttekintő jelleggel. 

A kísérletes megfigyeléseknél számos, sokszor redundáns, vagy egymásból 

származtatott változót kódoltunk. Az elemzések során a változók közötti korrelációk 

alapján tartottuk meg közülük azokat, melyek egymástól viszonylag függetleneknek 

bizonyultak és a populáción belül az összehasonlításokhoz szükséges mértékű varianciát 

mutattak. A megfigyelők (kódoló személyek) közötti megegyezést korrelációval teszteltük 

(normalitástól függően Pearson vagy Spearman), illetve a kategória típusú változóknál 

Kohen Kappa értéket számoltunk. A korreláció meglétét elégséges feltételnek tekintettük, 

mivel az elemzésekben használatos változókat végül minden kutyánál egyetlen személy 

kódolta. A tesztek ismételhetőségének statisztikai elemzése során páros t-tesztet vagy 

Wilcoxon páros előjeltesztet alkalmaztunk. Azokban a kísérletekben, melyeknél a 

kísérletvezető feltételezhetően aktív szerepet játszhatott a kutya viselkedésében, mert 

alapvetően kommunikációs helyzet volt, összehasonlítottuk a különböző emberek által 
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tesztelt kutyák viselkedését. Mivel számos ember részt vett a tesztekben, ezért általában 

kiválasztottuk azokat a kísérletvezetőket, akik a legtöbb kutyát tesztelték. A kutyák 

viselkedését Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, ANOVA vagy kétmintás t-teszt segítségével 

hasonlítottuk össze a változó normalitása és a kiválasztott kísérletvezetők száma alapján. 

Az ivar és a kor hatását az összehasonlítások számának redukálása érdekében a normális 

változók esetében GLM analízisben vizsgáltuk. Az ivar, mint faktor és a kor, mint 

kovariáns szerepelt. A nem-normális változók esetében az ivar hatását Kruskal-Wallis 

vagy Chi2-teszttel, a kor hatását Spearman rangkorrelációval vagy Kruskal-Wallis teszttel 

vizsgáltuk (a válaszváltozó ordinális vagy nominális skálázottságától függően). 

 

4.2 BARÁTSÁGOS MEGKÖZELÍTÉS TESZT 

 

4.2.1 Alanyok és módszer 

 

Alanyok 

A tesztet összesen 104 német juhászkutyával végeztük el, melyek közül 99-nek volt 

értékelhető a felvétele (54 kan, 45 szuka, koruk 1 és 13 év közötti, átlag±SD: 3,9±2,6 év). 

Egyes változók nem voltak minden kutyánál kódolhatóak (pl faroktartás nem látszik, mert 

a kutya végig ül), ezért néhány esetben ennél kisebb egyedszámmal dolgoztunk (legalább 

85, a származtatott változó esetében N=82). A kísérletvezetők közötti összehasonlítás 

végett kiválasztottuk a három legtöbbet tesztelt ember kutyáit (emberek: V.J., K.E., T.B.), 

melyek 32, 20 és 18 állatot jelentenek. A három így képzett csoport nem különbözött 

ivarösszetételét tekintve (Chi2-teszt, Chi2=2,811, df=2, p=0,2452), és korát tekintve sem 

(Kruskal-Wallis teszt, Chi2=1,128, df=2, p=0,5690). A tesztet 19 kutyával megismételtük 

(10 német juhászkutya és 9 belga juhászkutya), ugyanazon a helyszínen, más 

kísérletvezetővel, 39±6 nap elteltével.  

 
Módszer 

A gazda a pórázon vezetett kutyával egy előre kijelölt ponton megállt, anélkül, hogy 

bármilyen utasítást adott volna a kutyának (nem ültetette le, nem szólt rá, ha húzta a 

pórázt) és nem ért hozzá. Ekkor a kísérletvezető (továbbiakban KV) lassan közelített 

hozzájuk, köszönt a gazdának, majd a kutyára orientálva kedvesen és hangosan 

folyamatosan beszélt hozzá. Közben kb. 5 másodpercig megállt olyan távolságra, hogy a 

kutya még ne érhesse el, azaz a megfeszített pórázú kutyától 1-1,5 m-re. 
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Ezután: 

• ha a kutya barátságosan vagy passzívan viselkedett, közelebb lépett és megsimogatta: 

először felülről a fejét néhányszor, azután a hátát is.  

• ha a kutya teljes testtel kitért az érintés elől vagy laza pórázon ugatott/halkan morgott, 

akkor a KV a póráz hatótávolság határára lépett, (leguggolt) és megpróbálta kedvesen 

magához hívni, és megsimogatni. (Ilyenkor nem lépett tovább felé.) Ha ez további kb. fél 

perc alatt nem sikerült, feladta.  

• ha a kutya a pórázt megfeszítve morgott és/vagy folyamatosan kitámadott, akkor az 5 

másodperc kedveskedés után abbahagyta a próbálkozást. 

 

 

 

2. kép: Barátságos megközelítés helyzet 

Kódolt viselkedési változók 

Barátságosság (BAR, pontérték 0-3): a kutya a kísérletvezetővel szemben 

0- agresszív 

1- elkerülő viselkedést mutat 

2- elkerülő viselkedést mutat, de megsimogatható 

3- azonnal odamegy 

Agresszió (AGR, pontérték 0-3): a kutya a kísérletvezetővel szemben 

0- nem mutat agressziót 

1- morog vagy ugat laza pórázon  

2- morog vagy ugat feszes pórázon  

3- folyamatosan támad  
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Félelem (FÉL, pontérték 0-3): a kutya a teszt alatt a kísérletvezetővel kapcsolatban 

0- nem mutat félelmet 

1- megközelíthető, de elhúzódik 

2- elkerül, a gazda mögé hátrál, de hívásra előjön 

3- gazda mögé hátrál, és hívásra sem jön elő 

Simogatás (SIM, pontérték 0-3): a kutya a teszt alatt 

0- simogatható, a simogatást kezdeményezi vagy passzívan tűri 

1- simogatható, de ha lehet, elhúzódik 

2- a simogatás kezdeményezésére elhúzódik, de hívásra simogatható 

3- nem simogatható meg 

Kontaktus keresés (KONT, pontérték 0-2): a teszt alatt a kutya a kísérletvezetővel való 

kontaktust 

0- elkerüli 

1- passzívan tűri 

2- kezdeményezi 

Farokcsóválás (CSÓV, pontérték, 0-1): a teszt alatt farokcsóválás 

0-nincs 

1-van 

Faroktartás (FAROK, pontérték 0-2): a kutya farkát a teszt alatt többnyire 

0- alacsony helyzetben, behúzva  

1- középen, normál pozícióban 

2- magasan tartja 

Fültartás (FÜL, pontérték 0-1): a kutya fülét a teszt alatt többnyire 

0- fenti helyzetben, előre irányítva tartja 

1- hátracsapja 

Kezdeményez (KEZD, pontérték 0-1): a kísérletvezető és a kutya közötti kontaktust 

kezdeményező fél a  

0- kísérletvezető 

1- kutya 

Befejezés (BEF, pontérték 0-1): a kísérletvezető és a kutya közötti kontaktust megszakító 

fél a 

0- kutya 

1- KV 

 59



Gazdáranézés (ORIG, darabszám): a teszt alatt a gazda arcának irányába történő 

fejorientáció száma 

Bátorság (BÁTOR, pontérték 0-5) a fenti módon kódolt faroktartás (0-2), farokcsóválás 

(0-1) és kontaktus keresés (0-2) változók összege. 

 

A fenti változók közül az agresszió, félelem és simogatás változóban nem volt elég 

nagy a variancia ahhoz, hogy az elemzésekhez megtartsuk (99 családi német 

juhászkutyából 98 nem mutatott semmi agressziót, 93 nem mutatott félelmet és 89 kutya 

simogatás értéke 0 volt, vagyis a kísérletvezető simogatását kezdeményezte vagy legalább 

passzívan tűrte). Ezért a továbbiakban csak a többi változóval foglalkozunk. 

 

Megfigyelők közötti egyezés 

A megfigyelők közötti megegyezést Spearman rangkorrelációval teszteltük. A kilenc 

változó közül 7 esetében tapasztaltunk szignifikáns korrelációt, melyek közül 4 rho értéke 

nagyobb, mint 0,6, három korreláció közepes illetve gyenge (ld. 8. táblázat). Két változó, a 

barátságosság és befejezés esetében nem találtunk megfigyelők közötti korrelációt. A 

későbbiek során elemzett összes kutya viselkedését egyetlen ember kódolta.  

 

 BAR KONT CSÓV FAROK FÜL KEZD BEF ORIG BÁTOR 
rho 0,131 0,687 0,720 0,262 0,262 0,393 -0,172 0,661 0,601 

p 0,5333 0,0000 0,0000 0,0395 0,0295 0,0008 0,1598 0,0003 0,0024 
N 25 68 69 62 69 69 68 25 23 
8. táblázat: Megfigyelők közötti korrelációk statisztikai értékei a barátságos megközelítés 

helyzet változói esetében 

 

Statisztikai módszerek 

Mivel a változók többsége pontérték típusú, nem-paraméteres teszteket alkalmaztunk. 

A változók közötti korreláció vizsgálatára Spearman korrelációt végeztünk. A különböző 

kísérletvezetővel tesztelt kutyák viselkedését Kruskal-Wallis teszttel vizsgáltuk. A 

visszamérés tesztelésére Wilcoxon páros előjeltesztet alkalmaztunk. Az ivar hatását Mann-

Whitney U és Chi2-teszttel, a kor hatását Spearman rangkorrelációval illetve Kruskal-

Wallis teszttel vizsgáltuk.  
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4.2.2 Barátságos megközelítés helyzet eredményei  

 

Változók közötti korrelációk 

A barátságos megközelítés helyzet viselkedési változói közötti korrelációkat mutatja a 

9. táblázat. 

 
  BAR KONT CSÓV FAROK FÜL KEZD BEF ORIG BÁTOR
BAR rho  0,658 0,476 0,293 0,127 0,670 -0,262 0,192 0,594 
 p  0,0000 0,0000 0,0065 0,2095 0,0000 0,0089 0,0608 0,0000 
 N  98 99 85 99 99 99 96 84 
KONT rho 0,658  0,486 0,397 0,155 0,421 -0,280 0,084 0,854 
 p 0,0000  0,0000 0,0002 0,1278 0,0000 0,0052 0,4170 0,0000 
 N 98  98 84 98 98 98 96 84 
CSÓV rho 0,476 0,486  0,385 0,251 0,217 -0,267 0,106 0,620 
 p 0,0000 0,0000  0,0003 0,0121 0,0310 0,0076 0,3046 0,0000 
 N 99 98  85 99 99 99 96 84 
FAROK rho 0,293 0,397 0,385  0,054 0,287 -0,191 -0,038 0,778 
 p 0,0065 0,0002 0,0003  0,6222 0,0077 0,0797 0,7361 0,0000 
 N 85 84 85  85 85 85 82 84 
FÜL rho 0,127 0,155 0,251 0,054  -0,085 0,000 -0,019 0,160 
 p 0,2095 0,1278 0,0121 0,6222  0,4056 1,0000 0,8569 0,1464 
 N 99 98 99 85  99 99 96 84 
KEZD rho 0,670 0,421 0,217 0,287 -0,085  -0,171 0,156 0,379 
 p 0,0000 0,0000 0,0310 0,0077 0,4056  0,0913 0,1298 0,0004 
 N 99 98 99 85 99  99 96 84 
BEF rho -0,262 -0,280 -0,267 -0,191 0,000 -0,171  -0,182 -0,265 
 p 0,0089 0,0052 0,0076 0,0797 1,0000 0,0913  0,0754 0,0149 
 N 99 98 99 85 99 99  96 84 
ORIG rho 0,192 0,084 0,106 -0,038 -0,019 0,156 -0,182  0,028 
 p 0,0608 0,4170 0,3046 0,7361 0,8569 0,1298 0,0754  0,7997 
 N 96 96 96 82 96 96 96  82 
BÁTOR rho 0,594 0,854 0,620 0,778 0,160 0,379 -0,265 0,028  
 p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1464 0,0004 0,0149 0,7997  
 N 84 84 84 84 84 84 84 82  
9. táblázat: A barátságos megközelítés helyzet összes kódolt és származtatott változójának 

egymással való korrelációja (Spearman rangkorreláció) 
 

A fenti táblázatból látszik, hogy a többitől viszonylag független változó a 

gazdáranézés. Ezért ezt felhasználtuk a további elemzések során. Mivel a bátorság változót 

úgy számoltuk, hogy három másik változó pontértékének összegét képeztük, az eredeti 

változókkal való erős korrelációja nem meglepő a faroktartás és farokcsóválás esetében, 

viszont érdekes módon a fültartással nem függött össze. Mivel ugyanakkor a bátorság sok 

más változóval erősen vagy közepes mértékben korrelált, ezért azt megtartottuk, kihagytuk 

a faroktartást, farokcsóválást, fültartást, barátságosságot és a kontaktus keresést. Két eddig 

nem említett változónk, a kezdeményezés és befejezés nem korrelált egymással. A 
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kezdeményezés ugyanakkor közepesen erősen korrelált mind az agresszióval, kontaktus 

kereséssel és bátorsággal, ezért ezt a változót elhagytuk. A befejezés csupán gyengén 

korrelált más változókkal, ezért ezt viszont megtartottuk. Összefoglalva, a továbbiakban a 

befejezés, gazdáranézés és bátorság változókat elemeztük. 

 

Különböző kísérletvezetők hatása 

A kutyáknál összesen 10 ember szerepelt kísérletvezetőként. Közülük három olyan 

volt, aki több, mint 15 kutya tesztelésében játszotta a közelítő idegen szerepét (V.J., K.E., 

T.B.). Az általuk tesztelt kutyák viselkedését összehasonlítva nem találtunk különbséget, 

vagyis mindhárom emberhez tartozó kutyák ugyanúgy viselkedtek (ld 10. táblázat). 

 
 BEF ORIG BÁTOR 

Chi2 5,109 2,184 0,936 
p 0,0777 0,3355 0,6261 

df 2 2 2 
10. táblázat: A három kísérletvezető által tesztelt kutyák viselkedése között nincs különbség 

(Kruskal-Wallis teszt, N: 18, 20, 32) 
 
Ismételhetőség 

A 19 értékelhető ismétlés alapján a kutyák viselkedése az első és ismételt tesztben 

megegyezett mind befejezés (Wilcoxon páros előjelteszt, p=1,0000, z=0,00, T+=T-=2), 

mind gazdáranézés (p=0,4717, z=-0,72, T-=6) és bátorság változókat tekintve (p=0,1898, 

z=-1,31, T-=6). 

 

Kor és ivar hatása 

Az ivar nem volt összefüggésben a kontaktust befejező fél kilétével (Chi2-teszt, 

Chi2=0,984, df=1, p=0,3213) és nem volt hatása a gazdáranézésre (U=998,0, W=1944,0, 

z=-1,09, p=0,2738), sem a bátorságra (U=802,5, W=1582,5, z=-0,69, p=0,4900). A 

kontaktust megszakító kutyák illetve azt meg nem szakítók kora nem különbözött 

egymástól (U=1073,0, W=2964,0, z=-0,19, p=0,8504). Továbbá nem korrelált a kor sem a 

gazdáranézéssel (rho=0,084, p=0,4203), sem a bátorsággal (rho=-0,025, p=0,8213). 
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4.3 FIGYELEMFENNTARTÁS TESZT 

 

4.3.1 Alanyok és módszer 

Alanyok 

A megfigyelések előtt kétféle motiváló tárgyat, labdát és húst kínáltunk fel a kutyának, 

majd annak preferenciája alapján végeztük el a mérést. Ennek célja az volt, hogy a 

kutyákat a lehető legmagasabb szinten motivált állapotba hozzuk, ám elképzelhető, hogy a 

kétféle tárgy eltérő viselkedésmintázatot válthat ki, ezért összehasonlítottuk a labdát illetve 

húst választó kutyák viselkedését. A tesztet egy fajtát tekintve vegyes összetételű  mintán, 

összesen 126 családi kutyával végeztük el. A vegyes fajtájú családi kutyák közül 107 állat 

választotta a húst (84,9%), és 19 kutya a labdát (15,1%). Ezek alapján a különböző 

motiváló tárgyat választó kutyák viselkedésének az összehasonlításhoz használt két 

csoportot úgy alakítottuk ki, hogy a labdát választó kutyák mellé válogattunk ivarban, 

korban és fajtában minél jobban egyező mintát, hogy ezek lehetséges hatásait 

kiküszöböljük. A 19 labdát választó kutya közül 2 kutyához nem találtunk fajtában illő párt 

(boxerek), ezért a csoportonkénti egyedszámunk 17-re csökkent. A két csoport fajta- illetve 

korösszetételét (utóbbit kategóriákba osztva) mutatja a 11. és 12. táblázat, mindkét 

csoportban 10 kan és 7 szuka szerepelt. A két csoport korban nem tért el egymástól 

(kétmintás t-teszt, t(32)= 0,072, p=0,9428). 

 
 hús labda 
német juhászkutya 9 9 
belga juhászkutya 2 2 
keverék 2 2 
border collie 1 1 
husky 1 1 
airedale terrier 1 0 
Parson Russel terrier 0 1 
labrador retriever 1 0 
ír szetter 0 1 

11. táblázat: a labdát és húst választó kutyák összehasonlításához használt alanyok 
fajtamegoszlása 

 
korkategória (év) hús labda 

1-2 8 9 
2,5-5 6 6 

5,5-9,5 3 2 
12. táblázat: a labdát és húst választó kutyák összehasonlításához használt alanyok 

kormegoszlása 
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Az egyes viselkedési változók egymással való összefüggéseinek vizsgálata során a cél 

az volt, hogy kiválasszuk azokat, melyek redundáns információt szolgáltatnak, és csak a 

viszonylag független változókkal végezzünk elemzést a továbbiakban. Az adatstruktúra 

jobb megismerését célozza az is, hogy a kor és ivar hatását is vizsgáljuk. Az ezekhez az 

elemzésekhez használt minta a fent említett 126 kutya közül képzett alminta, mely minden 

fajtából maximum 4 egyedet, összesen 52 kutyát tartalmaz. Összesen 23 fajtához tartozott 

40 kutya, valamint a mintában volt 12 keverék egyed (részletesen: 4 angol cocker spániel, 

4 border collie, 3 belga juhászkutya, 3 golden retriever, 3 német juhászkutya, 2 airedale 

terrier, 2 beagle, 2 boxer, 2 rottweiler, 2 shetlandi juhászkutya, 1 amerikai staffordshire 

terrier, 1 bobtail, 1 briard, 1 cairn terrier, 1 dobermann, 1 német dog, 1 ír szetter, 1 kis 

német spicc, 1 magyar vizsla, 1 Prson Russel terrier, 1 puli, 1 sharpei, 1 staffordshire 

bullterrier és 12 keverék). A kutyák közül 23 kan, 29 szuka, koruk 1 és 12 év közötti, az 

átlag±SD 3,5±2,7 év volt.  

Mivel a továbbiakban ezzel a módszerrel számos kutya viselkedését szeretnénk 

tesztelni, ezért egy kísérlet validitásának egyik legfontosabb kritériumát, a kísérletben 

résztvevő személyek közötti megegyezést is teszteltük. A fenti tesztek mindegyikét 

egyetlen kísérletvezető végezte (V.J.). A továbbiak során a „tesztemberek” közötti 

megegyezést oly módon vizsgáltuk, hogy a legalább 8 kutyát tesztelő emberek (5 ilyen 

személy volt) alanyai közül fajtára, korra, ivarra való kiegyenlítést megkísérelve 

választottunk ki 8-10 kutyát.  

A tesztben mutatott viselkedés időbeli stabilitását 29 kutyával teszteltük 

(fajtamegoszlás részletesen: 13 belga juhászkutya, 9 német juhászkutya, 1 airedale terrier, 

1 angol cocker spániel, 1 ír szetter, 1 shetlandi juhászkutya; 15 kan, 14 szuka; 1-12 év, 

átlag±SD: 4,6±2,9 év az első teszt alkalmával). A két teszt között eltelt idő 1 hónap és 1 év 

között volt. 

Mivel a magatartásgenetikai vizsgálatokat egy fajtára, a német juhászkutyára 

korlátoztuk, ezért megvizsgáltuk, hogy ennél a fajtánál is hasonló-e a jelenség, mint amit a 

vegyes mintákon tapasztaltunk. A teljes német juhászkutya minta 95 kutyát tartalmaz, 

koruk 1-13 év közötti, átlagosan (±SD) 3,9±2,7 évesek. A minta összesen 51 kan és 44 

szukából áll.  
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Módszer 

A teszt alatt a kutya végig pórázon volt, melyet a gazda tartott. A kísérlet három 

szakaszból állt. 

1. Motiváló tárgy felmérése 

A kísérletvezető a kutya orra elé tartott egyszerre egy madzagos labdát és egy falat virslit 

úgy, hogy a kutya nem tudta megszerezni azokat, majd a kísérletvezető a két kezét (benne 

a két tárgyat) lassan oldalra vitte. Amelyik tárgyat a kutya fejorientációjával követte, az lett 

a későbbiekben a motiváló tárgy. 

2. Bemelegítés 

A kísérletvezető kezébe fogta a motiváló tárgyat a kutya választásának megfelelően. A 

stabilan tartott kutya orra előtt mozgatta tárgyat, majd mindkét oldalra eldobta egyszer-

egyszer úgy, hogy a tárgyat a kutya megszerezhette.  

3. Motiváló tárgy figyelemmel tartása 

A kísérletvezető kezében tartotta a labdát/egy egész virslit és felhívta a kutya figyelmét, 

majd a tárgyat a kutya orra előtt lóbálta egy kb 30 cm-es madzagon ingaszerűen, 

egyenletesen, szó nélkül 1 percig.  

 
 

 

3. kép: Figyelemfenntartás helyzet 

 

Kódolt viselkedési változók 

A kezdetben kódolt változók, melyek a kísérlet 3. szakaszára vonatkoznak csak: 

Aktivitás frekvencia (AKT.DB, darabszám/perc): a helyváltoztató mozgás indításának 

száma 1 perc alatt 

Aktivitás idő (AKT.T, időarány): a helyváltozatással töltött idő aránya 

 65



Gazdáranézés (GAZDA, pontérték 0-2): a gazdára történő fejorientáció száma 1 perc alatt, 

0-semennyi, 1-egy darab, 2-több darab 

Tárgyra történő orientáció (TÁRGY, időarány): a tárgyra történő fejorientáció időaránya 

Kísérletvezetőre történő orientáció (KVO, időarány): a kísérletvezetőre történő 

fejorientáció időaránya  

Problémára történő orientáció (PROB, időarány): a tárgyra és a kísérletvezetőre történő 

fejorientáció összegének időaránya 

Impulzivitás (IMP): a problémára történő fejorientáció ideje alatt mutatott impulzív 

viselkedés súlyozott átlaga (imp=(t1+2*t2+3*t3)/(t1+t2+t3)), ahol t1 azon időtartam mikor 

a kutya póráza laza, t2 azon időtartam mikor a kutya póráza feszes, de a kutya a póráz 

végén függőleges nyakkal figyel, t3 azon időtartam mikor a kutya póráza feszes, és az állat 

még jobban ki is nyújtózik a tárgy irányába  

Impulzivitási frekvencia (IMP.DB, darabszám/perc): a különböző impulzív állapotok (1-2-

3, ld fent) között történő váltások száma 1 perc alatt 

Orientációváltási frekvencia (ORI, darabszám): az egyébre-gazdára-kísérletvezetőre-

tárgyra történő fejorientációs irányok közötti váltások száma 1 perc alatt 

Félrenézési latencia (LAT, másodperc): a problémáról való félrenézés (egyébre vagy 

gazdára történő orientáció) latenciája 

 

A fenti változók közül a kísérletvezetőre történő orientációt négyzetgyök 

transzformációval normalizáltuk ahol tudtuk (az így képzett változóra utalok ezután a 

KVO rövidítéssel, német juhászkutyáknál a transzformáció után sem volt normális, ezért 

az eredeti adatsort használtuk). A félrenézési latenciát pedig természetes alapú 

logaritmizálással tettük normális eloszlásúvá (a továbbiakban ezt értem LAT rövidítés 

alatt), a gazdáranézési frekvencia nem normális eloszlású kategóriaváltozó, a többi változó 

transzformáció nélkül is normális eloszlású volt. 

 

Megfigyelők közötti egyezés 

A megfigyelők közötti megegyezés minden esetben elfogadható értéket mutatott. A 

Kohen Kappa értéke a fejorientáció irányait tekintve 0,871, aktivitásban 0,795 és az 

impulzivitás esetében 0,678. A két kódoló által értékelt gazdáranézések erősen korreláltak 

egymással (rho=0,836, p<0,0001) 
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Statisztikai módszerek 

A húst illetve labdát választó kutyák viselkedésének összehasonlításakor egy 

kivételével az összes viselkedési változót kétmintás t-teszttel hasonlítottuk össze, illetve a 

gazdáranézést Chi2-teszttel. A változók egymás közötti korrelációját Pearson korrelációval 

vizsgáltuk a normális eloszlású változók esetében, a gazdáranézés többi változóval való 

kapcsolatát pedig Spearman korrelációval elemeztük. A különböző személyek 

közreműködésével letesztelt kutyák viselkedését ANOVA módszerrel vizsgáltuk meg 

felhasználva a kísérletvezetőt, mint faktort. 

Az ismételhetőséget a normális vagy normalizált változók értékeinél ismétléses 

méréses ANOVA-val vizsgáltuk, felhasználva az ivart, mint faktort, valamint a kezdeti 

kort, mint kovariánst, tesztelve ezzel, hogy esetleg a kornak vagy az ivarnak van-e hatása a 

viselkedés stabilitására. A gazdáranézést Wilcoxon páros előjelteszttel vizsgáltuk. A 

normális eloszlású illetve normalizált változók esetében a kor és ivar hatását ANOVA-val 

néztük, a kort kovariánsként használva. A gazdáranézés és az ivar kapcsolatát Chi2-teszttel 

vizsgáltuk, és a kor hatását Kruskal-Wallis teszttel elemeztük.  

Német juhászkutyáknál a kísérletvezetőre történő orientáció, mely a vegyes mintán 

transzformációval normálissá tehető volt, maradt eredeti állapotában, nem normális 

változóként, mivel a transzformáció nem járt sikerrel. A normális vagy azzá tett változók 

esetében az ivar és a kor hatását ANOVA eljárással vizsgáltuk meg, ahol az ivar mint 

faktor, a kor mint kovariáns szerepelt. A gazdáranézés, kísérletvezetőre történő orientáció 

és az ivar összefüggéseit Mann-Whitney U teszttel elemeztük, valamint a kor hatását 

Spearman korrelációval vizsgáltuk. 

 

4.3.2 Figyelemfenntartás teszt eredményei 

 

Választott motiváló tárggyal (labda vagy hús) kapcsolatos esetleges hatások vizsgálata 

A hússal illetve labdával motiválható kutyák csoportja nem különbözött egymástól 

egyik változóban sem (a t-tesztek statisztikai eredményeit ld 13. táblázat, a gazdáranézés 

esetében Chi2=1,361, df=2, p=0,5063, utóbbi eloszlását ld 14. táblázat). Ezen eredmények 

tükrében a labdát illetve húst választó kutyákat a továbbiakban egy csoportként kezeljük. 
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 F p t df p 
AKT.DB 0,713 0,4047 1,558 32 0,1291 
AKT.SZ 3,352 0,0764 -1,125 32 0,2690 
HUS.SZ 13,968 0,0007 -1,633 23,2 0,1160 
SQ.KV.SZ 1,752 0,1951 0,575 32 0,5696 
EGYEB.SZ 0,001 0,9699 1,788 32 0,0832 
PROB.SZ 0,076 0,7848 -1,644 32 0,1099 
IMP 0,115 0,7369 -0,214 32 0,8316 
IMP.DB 0,397 0,5329 0,300 32 0,7660 
ORI.DB 5,077 0,0312 0,023 25,8 0,9818 
LN.LAT 0,409 0,5271 -1,276 32 0,2111 

13. táblázat: húst és labdát választó kutyák összehasonlításának statisztikai eredményei 
(kétmintás t-teszt, Welch-teszt) 

 
 Gazdáranézés 
 0 1 több 
hús 9 3 5 
labda 7 6 4 

14. táblázat: húst illetve labdát választó kutyák gazdáranézésének eloszlása (a cellákban 
az egyedszámok vannak feltüntetve) 

 

Változók közötti korrelációk 

A változók egymással való összefüggését mutatja a 15. táblázat. Az aktivitás 

frekvenciáját (AKT.DB) illetve időarányát (AKT.SZ) tekintve látható, hogy a kettő erősen 

korrelál, és a többi változóval való korrelációja is hasonló mintázatot mutat, ezért 

mindkettő változót megtartva az információ redundáns, felesleges statisztikai 

összehasonlításokhoz vezetne. A továbbiakban az általánosabban használt aktivitás 

időarányát tartjuk meg. Továbbá az egyes helyekre történő orientáció (tárgy, 

kísérletvezető, probléma) is érthetően erősen korrelál egymással. A három felsorolt változó 

helyett csak a problémára való orientáció illetve a kísérletvezetőre való orientáció 

időarányát tarjuk meg, mivel a tárgyra és a kísérletvezetőre történő orientáció együttesen 

alkotja a problémára való orientációt, ugyanakkor külön is érdemes lehet megtartani a 

kísérletvezetőre való orientációt, mivel az, hogy a kutya figyelmét megosztja-e, illetve a 

helyzetet mennyire tekinti az emberektől függőnek, biológiailag fontos lehet, és magától a 

koncentráló képességtől különböző jelenség is állhat a hátterében. Ugyanezen okból tartjuk 

meg a gazdáranézést is. Mivel bár korrelációt nem mutatnak, de valószínűleg az 

impulzivitás ideje valamint annak frekvenciája ugyanarra a jelenségre utalnak, ezért a 

továbbiakban az impulzivitással dolgozunk tovább, mert az impulzív viselkedés váltásának 

gyakorisága korrelál az orientációváltások frekvenciájával. Összefoglalva a továbbiakban 

az aktivitás időaránya, kísérletvezetőre való orientáció, problémára való orientáció, 
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impulzivitás, félrenézés latenciája, orientációváltások frekvenciája, valamint a 

gazdáranézés változót tartjuk meg. 

 

 

  AKT.DB AKT.T TÁRGY KVO PROB IMP IMP.DB ORI LAT GAZDA 
AKT.DB r/rho  0,710 0,223 -0,260 -0,062 0,565 0,270 0,134 -0,055 0,277 
 p  0,0000 0,1123 0,0624 0,6603 0,0000 0,0534 0,3454 0,7178 0,0467 
AKT.T r/rho 0,710  0,233 -0,404 -0,114 0,562 0,228 0,075 -0,137 0,243 
 p 0,0000  0,0968 0,0031 0,4210 0,0000 0,1043 0,5945 0,3656 0,0828 
TÁRGY r/rho 0,223 0,233  -0,180 0,603 0,264 0,260 0,099 0,461 -0,083 
 p 0,1123 0,0968  0,2020 0,0000 0,0578 0,0632 0,4861 0,0011 0,5600 
KVO r/rho -0,260 -0,404 -0,180  0,638 -0,183 0,230 0,270 0,330 0,068 
 p 0,0624 0,0031 0,2020  0,0000 0,1945 0,1012 0,0534 0,0252 0,6336 
PROB r/rho -0,062 -0,114 0,603 0,638  0,103 0,281 0,184 0,606 -0,112 
 p 0,6603 0,4210 0,0000 0,0000  0,4656 0,0442 0,1913 0,0003 0,4285 
IMP  r/rho 0,565 0,562 0,264 -0,183 0,103  0,040 -0,080 0,125 0,152 
 p 0,0000 0,0000 0,0578 0,1945 0,4656  0,7782 0,5712 0,4074 0,2814 
IMP.DB r/rho 0,270 0,228 0,260 0,230 0,281 0,040  0,710 0,121 0,153 
 p 0,0534 0,1043 0,0632 0,1012 0,0442 0,7782  0,0000 0,4235 0,2803 
ORI r/rho 0,134 0,075 0,099 0,270 0,184 -0,080 0,710  0,152 0,488 
 p 0,3454 0,5945 0,4861 0,0534 0,1913 0,5712 0,0000  0,3126 0,0002 
LAT r/rho -0,055 -0,137 0,461 0,330 0,606 0,125 0,121 0,152  0,052 
 p 0,7178 0,3656 0,0011 0,0252 0,0003 0,4074 0,4235 0,3126  0,7321 
GAZDA rho 0,277 0,243 -0,083 0,068 -0,112 0,152 0,153 0,488 0,052  
 p 0,0467 0,0828 0,5600 0,6336 0,4285 0,2814 0,2803 0,0002 0,7321  

15. táblázat: változók egymással való korrelációja a figyelemfenntartás tesztben (Pearson 
és Spearman korreláció, N=52 minden esetben) 

 
 

A kor és az ivar hatása vegyes mintán 

A kornak és az ivarnak nem volt hatása egyik változó értékére sem (ld. 16. táblázat az 

ANOVA eredményekkel a normális változók esetében, a gazdáranézések ivar szerinti 

megoszlását ld. 17. táblázat, Chi2=1,253, df=2, p=0,5344, a gazdáranézés korrelációja a 

korral Spearman rho=-0,085, p=0,5509). 

 
   kor ivar 
változó df F p F p 
AKT.T 1 1,615 0,2098 0,582 0,4491 
KVO 1 0,910 0,3449 1,276 0,2642 
PROB 1 0,026 0,8735 0,299 0,5869 
IMP 1 2,860 0,0971 0,056 0,8135 
ORI 1 0,241 0,6258 2,338 0,1327 
LAT 1 0,362 0,5509 0,806 0,3744 

16. táblázat: A kor és ivar hatása a normális változókra vegyes mintán (egyutas ANOVA, 
az ivar faktor, a kor kovariáns) 
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  ivar 
  kan szuka 

0 13 12 
1 7 11 gazdára-

nézés 
több 3 6 

17. táblázat: A gazdáranézés ivar szerinti eloszlása vegyes mintán (a cellákban az 
egyedszámok vannak feltüntetve) 

 

Kísérletvezető ember hatása  

Szignifikáns eltérést tapasztaltunk a 3. és 5. ember között aktivitás időarány 

változóban, és az impulzivitás változóban a 2.-4. és 2.-5. tesztemberek között (Tukey post 

hoc teszt, p<0,05). A részletes statisztikai eredményeket mutatja a 18. táblázat. A 

gazdáranézés esetében Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztunk, mely nem mutatott ki 

különbséget a tesztemberek között (Chi2=12,519, df=8, p=0,1295, eloszlást ld. 19. 

táblázat). Mivel a tesztet végző személyek között jelentős különbséget nem tapasztaltunk, 

ezért a kutyákat ezentúl kísérletvezető alapján nem osztottuk csoportokba, összevonva 

kezeltük. 

 
változó df F p 
AKT.T 4 3,294 0,0195 
KVO 4 1,485 0,2240 
PROB 4 0,886 0,4805 
IMP  4 2,856 0,0351 
ORI 4 0,575 0,6821 
LAT 4 0,766 0,5536 

18. táblázat: figyelemfenntartás tesztben a tesztelést végző személyek közötti különbség 
vizsgálatának statisztikai eredményei (ANOVA) 

 
 

  gazdáranézés 
  0 1 több 

1 3 3 2 
2 3 1 6 
3 2 4 4 
4 3 5 1 

tesztelő 
személy 

5 4 6 0 
19. táblázat: figyelemfenntartás tesztben a tesztelést végző személyek közötti 

összehasonlításhoz használt kutyák gazdáranézésének eloszlása 
 
 

Ismételhetőség 

Az ANOVA statisztikai eredményeit mutatja a 20. táblázat. Sem az ismétlésnek nem 

volt hatása, sem interakció nem volt megfigyelhető az ismétlés és a kor vagy ivar között. A 

gazdáranézés is stabil viselkedésnek bizonyult (z=-0,59, p=0,5559). 
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  ISM ISM * KOR ISM * IVAR 
 df F p F p F p 
AKT.T 1 1,427 0,2430 0,871 0,3594 3,679 0,0662 
KVO 1 0,610 0,4420 2,381 0,1349 0,057 0,8129 
PROB 1 1,096 0,3047 1,327 0,2599 1,663 0,2086 
IMP 1 0,051 0,8230 0,517 0,4786 3,265 0,0823 
ORI 1 0,019 0,8915 0,017 0,8967 0,000 0,9894 
LAT 1 0,621 0,4400 1,171 0,2921 0,020 0,8899 

20. táblázat: Az ismétlés hatása a normális eloszlású változókra, valamint az ismétlés és a 
kor, ivar interakciója (egyutas ismétléses ANOVA, az ivar faktor, a kor kovariáns, N=29) 

 

A kor és ivar hatása német juhászkutyáknál 

Az ivar német juhászkutyákban nem függött össze a viselkedéssel (ld. 21. táblázat, a 

gazdáranézés esetében Mann-Whitney U teszt U=1047, W=2373, z=-0,60, p=0,5466; a 

kísérletvezetőre nézés esetében U=1121, W=2447, z=-0,01, p=0,9939), bár az 

orientációváltások számában trend szintű különbséget találtunk (p=0,0633). Ezek szerint a 

szukák némivel többet váltottak orientációt (átlag±SD: 13,7±7,3), mint a kanok (11,0±6,1). 

 
 ivar kor 
 df F p df F p 
AKT 1 1,332 0,2514 1 7,865 0,0062 
PROB 1 0,667 0,4162 1 2,841 0,0953 
IMP 1 0,263 0,6095 1 3,614 0,0605 
ORI 1 3,535 0,0633 1 0,351 0,5551 
LAT 1 1,424 0,2358 1 3,116 0,0809 

21. táblázat: Kor és ivar hatása német juhászkutyáknál figyelemfenntartás tesztben (51 
kan, 44 szuka) 

A kor viszont szignifikáns összefüggést mutatott a figyelemfenntartás tesztben mutatott 

aktivitással (GLM analízis, p=0,0062), fiatalabb kutyák aktívabbnak mutatkoztak (ld. 4. 

ábra). A többi változó esetében az összefüggés nem volt szignifikáns (ld. 21. táblázat), ám 

tendenciák itt is megfigyelehetőek voltak (impulzivitás, p=0,0605, fiatalok impulzívabbak, 

félrenézési latencia p=0,0809, fiatalok hamarabb félrenéznek). A gazdáranézés nem 

korrelált a korral (N=94, rho=0,086, p=0,4081), és a kísérletvezetőre történő orientáció 

esetében sem volt összefüggés (N=94, rho=0,028, p=0,7900).  
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4. ábra: Figyelemfenntartás teszt aktivitás értéke és a kor közötti összefüggés (GLM 

analízis, kor kovariánsként, F=7,865, p=0,0062, N=95) 

 

4.4 SZEPARÁCIÓ TESZT 

 

4.4.1 Alanyok és módszerek 

 

Alanyok 

A tesztben 98 német juhászkutya vett részt, melyek közül 53 kan és 45 szuka volt. 

Koruk átlagosan 3,9±2,7 év. A tesztet 19 kutyával megismételtük (10 német juhászkutya és 

9 belga juhászkutya), ugyanazon a helyszínen, más kísérletvezetővel, 39±6 nap elteltével. 

Tesztelő emberként 14 ember vett részt a tesztekben. 

 

Módszer 

A gazda kikötötte a kutyát egy fához egy 3 méteres pórázzal, majd a kutyát otthagyta 

és elbújt egy közeli fa mögé. Az elbújástól egy perc múlva egy addig nem látható helyen 

rejtőző kísérletvezető közelítette meg a kutyát mintegy 10 méter távolságból, és az 

üdvözlés teszthez hasonló módon viselkedve megpróbálta megsimogatni. Ezután a 

kísérletvezető egy rongy játékkal fél percig játszani próbált a kutyával, ennek során eldobta 
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a játékot, biztatta a kutyát, a rongyot a kutya orra előtt mozgatta. Ezután a kísérletvezető a 

gazda rejtekhelyével ellentétes irányba távozott és elbújt. Újabb egy perc elteltével a gazda 

előlépett rejtekhelyéről és odament a kutyához.  

 

Kódolt viselkedési változók 

Gazdára történő orientáció (időarány): a gazda irányába történő fejorientáció időaránya 

• az első egyedül töltött szakaszban, a gazda elindulásától a kísérletvezető 3 méteren 

belülre érkezéséig (ORIG1) 

• a kísérletvezetővel töltött szakaszban, mikor a kísérletvezető a kutya 3 méteres 

körzetében tartózkodott (ORIG2) 

• a második egyedül töltött szakaszban, a kísérletvezető 3 méternél messzebb 

távolodásától a gazda visszaérkezéséig (ORIG3) 

• a három szakasz értékeit átlagolva (ORIG) 

Az időarány a gazda irányába történő fejorientáció időtartama (másodperc) / a szakasz 

összidőtartama (másodperc), így a változó értéke 0 és 1 közé esik. 

Gazdára történő orientáció változása (ORIG12): az első és második szakasz gazdára 

történő orientációjának különbsége (ORIG1-ORIG2) 

 

Megfigyelők közötti egyezés 

A gazdára történő orientáció megfigyelők közötti megegyezésének teszteléséhez két 

ember párhuzamosan 17 kutyát kódolt. A gazdára történő orientációt Pearson korrelációval 

visgálva a megfigyelők által kódolt értékek erősen korreláltak egymással (r=0,767, 

p=0,0003).  

 

Statisztikai módszerek 

A gazdára való orientációk normális eloszlást mutattak, ezért paraméteres teszteket 

alkalmaztunk. Az egyes változók közötti korrelációt Pearson korrelációval teszteltük. A 

tesztelő személyek közötti összehasonlítást a két legalább 15 kutyánál szereplő két 

kísérletvezető (K. E. és V. J.) kutyáinak adatait összehasonlítva vizsgáltuk. A statisztikai 

elemzéshez kétmintás t-tesztet alkalmaztunk. Az ismételhetőséget az első és a második 

tesztben mutatott viselkedés páros t-teszttel való mösszevetésével vizsgáltuk. Az ivar és a 

kor hatását GLM analízisben vizsgáltuk meg, melyben az ivar faktorként, a kor 

kovariánsként szerepelt.  
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4.4.2 Szeparáció teszt eredményei 

 

A változók közötti összefüggés 

A három szakaszban mért gazdára történő orientáció erősen korrelált egymással 

(r>0,62 minden esetben), valamint természetesen a belőlük képzett átlaggal (lásd a 22. 

táblázatban). Viszont az első és második szakaszban mutatott viselkedés alapján 

származtatott orientáció változás az átlagtól függetlennek bizonyult (p=0,8304, r=-0,024). 

Ezért a felesleges statisztikai összehasonlítások elkerülése végett a továbbiakban a három 

szakaszban mutatott gazdára történő orientáció átlagát (ORIG) illetve az orientáció 

változást (ORIG12) használtuk fel a kutya viselkedésének jellemzésére. 

 
  ORIG1 ORIG2 ORIG3 ORIG ORIG12 

ORIG1 r  0,623 0,691 0,880 0,392 
 p   0,0002 0,0002 0,0000 0,0004 
 N  86 96 85 85 

ORIG2 r 0,623  0,633 0,862 -0,474 
 p  0,0002  0,0002 0,0000 0,0003 
 N 86  85 85 85 

ORIG3 r 0,691 0,633  0,882 0,029 
 p  0,0002 0,0002  0,0000 0,7888 
 N 96 85  85 85 

ORIG r 0,880 0,862 0,882  -0,024 
 p  0,0000 0,0000 0,0000  0,8304 
 N 85 85 85  85 

ORIG12 r 0,392 -0,474 0,029 -0,024  
 p  0,0004 0,0003 0,7888 0,8304  
 N 85 85 85 85  

22. táblázat: Szeparáció teszt kódolt változóinak egymással való korrelációja (Pearson 
korreláció) 

 

A tesztelő személyek hatása 

Két olyan ember volt, aki legalább 15 kutya szeparáció tesztjében részt vett. Ez 18 és 

20, összesen 38 kutyát érintett. Ezen két csoportba tartozó kutyák viselkedése nem tért el 

egymástól (gazdára történő orientáció: t(36)=-0,757, p=0,4539; orientáció változás: t(36)=-

0,560, p=0,5788). 
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Ismételhetőség 

Az első illetve az ismételt teszt alatt mutatott gazdára történő orientáció és az 

orientáció változása nem tért el egymástól (gazdára történő orientáció: t(18)=0,263, 

p=0,7956, orientáció változása: t(18)=-0,202, p=0,8426). 

 

A kor és az ivar hatása 

Sem a gazdára történő orientáció, sem annak változása nem volt összefüggésben ivarral 

vagy korral, bár trend látszott arra nézve, hogy fiatalabb kutyák kevesebbet néznek 

gazdájuk felé (p=0,0917, ld 5. ábra). A statisztikai eredményeket a 23. táblázat mutatja. 

 ivar kor 
 df F p df F p 
ORIG 2, 83 0,005 0,9446 1 2,913 0,0917 
ORIG12 2, 83 0,223 0,6381 1 0,541 0,4641 

23. táblázat: Ivar és kor gazdára történő orientáció illetve orientáció változása változóra 
gyakorolt hatásának statisztikai eredményei (GLM analízis, ivar faktor, kor kovariáns, 

N=83) 
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5. ábra: Szeparáció tesztben a gazdára történő orientáció és a kor közötti trend szintű 

összefüggés (N=83, GLM analízis, p=0,0917) 
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4.5 PROBLÉMAMEGOLDÁS TESZT 

 

4.5.1 Alanyok és módszerek 

 

Alanyok 

A tesztben részt vett 102 német juhászkutya (55 kan, 47 szuka, kor: 3,8±2,7 év). Az 

analízisbe azonban csak azon kutyák adatait vontuk be, melyeknek több, mint 20 

másodpercig tartott a teszt. A húst ennél rövidebb idő alatt megszerző kutyáknak a feladat 

valószínűleg nem okozott olyan mértékű problémát, mint társaiknak. Továbbá úgy találtuk, 

hogy a 20 másodpercen belül végző kutyák nem néztek a gazdára, végig a ketrecre 

orientáltak, míg az ennél hosszabb ideig próbálkozóknál megjelent a gazdáranézés, az 

orientáció váltása. Így végül a tesztet 80 német juhászkutyára értékeltük (44 kan, 36 szuka, 

kor: 3,8±2,8 év). A tesztet összesen 26 kutyával ismételtük meg 39±6 nap elteltével (15 

német juhászkutya, 11 belga juhászkutya). 

 

Módszer 

A kísérlet során egy kb 60*80*60 cm-es ketrecben lévő jutalomfalatot (kis darab 

párizsi) kellett a kutyának kívülről megszereznie. A teszt előtt a kutya a ketrecnél kapott 

egy falat élelmet beetetésként, majd a tesztpróbákban a jutalomfalatot egy olyan cipőskanál 

kiöblösödő részére helyeztük, melynek nyelére széles madzagot kötöttünk. A cipőskanál 

falatot tartó része a ketrecben volt, míg a madzag kilógott abból. A jutalomfalat a madzag 

húzásával megszerezhető volt. 

A gazda pórázon tartotta a kutyát, és egy előre kijelölt helyen állt a ketrectől mintegy 

1-1,5 méterre, hogy a kutya a póráz végén kényelmesen elérje a ketrecet, de azt körbejárni 

ne tudja. A gazdát megkértük, hogy helyének elhagyása nélkül biztassa a kutyát arra, hogy 

szerezze meg a jutalomfalatot. A kutya 1 percig próbálkozhatott. Ha ez idő alatt a kanalat a 

madzagnál fogva kihúzta, akkor megehette a falatot, ha nem szerezte meg a húst, akkor a 

gazda a kutya orra előtt kézzel lassan kihúzta a ketrecből a cipőskanalat. A kutya a 

jutalomfalatot ebben az esetben is megkapta.  

 

 76



 
4. kép: Problémamegoldás helyzet 

 

Kódolt viselkedési változók 

Küzdés (KÜZD, időarány): azon cselekvés időaránya a próba alatt, amíg a kutya a ketrecre 

orientál és közben a hús megszerzésére irányuló cselekvést végez: helyváltoztató mozgás, 

szaglászás, kaparás, vokalizáció (küzdés időtartama a próba alatt / a próba időtartama).  

Gazdára történő orientáció (ORIG.T, időarány): a gazda irányába történő fejorientáció 

időaránya  a próba során (gazdáranézés időtartama a próba alatt / a próba időtartama). 

Gazdáranézés frekvenciája (ORIG.FR, darab/perc): a gazda irányába történő fejorientáció 

darabszáma 1 percre vonatkoztatva (gazdáranézés darabszáma a próba alatt / a próba 

időtartama * 60) 

Orientációváltások száma (ORIVÁLT, darab/perc): a gazda, föld, ketrec és egyéb 

irányokkal a fejorientáció megváltozásának darabszáma 1 percre vonatkoztatva 

(fejorientációváltások darabszáma a próba alatt / a próba időtartama *60) 

Aktivitás (AKT, pontérték 0-3): a teszt alatt mutatott aktivitás négyfokozatú skálán történő 

becslése a következők szerint:  

0, ha a kutya nem végez helyváltoztató mozgást,  

1, ha a kutya az idő kevesebb, mint felében végez helyváltoztató mozgást,  

2, ha a kutya az idő 50-90%-ában végez helyváltoztató mozgást, és  

3, ha a kutya az idő 90-100%-ában végez helyváltoztató mozgást 
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Megfigyelők közötti egyezés 

A megfigyelők közötti megegyezés az egyes változók esetében (Pearson, illetve 

Spearman korreláció) minden esetben korrelált egymással: küzdés N=137, r=0,355, 

p<0,0001; gazdáranézés N=131, r=0,908, p<0,001; orientációváltások száma N=26, 

rho=0,848, p<0,001; aktivitás N=24, rho=0,608, p=0,0016.  

 

Statisztikai módszerek 

A változók közül a küzdés, a gazdáranézés időaránya és az orientációváltások száma 

változók voltak normális eloszlásúak. A változók közötti korrelációt Spearman 

rangkorrelációval teszteltük. A tesztek ismételhetőségét Wilcoxon páros előjelteszttel 

illetve páros t-teszttel vizsgáltuk meg. Az ivar viselkedésre gyakorolt hatását Mann-

Whitney U teszttel illetve GLM analízissel elemeztük, a helyzetben mutatott viselkedés 

korral való összefüggéseit Pearson és Spearman korrelációval vizsgáltuk.  

 

4.5.2 Problémamegoldás teszt eredményei  

 

A változók közötti korrelációk vizsgálata 

A változók közötti kapcsolatok elemzésének statisztikai eredményeit mutatja a 24. 

táblázat (Spearman rangkorrelációk).  

 
  KÜZD ORIG.T ORIG.FR ORIVÁLT AKT 
KÜZD rho   -0,209 -0,280 -0,316 0,123 
 p   0,0625 0,0124 0,0043 0,2775 
ORIG.T rho -0,209   0,861 0,297 -0,016 
 p 0,0625   0,0000 0,0075 0,8889 
ORIG.FR rho -0,280 0,861   0,446 0,107 
 p 0,0124 0,0000   0,0000 0,3486 
ORIVÁLT rho -0,316 0,297 0,446   0,246 
 p 0,0043 0,0075 0,0000   0,0278 
AKT rho 0,123 -0,016 0,107 0,246   
 p 0,2775 0,8889 0,3486 0,0278   

24. táblázat:Problémamegoldás helyzetben  a változók közötti korrelációk statisztikai 
eredményei (Spearman korreláció, N=80 minden esetben) 

 
Az egyetlen erős korreláció (rho=0,861) a gazdáranézés időaránya és frekvenciája 

között volt található. E két változó közül az időarányt tartottuk meg, mivel ez a 

frekvenciával szemben nem korrelált a küzdés változóval. Közepesen erős korreláció volt 

megfigyelhető az orientációváltások száma és a kiejtett gazdáranézés frekvenciája között 
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(rho=0,446), valamint az orientációváltások száma és a küzdés között (rho=-0,316). 

Ugyanez a változó a többivel is gyenge korrelációt mutatott, ezért a továbbiakban ezt is 

kihagytuk az elemzésből.  

 

Ismételhetőség 

A problémamegoldás tesztet 26 kutyával ismételtük, de mivel csak a legalább 20 

másodpercig tartó próbákat tekintettük értékelhetőnek, ez a szám lecsökkent (N=19). Az 

első és második tesztben mutatott viselkedés összehasonlításának eredménye azt mutatja, 

hogy az egy hónap különbséggel végzett tesztekben mutatott viselkedés nem tért el 

egymástól (küzdés: t(18)=1,129, p=0,2736; gazdáranézés: T-=11, z=-1,55, p=0,1208; 

aktivitás: T-=8, z=-1,07, p=0,3850). 

  

Ivar és kor hatása 

Az ivar és kor hatását a küzdés változó esetében egy GLM analízisben vizsgáltuk, 

ennek  eredménye alapján a kutyák küzdése a problémamegoldás helyzetben nem függ sem 

kortól (F(2,77)=0,125, p=0,7244), sem ivartól (F(2,77)=0,501, p=0,4812).  

A gazdáranézés és aktivitás esetében a két hatást külön tesztben vizsgáltuk. Az ivarnak 

egyik változóval sem volt kapcsolata, sem a gazdáranézéssel (U=775,5, W=1765,5, z=-

0,16, p=0,8731), sem az aktivitással (U=673,0, W=1663,0, z=-1,25, p=2120). 

Megvizsgálva a kor és a viselkedési változók közötti összefüggést azt tapasztaltuk, hogy a 

kapcsolat egyik esetben sem szignifikáns (N=78, gazdáranézés: rho=-0,137, p=0,2319; 

aktivitás: rho=0,059, p=0,6099). 

 

4.6 FENYEGETŐ MEGKÖZELÍTÉS TESZT 

 

4.6.1 Alanyok és módszerek 

 

Alanyok a kezdeti protokollal végzett teszteknél 

A kezdetben ahsunált protokollal végzett teszteken a kor és ivar hatását egy, fajtát 

tekintve vegyes mintán vizsgáltuk (összesen 107 kutya, koruk átlag±SD: 4,1±3,2 év, 

fajtánként legfeljebb 4 egyed szerepelhetett, részletesen: 4 angol cocker spániel, 4 border 

collie, 4 golden retriever, 4 jagd terrier, 4 középuszkár, 4 labrador retriever, 4 malamut, 4 

mudi, 4 német juhászkutya, 4 skót juhászkutya, 4 szibériai husky, 3 beagle, 3 boxer, 3 
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magyar vizsla, 2 airedale terrier, 2 briard, 2 erdélyi kopó, 2 groenendael, 2 howavart, 2 

német vizsla, 2 pointer, 2 shetlandi juhászkutya, 2 staffordshire bullterrier, 2 tervueren, 1 

akita, 1 basenji, 1 bearded collie, 1 berni pásztorkutya, 1 bobtail, 1 dobermann, 1 ír szetter, 

1 magyar vizsla, 1 német dog, 1 óriás schnauzer, 1 Parson Russel terrier, 1 törpe pinscher, 

1 pumi, 1 rhodéziai ridgeback, 1 rottweiler, 1 sharpei, 1 szamojed, 1 welsh terrier, 1 west 

highland white terrier, és 15 keverék). Hogy összehasonlítsuk a feltehetően különböző 

célra szelektált fajtákat, három fajtacsoportot alakítottunk ki: az egyik az „északi”, vagyis 

szánhúzó kutyák csoportja, szibériai husky és malamut fajtába tartozó kutyákat tartalmaz. 

A második fajtacsoportunk a „retriever” mint vadász csoport, ide golden retriever és 

labrador retriever fajtájú kutyákat soroltunk. A harmadik fajtacsoportot német 

juhászkutyák és belga juhászkutyák alkotják („juhászkutyák” csoport). Ez a minta nem fed 

át az előző, vegyes minta alanyaival. Minden fajtacsoportba 20 kutya tartozik, 10 kan és 10 

szuka. A csoportok kora nem különbözik egymástól (Kruskal-Wallis teszt, Chi2=4,312, 

df=2, p=0,1158), a kutyák kora összességében 1 és 9 év közötti, az átlag életkor (±SD) az 

északi csoportban 3,3±1,6 év, a retriever csoportban 2,9±2,2 év, a juhászkutyák 

csoportjában 2,3±1,3 év. A rövid- illetve hosszútávú ismétlés hatásának vizsgálata során 

alkalmazott minta 49 belga juhászkutyát tartalmazott. Az egész vizsgált populáció ki volt 

egyenlítve ivarra (26 kan, 23 szuka). A kutyák kora 10 hónap és 13 év között mozgott az 

állat első tesztjének időpontjában (átlag±SD: 5,4±3,5 év). Ez a 49 kutya 33 gazdához 

tartozott, tehát a gazdák 24,2 %-ának több kutyája is szerepelt (hat gazdának kettő, egy 

gazdának három, és egy gazdának hét kutyája volt). A kutyák felével a tesztet azonnal 

megismételtük, másik felével pedig legalább 6 hónap elteltével. Az azonnali és a 

késleltetett ismétléses csoportot külön kezeltük. Hogy összevessük, hogy a kutyák 

viselkedése valóban független-e a tesztelést végző ember kilététől, a három legtöbbet 

tesztelő ember esetében választottunk 10-10 kutyát. A három csoport alanyait próbáltuk 

ivarra, korra, fajtára minél jobban kiegyenlíteni (ld. 25. táblázat), és a statisztikai 

eredmények ennek sikeressége mellett szólnak (Chi2=3,511, p=0,1728, df=2). 

  IVAR FAJTA 
  kan szuka belga j. német j. 

KE 5 5 4 6 
TB 6 4 4 6 

tesztelést 
végző 

személy VJ 3 7 7 3 
 Chi2 1,875 2,400 
 p 0,3916 0,3012 
 df 2 2 

25. táblázat: a kísérletvezetők hatásának elemzésére használt kutyák ivar- és 
fajtamegoszlása a statisztikai eredményekkel (Chi2-teszt) 
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Módszer: kezdeti protokoll 

A kutyát a gazda kikötötte egy fához kb. 2 m hosszú pórázon, lefektette vagy leültette 

és mögé állt. A gazda ezek után nem szólhatott és nem jelezhetett a kutyának. Egy, a kutya 

számára ismeretlen személy (KV) kb. 5 m-ről, szemből közelítette meg a kutyát. A 

szemkontaktus felvétele után az KV kissé előredöntött felsőtesttel, szótlanul, lassan 

megközelítette a kutyát, végig a szemébe nézve.  

• Ha a kutya megszakította a szemkontaktust és nem vette fel újra néhány másodpercen 

belül, akkor KV természetesnek tűnő módon, köhögéssel vagy fűrugdosással megpróbálta 

visszaterelni a figyelmét. Amennyiben ez nem sikerült, a KV megütögette nadrágját. Ha 

kutya ekkor sem vette fel a szemkontaktust, akkor ennek a tesztszakasznak vége lett és 

következett a “feloldás” szakasz. 

Ha kutya közben visszanézett a KV-re, akkor a KV folytatta a megközelítést.  

• Ha a kutya ugatni/morogni kezdett, kitámadt vagy menekülni próbált, akkor a KV 

kedvesen nevén szóltotta a kutyát, majd folytatta a megközelítést. A morgást a KV a háta 

mögé tartott egyik kezével jelezte, hogy a későbbi viselkedéskódolász megkönnyítse. Ha 

kutya tartósan ugatott/morgott/menekült, akkor ennek a tesztszakasznak vége lett és 

következett a “feloldás” szakasz. 

Ha a kutya a szemkontaktust tartva (ill. újra felvéve) nem ugatott/morgott/menekült, 

miközben a KV odaért hozzá (passzív), illetve ha a kutya az KV elé ment barátságosan 

farkcsóválva, akkor a tesztszakasznak akkor lett vége, mikor KV odaért a kutyához és 

egyszer megsimogatta azt, ha a kutya hagyta.  

 

 
5. kép: Fenyegető megközelítés helyzet 
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Alanyok a módosított protokollal végzett teszteknél 

A tesztekben részt vett 99 belga juhászkutya (ebből 44 kan és 55 szuka, a kor 1-14 év 

közötti, átlag±SD = 4,3±3,5 év, 8 kutya korát a gazda nem adta meg) és 99 német 

juhászkutya (ebből 54 kan és 45 szuka, a kor 1-13 év közötti, átlag±SD = 3,9±2,7 év, 2 

kutya korát a gazda nem adta meg).  

 

Protokoll módosítása 

Annak érdekében, hogy a kísérletvezető elől való hátrálás és a gazdához való 

odamenetel jobban elkülönüljön egymástól, a következőkben kissé módosítottuk a 

protokollt: a gazda nem a kutya háta mögött állt, hanem a kutyával egy vonalban, tőle 

mintegy 1,5 méterre. Így a kísérletvezető, a kutya és a gazda háromszöget alkotott, nem 

egy vonalon helyezkedtek el.  

 

Kódolt viselkedési változók 

Gazdáranézés (GAZD): a gazda arca irányába fejorientáció 

0: nem történt  

1: történt  

Hátrálás (HÁT): értéke  

0: ha a kutya nem végez távolodó mozgást a kísérletvezetőtől arra orientálva,  

1: ha a kutya végez távolodó kozgást, miközben a kísérletvezetőre néz, de közben nem éri 

el fejével a gazda vonalát,  

2: ha a kutya végez távolodó mozgást, miközben a kísérletvezetőre orientál, és ennek során 

feje eléri a gazda vonalát 

Félrenézés (ORI): értéke  

0: ha egyszer sem történik, hogy a kutya feje egyhuzamban legalkább 4 másodpercig nem 

a kísérletvezetőre orientál,  

1: ha a kutya feje egyhuzamban legalább egyszer legalább 4 másodpercig nem a 

kísérletvezetőre irányul, de figyelme legalább a harmadik figyelemfelkeltéssel 

visszavonható,  

2: a kutya hosszan nem a kísérletvezetőre irányul és még a 3. figyelemfelkeltést követően 

sem orientál újra arra  

Vokalizáció (VOK): értéke  

0: ha a kutya nem morog, sem nem ugat  
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1: ha a kutya morog és/vagy ugat, de ezt nem teszi összesen 4 másodpercig (a vokalizáció 

lehet szaggatott is, az összidő számít),  

2: ha a kutya összesen legalább 4 másodpercig morog és/vagy ugat 

Támadás (TÁM): értéke 

0: ha a kutya nem tesz hirtelen mozdulatot a közeledő idegen felé morgás/ugatás/vicsorítás 

kíséretében 

1: ha a kutya tesz hirtelen mozdulatot a közeledő idegen felé morgás/ugatás/vicsorítás 

kíséretében, de a póráz laza marad 

2: ha a kutya tesz hirtelen mozdulatot a közeledő idegen felé morgás/ugatás/vicsorítás 

kíséretében, és a póráz eközben megfeszül 

Kontaktus (KONT) értéke 

0: ha a közeledő idegen a közeledést simogatás nélkül fejezi be 

1: ha a közeledő idegen a kutyát megsimogatja, de a kutya a felé nyúló ember felé nem 

mozdul farokcsóválással egybekötve 

2: ha a közeledő idegen a kutyát megsimogatja, és a kutya a felé nyúló ember felé mozdul 

és farkát csóválja 

 

Mivel a fenti változók értékei a – gazdáranézéstől eltekintve - nem fordultak elő minden 

kombinációban, hanem a protokollból is adódóan bizonyos jól meghatározható csoportokat 

alkottak, ezért létrehoztunk a fentiek segítségével még egy származtatott változót is: 

Reakció (REAK): értéke 

1: passzív/barátságos: a kontaktus változó értéke 1 vagy 2 

2: passzív elkerülés: ha a kutya félrenézés változó értéke 2 

3: aktív elkerülés: ha a kutya hátrálás változó értéke 2 

4: fenyegetés/támadás: ha a kutya vokalizáció és/vagy támadás változó értéke 2 

 

Megfigyelők közötti egyezés 

A megfigyelők közötti megegyezést két kódoló személy (V.J. és T.J.) általi 

párhuzamos kódolás során nyert adatokon elemeztük a hat viselkedési változó esetében, és 

mind a hatnál viszonylag magas értékeket kaptunk (a konkordancia index és a Kappa 

koefficiens értéke rendre: gazdáranézés: 0,98 és 0,77; hátrálás: 0,93 és 0,76; félrenézés: 

0,90 és 0,75; vokalizáció: 0,95 és 0,84; támadás: 0,93 és 0,84; kontaktus: 0,93 és 0,84).  

 

 83



Statisztikai módszerek 

A kanok és szukák viselkedését, korát Mann-Whitney U teszttel hasonlítottuk össze, 

illetve gazdáranézéssel való kapcsolatát Chi2-teszttel vizsgáltuk. A kor hatását úgy 

elemeztük, hogy az egyes változókban különböző értéket kapó állatok korát Kruskal-

Wallis teszttel vetettük össze. A gazdáranézés esetében Mann-Whitney U tesztet 

alkalmaztunk. A három fajtacsoportba tartozó kutyák viselkedését Kruskal-Wallis teszttel 

hasonlítottuk össze, illetve gazdáranézésüket és reakciójukat Chi2-teszttel. A teszt 

ismételhetőségének vizsgálata során kiszámítottuk minden viselkedési kategória 

megfigyelt gyakoriságát az első tesztben (p). Amennyiben például a fenyegető viselkedés 

az ismétlések során véletlenszerűen jelenik meg (t.i. az egyedek nem vielkednek 

konzisztens módon), úgy az ismételten fenyegető viselkedést mutató egyedek várható 

gyakorisága az első tesztben megfigyelt gyakoriságának négyzete (pfenyegető
2). A többi 

viselkedési kategória várható gyakoriságát hasonló módon számolhatjuk ki. A véletlen 

következtében konzisztens módon viselkedő egyedek aránya eképpen az egyes várt 

valószínűségek összege (konzisztencia véletlen alapján várt teljes valószínűsége = pfenyegető
2 

+  paktív elkerülő
2 + ppasszív elkerülő

2 + ppasszív/barátságos
2). A binomiális tesztben ezt a várható értéket 

használtuk viszonyítási alapul arra, hogy megnézzük, hogy az ismételt tesztben mutatott 

viselkedési reakció a véletlenhez képest szignifikáns mértékben konzisztens-e avagy sem. 

A különböző személyek által tesztelt kutyák viselkedését Kruskal-Wallis (hátrálás, 

orientáció, vokalizáció, támadás, kontektus) illetve Chi2-teszttel (reakció, gazdáranézés) 

teszttel hasonlítottuk össze. 

A protokoll módosítása után végzett teszteknél a két fajtába tartozó kutyák reakcióját 

és gazdára nézését Chi2-teszttel vizsgáltuk. A kor és a reakció kapcsolatát Kruskal-Wallis 

teszttel, a kor és gazdáranézés kacsolatát Mann-Whitney U teszttel vizsgáltuk a 

gazdáranézést illetve a különböző reakciókat csoportosító változóként kezelve. Az ivar és a 

reakció valamint gazdáranézés összefüggését Chi2-teszttel elemeztük. A kutyák ugyanazzal 

a módosított protokollal eltérő alkalmakkor végzett tesztjében mutatott viselkedését 

Wilcoxon páros előjelteszttel illetve Chi2-teszttel (gazdáranézés) vizsgáltuk, a reakció 

stabilitását a fent ismertetett módszerrel kalkuláltuk. Az eredeti és módosított protokollal 

végzett két tesztben mutatott reakciót és gazdáranézést Chi2-teszttel, a többi változót 

Wilcoxon páros előjelteszttel hasonlítottuk össze. 
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4.6.2 Fenyegető megközelítés helyzet eredmények 

 

Ivar és kor hatásának vizsgálata  

A különböző értékeket elérő kutyák kora nem különbözött (ld 26. táblázat), csupán a 

hátrálás változó esetében (Chi2=6,153, p=0,0461, df=2), ahol a kutyák 86%-a a három 

lehetséges közül az egyik viselkedési kategóriába tartozott (0: nincs hátrálás), ezért az 

eredmény nem megbízható. A gazdára néző illetve nem néző kutyák kora nem különbözött 

egymástól (Mann-Whitney U teszt, U=777, W=1767, z= -0,93, p= 0,3527). 

 
 HÁT ORI VOK TÁM KONT REAK 
Chi2 6,153 0,013 1,748 3,538 1,022 5,0374 

p 0,0461 0,9933 0,4173 0,0600 0,5998 0,16908 
df 2 2 2 1 2 3 

26. táblázat: az egyes változók különböző értékeibe sorolt kutyák korának összehasonlítása 
során kapott statisztikai eredmények (Kruskal-Wallis teszt) 

 
A kanok és szukák viselkedését összehasonlítva nem találtunk különbséget sem a kis 

változók értékeiben (27. táblázat), sem a mutatott reakcióban (a kategóriákat sorba 

rendeztük az összehasonlítás végett, 27. táblázat). Nem különbözött továbbá a két ivarba 

tartozó kutyák gazdáranézésének száma sem (Chi2-teszt, Chi2=0,009, df=1, p=0,9229), 

ahogy azt a 28. táblázat is mutatja. 

 
 HÁT ORI VOK TÁM KONT REAK KOR 
U 1247 1313 1370 1275 1307,5 1351 769 
W 2625 2691 2748 2653 2738,5 2729 1589 
z -1,47 -0,45 -0,06 -1,44 -0,54 -0,18 -0,84 
p 0,1419 0,6562 0,9505 0,1509 0,5908 0,8555 0,4036 

27. táblázat: Fenyegető megközelítés tesztben fajtát tekintve vegyes mintán a szukák és 
kanok által mutatott viselkedés összehasonlításának statisztikai eredménye (Mann-Whitney 

U teszt, Nszukák=53, Nkanok=52, 2 egyed esetében a gazda nem adta meg a kutya ivarát) 
 

  ivar 
  kan szuka 

nincs 26 26 gazdáranézés 
van 26 27 

28. táblázat: Fenyegető megközelítés tesztben  vegyes mintán az ivar és a gazdáranézés 
kombinációi (Chi2-teszt, Chi2=0,009, df=1, p=0,9229) 

 

Fajtacsoport hatása: retriever-északi-juhász  

A hátrálás, félrenézés és gazdáranézés változók esetében nem találtunk különbséget, 

ám a többi változó értékeiben a fajtacsoportok eltértek egymástól, a statisztikai 

eredményeket a 29. és 30. táblázat mutatja.  
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 HÁT ORI VOK TÁM KONT GAZD 
Chi2 2,567 1,229 6,218 13,091 10,509 3,840 
p 0,2770 0,5410 0,0446 0,0014 0,0052 0,1466 
df 2 2 2 2 2 2 

29. táblázat: Fenyegető megközelítés helyzetben a fajtacsoportok összehasonlításakor 
kapott statisztikai eredmények (Kruskal-Wallis teszt illetve Chi2-teszt) 

 
 

 
három 
csoport 

északi-
retriever 

északi-
juhász 

retriever-
juhász 

Chi2 16,533 1,293 10,256 12,286 
df 6 2 3 3 
p 0,0112 0,5239 0,0165 0,0065 

30. táblázat:Fenyegető megközelítés helyzetben akülönböző  fajtacsoportokba tartozó 
kutyák által mutatott  reakciók összehasonlításának statisztikai eredményei 

 
 barátságos/passzív passzív elkerülő aktív elkerülő fenyegető 

északi 10 6  0 4 
retriever 12 3  0 5 
juhász 2 6 3 9 

31. táblázat: Fenyegető megközelítés helyzetben az egyes reakciókat mutató egyedek 
száma a három fajtacsoportban 

 
A csoportok közötti különbségek irányát az 6.a-c. ábrák mutatják (a Dunn post hoc 

teszt eredménye alapján: vokalizációban a három csoport a post hoc teszt eredménye 

alapján nem különbözik; támadásban a juhászkutyák különböznek a másik kettőtől p<0,01 

szinten, de az északiak a retrieverektől nem; kontaktusban a juhászkutyák különböznek az 

északiaktól p<0,05 szinten és a retrieverektől p<0,01 szinten; reakcióban a juhászkutyák 

különböznek a másik két csoporttól p<0,05 szinten, az eloszlást ld a 31. táblázatban). 

fajtacsoport

juhászkutya (N=20)
retriever (N=20)

északi (N=20)

vo
ka

liz
ác

ió

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

 
6.a ábra: Fenyegető megközelítés helyzet vokalizáció változójának eloszlása a három 

fajtacsoportban (Chi2=6,218, p=0,0446) 
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fajtacsoport

juhászkutya (N=20)
retriever (N=20)

északi (N=20)

tá
m

ad
ás

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

 
6. b ábra: Fenyegető megközelítés helyzet támadás változójának eloszlása a három 

fajtacsoportban (Chi2=13,091, p=0,0014) 

fajtacsoport

juhászkutya (N=20)
retriever (N=20)

északi (N=20)

ko
nt

ak
tu

s 
ke

re
sé

s

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

 
6. c ábra: Fenyegető megközelítés helyzet kontaktus keresés változójának eloszlása a 

három fajtacsoportban (Chi2=10,509, p=0,0052) 
 

 

A teszt ismételhetősége rövid- és hosszútávon  

A teljes konzisztencia várt gyakorisága = (19/49)*(19/49) + (11/49)*(11/49) + 

(5/49)*(5/49) + (14/49)*(14/49) = 0,29. Az azonnali ismétlés csoportban 13 kutya mutatott 

konzisztens viselkedést, 13 kutya pedig eltérően reagált. Ez az arány eltért a várt 0,29-es 

értéktől (p=0,0273, 32. táblázat). A késleltetett ismétléses csoport 12 tagja viselkedett a 

második tesztben az elsővel megegyező módon, és 11 kutya reagált másképp. Ez az arány 

szintén meghaladta a várt 0,29-es szintet (p=0,0182, 32. táblázat). 
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Mindkét csoportban a kutyáknak mintegy fele nézett gazdájára az első teszt alkalmával 

(azonnali ismétléses csoport: 13/26, késleltetett ismétléses csoport: 11/23), így a véletlen 

szint 0,5 és 0,501 volt. Az azonnali ismétléses csoport 26 kutyája közül 17 egyed mutatott 

konzisztens viselkedést, ami nem bizonyult a véletlen szinttől eltérőnek (p=0,1704). Ezzel 

szemben a késleltetett csoportban a konzisztens viselkedés aránya 17/23, ami a véletlen 

szinttől eltér (p=0,0183). 

Ezen eredmények arra utalnak, hogy az állatok a véletlennél magasabb arányban 

mutattak konzisztens viselkedést, ha a reakciót tekintjük. Ugyanakkor a gazdáranézés csak 

akkor volt állandónak tekinthető, ha a tesztet jelentős idő (minimum fél év) elteltével 

ismételtük meg, az azonnali ismétlés esetében az első teszt alkalmával gazdára néző kutyák 

39%-a nem nézett a gazdára ismétléskor, viszont az első tesztben gazdára nem néző kutyák 

hasonló arányban (31%) váltak gazdáranézővé a második tesztben. 

 
  második teszt 
  fenyegető aktív elkerülő passzív elkerülő passzív/barátságos 

fenyegető 8; 6 0; 1 0; 0 0; 3 
aktív elkerülő 1; 2 2; 2 2; 0 1; 1 

passzív elkerülő 1; 2 0; 1 0; 0 1; 0 

el
ső

 te
sz

t 

passzív/barátságos 2; 1 0; 0 4; 0 3; 4 
32. táblázat: Fenyegető megközelítés helyzetben az első és második tesztben mutatott 

viselkedés kereszttáblája. A cellákban lévő számok az azonnali ismétlés és a késleltetett 
ismétlés csoportba tartozó egyedek számát mutatják pontosvesszővel elkülönítve 

 
 
A kísérletvezető hatása a módosított protokollal végzett teszteknél 

A tesztelő személyek között nem találtunk különbséget egyik változó esetében sem, 

ahogy azt a 33. táblázat is mutatja. 

 
 HÁT ORI VOK TÁM KONT REAK GAZD 
Chi2 2,230 4,396 0,349 2,217 0,864 4,750 3,548 
p 0,3280 0,1110 0,8398 0,3301 0,6492 0,5763 0,1687 
df 2 2 2 2 2 6 2 

33. táblázat: Fenyegető megközelítés helyzetben három kísérletvezető által tesztelt kutyák 
viselkedése közötti különbség elemzésének statisztikai eredménye (N=10-10-10) 

 

A módosított protokollal végzett teszt ismételhetősége 

A statisztikai eredményeket a 34. táblázat mutatja. A két tesztben mutatott viselkedés 

egyik változó tekintetében sem tért el egymástól, vagyis a módosított protokollal végzett 

teszt is ismételhetőnek bizonyult, a kutyák konzisztensen viselkedtek (gazdáranézés 
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Chi2=1,028, df=1, p=0,3106, reakció: véletlen szint 0,3519, a megfigyelt egyezés 

11/18=0,6111, p=0,0220). 

 
 HÁT ORI VOK TÁM KONT 
z -0,82 -0,11 -1,32 -1,41 -0,97 
p 0,4142 0,9146 0,1875 0,1573 0,3340 
 T+=2 T+=4 T+=5 T+=2 T-=4 

34. táblázat: Az új protokollal végzett fenyegető megközelítés teszt ismételhetőségének 
statisztikai eredményei (Wilcoxon páros előjelteszt, N=18) 

 
 
Az eredeti és a módosított protokollal végzett teszt közötti eltérések 

Sem a reakció (a kategóriákat a kis egyedszámok miatt sorba rendezve végezve a 

statisztikát, z=-0,40, p=0,6925, T+=9), sem a gazdáranézések száma (Chi2=1,028, df=1, 

p=0,3106) nem különbözött az eredeti és a módosított protokollal végzett két teszt között, 

valamint a kisebb viselkedési változók többsége sem (ld. 35. táblázat). Különbség 

mutatkozott viszont a hátrálásban, a második teszt alkalmával, vagyis az új protokoll 

szerinti tesztben kevesebbet hátráltak a kutyák (9 kutya kisebb, 1 kutya nagyobb, 10 kutya 

ugyanolyan mértékben hátrált, p=0,0356).   

 
 HÁT ORI VOK TÁM KONT REAK 

z -2,10 -0,89 -1,12 -0,82 -1,67 -0,40 
p 0,0356 0,3738 0,2650 0,4142 0,0956 0,6925 

 T- = 9 T- = 8 T+ = 7 T- = 2 T+ = 5 T+ = 9 
35. táblázat: Az eredeti és a módosított protokollal elvégzettfenyegető megközelítés tesztek 

alatt mutatott viselkedés összehasonlításának statisztikai eredményei (Wilcoxon páros 
előjelteszt, N=20) 

 
Belga és német juhászkutyák közötti különbség elemzése a fenyegető megközelítés 

helyzetben 

A belga és német juhászkutyák gazdára nézés szempontjából nem különböztek (Chi2-teszt, 

Chi2=0,617, df=1, p=0,4323), a belga juhászkutyáknak 50,5%-a nem nézett a gazdájára, 

míg német juhászkutyáknál ez az arány 44,9% volt. Ugyanakkor a két fajta különbözött a 

reakció tekintetében (Chi2-teszt, Chi2=12,306, df=3, p=0,0064), ahogy azt a 36. táblázat is 

mutatja. 

  

 barátságos passzív 
passzív 
elkerülő 

aktív 
elkerülő fenyegető összes 

belga juhászkutyák 22 15 23 39 99 
német juhászkutyák 25 34 15 25 99 

36. táblázat: Belga és német juhászkutyák fenyegető megközelítés alatt mutatott 
reakcióinak eloszlása (Chi2=12,306, df=3, p=0,0064) 
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Korral és ivarral való összefüggés 

A továbbiakban a belga és német juhászkutyákat külön csoportként kezeltük. 

 

Belga juhászkutyák 

A különböző reakciót mutató kutyák kora nem tért el (N=88, Chi2=6,247, p=0,1002, 

df=3), és a gazdáranézéssel sem mutatott összefüggést a kor (N=88, U=816,5, W=1806,5, 

z=-1,43, p=0,1532). Továbbá az ivar sem volt kapcsolatban sem a reakcióval (N=96 

U=1041,5, W=2472,5, z=-0,75, p=0,4503), sem a gazdáranézéssel (N=93, Chi2=0,868, 

df=1, p=0,3517). 

  

Német juhászkutyák 

A különböző reakciót mutató kutyák kora nem tért el (N=97, Chi2=4,791, p=0,1877, 

df=3), és a gazdáranézéssel sem mutatott összefüggést a kor (N=96, U=1105, W=2536, z=-

0,257, p=0,7970). Továbbá az ivar sem volt kapcsolatban sem a reakcióval (N=99, 

Chi2=1,904, p=0,5925, df=3), sem a gazdáranézéssel (N=98, Chi2=0,258, df=1, p=0,6112). 

 

4.7 A VISELKEDÉSI TESZTEK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A későbbi magatartásgenetikai vizsgálatok előkészítésére összesen öt helyzetet 

dolgoztunk ki. A tervezés során azt vettük figyelembe, hogy a vizsgálatba bevont 

kandidáns gén, a dopamin receptor polimorfizmusát emberben elsősorban olyan 

tulajdonságokkal hozzák kapcsolatba, mint kötődés, újdonság keresés, figyelemhiányos 

hiperaktivitás (pl. Lakatos és mtsai., 2000, 2002; Ebstein és mtsai., 1996; Kieling és mtsai., 

2006). Ezen tulajdonságok egyes elemei feltételezésünk szerint eltérő arányban jelennek 

meg az egyes helyzetekben. A barátságos megközelítés helyzetben az idegen kísérletvezető 

megközelítése, mint az újdonságkereséssel párhuzamba állítható jelenség nyilvánulhat 

meg, illetve a gazdáranézés, melynek során a kutya feltételezhetően szociális 

referenciaként veheti alapul gazdája viselkedését képezi vizsgálatunk tárgyát. A 

figyelemfenntartás tesztben elsősorban az aktivitást, impulzivitást, figyelmi képességeket 

szándékoztunk mérni. Ebben a helyzetben is megjelent a gazdáranézés, de feltételezhetően 

itt mint a kötődés kapcsán is fennálló dependencia aktiválódik ebben a kutya számára 

feltehetően konfliktust jelentő helyzetben (megszerezhetetlen jutalom figyelemmel 
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követése). A szeparáció teszt lényegében a kötődési viselkedést hivatott aktiválni az idegen 

helyzet teszthez hasonló módon, bár nem teljesen egyező módszerrel. A 

problémamegoldás helyzetünk a figyelemfenntartás teszttel állítható párhuzamba, azért 

gondoltunk kétféle tesztet alkalmazni, mivel ebben a helyzetben a táplálék gátlása nem 

közvetlenül az embertől függ, annak fizikai akadálya van. Így a problémamegoldás helyzet 

egyértelműen aszociálisnak tekinthető. A fenyegető megközelítés helyzetre részben a 

barátságos megközelítésnél írtak lehetnek relevánsak, úgy mint a gazdáranézés itt sem 

annyira a kötődésre, mint inkább a szociális referencia keresésére utalhat, az idegenre adott 

reakció pedig az agresszió illetve félelmi reakciók indukálhatóságára mutat rá, amelyet 

részben meghatározhat a kutya aktivitása illetve impulzivitása is. 

Az elemzés fontos része volt, hogy minden egyes teszthelyzet esetében megvizsgáltuk 

az általunk kidolgozott módszer megbízhatóságát (a kísérletvezető esetleges hatását, 

reprodukálhatóságot) és a felmerülő független változók (kor, ivar, fajt stb.) hatását. 

A különböző emberek által tesztelt kutyák viselkedésének összehasonlítása azt mutatta, 

hogy egyetlen teszt egyik változójától eltekintve (figyelemfenntartás teszt: aktivitási idő) a 

kutyák viselkedését alapvetően nem befolyásolta a vizsgálatot végző személy kiléte. 

A teszek megbízhatósága szempontjából hasonlóan pozitív eredményként értékelhető, 

hogy valamennyi esetében megfelelően konzisztens reakciót tapasztaltunk.  

A két megfigyelési alkalom között eltelő idő a fenyegető megközelítés kivételével egy 

hónap volt ugyanúgy, mint Svartberg és munkatársai (2004) kísérletében, bár velük 

szemben mi nem ismételtük meg a tesztet harmadjára. Az ilyen időintervallum mellett szól, 

hogy a friss memórianyomok többé-kevésbé törlődnek, ugyanakkor ezalatt az idő alatt 

viszonylag kevés befolyásoló környezeti hatás éri a kutyát, legalábbis ha a kutya addigi 

életének hosszára gondolunk. A fenyegető megközelítés tesztet ettől eltérően bizonyos 

kutyákkal azonnal, néhány perc múlva ismételtük meg, ekkor feltételezhetjük, hogy az 

előző teszt tapasztalatai a memóriában még aktiválhatóak. Más kutyákkal ugyanakkor 

legalább fél év elteltével ismételtük meg a tesztet. Utóbbi a hosszú távú viselkedési 

konzisztenciát volt célzott vizsgálni, hiszen ekkor feltételezhetően már sok olyan inger éri 

a kutyát a két teszt között, melyek viselkedése módosulásához vezetnek. Hasonlóan nagy 

újratesztelési latenciával dolgozott például Fuchs csoportja (2005) illetve Christiansen és 

munkatársai (2001). Eredményeink szerint a kutyák az első teszthez hasonlóan viselkedtek 

az ismétlés során a legtöbb esetben, csupán egyetlen változó tekintetében tapasztaltunk 

változást. Ez azt mutatja, hogy az általunk mért viselkedés időben stabil, tehát nem a 

pillanatnyi környezeti körülményeknek köszönhető. Az ilyen konzisztens viselkedés lehet 
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csak alapja bármiféle temperamentummal, személyiséggel, vagy magatartásgenetikával 

kapcsolatos vizsgálatnak. 

Az öt helyzet változói esetében összehasonlítottuk a szukák és kanok viselkedését, és 

meglepő módon mindössze egyetlen tendenciát találtunk az ivari különbségre, eszerint a 

szukák valamivel többet váltanak orientációt figyelemfenntartás tesztben, mint a kanok. 

Összesen több mint 20 változóval dolgoztunk, némelyiknél több almintán is (például német 

juhászkutyák, belga juhászkutyák, fajtát tekintve vegyes minta). Eredményeink arra 

utalnak, hogy az ivari különbségek az efféle helyzetekben nem bírnak jelentős 

viselkedésmódosító hatással. Az ivar mint független változó hatásának megítélésében a 

szakirodalom is megosztott.  

A gazda által kitöltött kérdőívre alapozott vizsgálatok közül például Serpell és Hsu 

(2005) az általuk kidolgozott C-BARQ kérdőív képezhetőség (trainability) skáláját 

vizsgálták 11 fajta esetében. A képezhetőséget úgy határozták meg, mint az emberi 

jelzésekre való figyelemre és pozitív válaszra való képesség és motiváció. Úgy találták, 

hogy az ivarnak nem volt hatása sem a teljes mintában, sem külön az ivartalanítottakon 

vagy nem ivartalanítottakon belül. Csupán két olyan fajta volt (a tacskó és a west highland 

white terrier), melynél a kanokat képezhetőbbnek ítélték, mint a szukákat. Az 

eredményeket meglepőnek találták, több ivari különbséget vártak. Más, viselkedési 

problémákra fókuszáló vizsgálatok közül egyesek szintén nem találtak ivari eltéréseket 

(Guy és mts., 2001 - félelmi viselkedés elemzése) míg mások igen (Lund és mts., 1996 - a 

kanok kevesebb általános félelmet mutatnak, és több agressziót). Ugyanakkor Podberscek 

és Serpell (1997) pedig nem talált különbséget kanok és szukák agressziójában angol 

cocker spániel fajtán belül. Általában igaz, hogy azoknál a  kérdőíves vizsgálatoknál, 

amelyeknél a gazdák nyilatkoztak saját kutyájukról, kevesebb esetben volt ivari különbség, 

mint amennyiben a különbség hiányát mutatták ki.   

Más publikációk egy-egy fajta munkavizsgáját vagy úgynevezett 

temperamentumtesztjét dolgozták fel. Svéd simaszőrű retrievereknél négy helyzetben a 

kanokat értékelték jobbra a bírák, míg nyolc helyzetben a szukák és a kanok egyformán jól 

teljesítettek (Lindberg és mtsai., 2004). Svájcban német juhászkutyákkal végeztek 

temperamentumtesztet, vagyis kidolgozott tesztsorozatot többféle helyzettel, melyek során 

olyan tulajdonságokat értékeltek a bírók, mint például magabiztosság, idegi stabilitás, 

lövésfélőség, temperamentum. A kanokat minden szempont szerint jobbra értékelték az 

első, kiterjedtebb vizsgálatban (Ruefenacht és mtsai., 2002), viszont mikor a teszt 

ismételhetőségét vizsgálták, akkor azzal párhuzamosan nem találtak ivari különbséget 
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(Fuchs és mtsai., 2004). Utóbbit azzal magyarázták, hogy kisebb egyedszámmal dolgoztak 

(185 kutya), mint az eredeti publikációban (mintegy 3500 kutya). Svédországban egy 

másik viselkedési tesztsorozatot végeztek el mintegy 6000 német juhászkutyával. Az 

értékelés során négy kisebb és egy általánosabb személyiségjegyet elemeztek: játékosság 

(playfulness), kíváncsiság (curiosity/fearlessness), szocialitás (sociability), agresszivitás 

(aggressivity), valamint az átfogó jellegű bátorság (boldness). A kanok a szocialitáson 

kívül mindenben magasabb értékeket értek el, mint a szukák. A szocialitás szempontjából a 

két ivar nem különbözött. Wilsson és Sundgren német juhászkutyák és labrador retriever 

kutyák viselkedését vizsgálták szintén tesztsorozatban (1997a). Mind az egész mintában, 

mind a német juhászkutyákon belül különbséget találtak kanok és szukák között (6 

tulajdonságban volt különbség a 10 elemzett közül mindkét mintánál). Ehhez tartozik 

hozzá, hogy Lindberg és munkatársai (2004), valamint Strandberg kutatócsoportja (2005) 

egyaránt azt találták, hogy bírák által helyben, skálaszerűen értékelt tesztsorozatukban az 

értékelők között különbség volt még úgy is, hogy bizonyos betanulást követte csak a 

bíráskodás. Így összességében úgy tűnik, hogy ez az értékelési rendszer viszonylag nagy 

szubjektivitást enged meg illetve hordoz magában. Elképzelhető, hogy az ilyen 

vizsgálatokban talált ivari különbségek az enyhe szubjektív hajlamnak és a nagy 

egyedszámnak együttesen köszönhetőek. 

Három olyan publikáció van, melyekben objektív módszerrel mérték kutyák 

viselkedését megfigyeléses vizsgálatban. Lore és Eisenberg (1986), valamint Wells és 

Hepper (1999) egyaránt különböző nemű emberrel való interakcióban megfigyelhető 

különbséget kutatták. Előbbi szerzőpáros úgy találta, hogy a kanok érzékenyek voltak a 

velük szembesített ember nemére, vagyis gyorsabban megközelítették a női idegent, mint a 

férfit, míg szukáknál ilyen különbség nem volt (Lore és Eisenberg, 1986). Utóbbi vizsgálat 

a kutyák ivarának gyenge hatását mutatta ki, amennyiben maga a szukák és kanok 

reakciója nem különbözött, viszont a szukák a kenneljük elé álló emberrel való 

szemkontaktust hamarabb megszüntették, mint a kanok (Wells és Hepper, 1999). Wilsson 

és Sundgren (1998) német juhászkutyák viselkedését vizsgálta kölyök korban 

megfigyeléses módszerekkel. A 8 hetes kiskutyáknál a kölyök súlyának volt a legnagyobb 

hatása a kölyök viselkedésére, méghozzá szukákban a hatás markánsabb volt, mint 

kanoknál. A megfigyelt 10 változó közül 5 esetében volt különbség kanok és szukák 

között. A szuka kölykök később kezdtek sírni miután magukra maradtak, gyorsabban 

megfogták a számukra elgurított tárgyat, több új tárgyat megvizsgáltak, nagyobb aktivitást 

mutattak, és kevesebb időt töltöttek az emberi kísérletvezető közelében. Vannak olyan 
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elméletek, miszerint a kisebb korban megfigyelhető viselkedés, amely még a környezeti 

faktoroktól kevésbé befolyásolt, a temperamentum jellegek releváns mutatójaként 

használható. Ezen az elképzelésen egyaránt alapulnak humán és kutya vizsgálatok is 

(Kimberly, 2005; Wilsson és Sundgren, 1998). Ugyanakkor ezen kutatásoknak figyelembe 

kell venniük az olyan tényezőket is, mint mondjuk kutyáknál az egyed súlya, hiszen a 

fejlettségi állapot, ezzel a mozgáskoordináció, ennek kapcsán az újdonságkeresés, 

szocialitás, stresszreakció mind befolyásolhatja a viselkedést.  

Összefoglalva a szakirodalom tanulságai szerint a kanok és szukák közötti különbség 

nem egyértelmű, inkább ellentmondásos és általában ha jelentkezik is gyenge a hatása, 

vagy viszonylag szubjektív értékelési rendszerben mutatkozik jelentős faktorként. 

Az a tradicionális elvárásunk, hogy hímek és nőstények viselkedése között különbség 

van emlősök között, a hormonális rendszer különbözőségén alapul. Az ivari hormonok 

hatása olyan általános jellegekben nyilvánulhat meg, mint agresszió, újdonságkeresés, 

kötődés, aktivitás, hiszen ezek kapcsolhatóak össze párkereséssel, források felkutatásával 

és védelmével, utódneveléssel. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a kóbor illetve elvadult 

kutyáknál változatos utódnevelési rendszer figyelhető meg (Boitani és Ciucci, 1994; Pal, 

2005). Elképzelhető, hogy a kutya őse azért lehetett a domesztikáció ilyen sikeres 

célpontja, mivel viselkedésszabályozó rendszere viszonylag nagy flexibilást tett lehetővé 

(Frank, 1980), az ember pedig ezt kihasználva egy olyan fajt hozott létre, mely a 

környezeti hatásokra érzékenyen reagálva alakítja viselkedését. Napjainkban a német 

juhászkutya többnyire családban tartott, nagyrészben szórakozás funkciót betöltő 

kutyafajta. Ennek kialakulása során hathattak a fajtára olyan szelekciós tényezők, melyek 

mindkét ivarban a csökkent agresszió, a gazdához való szoros kötődés, a kommunikációs 

jelzésekre való fokozott érzékenység irányába hatottak. Vagyis az eredetileg fennálló 

ivarok közötti biológiai különbség sok szempontból háttérbe szorult, helyette az egyedi 

tanulás lett a meghatározó. Az ivartalanítás kapcsán vannak olyan eredmények, melyek 

szerint a kan kutyáknál műtétet követő tesztoszteron-csökkenés nincs hatással a kutya 

agressziójára, feltehetően mivel az már alapvetően tanult mintákon alapul és így kevésbé 

van közvetlen hormonális vezérlés alatt (Podberscek és Serpell, 1996, 1997). 

Minden megfigyelési helyzet esetében megvizsgáltuk azt is, hogy a kutyák által 

mutatott viselkedés összefügg-e a korral. Alanyaink kora az általában fiatal felnőttnek 

tekintett 1 éves kortól az idős korúakig terjedt. Az egyes vizsgálatoknál az átlag 3 és 5 év 

közé esett. Az idősebb kutyáknál megbizonyosodtunk róla, hogy látásuk és hallásuk jól 

működik. Végül úgy találtuk, hogy sem a barátságos megközelítés, sem a fenyegető 
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megközelítés, sem a problémamegoldás helyzetben nem korrelált egymással a kor és a 

megfigyelt viselkedés. A szeparáció helyzetben csupán tendencia volt arra nézve, hogy a 

fiatalabb kutyák kevesebbet orientálnak gazdájuk irányába a teszt egészét tekintve. A 

figyelemfenntartás helyzetben mutatkozott az egyetlen összefüggés a korral: a fiatalabb 

kutyák aktívabbak voltak ebben a tesztben. Tendencia volt továbbá arra, hogy ugyanezen 

kutyák impulzivitása is magasabb, mint az idősebbeké, valamint hamarabb félrenéznek a 

problémáról. A szignifikáns és trend szintű hatások összecsengenek, a fiatalabb kutyák 

többet végeznek helyváltoztató mozgást, hevesebben törekszenek megszerezni a húst, ami 

szintén többnyire helyváltoztató mozgással jár, viszont ezzel párhuzamosan figyelmük 

tárgya gyakran változik, esetleg koncentráló képességük nem olyan jó, mint idősebb 

társaiké. Ugyanezen okból kifolyólag nézhetnek kevesebbet gazdáikra a szeparáció helyzet 

alatt, hiszen a környezet számtalan ingere elvonja a figyelmet, a szociális interakciót 

iniciáló idegen személy intenzívebb inger. 

A kor és figyelmi képességek közötti összefüggést találtunk az aktivitásbecslő kérdőív 

figyelemhiány skálája és a különböző korkategóriák esetében is (ld. 3.2. fejezet). 

Felvetődhet, hogy ha a figyelemfenntartás tesztben volt hatása a kornak a kutyák 

aktivitására, akkor a problémamegoldás helyzetben, ahol ezt a változót szintén mértük, 

miért nem. Erre talán fényt deríthetünk a szakirodalom áttekintésével. A kutyák aktivitását 

open field-szerű helyzetben Head és munkatársai (1997), valamint Siwak és csoportja 

(2002) vizsgálta. Ők azt találták, hogy idős kutyák aktivitása csökken. Ugyanakkor ők az 

idős kutya csoportban valójában öreg, 13 év fölötti kutyákat figyeltek meg. Az első cikk 

arról is beszámolt, hogy az aktivitás nagyon érzékeny helyzetre és napszakra, a kutyák 

közötti különbség leginkább otthoni környezetben figyelhető meg. Egy harmadik 

vizsgálatban Wells (2002) menhelyi kutyák viselkedését tanulmányozta. Eredményei 

szerint a kutyák aktivitása nem a korral, hanem a menhelyen töltött idővel függ össze, a 

régebbóta menhelyen lakók aktivitása alacsonyabb. Elképzelhető, hogy a 

problémamegoldás helyzetben tapasztalt kortól való függetlenség ezeknek tudható be. 

Egyrészről a mi alanyaink között kevés volt az öreg, és az aktivitás nem lineárisan 

csökken, hanem egy platót elérve sokáig változatlan, majd az öregkorban csökken le 

drasztikusan. A figyelemfenntartás teszt hasonló lehet a szokványos tanítási helyzetekhez, 

mikor pozitív megerősítésért egy feladatot kell a kutyának végrehajtania, ebben az esetben 

a feladat mibenlétére való utalás nélkül. A problémamegoldás helyzet eltérhez a 

szokásostól, hiszen élelem ritkán van megszerezhető, ugyanakkor le nem tiltott helyen. A 
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feladat ezen szokatlansága, esetleg a húsra való motiváció kutyák közötti varianciája állhat 

a kor hatásának hiánya mögött. 

Az olyan változóink közül, melyek valamelyik megközelítés helyzetben mutatott 

reakcióra utalnak (barátságos megközelítés alatti befejezés és bátorság, fenyegető 

megközelítéskor mutatott reakció), egyik sem mutatott a korral összefüggést. Ezt azzal 

lehet indokolni, hogy jól szocializált családi kutyákkal dolgoztunk, a teszt idejére kialakult 

a végleges reakció. A kutyák vagy nagyrészt öröklik az idegen emberre mutatott reakció 

típusát, vagy még egy korai egyedfejlődési szakaszban kellő mennyiségű tapasztalatot 

szereznek ezzel kapcsolatban. Esetleg a két hatás együttesen is működhet, az idegen 

emberektől való megközelítés-eltávolodás arányára való hajlamot a környezet 

megerősítheti vagy gyengítheti.  

Egy olyan megfigyelési helyzetünk volt, melyben elkülönülő viselkedési kategóriákba 

osztottuk a kutyák által mutatott reakciót, a fenyegető megközelítés helyzet. Itt módunkban 

állt összehasonlítani három fajtacsoport, az északiak, a juhászok és a retrieverek 

viselkedését. Eredményeink szerint a juhászkutyák a másik két csoportnál nagyobb 

arányban mutattak támadást, és természetesen ezzel összefüggve kisebb arányban keresték 

a kontaktust az őket közelítő emberrel. Ez a jelenség kapcsolatba hozható a fajtacsoportok 

eredeti funkciójával. A szánhúzó északi kutyáknak az emberrel és a többi kutyával egy 

csapatban dolgozva kellett teljesíteni feladatukat, melynek során az agresszió hátráltató 

tényező, a tenyésztés során valószínűleg az agressziót mutató egyedeket kiszelektálták. 

Ugyanakkor a retrieverek vadászatokon vettek részt, és ezeken megkövetelték a csöndben, 

fegyelmezetten való várakozást, majd a sebzett vad behozását. Mivel csoportos vadászatok 

a jellemzőek, szintén nem előnyös a kutyák közötti vagy emberrel szemben mutatott 

agresszió. A juhászkutyák funkciója ezzel szemben a terelés mellett elsősorban a jelzés 

volt, az idegen emberek vagy ragadozó állatokkal kapcsolatos figyelemfelkeltés, valamint 

esetleg ezek elijesztése. Valószínűleg ebből kifolyólag reagál ez a csoport az agresszió 

gyakoribb megjelenésével.  

A juhászkutyák fajtacsoporton belül összehasonlítottuk továbbá német juhászkutyák és 

belga juhászkutyák viselkedését ugyanebben a helyzetben. Különbséget találtunk a két 

fajtába tartozó kutyák reakciója között. Ez azzal lehet összefüggésben, hogy a német 

juhászkutya eredeti szerepét hamar elvesztette, már a második világháború alatt mint őrző-

védő szolgálati kutya terjedt el, később pedig népszerű lett és ezáltal az eredeti viselkedési 

jellegzetességei egy könnyebb kezelhetőséggé, csökkent agresszióvá alakultak át a 

hobbitartással párhuzamosan. A két fajta elterjedtségére utal, hogy a fajtákat 
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összehasonlító kérdőíves vizsgálatok nem kérdeztek rá a belga juhászkutyára, de a német 

juhászkutyára igen három geográfiailag elkülönülő területen (Amerikai Egyesült Államok: 

Hart és Hart, 1985; Egyesült Királyság: Bradshaw és Goodwin, 1999; Olaszország: Notari 

és Goodwin, 2007). 
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5. A KÉRDŐÍV ÉS A VISELKEDÉSI MEGFIGYELÉSEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

5.1 ÁLTALÁNOS MÓDSZER 

A kísérletes viselkedési változók és az aktivitásbecslő kérdőív két skálaértéke közötti 

kapcsolatot Pearson vagy Spearman korrelációval (legalább ordinális változók), illetve 

kétmintás t-teszttel (nominális kísérletes viselkedési változó) elemeztük. 

 

5.2 BARÁTSÁGOS MEGKÖZELÍTÉS TESZT 

 

Alanyok és módszer 

A megfigyeléses vizsgálatban részt vett 99 német juhászkutya közül 96 kutyára töltött 

ki gazdája értékelhető kérdőívet. A kérdőív skálaértékeivel való korrelációt Spearman 

rangkorrelációval vizsgáltuk, illetve a nominális változónál kétmintás t-tesztet használtunk. 

 

Eredmények 

A viselkedési változók és a kérdőív összefüggéseinek analízise azt mutatja, hogy a 

kontaktust befejező kiléte és az aktivitás-impulzivitás skálaérték kapcsolatban van 

egymással (kétmintás t-teszt, t(94)=2,456, p=0,0159), mégpedig a gazdájuk szerint aktívabb 

kutyák hajlamosabbak voltak megszakítani a kísérletvezetővel való kontaktust, mint a 

gazdájuk szerint kevésbé aktívak, ahogy azt a 7. ábra is mutatja. A figyelemhiánnyal nem 

volt összefüggésben a kontaktust befejező kiléte (t(94)=1,522, p=0,1313). A gazdáranézés 

és bátorság valamint a két skálaérték között vizsgált korrelációk egyike sem bizonyult 

szignifikánsnak (gazdáranézés N=93, aktivitás-impulzivitás: rho=-0,083, p=0,4317; 

figyelemhiány rho=-0,070, p=0,5064; bátorság N=92, aktivitás-impulzivitás rho=0,054, 

p=0,6272; figyelemhiány rho=0,064, p=0,5658).  
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7. ábra: A barátságos megközelítés helyzet alatt a kontaktust megszakító kiléte alapján 
fennálló különbség az aktivitásbecslő kérdőív aktivitás-impulzivitás skálaértékében 

(kétmintás t-teszt, t(94)= 2,456, p= 0,0159) 

 

5.3 FIGYELEMFENNTARTÁS TESZT 

 

Alanyok és módszer 

A teszttel egyidőben 93 német juhászkutyára töltött ki gazdája aktivitásbecslő skálát. A 

normális vagy azzá tett változók korrelációját a kérdőív két skálájának értékével Pearson 

korrelációval vizsgáltuk, a gazdáranézés, kísérletvezetőre nézés és a kérdőívvel való 

kapcsolatot Spearman korrelációval vizsgáltuk. 

 

Eredmények 

A megfigyelt viselkedés és az aktivitásbecslő kérdőív skálaértékei közötti korrelációk 

közül egyetlen egy volt trend szintű (ld. 37. táblázat): a figyelemfenntartás tesztben 

aktívabb viselkedést mutató kutyák gazdái szerint ezek az állatok aktivitás-impulzivitás 

terén is magasabb értékkel rendelkeznek (r=0,201, p=0,0536, ld. 8. ábra). 
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  akt-imp figyhiány 
GAZDA rho 0,050 -0,034 
 p  0,6334 0,7447 
AKT.T r 0,201 -0,008 
 p 0,0536 0,9418 
KVO rho 0,004 0,035 
 p 0,9673 0,7416 
PROB r 0,085 -0,066 
 p 0,4181 0,5280 
IMP r 0,142 0,006 
 p 0,1748 0,9556 
ORI r 0,167 0,148 
 p 0,1102 0,1558 
LAT r 0,050 -0,117 
 p 0,6327 0,2677 

37. táblázat: A figyelemfenntartás tesztben mutatott viselkedés kérdőívvel való 
összefüggései német juhászkutyáknál (N=93 minden esetben) 
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8. ábra: trend szintű korreláció a figyelemfenntartás tesztben mutatott aktivitás és az 

aktivitásbecslő kérdőív aktivitás-impulzivitás skálája között német juhászkutyáknál (N=93, 
Pearson korreláció, r=0,201, p=0,0536) 
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5.4 SZEPARÁCIÓ TESZT 

 

Alanyok és módszer 

82 német juhászkutya rendelkezett értékelhető teszttel és aktivitásbecslő kérdőívvel is. 

Az aktivitásbecslő kérdőív két skálájával való összefüggést Pearson korrelációval 

elemeztük.  

 

Eredmények 

A gazdára történő orientáció illetve annak változása és a kérdőív két skálája közötti 

összefüggés vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a gazdára történő orientáció változása 

és a figyelemhiány között szignifikáns negatív korreláció áll fenn (Pearson korreláció, 

N=82, p=0,0044, r=-0,312, ld 38. táblázat). Ezek szerint, ahogy azt a 9. ábra is mutatja, 

jobb koncentráló képességgel rendelkeznek a gazda szerint (kisebb figyelemhiány 

skálaérték) azok a kutyák, melyek a tesztben nagy változást mutattak. Mivel a különbséget 

úgy képeztük, hogy az első szakasz eredményéből vontuk ki a másodikat, ezek azok a 

kutyák, melyek a kontaktust és játékot kezdeményező idegen jelenlétében kevesebbet 

orientáltak a gazdára, mint annak hiányában, figyelmüket az új ingerek felkeltették és 

lekötötték. A többi összehasonlítás nem mutatott szignifikáns különbséget (ld 38. táblázat). 

 

 

  
aktivitás-

impulzivitás figyelemhiány
ORIG r -0,123 -0,145 

 p 0,2701 0,1930 
 N 82 82 

ORIG12 r -0,186 -0,312 
 p 0,0942 0,0044 
 N 82 82 

38. táblázat: az egyes viselkedési változók és az aktivitásbecslő kérdőív két skálaértéke 
közötti korrelációk (Pearson korreláció) 
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9. ábra: az aktivitásbecslő kérdőív figyelemhiány skálaértéke és a szeparációs tesztben 

mutatott gazdára történő orientáció változása közötti negatív korreláció (Pearson 
korreláció, N=82, p=0,0044, r=-0,312) 

5.5 PROBLÉMAMEGOLDÁS TESZT 

 

Alanyok és módszer 

Összesen 78 német juhászkutya rendelkezett értékelhető kérdőívvel és direkt 

megfigyeléses adattal. A helyzetben mutatott viselkedés aktivitásbecslő kérdőív 

skálaértékeivel való összefüggéseit Pearson és Spearman korrelációval vizsgáltuk. 

 

Eredmények 

Egyik változónk sem mutatott összefüggést az aktivitásbecslő kérdőív egyik skálájával 

sem, ahogy azt a 39. táblázat is mutatja. 

  akt-imp figyhiány

KÜZD r -0,142 -0,021 

 p 0,2165 0,8537 

ORIG.T rho -0,120 -0,034 

 p 0,2964 0,7697 

AKT rho 0,135 0,134 

 p 0,2384 0,2420 

39. táblázat: a viselkedési és kérdőíves változók közötti korrelációelemzés statisztikai 
eredményei (N=78 minden esetben, Spearman és Pearson korreláció) 
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5.6 FENYEGETŐ MEGKÖZELÍTÉS HELYZET 

 

Alanyok és módszer 

Az ADHD kérdőívet 96 német juhászkutyára töltötte ki gazdája. Az egyes reakció 

kategóriákba eső kutyák ADHD kérdőív skálaértékeit Kruskal-Wallis teszttel hasonlítottuk 

össze, majd szignifikáns különbség esetén Dunn post hoc teszttel vizsgáltuk meg, hogy 

melyik csoport melyiktől különbözik. A gazdára néző illetve nem néző, kutyák 

skálaértékeit Mann-Whitney U teszttel vetettük össze. 

 

Eredmények 

Nem volt különbség a kutyáknál a gazdáranézés típusa szerint a skálaértékekben 

(N=95, aktivitás-impulzivitás: U=1042,5, W=2473,5, z=-0,53, p=0,5961; figyelemhiány 

U=1030,5, W=2461,5, z=-0,62, p=0,5335). Ugyanakkor a reakciót mint csoportosító 

változót használva bár az aktivitás-impulzivitással ugyanúgy nem volt összefüggés 

(Chi2=2,997, df=3, p=0,3921), de a figyelemhiánnyal igen (Chi2=10,071, df=3, p=0,0098). 

Az eredmények alapján a tesztben fenyegető viselkedést mutató német juhászkutyák 

(N=24) jobb figyelmi képességekkel rendelkeznek a gazda véleménye szerint, mint a 

passzív elkerülő kutyák (N=32) (Dunn post hoc teszt, p<0,05), de a barátságos/passzív 

viselkedést illetve aktív elkerülő viselkedést mutató kutyáktól (N=15) nem különbözik 

egyik csoport sem (10. ábra).  

10. ábra: Fenyegető megközelítés helyzetben k
figyelemhiány skálaértéke (Chi2-teszt: Chi2=10,071

alapján a passzív elkerülő és a fenyegető cs
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5.7 ÉRTÉKELÉS 

 

Összevetettük az általunk megfigyelt viselkedési változók és a gazda által értékelt 

aktivitásbecslő kérdőívből nyert aktivitás-impulzivitás és figyelemhiány skálaértékeket. 

Német juhászkutyáknál összesen három szignifikáns kapcsolatot találtunk. Egyrészt a 

barátságos megközelítés alatt a kísérletvezetővel való kontaktust megszakító kutyákat 

gazdájuk aktívabbnak értékelte, másrészt azokat a kutyákat értékelték gazdáik jó figyelmi 

képességgel rendelkezőnek, akik figyelmét a szeparációs helyzetben az idegen könnyen el 

tudta vonni a gazdáról, illetve a fenyegető megközelítés során a szemkontaktust 

megszakító passzív elkerülő reakciót mutató kutyáknak rosszabb figyelmi képességet 

tulajdonítanak, mint a fenyegető reakciót mutató kutyáknak.  

Két kísérletben megfigyelt aktivitási változónk volt, a figyelemfenntartás illetve a 

problémamegoldás tesztben. Ezek közül az előbbi tendencia szinten korrelált a kérdőív 

aktivitás-impulzivitás skálájával, vagyis a várakozásoknak megfelelt a hatás, bár nem volt 

elég markáns. A problémamegoldás tesztben mutatott aktivitás nem mutatott a kérdőívvel 

összefüggést. Ez is megerősíti a kor hatásának hiányánál írt hipotézist, hogy ebben a 

helyzetben nem a kutya általában megfigyelhető aktivitása mutatkozik meg, hanem a 

környezet valamely ingere, feltételezésünk szerint a táplálék jelenléte terveinkkel 

ellentétben nem ugyanolyan mértékű motivációt vált ki minden állatnál, aminek 

következtében az egyedek között általában megfigyelhető eltérés módosul. 

A kérdőív aktivitás-impulzivitás skálájával való összefüggését várhatnánk még további 

változók esetében is. Közvetlenül a mozgással, aktív tevékenységgel kapcsolatos változók 

esetében, és közvetve a figyelmi irányok változtatásának gyakorisága révén. Előbbi például 

a barátságos megközelítés teszt során a kontaktust megszakító kiléte, ami valóban 

összefügg a kérdőívvel. Az általában aktívabb kutyák, melyeknek gazdáik magasabb 

aktivitás-impulzivitás értékeket adnak, hajlamosabbak lehetnek helyváltoztató mozgásra, 

mely a kísérletvezetőtől való eltávolodást eredményez. Ebben az esetben a kontaktus 

megszakítását nem feltétlenül a szociális kontaktus averzív ingerként való értelmezésének 

kell tekinteni. Az emberrel való kontaktus inkább a környezetnek egy idő után állandó 

eleme lehet, melyhez a kutya habituálódhat, és a környezetben található új ingerek 

kiváltotta megközelítés eredményezi a kontaktus megszakadását. További olyan változó, 

melynek aktivitás-impulzivitás skálával való összefüggését várnánk, a figyelemfenntartás 

tesztben mutatott impulzivitás, a problémamegoldás tesztben mutatott küzdés, valamint a 

fenyegető megközelítésben mutatott reakció. Ezekben a hevesebb, impulzívabb viselkedés 
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nagyobb értékkel jár, ám a kérdőívvel nem kaptunk összefüggést esetükben. Az aktivitás-

impulzivitás megjelenhet a figyelmi fókusz gyakoribb változtatásában, vagyis konkrétan 

most barátságos megközelítés alatti gazdáranézésben, figyelemfenntartás tesztben mutatott 

orientációváltások frekvenciájában és gazdáranézési frekvenciában, valamint fenyegető 

megközelítés alatti gazdáranézés számában. A fentiek közül egyik változó sem korrelált a 

kérdőív egyik skálájával sem. Elképzelhető, hogy az a feltételezés, miszerint a 

fejorientációváltások frekvenciája és az aktivitás között összefüggést várunk, 

megalapozatlan volt. Igaz, hogy a kérdőívben az aktivitás-impulzivitás kérdések többnyire 

helyváltoztató mozgásra illetve ingerre adott reakció hevességére kérdeztek rá.  

A figyelemhiány skálával feltételezésünk szerint összefüggésben lehet a kitartott 

fejorientáció, vagy az ezzel ekvivalens félrenézési latencia. Így konkrétan a 

figyelemfenntartás tesztben mutatott kísérletvezetőre illetve problémára való orientáció, a 

félrenézési latencia, a szeparáció tesztben a gazdáranézés illetve annak változása, illetve a 

problémamegoldás tesztben a gazdáranézés időaránya és a kérdőív figyelemfenntartás 

skálaértéke között várunk kapcsolatot. Mindezek közül német juhászkutyáknál egy 

kapcsolat mutatkozott szignifikánsnak, a szeparáció tesztben a gazdára való orientáció 

változása. További összefüggés vegyes mintán adódott, a kísérletvezetőre való orientáció a 

figyelemfenntartás tesztben esetében. A fenyegető megközelítésben mutatott reakció 

ugyanakkor az aktivitás-impulzivitással mint korábban láttuk nem, viszont a 

figyelemhiánnyal szignifikáns összefüggést mutatott. A gazdák figyelmesebbnek ítélték a 

fenyegető reakciót mutató kutyákat, mint a passzív elkerülőket. 

A barátságos megközelítésben mutatott bátorság változó esetében egyik skálával sem 

várunk összefüggést, és nem is kaptunk. 

Összességében nem várt korrelációt csupán egy esetben találtunk, a fenyegető 

megközelítés tesztben mutatott reakció és a figyelemhiány skálaérték között. Ez is 

magyarázható, a passzív elkerülőként meghatározott reakció, mely azt takarja, hogy a 

kutya a közeledő idegennel megszakítja a szemkontaktust, tulajdonképpen lehet egy 

hatékony elkerülő viselkedés, másrészről adódhat az érdeklődés hiányából is. Miután a 

kísérleti módszer e két lehetőség közül egyik kizárását sem teszi lehetővé, a passzív 

elkerülő kategóriába sorolt kutyák egy része mindenképpen az érdeklődését vesztett 

csoportba tartozik. Ugyanakkor az is lehet, hogy a zavarviselkedést a gazdák egy része 

nem ismeri fel, és mint a figyelem hiányát azonosítja be a hétköznapi helyzetekben is. A 

fenyegető reakciót mutató kutyák viselkedését mindeképpen feszült figyelmi állapot előzi 
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meg. Előfordulhat, hogy ezen kutyák valóban társaiknál érzékenyebben reagálnak az 

emberi kommunikációs jelzésekre. 

A várt korrelációk közül viszonylag kevés szignifikáns összefüggést tapasztaltunk. 

Ennek számos oka lehet. Elképzelhető, hogy elvárásaink nyugodtak megalapozatlan 

koncepción. Ez lehet a helyzet például a megfigyelhető fejorientációválátások és a 

kérdőívben értékelt aktivitás-impulzivitás kapcsán, hiszen számos összehasonlítás 

mindegyike az összefüggés hiányát mutatta ki. Másik oka lehet, hogy míg a gazda kutyáját 

számos helyzetben, többször, esetleg több napszakban és életkorban figyelheti meg, addig 

a kísérletes megfigyelés csak az éppen adott pillanatban az adott körülmények között 

megnyilvánuló viselkedésre világít rá. A gazda feltehetően egy mentális faktoranalízis 

eredményét jelöli meg a kérdőíven, míg az adott helyzetet megfigyelő egyén csak egyetlen 

mintavételi ponttal rendelkezik. A megfigyelhető aktivitást ilyen szempontból viszonylag 

kiterjedten vizsgálták. Kutyáknál Head és munkatársai (1997) rögzítették kutyák aktivitását 

open field helyzetben, otthoni és laboratóriumi körülmények között, különböző 

napszakokban. Úgy találták, hogy a kutyák aktivitása nagyban függött a környezet 

újdonságától, otthoni környezetben a kutyák között nagyobb különbségek voltak 

megfigyelhetőek, mint a kutyák számára új laborhelységben, ahol a kutyák mindegyike 

fokozott exploratív tevékenysége révén aktív viselkedést mutatott. Ebből az tűnik ki, hogy 

az aktivitás mérése számos módszertani nehézséggel terhelt. A hiperaktivitás kapcsán 

humán vizsgálatok is megerősítették, hogy az érintett gyerekek fokozott aktivitása idegen 

környezetben csak bizonyos idő elteltével jelentkezik (Dane és mtsai., 2000), valamint 

függ a jelenlévő emberek kilététől is (Barkley, 2003). Ezért történhet az is, hogy a 

gyermeket értékelő pedagógus és szülő gyakran eltérő véleményt szolgáltat a jelen 

vizsgálat alapját képző humán kérdőív kitöltése során (Achenbach és mtsai., 1987). A 

figyelemhiányos hiperaktivitást célzó humán vizsgálatok többnyire kérdőíves felmérésen 

alapulnak. Ugyanakkor néhány publikáció ismeretes azzal kapcsolatban is, hogy kísérletes 

helyzetben megfigyelt viselkedés és a hiperaktivitás diagnózisa között nem találtak 

összefüggést (pl. Jonsdottir és mtsai., 2006). 

Kutyákon kifejezetten kevés olyan publikáció született, melyben valamely kísérleti 

helyzetben megfigyelt viselkedés és a gazda által kérdőív formában értékelt viselkedés 

közötti összefüggést vizsgálták. Egy ilyen vizsgálat során a 84 lehetséges közül 9 

szignifikáns összefüggést vártak, ezek közül hét esetében tényleg volt összefüggés, ám 

további 10 esetben szintén (Svartberg, 2005). Kifejezetten német juhászkutyákon a gazda 

és a tesztet értékelő személy véleménye három esetben megegyezett, négy tulajdonság 
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szempontjából viszont eltért (Fuchs és mtsai., 2005). Speciálisan agressziót vizsgálva azt 

tapasztalták, hogy potenciálisan agressziót indukáló tesztsorozatban nagy arányban azok a 

kutyák is mutattak agressziót, melyeket a gazda nem-agresszívként jelölt meg (Netto és 

Planta, 2001; van den Berg és mtsai., 2003). Egy korábbi vizsgálatunk kapcsán úgy 

találtuk, hogy a fenyegető megközelítés alatt mutatott reakció nem mutatott összefüggést 

azzal, hogy a gazda mennyire értékelte bizalmatlannak illetve agresszívnek kutyája idegen 

emberrel szemben mutatott viselkedését (Vas és mtsai., 2007). Ugyanakkor Rooney és 

munkatársai (2007) speciális képzést kapó kutyák esetében értékeltette a kutyák bizonyos 

tulajdonságait a kutyák kiképzőivel, bírájával, egy független szakemberrel, és 

viselkedésüket objektív módszerekkel is elemezték. Meglepően nagy egyezéseket kaptak 

mind a különböző értékelő emberek véleménye között, mind a szubjektíven és objektíven 

elemzett viselkedés között. Mindezek arra utalnak, hogy a kérdőívvel és megfigyeléses 

módszerrel gyűjtött viselkedési adatok sok esetben mutatnak eltérést, mely számos 

lehetséges okra vezethető vissza, így a kutatások során érdemes mindkét módszert 

alkalmazni. 
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6. A GENETIKAI POLIMORFIZMUS ÉS A VISELKEDÉS (KÉRDŐÍV ÉS KÍSÉRLETES 

MEGFIGYELÉS ALAPJÁN) KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 

Mintánk tartalmazott olyan kutyákat, melyek genetikai mintával, kérdőívvel és 

kísérletes megfigyelések eredményeivel is rendelkeznek, ám ezeken kívül is számos olyan 

gazda volt, aki hozzájárult a DNS-minta gyűjtéséhez és kitöltött kutyájára kérdőívet, ám a 

kísérletekben nem volt módja részt venni (ld. Függelék). Ezért a genetikai háttér 

viselkedésre gyakorolt hatásának vizsgálatakor a kérdőíves részben sokkal több egyed 

szerepelt, mint a kísérletesben. 

 

6.1 ÁLTALÁNOS ALANYOK ÉS MÓDSZER 

 

Az etológiai kísérletek kapcsán lemért 104 kutya genetikai mintája közül 101 minta 

volt értékelhető. Három kutya mintája nem tartalmazott az elemzéshez elegendő 

mennyiségű DNS-t. Az értékelhető minták közülük 48 kutyáé csak 2-es allélt hordozott 

(2/2 homozigóták), 31 kutya mindkét allélt hordozta (2/3a heterozigóták) és 19 kutya 

homozigóta volt a hosszabb alléllal (3a/3a homozigóták). Egy kutya hordozott a 

szokványos 2-es allél mellett egy 5-ös allélt is (2/5), és két kutya 3a/8 formában hordozta a 

leghosszabb allélt. A ritka allélokat hordozó 3 egyedet nem vettük bele az elemzésekbe. 

Így összességében a 2-es allél gyakorisága a viselkedési tesztelt populációban 64,8%, a 3a 

allélé 35,2% volt.  

A német juhászkutyáknál a három genotípuscsoport (2/2, 2/3a és 3a/3a) értékeit a 

változó normalitásának, skálatípusának függvényében egyutas ANOVA, Kruskal-Wallis 

vagy Chi2-teszttel hasonlítottuk össze. Összességében a statisztikai elemzések során 

felhasználtuk a kérdőívből származó két skálaértéket, valamint az etológiai kísérletekben 

mért 18 változót. 
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6.2 A DRD4 EXONIII POLIMORFIZMUS ÉS AZ AKTIVITÁSBECSLŐ SKÁLA ÉRTÉKEI 

KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

 

6.2.1 Alanyok és módszer 

 

A magatartásgenetikai vizsgálathoz az alábbi kutyák adatait használtuk fel: 124 belga 

juhászkutya (50 kan, 74 szuka, átlag±SD: 4,5±3,3 év), 118 családi és 87 rendőr német 

juhászkutya (családi kutyák: 63 kan, 56 szuka, átlag±SD: 3,3±2,5 év; rendőrkutyák: 83 

kan, 4 szuka, átlag±SD: 6,7±2,4), 85 szibériai husky kutya (42 kan, 42 szuka, 1 kutya 

ivarát a gazda nem adta meg, átlag±SD: 4,4±2,7 év). 

A belga juhászkutyáknál és a német juhászkutyáknál 3 genotípus dominált (2/2, 2/3a és 

3a/3a), ezekben a fajtákban egyutas ANOVA teszttel vizsgáltuk a kérdőív és a 

polimorfizmus összefüggését. Német juhászkutyáknál összehasonlítottuk továbbá a 

különböző genotípusba tartozó rendőr és családi kutyák skálaértékeit kétmintás t-teszttel. 

A husky fajtájú kutyák sokféle allélt hordoznak, ezért itt a leggyakoribb 3 allél szerint 

elemeztük a skálaértékeket szintén egyutas ANOVA módszerrel. Az összehasonlíthatóság 

végett ugyanezzel az allél szerinti összehasonlítással (részletesen ld ott) elemztük belga 

juhászkutyákban és családi német juhászkutyákban a 2-es és a 3a allélhoz tartozó értékeket 

kétmintás t-teszttel. 

 

6.2.2 DRD4 exonIII polimorfizmus és a kérdőív vizsgálatának eredményei 

 

Német juhászkutyák 

A 118 értékelhető kutya közül, melyeknek gazda által kitöltött aktivitásbecslő skálája 

és elemezhető genetikai mintája is van, 59 tartozott a 2/2, 48 a 2/3a heterozigóta és 22 a 

3a/3a homozigóta csoportba. A három csoport skálaértékeit összehasonlítva nem találtunk 

szignifikáns különbséget sem az aktivitás-impulzivitás (F(2,126)=0,307, p=0,7364), sem a 

figyelemhiány értékekben (F(2,126)=0,112, p=0,8946). 

A 87 rendőr német juhászkutya közül 34 tartozott a 2/2 homozigóta, 41 a heterozigóta 

és 12 a 3a/3a homozigóta csoportba. A fenti összehasonlítás náluk sem utalt sziginifikáns 

eltérésre a figyelemhiány skálaértéket tekintve (F(2,85)=0,501, p=0,6078), ám az aktivitás-

impulzivitás esetében a különbség trend szintű volt (F(2,85)=2,970, p=0,0567). 

Ha összevetjük genotípusonként a családi és a rendőr német juhászkutyák kérdőív 

értékeit, akkor azt tapasztaljuk, hogy az aktivitás-impulzivitás skálaérték a 2/2 genotípusú 
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csoporton belül eltér a családi és rendőr kutyák között, a rendőr csoport kisebb értékkel 

rendelkezik (t(91)=-2,196, p=0,0149). A 2/3a illetve a 3a/3a csoporton belül nem volt eltérés 

a rendőr és családi kutyák csoportátlaga között (2/3a: t(87)=0,050, p=0,9603, 3a/3a: 

t(32)=0,757, p=0,4545). A figyelemhiány skálaértékekben egyik csoporton belül sem tért el 

egymástól a rendőr és családi kutyák értéke (2/2: t(91)=0,655, p=0,5143; 2/3a: t(87)=-0,583, 

p=0,5614; 3a/3a: t(32)=0,409, p=0,6856). A rendőr és családi kutyák aktivitás-impulzivitás 

skálaértékeit mutatja a 11. ábra a különböző genotípus csoportokban. 
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11. ábra:Ccsaládi és rendőr német juhászkutyák aktivitás-impulzivitás skálaértékei a 

különböző genotípusú kutyák esetében (kétmintás t-teszt, *: p<0,05) 
 
 
Belga juhászkutyák 

Belga juhászkutyákban a német juhászkutyákhoz hasonlóan a 2/2, 2/3a és 3a/3a 

genotípus fordul elő. Összesen 124 kutya gazdája töltött ki kutyájára aktivitásbecslő 

kérdőívet. Közülük 24 állat tartozott a 2/2 genotípusba, 62 kutya heterozigóta volt, és 38 

homozigóta egyed volt a hosszú alléllal. Egyutas ANOVA eljárással teszteltük, hogy a 

kérdőív skálái és a genotípusok között van-e összefüggés. Eredményeink szerint sem az 

aktivitás-impulzivitás (F(2,121)=1,550, p=0,2164), sem a figyelemhiány skálaérték 

(F(2,121)=0,202, p=0,8175)  nem volt kapcsolatban a DRD4 exon III polimorfizmussal. Az 

egyes genotípusokhoz tartozó skálaértékeket mutatja a 12. és 13. ábra. 
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12. ábra: Aktivitásbecslő kérdőív aktivitás-impulzivitás skálaértékeinek genotípus szerinti 

eloszlása belga juhászkutyákban (ANOVA, F(2,121)=1,5501, p=0,2164) 
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13. ábra: Aktivitásbecslő kérdőív figylemhiány skálaértékeinek genotípus szerinti eloszlása 

belga juhászkutyákban (ANOVA, F(2,121)=0,2018, p=0,8175) 
 
 

Szibériai husky kutyák 

A német és belga juhászkutyákon kívül 85 szibériai husky kutyáról is gyűjtöttünk 

kérdőíves adatot és genetikai mintát. Ezen kutyák azonban olyan sokféle allélt hordoztak, 

hogy kombinációik nagy száma miatt a genotípus szerinti összehasonlítás nem 

megoldható. Ilyen jellegű problémák kiküszöbölésére is használatos az a 

magatartásgenetikában alkalmazott módszer, mely az allélokat hasonlítja össze (pl. 

Lakatos et al., 2002). Ebben az elemzésben minden kutya értéke kétszer szerepel, a két 

hordozott alléljának megfelelő csoportban egyszer-egyszer (például egy 3a/3a homozigóta 

kutya adatai két adatponttal szerepelnek a 3a allél csoportjában, egy 2/3a heterozigótáé 
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pedig egy adatponttal a 2-es allél csoportjában és egy adatponttal a 3a allél csoportjában). 

A kérdőívvel rendelkező genotipizált husky alanyok genotípusmegoszlását mutatja a 40. 

táblázat. 

 
genotípus 2/2 2/3a 2/5 3a/3a 3a/3b 3a/4 3a/5 3a/8 4/4 4/5 4/8 5/5 5/8 8/8 
egyedszám 2 5 1 3 1 1 14 10 1 3 1 33 1 9 

40. táblázat: Szibériai husky kutyák genotípus megoszlása 
 

A három leggyakoribb allél szibériai husky kutyákban a 3a (gyakorisága 21,5%), az 5-

ös allél (49,4%), és a 8-as allél (17,4%). Az allélokhoz tartozó skálaértékeket egyutas 

ANOVA teszttel hasonlítottuk össze. A három allél értékei nem különböztek sem aktivitás-

impulzivitás (F(2,149)=2,756, p=0,0668), sem figyelemhiány szempontból (F(2,149)=2,295, 

p=0,1043), bár az aktivitás-impulzivitás esetében a különbség trend szintű. Ha csak a két 

leggyakoribb allélt hasonlítjuk össze, akkor a 3a és az 5-ös allélhoz tartozó aktivitás-

impulzivitás értékekben lévő különbség szignifikáns (t(120)=2,343, p=0,0209), a 3a allélhoz 

magasabb értékek tartoznak.   

Hasonló allél szerinti összehasonlítás a 2-es és 3a allélokkal a német juhászkutyáknál 

és belga juhászkutyáknál nem vezet szignifikáns eredményhez (német juhászkutya 

aktivitás-impulzivitás: t(259)=0,911, p=0,3634; figyelemhiány: t(259)=-0,463, p=0,6436; 

belga juhászkutyák aktivitás-impulzivitás: t(246)=1,780, p=0,0763; figyelemhiány: 

t(246)=0,536, p=0,5925), bár belga juhászkutyák esetében tendencia van arra nézve, hogy a 

2-es allélhoz magasabb aktivitás-impulzivitás tartozik, mint a 3a allélhoz. A különböző 

allélokhoz tartozó aktivitás-impulzivitás és figyelemhiány skálaértékeket mutatja 

fajtánként a 14. és 15. ábra. 
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14. ábra: A különböző allélokhoz tartozó aktivitás-impulzivitás skálaértékek a három 

vizsgált fajtában 
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15. ábra: A különböző allélokhoz tartozó figyelemhiány skálaértékek a három vizsgált 

fajtában 
 

6.3 A DRD4 EXONIII POLIMORFIZMUS ÉS A KÍSÉRLETES MEGFIGYELÉSEK KÖZÖTTI 

KAPCSOLAT 

 

Alanyok és módszer 

A genetikai háttér viselkedésre gyakorolt hatását a három genotípusba sorolt (2/2, 2/3a, 

3a/3a) német juhászkutyák összehasonlításával vizsgáltuk. Ennek során a viselkedési 

változótól függően egyutas ANOVA, Kruskal-Wallis vagy Chi2-tesztet alkalmaztunk. A 4. 

fejezetben leírt változókhoz képest még egyet képeztünk, a fenyegető megközelítés helyzet 

reakció változója (4.6.1 fejezet) 4 értéket vehet fel. A rekació2 változót úgy képeztük, 

hogy a négy érték közül hármat (passzív elkerülő, aktív elkerülő, támadó) összevontunk. 

Így az egyik csoportot gyakorlatban a megközelíthető, megsimogatható kutyák alkották 

(passzív/barátságos, a kontaktus változó értéke 1 vagy 2), a másikat a valamilyen 

elkerüléső viselkedést mutatók (kontaktus változó értéke 0). 

 

Eredmények 

A különböző genotípusba tartozó kutyák viselkedésének összehasonlítása során kapott 

statisztikai eredményeket mutatja a 41. táblázat. Az eredményekből látható, hogy 

szignifikáns különbséget kaptunk a figyelemfenntartás teszt aktivitás értékénél (p=0,0275). 

A 2-es allélt tartalmazó kutyák magasabb aktivitást mutattak, mint a csupán 3a allélt 

hordozó állatok (16. ábra). A 3a/3a egyedek a teszt idejének mintegy 15%-át töltötték aktív 

helyváltoztató mozgással, míg ez az érték a 2-es allélt hordozóknál megközelítőleg a 
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duplája, 2/2 genotípusúaknál közel 30%, 2/3a genotípusúaknál 29%. Látható, hogy ebben 

az esetben a 2-es allél feltételezhető hatása nem additív, hanem heterozigóta formában 

ugyanazt a hatást kapjuk, mint a homozigótáknál, tisztán domináns a 3a allél fölött. 

Ezzel az eredménnyel párhuzamosan három tendenciát is találtunk. Ezek szerint a 

genotípus esetleg gyenge befolyással lehet arra, hogy a kialakult kontaktust a 

kísérletvezető vagy a kutya szakítja meg inkább (a 2/2 genotípusúak 36%-a, a 2/3a 

genotípusúak 50%-a, a 3a/3a genotípusú kutyák 17%-a kezdeményezi a kontaktus 

befejezését, 17. ábra). Gyenge tendencia volt arra nézve, hogy a barátságos megközelítés 

alatt a bátorság összefüggésben lenne a DRD4 exonIII polimorfizmussal (itt szintén 2/3a, 

2/2, 3a/3a sorrendben csökken a bátorság, 18. ábra). A problémamegoldás teszt során 

értékelt aktivitás változóban a figyelemfenntartáshoz hasonlóan a 3a/3a genotípusúak érték 

el a legalacsonyabb pontszámot, és a 2-es allélt hordozók értékei magasabbak, de ez a 

különbség is csak tendencia szintű (19. ábra). 

 

helyzet változó teszt p df F Chi2 
barátságos megköz.       
 befejezés Chi2 0,0663 2   5,427 
 gazdáranézés Kruskal-Wallis 0,4478 2   5,830 
 bátorság Kruskal-Wallis 0,0986 2   4,634 
figyelemfenntartás       
 gazdáranézés Kruskal-Wallis 0,6106 2   0,987 
 aktivitás ANOVA 0,0275 2, 86 3,747   
 k.v.-re való orientáció Kruskal-Wallis 0,3366 2   2,178 
 problémára való orientáció ANOVA 0,7572 2, 86 0,279   
 impulzivitás ANOVA 0,2330 2, 86 1,482   
 orientációválátások ANOVA 0,5553 2, 86 0,592   
 félrenézési latencia ANOVA 0,9826 2, 86 0,018   
szeparáció       
 gazdára való orientáció ANOVA 0,9582 2, 76 0,043   
 orientáció változása ANOVA 0,4289 2, 76 0,856   
problémamegoldás       
 küzdés ANOVA 0,2415 2, 72 1,449   
 gazdáranézés Kruskal-Wallis 0,4052 2   1,807 
 aktivitás Kruskal-Wallis 0,0926 2   4,756 
fenyegető megköz.       
 reakció Chi2 0,1173 6   10,181 
 gazdáranézés Chi2 0,6289 2   0,928 
 behívás Chi2 0,9839 2   0,033 
 reakció2 Chi2 0,0542 2   5,830 

41. táblázat: A  megfigyeléses kísérletek változói és a DRD4 exon III polimorfizmus 
összevetésének statisztikai eredményei 
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16. ábra: A három genotípusba tartozó kutyák figyelemfenntartás teszt alatt mutatott 

aktivitása (ANOVA, F(2,86)= 3,747, p=0,0275) 
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17. ábra: Barátságos megközelítés helyzetben a kísérletvezetővel való kontaktust 
megszakító partner kiléte az egyes genotípus csoportokban (Chi2-teszt, Chi2=5,427, df=2, 

p=0,0663) 
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18. ábra: Barátságos megközelítés helyzetben mutatott bátorság az egyes genotípus 

csoportokban (Kruskal-Wallis teszt, Chi2=4,634, df=2, p=0,0986)  
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19. ábra: Problémamegoldás helyzetben értékelt aktivitás az egyes genotípus csoportokban 
(Kruskal-Wallis teszt, Chi2=4,760, df=2, p=0,0926)  
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Továbbá ha a fenyegető megközelítés során mutatott reakciót két alapvető kategóriába 

osztjuk aszerint, hogy a közeledés végén megsimogathatóak voltak-e vagy valamilyen 

típusú elkerülést mutattak (hasonlóan, mint Vas és mtsai., 2005 publikációban a „contact 

seeking-tolerating” és „contact avoiding” viselkedési kategóriák), akkor a két viselkedési 

kategóriába eső egyedek genotípusmegoszlása szintén trend szintű különbséget mutat 

(Chi2-teszt, p=0,0542, df=2, Chi2=5,830). A megsimogatható, kontaktust kereső-tűrő 

kutyák aránya a nem megsimogatható, kontaktust kerülő kutyákkal szemben az összeshez 

viszonyítva a 2/2 genotípusúak között 34% (15/44), a 2/3a genotípus csoportban 30% 

(9/30), a 3a/3a genotípus csoportban 5% (1/19), vagyis ebben az esteben is a csak 3a-s 

allélt hordozó egyedek látszanak eltérni viselkedésükben a 2-es allélt hordozóaktól (20. 

ábra).  
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20. ábra: Fenyegető megközelítés helyzetben a kontaktus kerülő illetve a kontaktus kereső-
tűrő viselkedést mutató egyedek aránya az egyes genotípus csoportokban (Chi2-teszt, 

Chi2=5,830, df=2, p=0,0542) 
  

 

Összefoglalva, ha a trend szintű és szignifikáns eredményeket is tekintjük, akkor a 

3a/3a genotípust hordozó kutyákra az jellemző a 2-es allélt is hordozó egyedekhez képest, 

hogy barátságos megközelítés helyzetben a kísérletvezetővel kialakított kontaktust nem 

szakítják meg, és ugyanebben a helyzetben kevésbé bátrak, mind a figyelemfenntartás, 

mind a problémamegoldás helyzetben kevésbé aktívak és fenyegető megközelítés 

helyzetben elkerülő stratégiát folytatnak. 
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6.4 ÉRTÉKELÉS 

 

Eredményeink azt mutatják, hogy az aktivitásbecslő kérdőív sem német 

juhászkutyákban, sem belga juhászkutyákban nem függ össze a DRD4 exon III 

polimorfizmussal. Mindkét minta családi kutyákra vonatkozik, és a 2-es illetve a 3a 

allélokat hordozó egyedek kerültek bele az elemzésbe. Ha figyelembe vesszük, hogy 

rendőr német juhászkutyáknál tendencia van aktivitás-impulzivitás esetében, és a két 

németjuhász alpopuláció aktivitás-impulzivitás értéke különbözik a 2/2 genotípusúakon 

belül, akkor felmerülhet a környezet szerepe (Hejjas és mtsai., 2007a). A fent említett 

vizsgálatokhoz hasonlóan felvetődhet az a hipotézis, hogy a rendőrkutyák és családi kutyák 

környezetében rejlő különbségekben keressük az eltérések okát. A rendőrkutyák speciális 

intenzív képzésen esnek át, fokozott teljesítményt várnak tőlük bizonyos helyzetekben. Ez 

esetleg magasabb környezeti stresszt jelenthet számukra. Ugyanakkor az sem kizárható, 

hogy a rendőrkutya képzésbe bevonandó állatok kiválasztása jelent egy olyan szűrőt, mely 

a két csoport között különbséget okoz. Az is megfontolandó, hogy a családi kutyák 

környezete heterogénebb lehet, mint a szolgálati kutyáké. Mivel minden családi kutya 

többé-kevésbé más környezetben él, más ingerek érik, ezáltal a tapasztalat elfedheti a 

gyenge viselkedésgenetikai asszociációkat. Rendőrkutyáknál az őket körülvevő környezet 

hasonló ingert jelent számukra, viselkedésük ugyanolyan jellegű tapasztalatok alapján 

ugyanolyan irányba változhat. Ezekután tekintsünk a szibériai husky kutyák eredményére. 

Náluk a három leggyakoribb allél, a 3a, 5 és 8 aktivitás-impulzivitás értéke tendencia 

szinten különbözik, a 3a és 5 allélhoz tartozó pedig szignifikánsan. Mivel alanyainkat 

szánhúzó versenyeken gyűjtöttük, náluk feltételezhetünk a rendőrkutyákéhoz hasonlóan 

homogén környezetet, mely elősegítheti a polimorfizmus gyenge hatásának 

megnyilvánulását. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy kutatásunkat a különböző 

allélváltozatok feltételezett funkcionális, működésbeli eltérésére alapoztuk. A 

juhászkutyákban a 2-es és a 3a allélok közötti különbség 12 bázispár (435 és 447 bp), míg 

a husky kutyákban elemzett 3a és 5-ös allél között 51 bázispár az eltérés (447 és 498 bp 

hosszúak). Így utóbbi fajtában a két allélból kifejeződő receptor között nagyobb 

funkcionális eltérést várunk, mely feltételezés még megerősítésre vár. Még egy trend 

szintű különbségről nem szabad elfeledkeznünk: belga juhászkutyákban a 2-es és a 3a 

allélok aktivitás-impulzivitás skálaértéke kissé eltér egymástól, a 2-es allélhoz valamivel 

magasabb érték tartozik. A kérdőív figyelemhiány skálájával nem találtunk összefüggést 

semmilyen vonatkozásban.  
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A megfigyeléses kísérletek és a polimorfizmus közötti asszoció vizsgálata német 

juhászkutyákon zajlott. Az öt kísérleti helyzetünk közül egy esetében találtunk szignifikáns 

összefüggést, a figyelemfenntartás tesztben a 3a/3a genotípusúak kisebb aktivitást mutattak 

legalább egy 2-es allélt hordozó társaiknál. Ez hasonló hatásra utal, mint belga juhászoknál 

a 2-es és 3a allélhoz tartozó aktivitás-impulzivitás skálaértékben megfigyelhető tendencia, 

hiszen ott is a 3a allél értékei voltak alacsonyabbak. Így a két eredmény, noha az egyik 

nem szignifikáns megerősíti egymást, és a feltehető összefüggés generalizálhatóságára 

utal. Ezek tükrében a továbbiakban érdemes lehet a belga juhászkutyák egyedszámát 

növelni, hogy a hatás meglétét vagy hiányát egyértelműen lássuk. További 

viselkedésgenetikai tendenciák figyelhetőek meg német juhászkutyákban. Azért tárgyaljuk 

ezeket is, mert ugyan nem érik el az általában használt szignifikanciahatárt, de jelen 

vizsgálat eredményei alapját képezhetik egy kiterjedtebb vizsgálatnak, hiszen a dolgozat fő 

célja annak vizsgálata, hogy a kutya alternatív modellje lehet-e a rágcsálóknak a humán 

viselkedésgenetikai jelenségek feltárásában. A trend szintű különbségek bemutatása 

jelenleg azért is jogos lehet, mert a fenti eredményekkel összecsengenek. Úgy találtuk 

tehát, hogy trend szintű különbség van arra nézve, hogy a DRD4 exon III polimorfizmus 

összefüggésben van barátságos megközelítés helyzetben a kontaktust befejező kilétével, 

méghozzá 3a/3a genotípusúak esetében a kísérletvezető szakította meg a kontaktust. 

Ugyanezen kutyák ugyanebben a helyzetben kevésbé tűntek bátrabbnak, vagyis több, a 

stresszre utaló viselkedéselemet mutattak (alacsony faroktartás, farokcsóválás hiánya, nem 

közelítik meg a feléjük közeledő idegent). Problémamegoldás helyzetben, mikor egy a 

kutya számára el nem érhető, de megszerezhető helyen lévő húsfalatot próbálhat a kutya 

kiszedni a ketrecből, a figyelemfenntartással megegyező tendencia tapasztalható, a 3a/3a 

genotípusú kutyák alacsonyabb aktivitással rendelkeztek. Ugyanezen kutyák fenyegető 

megközelítés helyzetben a kísérletvezetővel való kontaktust kerülni látszottak. Ezek 

alapján az a kép körvonalazódik, hogy a DRD4 exon III polimorfizmus összefüggésben 

lehet családi német juhászkutyákban aktivitással, valamint szocialitással, a kutyához 

közeledő ember elkerülésével attól függetlenül, hogy az barátságos vagy fenyegető 

kommunikációs jelzéseket használ.  

A humán magatartásgenetikai vizsgálatok, melyek a DRD4 exon III és valamely 

viselkedés közötti asszociációt kutatják, ellentmondásos eredménnyel jártak. A legtöbb 

vizsgálat figyelemhiányos hiperaktivitás (Kieling és mtsai., 2006), újdonságkeresés 

(Ebstein és mtsai., 1996; Benjamin és mtsai., 1996), skizofrénia (Glatt és mtsai., 2003), 

hangulatzavarok (León és mtsai., 2005), alkohol- és drogfüggőség (Bardo és mtsai., 1996) 
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illetve kötődés (Lakatos és mtsai., 2000) jelenségén alapul, mivel a dopaminerg rendszert 

többek között ezekkel hozzák kapcsolatba. Az eredmények inkonzisztensek. Paterson és 

munkatársai (1999) egy átfogó szemle keretében elemezték kritikus hozzáállással a DRD4 

exon III polimorfizmus és az újdonságkeresés közötti kapcsolat meglétét. Rámutattak, 

hogy bár a különböző receptorok között kimutattak némi funkcionális különbséget, de ez a 

hatékonyságbeli eltérés nagyon kicsi, bizonyos módszerekkel ki sem mutatható, valamint a 

mesterségesen előállított receptor, mely a polimorfizmus alapját képző ismétlődő 

szekvenciát nem tartalmazott, szintén működőképesnek bizonyult, méghozzá a természetes 

változatokhoz hasonló hatékonysággal. 

Ugyanezen tanulmány foglalkozik azzal is, hogy mivel a figyelemhiányos 

hiperaktivitás sok az újdonságkereséshez hasonló tünettel rendelkezik, és a függőségben 

szenvedő emberekre is magasabb szintű újdonságkeresés jellemző, ezért az eredmények 

részben átfedő tünetegyüttesekre vonatkoznak (Paterson és mtsai., 1999). A szerzők 11 

újdonságkereséssel foglalkozó publikáció alapos és kritikus elemzése alapján úgy találták, 

hogy mindössze egy esetében áll fenn az asszociáció. Számos olyan módszertani 

megfontolást említenek, melyek miatt a különböző vizsgálatokban kapott eredmények nem 

összevethetőek, néhol nem helytállóak. Ilyen például, hogy a humán populációban 

előforduló többféle allél közül (az ismétlődések száma 1 és 10 között változik, kaukázusi 

populációban a 4-es illetve 7-es ismétlődés a leggyakoribb, Van Tol és mtsai., 1992; 

Lichter és mtsai., 1993; Chang és mtsai., 1996) egyes szerzők csak a leggyakoribb 

változatokat hasonlították össze, míg mások úgynevezett rövid és hosszú allélokat 

különböztettek meg, ám a két kategória határa önkényesen változik. A szerzők a ritka 

allélok elhanyagolását, ezen egyedek elemzésből való kizárását javasolják e probléma 

kiküszöbölésére. A most nem részletezendő statisztikai megfontolások mellett az 

újdonságkeresés többféle, eltérő módszerrel való mérése is felmerült. Az eredmények 

alacsony reprodukálhatósága több hipotézist vet fel. Az inkonzisztens eredmények 

fakadhatnak például abból, hogy az egyik vizsgálati populációban a tanulmányozott 

polimorfizmus kapcsoltságban állhat valamely más, hatással bíró polimorfizmussal, míg 

más populációban ez a napvilágra nem kerülő háttérkapcsolat nem áll fenn. Az 

úgynevezett populációsztratifikáció, vagyis a vizsgált populáció inhomogenitása is 

vezethet ellentmondásos eredményekhez. Hamer és Sirota (2000) egy merőben elméleti 

eszmefutattás keretében a pálcikával való evés génjének nagyon elképzelhető 

megtalálásához vezette az olvasót a populációszratifikáció problémájának megvilágítása 

céljából. Ez az elképzelt látszatösszefüggés természetesen az ázsiai és kaukázusi populáció 
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allélösszetételének különbözőségén és az ékezési szokások geográfiailag behatárolható 

kulturális átadódása révén jöhetne létre. Paterson és munkatársai (1999) azt is megemlítik, 

hogy elképzelhetőek populációspecifikus viselkedésgenetikai összefüggések. 

Természetesen az inkonzisztens eredmények hátterében állhat az is, hogy a vizsgált 

tulajdonságokat valószínűleg számos gén együttes hatása alakítja ki méghozzá nem is 

additív módon, hanem az egyes polimorfizmusok szerepe eltérő és egymással 

interakcióban hatásuk felerősödhet, ahogy azt Ronai és munkatársai (2001) illetve Lakatos 

és munkatársai (2002) is közölték.  

Vizsgálatainkban külön kezeltük a kutyafajtákat, ezzel megpróbáltuk a populáció 

sztratifikáció problémáját elkerülni. Az egyes kutyafajták szaporodásilag mesterségesen 

izolált vonalaknak tekinthetők (Ostrander és Comstock, 2004), ezért mára a kutya fajon 

belüli viselkedési, morfológiai és genetikai változatosság meghaladja a kutya és farkas 

közöttit (Wayne és Ostrander, 1999). Az elkülönült kutyafajták viszont feltételezhetően 

viszonylag homogén genetikai háttérrel rendelkeznek az egész fajhoz képest, ezért a 

viselkedésgenetikai vizsgálatokat érdemes ilyen szinten végezni. Mivel a 

viselkedésgenetikai asszociáció kutatások alanya csakis az egyed lehet, megkérdőjelezhető 

azon vizsgálatok eredménye, melyek kutyafajták jellemző tulajdonságait vetik össze a 

fajták közötti allélfrekvenciában megfigyelhető különbségekkel (pl. Ito és mtsai., 2004). 

Mindenesetre mi több fajta elemzését is bevontuk a munkába, hiszen ha több egymástól 

független populáción ugyanaz a hatás megnyilvánul, akkor az alapot adhat általánosításra, 

lecsökkenti a vizsgálati populáció korlátolt volta miatti túlzott specifikusság veszélyét. 

Többnyire számos kandidáns polimorfizmus közül egy-egy kutatás keretében csak 

kevés számúval foglalkozhatunk. Több gén interakcióinak vizsgálata a kutatáshoz 

szükséges egyedszámokat megsokszorozza, az anyagi feltételekkel együtt. Az is 

bebizonyosodott, hogy egyes polimorfizmusok hatása csak meghatározott körülmények 

között kimutatható. Ezt nevezzük gén-környezet interakciónak. Például Caspi és csoportja 

(2002) úgy találta, hogy a monoamin-oxidáz A gén (MAOA) polimorfizmus agresszív 

hajlammal való összefüggése csak azoknál az embereknél jelentkezik, akiket 

gyermekkorukban otthon bántalmazás ért, a nem bántalmazott gyermekeknél a 

rizikófaktort jelentő allélt hordozóknál sem jellemző a bűnöző hajlam. Szintén gén-

környezet interakciót találtak az élet alatt bekövetkezett stressz hatására kialakuló 

depresszió esetében a szerotonin transzporter (5-HTT) gén promoter régiójában található 

polimorfizmus kapcsán (Caspi és mtsai., 2003). Hasonló módon rézuszmajmoknál is 
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találtak már gén-környezet interakció formájában megjelenő hatást (Bennett és mtsai., 

2002).  

A fenti megfontolásokat figyelembe véve terveztük a doktori munkát. Kísérleteinket 

úgy dolgoztuk ki, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás két komponense, az aktivitás-

impulzivitás illetve a figyelmi képességek, valamint a kutyák gazdához való kötődése mint 

jelenség álljon a középpontban. A humán depresszió állati modelljeként a tanult 

tehetetlenséget szokták vizsgálni rágcsálókon (pl. Overmier és Seligman, 1967), ám e 

jelenség vizsgálata kutya esetében ha elveinknek megfelelően családban élő kutyákkal 

szeretnénk dolgozni, akkor nem megvalósítható. Ezekkel szemben azt már tudjuk, hogy a 

kutya gazdájához kötődik, és ez a fajta viselkedés a gyermek anyjához való kötődésével 

hasonló módon vizsgálható (Topál és mtsai., 1998). A gyermek viselkedéséhez hasonló 

elemek jelennek meg kutyában is, ha gazdájától szeparálják, úgy mint például a távozás 

helyén való tartózkodás, arra történő orientáció. Ugyanakkor kutyánál nem 

különböztethetünk meg a gyermekével analóg kötődési típusokat, a kutya gazdájához való 

viszonyában csak annak mértékéről beszélhetünk. Ezért erre a jelenségre egy könnyebben 

megvalósítható helyzetet dolgoztunk ki, melynek segítségével elszakadhattunk a kísérleti 

berendezés speciális követelményeitől és így megfelelő egyedszámmal dolgozhattunk. A 

figyelemhiány és aktivitás mérésére gyermekeknél egy szülők által kitölthető kérdőívet 

alkalmaznak (DuPaul, 1998). Ennek segítségével, bár az ADHD elemei folytonos eloszlást 

mutatnak, és a populációban mint egyfajta haranggörbét kell elképzelnünk, a gyermekeket 

praktikus okok miatt érintett vagy nem érintett kategóriába sorolják. Így a 

viselkedésgenetikai elemzések során lehetőség nyílik arra, hogy a beteg illetve egészséges 

csoportot összehasonlítsák. Kutya esetében ezt a módszert egyelőre nem tudjuk teljes 

mértékben követni. A gyermekek esetében diagnosztikai célokra alkalmazott kérdőívet 

adaptáltuk és validáltuk kutyára oly módon, hogy a kérdőívet a kutyákra saját gazdájuk 

tölti ki (Vas és mtsai., 2007). Nem definiáltunk beteg és egészséges csoportot, mert kellő 

mennyiségű adat hiányában egyelőre folytonos változónak tekintettük a kérdőív kutyákban 

talált két skáláját, az aktivitás-impulzivitást illetve a figyelemhiányt. Ahhoz, hogy humán 

mintára csoportokat határozzunk meg, Magyarországon egyelőre még gyerekcipőben jár a 

kutya viselkedési problémák kezelése, illetve regisztrálása, de hosszabb távon 

mindenképpen lehetőség nyílik rá. Mivel a viselkedési problémákkal a gazdák egyelőre 

nem fordulhatnak kiépült tanácsadási rendszerhez, ezért az érintett egyedek is 

feltételezhetően a populációban előforduló arányban szerepelhetnek a mintánkban szemben 

a humán vizsgálatokkal, ahol a megfelelő nevelési tanácsadó intézmények nyilvántartást 
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vezetnek a problémás gyermekekről, így azok kutatás céljából való megtalálása és kellő 

számú érintett gyermek vizsgálatba vonása megvalósíthatóbb. Ugyanakkor a 

figyelemhiányos hiperaktivitás vizsgálatára kísérletes megfigyeléseket is kidolgoztunk. 

 

 123



7. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
 

Doktori munkámat és dolgozatom bemutatását is célkitűzéseimnek megfelelően 

építettem fel. Azokat az 1.7 fejezetben fejtettem ki, és az összefoglaló értékelést is a 

felvetett problémák sorrendjében tárgyalom. 

 

7.1 A DRD4 GÉN EXON III POLIMORFIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Az utóbbi időben egyre többen vetik fel azt az elképzelést, hogy a kutya genetikai 

szempontból a viselkedésgenetikai vizsgálatoknak ugyanolyan jó, ha nem jobb alanya 

lehet, mint a rágcsálók. A kutya azon néhány faj egyike, melyről részletes genetikai 

információkkal rendelkezünk (lásd Wayne és Ostrander, 2004 áttekintő munkáját). A kutya 

genom becsült mérete 2,4 billió bázis, ez hozzávetőlegesen megegyezik az egérével, és 

valamivel kisebb, mint az emberé (2,9 billió bázis). Ezen belül a repetitív DNS aránya 

31%, mely jelentősen kisebb az embernél (46%) vagy egérnél (38%) talált arányoknál. A 

kutyánál a bázisok szubsztitúciós rátája akkora, mint emberben, ami jelentősen kedvezőbb, 

mint az egér ehhez viszonyított 1,6-szoros szubsztitúciós rátája. Az egérben megtalálható 

humán gének 96%-a kutyában is megvan, sőt összességében több humán gént tartalmaz, 

mint az egér. A közös gének továbbá mintegy kétszer olyan nagy homológiát mutatnak 

ember és kutya vonatkozásában, mint az ember és egér kapcsán. Az ember és az egér 

genom különbözik a bázisok gyakoriságában is (emberben kisebb a GC tartalom, de 

nagyobb a változatosság), a kutya e tekintetben is nagyon hasonlít az emberre (Lindblad-

Toh és mtsai., 2005).  

Eddig a kutya, mint humán genetikai modell lehetőségét a patológia, a betegségek 

kapcsán ismerték fel és sikerrel alkalmazták is. Azt remélik, hogy a kutya betegségek 

legalább 60%-ának hasonló a molekuláris háttere az emberéihez, és ezáltal könnyebbé 

válhat a hatékony terápiás módszerek kidolgozása. A 30 DNS-szinten leírt monogenetikus 

kutyabetegség többségének megvan az emberi megfelelője, a kutya betegségeket általában 

ugyanazon gén mutációja okozza, mint embernél (Switonski és mtsai., 2004). Például 

kutyákban a karcinómára való hajlam bizonyos típusai hisztopatológiailag és terápiás 

kezelésre való reakcióban nagy hasonlóságot mutatnak az emberével. Jelentős különbség 

figyelhető meg fajták között e tekintetben, de például német juhászkutyákban az 5. 

kromoszómán találták meg a veserákra hajlamosító gént, ez megfeleltethető egy humán 
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génnek. Ezen a helyen egy Adenin-Guanin szubsztitúció okozta aminosavcsere figyelhető 

meg kutyákban, és minden érintett Guanin bázist hordozott (Switonski és mtsai., 2004). 

Továbbá vannak olyan humán betegségek, melyek genetikai hátterét korábban sejtették és 

később a kutyánál tapasztaltak a feltételezéseket csak meg kellett hogy erősítsék, de a 

narkolepszia és a hipokretin2 receptor kapcsolatára kifejezetten kutya vizsgálatok 

derítettek fényt (Ostrander és Comstock, 2004).  

Egyelőre kevésbé elterjedt az a nézet, hogy a kutya emberrel való genetikai 

hasonlóságát magatartásgenetikai szempontból is ki lehet használni. A DRD4 exon III 

polimorfizmust kutyában már korábban leírták (Niimi és mtsai., 1999; Ito és mtsai., 2004). 

Mi most nagyobb egyedszámon is meghatároztuk a különböző allélok frekvenciáját német 

juhászkutya és szibériai husky esetében, az ismert szakirodalomban először vizsgáltunk 

ilyen szempontból belga juhászkutyákat, és leírtunk egy új allélt, mely főként szibériai 

husky kutyákban fordul elő (Héjjas és mtsai., 2007b). A juhászkutyákban 2-2 allél gyakori, 

a hosszúságuk után 2-es és 3a változat. A szibériai husky kutyák többféle allélt hordoznak, 

és három változat fordul elő nagyobb arányban, a 3a, 5 és 8. A juhászkutyákban a ritkább 

allél is olyan arányban fordul elő, mely statisztikailag elemezhetővé teszi a mintát. Az 

asszociációvizsgálatok általában egy összetett fiziológiai rendszer egyetlen elemét 

választják ki, ezért az asszociáció legjobb esetben is gyenge. Ezért minél nagyobb 

csoportonkénti egyedszámra kell törekedni. Ezen megfontolás alapján a német 

juhászkutyát, mint célfajtát választottuk a további vizsgálatok alanyául. Ez a fajta népszerű 

Magyarországon, és benne nincsenek teljesen szeparált tenyésztési vonalak. Ezzel szemben 

a belga juhászkutya nem annyira elterjedt, kisebb számban képviselteti magát hazánkban. 

Továbbá annak ellenére, hogy engedéllyel keresztezhetőek, a hosszú szőrű fekete és vörös 

küllemű változatok tenyésztése többé-kevésbé elkülönül. A szibériai husky kutyákban a 

sokféle előforduló allél számos kombinációja megtalálható. Ez az elemzéseket nehezebbé 

teszi, valamint a három gyakori allél miatt a megbízhatónak tekinthető egyedszám is 

magasabb.  

Összességében kijelenthetjük, hogy ugyan egyelőre a különböző kutya DRD4 exon III 

allélok funkcionális különbségeivel nem foglalkoztak, de a kutyában korábban leírt 

hosszúságpolimorfizmust mi is megtaláltuk, és azok az elemzésekre alkalmas arányban 

előfordultak. 
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7.2 A FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁS DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA ALKALMAZOTT 

HUMÁN KÉRDŐÍV ÁTALAKÍTÁSA KUTYÁRA, ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

 

A figyelemhiányos hiperaktivitással érintett gyermekek besorolása egy szülők által 

kitöltendő kérdőív alapján történik (DuPaul, 1998). Tudtunkkal nem történt eddig 

próbálkozás arra nézve, hogy hivatalos humán kérdőívet átalakítsanak kutyára, bár a 

különböző kutatásokban egyre több gazda által kitölthető kérdőívet alkalmaznak (pl. 

Serpell és Hsu, 2005; Serpell és Hsu, 2001; Jones és Gosling, 2005; Podberscek és Serpell, 

1996, 1997; O’Farrell, 1997; Topál és mtsai., 1997; Pongrácz és mtsai., 2001; Sallander és 

mtsai., 2001; Fuchs és mtsai., 2005). Az eredeti humán kérdőívben felsorolt szituációkat 

hasonlóakra cseréltük. A kérdőívet több, mint 400 gazda töltötte ki számunkra, így 

módunkban állt a kérdőív érvényességét vizsgálni. Az emberi három skála helyett 

kutyában kettőt határoztunk meg, egy összevont aktivitás-impulzivitás, és egy 

figyelemhiány skálát. A kérdések szerkesztése már ezzel a céllal történt, és sikerét 

Cronbach alfa módszerrel vizsgált konzisztenciamérés és faktorelemzés is megerősítette. A 

kérdőív külső validitását csoportok összehasonlításával elemeztük, az ivar, kor, képzettségi 

és fajtacsoportok okozta hatás bemutatásával. A kérdőív megbízhatónak bizonyult, mind a 

gazda általi újratöltetés, mind egy párhuzamos értékelő segítségével vizsgálva. Ezek 

alapján a kutya aktivitásbecslő skála valid módszernek bizonyult, a humán kérdőív kutyára 

való adaptálása sikeresnek minősíthető.  

Bár a humán vizsgálatokban az alkalmazott kérdőívek validitásának vizsgálata, a 

módszer érvényességének és megbízhatóságának bizonyítása szükséges, kutyák esetében 

ez ritkán történik meg. Az ilyen módon nem vizsgált viselkedéssel való munka során nem 

tudunk semmit a mért viselkedés időbeli stabilitásáról, robosztusságáról, érzékenységéről 

és a kérdőív kitöltésébe vegyülő szubjektivitás torzító hatásáról.  

 

7.3 TESZTEK KIDOLGOZÁSA A HUMÁN DRD4 GÉNNEL ASSZOCIÁCIÓBAN FELTÉTELEZETT 

VISELKEDÉSEK VIZSGÁLATÁRA ÉS EZEK VALIDITÁSA 

 

Az agyi dopaminrendszer feltételezhetően a mezolimbikus rendszeren keresztül 

közvetlenül és közvetve a viselkedés számos aspektusára befolyással rendelkezhet. Mi 

ezek közül a kutyánál releváns gazdához való kötődés, figyelemhiány, impulzivitás és 

 126



aktivitás jelenségeket emeltük ki. Ezekre alapozva dolgoztunk ki öt megfigyeléses 

kísérletet. Mindegyik helyzet szabad térben zajlik, és semmilyen a kutyára vonatkozó 

előfeltétele nincs. Remélhetőleg a kísérleti módszer a későbbiek során minden kutyára 

alkalmazható lesz. Megvizsgáltuk a kor és ivar kísérletekben mutatott viselkedésre 

gyakorolt hatását, és úgy találtuk, hogy egyik sem rendelkezik jelentős befolyással. A kor 

hatásának hiányát többek között azzal lehet magyarázni, hogy alanyaink között csak felnőtt 

korú, de nem nagyon idős kutyák szerepeltek, és ebben az életszakaszban a kor nem jár 

viselkedésbeli változással, mintegy platón marad. A várt aktivitásbeli és figyelmi 

képességekben bekövetkező csökkenés öregkorban jelentkezik, nem az idő múlásával 

lineárisan (Bárdos, 2006). A szukák és kanok viselkedése között sem találtunk 

különbséget, melyet két dologra tudtunk visszavezetni. Egyrészről kísérleteink között 

gyakorlatilag egy olyan szerepelt, mely agressziót váltott ki egyes kutyákban (fenyegető 

megközelítés), a többi helyzetben tanulmányozott viselkedés nem alapul közvetlenül a két 

ivar közötti élettani, illetve anatómiai különbségeken. A másik megfontolás szerint a kutya 

domesztikációja során a relaxált szelekció következtében kialakuló nagy morfológiai és 

viselkedésbeli plaszticitás a szabályozó génekbe való beavatkozás következménye. Az 

alaktani változatosság bizonyított módon evolúciós szempontból hirtelen és drasztikusan 

megnövekedhet viszonylag egyszerű genetikai mechanizmusok következtében (Fondon és 

Garner, 2004). Ez a módosítás érinthette a hormonális rendszer kontrollját is, mely a 

biológiailag meghatározott ivari különbségek elmosódásához, a tapasztalat előtérbe 

kerüléséhez vezethetett. 

Amellett, hogy a megfigyeléses kísérletekben mutatott viselkedés viszonylag 

érzéketlennek bizonyult a kutyák ivarára és korára, az egy hónap elteltével végzett ismétlés 

arra mutatott, hogy a kutyák reakciója időben állandó. A viselkedésbeli stabilitás az 

alapfeltétele kell, hogy legyen minden viselkedésgenetikai vizsgálatnak, hiszen csak az 

időben stabil viselkedésnek lehet releváns szinten genetikai alapja. Teszteltük továbbá a 

többé-kevésbé kommunikációs helyzetekben a kísérletvezetők közötti különbséget az 

általuk tesztelt kutyák viselkedését összehasonlítva. Egy helyzet egyetlen változója 

kivételével nem találtunk különbséget a különböző emberek által kiváltott viselkedési 

válaszban. Ez megerősíti a módszer megbízhatóságát, mert bár csak bizonyos elméleti és 

gyakorlati betanítás és kontroll után végezhettek az emberek önállóan kísérletet, ez más 

vizsgálatokban nem feltétlenül járt megbízhatósággal (pl. Lindberg és mtsai., 2004; 

Strandberg és mtsai., 2005). Mivel az emberek viselkedése az előre meghatározott 

protokollt követte minden esetben, az egyik helyzet egyik változója kapcsán tapasztalt 
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eltérés valószínűleg olyan apró viselkedési jegyre vezethető vissza, melyet előzőleg nem 

rögzítettünk. Az emberek viselkedésének közvetlen, aprólékos elemzése segíthet ezen 

különbség feltárásában. 

Mivel az általunk kidolgozott helyzetekben mutatott viselkedés időben stabilnak 

mutatkozott, ugynakkor egyedek között találtunk különbséget, ezért viselkedésgenetikai 

vizsgálatokban alkalmazhatónak minősítettük. Mivel a kutya domesztikációja és egyéni 

élete során integrálódott az emberi közösségekbe, viselkedési szempontból megfelelőbb 

modellje lehet az embernek, mint a rágcsálók. A kutyáknál találtunk olyan szintű 

viselkedési stabilitást egyeden belül és változatosságot egyedek között, mely az emberek 

esetében is megfigyelhető, a különböző rágcsáló törzsek tenyésztése során viszont egyedek 

helyett vonalakra jellemző. Ugyanakkor fontos szempont az is, hogy a kutyákat az emberi 

közösségben a gyerekhez hasonló hatások érik, például a gazdától való dependencia 

általában megfigyelhető, és az egyedek közötti különbségek ugyanúgy a genetikai háttér és 

az egyedi tapasztalatok során mintegy különösebb erre irányuló ráerősítés nélkül lépnek 

fel, mint embereknél. Ez együttesen azt jelenti, hogy a kutyát az emberi viselkedés 

megfelelő analóg modelljének lehet tekinteni. 

 

7.4 A KIDOLGOZOTT KÉRDŐÍV ÉS A TESZTEKBEN MUTATOTT VISELKEDÉS KÖZÖTTI 

KAPCSOLAT 

 

A viselkedés tanulmányozása során mindig felmerül, hogy ha egy adott helyzetben 

adott időben megfigyeljük egy állat viselkedését, akkor az így szerzett információ 

mennyire releváns az állat általában mutatott viselkedésére nézve, melyek hasonló 

helyzetben megjelennek. Vagyis az általunk felvételezett adat mennyire jól reprezentálja az 

állat viselkedését, és mennyire áll az aktuális speciális körülmények befolyása alatt. 

Másrészről ha az információt az állatot jól ismerő személytől gyűjtjük kérdőív formájában, 

akkor feltételezhetjük, hogy a véleményezőnek módjában áll számos hasonló helyzetben, 

különböző időpillanatokban megfigyelt viselkedést mérlegelve egy mentális összegzés 

alapján értékelni. Ez növelheti a megbízhatóságot, de az értékelő személyének 

szubjektivitása által torzíthat is az eredményeken. A két módszerrel nyert adatok 

összevetése számos szempontból hasznos lehet. Ha kapcsolatot találunk a két adatsor 

között, az a két módszer megbízhatóságára és objektivitására utal. A kapcsolat hiánya 

számos tényezőből adódhat, mint például a megfigyelt helyzet túlzott specifikussága, a 
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kérdőívet kitöltő egyén szubjektivitása, vagy hogy a megfigyelt és kérdezett jelenség 

hátterében nem ugyanaz a mozgatórugó áll.  

Mi az öt helyzetben megfigyelt viselkedési változók értékeit korreláltattuk kérdőívünk 

két skálaértékével. Összességében azt mondhatjuk, hogy az aktivitás és impulzivitás 

mérésére használt viselkedési változóink nem mutattak egyértelmű összefüggést a kérdőív 

ezen skálájával, bár a barátságos megközelítés alatt a kísérletvezetővel való kontaktus 

megszakítására való hajlam összefüggött vele, valamint figyelemfenntartás tesztben 

mutatott aktivitás trend szinten korrelált vele. A figyelemhiány skála esetében német 

juhászkutyáknál szintén két összefüggést találtunk, a szeparáció tesztben a gazdára való 

orientáció változásával illetve fenyegető megközelítés alatt mutatott reakcióval. A fentiek 

alapján viselkedésgenetikai kutatásokban ajánlott a két módszer, a kérdőíves felmérés 

illetve a közvetlen viselkedés megfigyelésének ötvözése. 

 

7.5 A DRD4 GÉN POLIMORFIZMUS VALAMINT A TESZTEKBEN MUTATOTT VISELKEDÉS ÉS 

A KÉRDŐÍV ÉRTÉKEI KÖZÖTTI ASSZOCIÁCIÓ 

 

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy az általunk használt módszerek alkalmasak 

lehetnek viselkedésgenetikai vizsgálatok elvégzésére, elemeztük a DRD4 exon III 

polimorfizmus és a különböző módon gyűjtött viselkedési adatok kapcsolatát.  

A kérdőív két skálája közül a figyelemhiány nem mutatott összefüggést ezzel a 

polimorfizmussal sem német juhászkutyákban, sem belga juhászkutyákban, sem szibériai 

husky kutyákban. Az aktivitás-impulzivitás esetében ugyanakkor érdekes tendenciákat 

találtunk. Mindhárom fajta esetében volt valamilyen trend. A német juhászkutyákon belül 

a családi kutyáknál nem, viszont a rendőrkutyáknál trend szintű összefüggés mutatkozott a 

polimorfizmussal. A belga juhászkutyák esetében a két allél összehasonlításakor a 2-es 

allélhoz valamivel magasabb aktivitás-impulzivitás érték tartozott, mint a 3a allélhoz. 

Szibériai husky kutyákban pedig szignifikáns volt a különbség a 3a és az 5-ös allél között. 

Ezen hatások között ugyan csak az egyik éri el a statisztikai határként elfogadott 

szignifikanciaszintet, ám együttesen mégis arra utalnak, hogy ennek a polimorfizmusnak 

lehet szerepe a kutyák aktivitásában illetve impulzivitásában, és erre a jelenségre érdemes 

lehet további vizsgálatokat tervezni.  

A megfigyeléses kísérletben elemzett változóink közül szintén az aktivitással 

kapcsolatosak mutattak valamilyen szintű összefüggést a DRD4 exon III polimorfizmussal. 
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Szignifikáns volt az összefüggés figyelemfenntartás tesztben mutatott aktivitás valamint a 

polimorfizmus között. Eredményeink szerint a 3a/3a genotípusú kutyák kisebb aktivitást 

mutattak heterozigóta vagy másik homozigóta társaiknál. Ez az eredmény, melyet német 

juhászkutyáknál tapasztaltunk, összecseng belga juhászkutyák kérdőívben mért aktivitás-

impulzivitás tendenciájával. E két eredmény ily módon megerősíti egymást és a hatás 

általánosítható voltára enged következtetni.  További trend szintű különbségek jelentkeztek 

német juhászkutyáknál a problémamegoldás helyzetben mutatott aktivitás, barátságos 

megközelítés helyzetben mutatott kontaktus befejezése és bátorság között. Kifejezett 

aktivitást csak a figyelemfenntartás és problémamegoldás tesztekben mértünk, és mindkét 

esetben találtunk valamilyen szintű összefüggést a vizsgált polimorfizmussal. A barátságos 

megközelítés helyzetben a kontaktus befejezése korábban összefüggött a kérdőívben nézett 

aktivitás-impulzivitással, és így a viselkedést is ezzel magyaráztuk. Ezek tükrében bár 

ebben a helyzetben nem egyszerű aktivitást mértünk, hanem valószínűleg annak közvetett 

megnyilvánulását, áttételes módon ez a viselkedésgenetikai összefüggés is az aktivitás és a 

polimorfizmus között sejthető kapcsolatra utal. Az ugyanezen helyzetben értékelt bátorság 

gyengén korrelált a kontaktus befejezéssel (rho=-0,26), ezért attól teljesen függetlennek 

nem tekinthető. A bátorság egy kumulatív módon képzett változónk, ezért tartottuk meg az 

elemzések során a kontaktus befejezésével való gyenge összefüggés ellenére is. A 

bátorsággal kapcsolatos viselkedésgenetikai tendencia ugyan az előbbi viselkedésgenetikai 

eredményektől így nem teljesen független, de megerősíti azokat. 

Megjegyzendő, hogy sem a figyelmi képességekkel, sem a gazdával való viszonnyal 

kapcsolatban még trend szintű összefüggéseket sem találtunk a viselkedés és a vizsgált 

genetikai polimorfizmus között. Ez szintén megerősíti, hogy viszont az aktivitással 

kapcsolatos tendenciáknak van jelentősége, hiszen az eredmények egyetlen jelenséget 

feltételeznek a háttérben, mind azt támogatják, a szignifikáns és tendencia szintű 

eredmények nem véletlenszerűen oszlanak el az összehasonlítások között. 

 

Összességében eredményeink arra utalnak, hogy a humán eredmények alapján 

kiválasztott kandidáns gén (DRD4) viselkedésre gyakorolt hatása alapján lehet megbízható 

és érvényes módszereket kidolgozni a kutya viselkedésének elemzésére. Az adatgyűjtés 

során mind a kísérleti helyzetekben való viselkedés megfigyelése, mind pedig a humán 

vizsgálatokban előszeretettel alkalmazott kérdőíves módszer releváns megközelítésnek 

bizonyult, bár vizsgálataink a különböző módszerek korlátaira is rámutatnak. Az itt 

bemutatott vizsgálatok persze csak egy hoszú történet kiindulópontjának tekinthetők, 
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hiszen célunk az volt, hogy megtegyük azokat az első, módszertani kérdéseket is tisztázó 

lépéseket, melyek a kutya modellfajként való alkalmazásához vezethetnek a humán 

viselkedésgenetikai kutatások számára.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A munka célja az volt, hogy pszichológiai, etológiai és genetikai módszerek együttes 

alkalmazásával megvizsgáljuk, hogy a kutya alkalmas modellként szolgálhat-e a humán 

személyiségjegyek viselkedésgenetikai kutatásában. A D4-es dopamin receptor (DRD4) 

génjének egyik polimorfizmusát és a feltételezhetően hozzá kapcsolható olyan viselkedési 

jegyeket vizsgáltuk, mint a gazdához való kötődés, aktivitás és figyelmi képességek. A 

különböző vizsgálatokban összesen több, mint 1300 kutya adatait dolgoztuk fel, elsősorban 

német juhászkutyák (31%) belga juhászkutyák (21%) és szibériai husky kutyák (8%) 

szerepeltek a mintában. Vizsgálatainkban egyrészt sikeresen adaptáltuk és validáltuk 

kutyára a figyelemhiányos hiperaktivitás diagnosztizálására használt humán kérdőívet. A 

gazda által kitöltött kérdőív szerkezete a tervezettnek megfelelt, két skálája az aktivitás-

impulzivitás és a figyelemhiány. A mérés kutyán belül jól ismételhető, kutyák közötti 

összehasonlításokban kellően érzékeny. A viselkedés megfigyelésére öt teszthelyzetet 

dolgoztunk ki, ezekben az egyedre jellemző viselkedés stabilitását és tesztelő személytől 

való függetlenségét bizonyítottuk. Az általunk megfigyelt változók bár jelentős egyedi 

variabilitást mutattak, a kutyák ivarával és korával nem mutattak asszociációt. 

Összevetettük a kérdőív útján, valamint a megfigyeléssel közvetlenül nyert viselkedési 

adatokat. Tapasztalataink szerint kérdőívünk mindkét skálájával volt viselkedési 

asszociáció, de mivel egyes várt esetekben a kapcsolat nem volt elég erős, ezért javasoljuk 

a további kutatások során a két módszer együttes alkalmazását. Végül a genetikai 

polimorfizmus és a kétféle módszerrel gyűjtött viselkedési adatok közötti kapcsolatot 

elemeztük. A DRD4 gén harmadik exonjában található ismétlődés összefüggésben volt a 

kérdőív aktivitás-impulzivitás skálájával (rendőr német juhászkutyák, szibériai husky 

kutyák), ugyanakkor a figyelemhiány skálával nem. Ugyanez a polimorfizmus családi 

német juhászkutyák figyelemfenntartás tesztben mutatott aktivitásával is összefüggött, 

továbbá trend szintű különbségek jelentkeztek az eltérő genotípusú kutyáknál a 

problémamegoldás helyzetben mutatott aktivitás, valamint a barátságos megközelítés 

helyzetben mutatott viselkedés egyes elemei (kontaktus befejezés, bátorság) között. 

Mindez utalhat egyrészt a dopamin rendszer genetikai háttere és az aktivitás közötti, 

emberével analóg kapcsolatra a kutya esetében (legalábbis a német juhászkutyákban), 

másrészt arra enged következtetni, hogy az ehhez hasonló interdiszciplináris, különböző 

módszereket integráló vizsgálatokban a kutya versenyképes modellfajként jöhet számításba 

a rágcsálókon végzett viselkedésgenetikai kutatások mellett.  
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SUMMARY 
Recently it has been suggested, that dogs can serve as a useful model in studying the 

genetic basis of human personality traits. In line with this assumption, in the present study 

we sought for genotype-phenotype (behaviour traits x DRD4 polymorphism) associations 

in dogs using behaviour observations, questionnaire studies and analyses of D4 dopamine 

receptor (DRD4) gene polymorphism. Regarding the candidate behaviour traits, we 

focused our study on attachment to owner, activity and attentional skills. More than 1.300 

subjects were involved to the study, mainly German shepherds (31%), Belgian shepherds 

(21%) and Siberian huskies (8%). We successfully adapted and validated the human 

questionnaire designed to diagnose deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children to 

the case of the dog. The construct of the questionnaire filled in by the owners fitted well to 

the predetermined construct, and it consisted of two scales, activity-impulsivity and 

attention deficit. The method proved to be reliable and sensitive enough when tested 

individual differences between subjects. For behaviour observations we elaborated five test 

situations. We tested the repeatabilty of the individual performance and found a significant 

behavioural consistency. The observed behaviour, however, was not associated with the 

age or gender of the dog. Comparing behaviour shown in test situations with data obtained 

by the questionnaire we found associations with both scales of the questionnaire in some 

cases. In other cases, however, we failed to show (expected) associations therefore we 

suggest using the combination of these two methods in further studies. Finally we analysed 

the relationships between the genotype and the behaviour phenotype (described by either 

behaviour observations or questionnaire). Results show that the repeat number in the third 

exon of the gene DRD4 was in association with activity-impulsivity measured by the 

questionnaire (in police German shepherds and Siberian huskies) whilst a similar 

relationship was not found in the case of attention deficit. DRD4 receptor gene 

polymorphism also proved to be in association with activity measured in one of our test 

situations (’Attention maintenance’ test) in pet German shepherds and there were less 

significant differences between subjects of different genotypes in some behaviour variables 

observed in ’Friendly approach test’ (interruption the physical contact, curiosity) and in 

’Problem solving task’ (activity). This refers to a human-analogue relationship betwen the 

DRD4 gene polymorphism and activity in German shepherds and on the other hand results 

suggest that dogs can serve as equally good or even better as alternative models than 

rodents in studying human behaviour genetics in such interdisciplinary, integrative way. 
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FÜGGELÉK 
 
 
 

fajta (csoport) N 
DNS 

minta kérdőív 
bar. 

megköz. 
figy. 

fennt. 
szepa-
ráció probl. 

feny. 
megköz. 

belga juhászkutya 25 X X      
belga juhászkutya 86 X X     X 
belga juhászkutya 17  X      
belga juhászkutya 135 X       
belga juhászkutya 9 X X X X X X  
belga juhászkutya 2 X X  X  X  
belga juhászkutya 2 X X  X    
német juhászkutya 83 X X X X X X X 
német juhászkutya 2  X X X X X X 
német juhászkutya 19 X X      
német juhászkutya 4 X X X X X X  
német juhászkutya 3 X X X X  X X 
német juhászkutya 3 X X X  X X X 
német juhászkutya 1 X X X     
német juhászkutya 1 X X  X X X X 
német juhászkutya 2 X X   X X X 
német juhászkutya 1 X X     X 
német juhászkutya 1 X X    X X 
német juhászkutya 1 X  X  X X X 
német juhászkutya 1 X  X X X X X 
német juhászkutya 1   X X X X X 
német juhászkutya 199 X       
német juhászkutya 
rendőr  87 X X      
szibériai husky 85 X X      
szibériai husky 4  X      
szibériai husky 14 X       
vegyes fajtájú 281  X      
vegyes fajtájú 126    X    
vegyes fajtájú 136       X 
összesen 1331        
 

Az egyes fajtákba, fajtacsoportokba tartozó alanyok, az egyes vizsgálatokban szereplő 
kutyák átfedése (rövidítések: bar. megköz.: barátságos megközelítés helyzet; figy. fennt.: 
figyelemfenntartás helyzet; probl.: problémamegoldás helyzet; feny. megköz.: fenyegető 

megközelítés helyzet) 
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