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KEDVENCTIPP
Téli veszélyek

A KUTYÁKRA LESELKEDŐ
TÉLI VESZÉLYEK

A rövidebb szőrű ebek nehezen viselik a telet,
de a lakásban tartott, hosszabb szőrű társaik
is nagyon fázhatnak a hidegben.

Hogyan előzhetjük meg, hogy kutyusunk megbetegedjen télen?
Közeleg az igazi tél. Ebben az időszakban nem csak nekünk kell odafigyelni a
hideg idő okozta veszélyekre, de kutyáinkra is jobban kell vigyáznunk! A kulcs
a megelőzés!

Amikor reggelenként a meleg lakásból kivisszük sétálni a sokszor mínusz 10 fokos
hidegbe őket, akkor könnyen megfázhatnak. Kihűlés miatt leggyakrabban a vese
mondja fel a szolgálatot, és a májnak és a
szívizomnak is árt a nagy hideg. De az öreg

Táplálkozás
Ha kutyánk sokat van a
szabadban, akkor a megszokottnál magasabb kalóriatartalmú ételt adjunk
neki. Mindig legyen tiszta
vize, mert a folyadékpótlást
nem helyettesíti a „ hóevés”!
A hóevésre külön is figyeljünk oda, mert könnyen
mandulagyulladást kaphatnak. Ilyenkor kedvencünk keveset, vagy egyáltalán nem eszik, belázasodik,
folyik az orra és köhög.
Sokszor a nyálzás és habos hányás is a betegség
jele lehet. A nyirokcsomók megnagyobbodnak, a toroktájék fájdalmas. Ha ezeket a tüneteket tapasztalják, mindenképpen keressék
fel az állatorvost, mert akár szopornyica is
okozhatja a bajt.

Szőrzet- és lápápolás
Főleg a nagyvárosokban a jegesedés ellen
használt sózás szétmarhatja a kutya man-

4

Téli kirándulás
Fotó: thegadgetflow.com

csát! Ezért minden alkalommal, miután kint
voltunk vele, mossuk le azt és rögtön utána
szárítsuk is meg. A berepedezés megelőzésre naponta többször is kenjük be a talpát
vazelinnel. Ilyen időben különösen fontos az
is, hogy a szőrzet megfelelően szigeteljen.
Ezért, ha a kutya szőre megázik vagy a hótól nedves lesz, hazaérve rögtön szárítsuk
meg!

kutyusokat gyötrő reumatikus megbetegedések is rosszabbodhatnak a hideg miatt.
Ilyenkor az idősebb és beteges kutyákra
mindenképpen, de a rövid szőrű ebekre
és a kölyökkutyákra is adjunk melegebb
kutyaruhát, ami védi a hasukat a megfázástól! Megelőzésre vásároljunk vitaminokat,
amelyek erősítik a szervezetét, így segítik
átvészelni a kutyának a telet.

nélkül halálra fagyhat bármelyik kutyus.
Legkönnyebben az állat füle, farka és lábai
fagynak el.
A nagy hidegben ne hagyja sokáig a szabadban a kutyáját. A kinti kutyaházat szigetelje le, alulra tegyen szalmát, faforgácsot.
Rongyot ne tegyünk a házba, mert a kutyák a tappancsukon bevihetik a vizet és a
nedves rongyok megfagyhatnak. Rendkívüli
hidegben a kint tartott kutyust is engedjük
be az előszobába vagy a pincébe, ahol védve
vannak a szélsőséges időjárástól! A lakásban ügyeljünk
arra, hogy ha
van kandalló
vagy hősugárzó,
akkor megfelelő távolságban
legyen attól, nehogy megégesse magát!

Sarkkörön túl
Fotó: fishki.net

forrás: kutyabarathelyek.hu

Tévhit, hogy a kutyák nem fagynak meg.
Egy hideg téli éjszakán megfelelő menedék
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ÁLLATORVOSI ROVAT

ÁLLATI GONDOK TÉLEN
A hideg beköszöntével sok kérdés merül fel
az állattartás körül. Az első és legfontosabb,
hogy a jó időben kint lakó négylábúnk bírja-e
a hideget továbbra is a kertben, vagy csak a
lakásban tud áttelelni. Erre a kérdésre csak
általánosságban tudunk válaszolni, hisz minden állat hőtűrése egyedi, de az alapszabályok
jó támpontot nyújtanak.

hőmérsékleten sem, és csúnya megfázás lehet a vége. Idős korban a kutyák hőtűrése is
megváltozik, szervezetük érzékenyebb hidegre, ezért az eddig jól bevált kutyaház helyett
érdemesebb a nagy bundás kutyánkat is egy
melegebb helyen (pl. fűtött garázsban, lépcsőházban) átteleltetni. A beteg, vagy frissen
műtött ebet pedig tilos kint hagyni! Őket kizárólag a szobahőmérsékleten szabad ápolni.
Ha kedvencünk egyébként jól bírja a hideget, akkor is ügyelnünk kell arra, hogy milyen kutyaházat biztosítunk a számára, ahol
meghúzódhat a fagyok elöl. Méretét tekintve
legalább akkora legyen, hogy kedvencünk kényelmesen fel tudjon állni és megfordulhasson benne. Fontos, hogy a kutyaházat még a
tél beállta előtt fedetté és hőszigetelté tegyük,
illetve, hogy különböző rongyokkal kibélelve
tegyük melegebbé a kuckójukat.
Legyen a kutyus kertben vagy lakásban tartva,
mindegyiküknek szükségük van sétáltatásra!A
fázósabb ebek testét védenünk kell kis ruhácskákkal. Tökéletesen megfelelnek a célnak a boltokban kapható, vagy a kézzel varrt
kötött darabok is, csak arra kell figyelni, hogy
fedve legyen a kutya mellkasa, háta és combja, ha megoldható, akkor a hasa is.

Semmiképpen se tartsunk kistestű kutyust
a kertben a fagyok idején. Ugyanez vonatkozik a nagytestű, rövidszőrű ebekre is, hisz a
rövid bunda nem véd már a fagypont körüli
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Mindezen óvintézkedések ellenére is megjelenhetnek tipikus téli betegségek. Leggyakrabban a hó a bajok oka. A hideg hó evése
sokszor okozhat légzőszervi bántalmakat.
Ilyenkor azt vesszük észre, hogy kedvencünk
hangja megváltozott (berekedt), köhög, tüs�szög. De ez a rossz szokás más betegséghez
is vezethet. A hideg lé lenyelése lehet oka

gyomor, illetve bélhurutnak, mely hányással,
hasmenéssel és étvágytalansággal jár. Ezeket
elkerülni csak egy módon lehet, ha leszoktatjuk kedvencünket a hó evéséről. Gyakori problémák a lábsérülések, melyekért a jég, illetve
a felsózott utak tehetők felelőssé. A jég okozta
vágott seb a talppárnákon igen fájdalmas tud
lenni, ráadásul nehezen gyógyul. A lábujjak

között kialakuló fagyási sérülésekért a hó és
a megfagyott víz a felelős, főleg azoknál az
állatoknál, akiknél hosszabb a talppárnák közötti szőrzet. Ezért ügyeljünk télen is a szőrzet
rendben tartására. A legsúlyosabb problémát
mégis a felsózott utak jelentik. A kutyus lábát
a nagy koncentrációban jelen levő só kimarja,
illetve hosszan gyógyuló allergiás bőrgyulladást okozhat. Legegyszerűbb védekezési mód
a kis csizmácskák használata, de sajnos nem
mindegyik kutya viseli el a lábán. Ilyenkor az
egyetlen megoldás a séta utáni alapos lábmosás. Mindezekre odafigyelve sok betegségtől
óvhatjuk meg kedvenceinket.

dr. Varga József- http://allatpatika.hu
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SURVIVOR BARBI ITTHON
ÚJ KIHÍVÁST KERESETT
Barbiról kevesen tudják, hogy amikor épp nem túlél egy szigeten, akkor a
kutyák töltik ki mindennapjait. Kutyakozmetikusként, Terápiás kutyamas�szőrként dolgozik és nagy állatvédő. Bemutatjuk most erről az oldaláról is.
Hogyan jött az életedbe a kutyatartás? Mikor lettél először gazdi?
Később lettem gazdi, mint szerettem volna,
mert a gyerekkoromat Budapesten egy társasházban töltöttem. A nagy álmom 15 évesen teljesült, amikor kertes házba költöztünk
és onnantól kezdve már nem tudtam elképzelni az életem nélkülük.

Tudatos választás eredménye
egy-egy fajta vagy csak „véletlen”,
hogy éppen őket választottad?
Mindig tudatosan választok és megfontoltan.
Nem vagyok az a spontán valaki. Kutyáim
kiválasztásánál fontos volt, hogy passzoljanak az életünkhöz. Sokat kirándulunk, sétálunk, horgászunk. Olyan társak kellettek,
akik bírják a tempót és élvezik a sportos
életet. Az Amerikai Staffordshire 7 éves, az
uszkárunk 2 és most csatlakozott hozzánk
két yorki. Ha tehetném még vagy tíz kutyám
lenne, de előbb a feltételeket szeretném
megteremteni nekik.
A munkád során is kutyusok közt
vagy. Mesélsz a munkádról, miket
csinálsz?
Szerencsés vagyok, a munkám az életem.
Immáron 7 éve dolgozom kutyakozmetikusként Monoron és most már büszkén kijelenthetem, hogy terápiás kutyamasszőrként
is. Számomra fontos, hogy amit csinálok,
abban tényleg jó legyek. Folyamatosan járok
képzésekre, a legjobbak közé akarok kerülni,
ezért a következő célom a mesteri cím megszerzése és a Terápiás Dog Taping képzés
elvégzése.
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Az iskola elvégzése után hogyan
fogod hasznosítani a tudást, amit
megszereztél?
Nagy terveim vannak a jövőre nézve. Be szeretném vezetni a kombinált szolgáltatást. Én
a Terápiás kutyamasszázst a rehabilitáció
mellett elsősorban a betegségek megelőzésére szeretném használni. Így a hozzám járó
kutyusok a kozmetika mellett megelőzés
céljából rendszeres, kifejezetten az adott kutya számára összeállított kezelésen vesznek
részt. Ezzel nagy esély van a későbbiekben
esetlegesen kialakuló, mozgásszervi betegségek megelőzésében.
Hogyan tudod összeegyeztetni a
mindennapokat a kutyák igényeivel? Ha elutazol nyaralni, pihenni,
mennek veled a kutyák?

Ha megtehetem, akkor igen jönnek ők is, hiszen a családom részei, de ha külföldre megyünk, akkor sincs gond, mert édesanyám és
egy barátunk szívesen vigyáz rájuk és saját
környezetükben várják, hogy hazaérjünk.
Persze elkényeztetve.
Túlélőnek tartod magad? A Survivor alatt mi hiányzott a legjobban?
Hol voltak a kutyák?
Mégiscsak kibírtam 45 napot. A család hiánya
nehezebb volt, mint gondoltam. Sokat gondoltam a kutyáimra, mert a szigeten volt egy kóbor kutyus, aki odajött a közelünkbe és ezzel
megnehezítette a kinti életem, mert állandóan rájuk gondoltam. Szerencsés vagyok, mert
tudtam, hogy a férjem megadja nekik azt a
szeretetet, amit én sajnos ez idő alatt nem
tudtam, de bepótoltam mikor hazaértem.
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vagy ásnak el évente. Támogatok menhelyeket és szoktam gyűjtést is szervezni, kapcsolatban állok kutyavédő szervezetekkel,
ha tudok, segítek.

Könnyebb lett volna, ha legalább a
kutyáid veled vannak?
Nem, mert állandóan aggódtam volna értük.
Könnyebb volt, hogy tudom, itthon biztonságban vannak.

Végezetül, mit jelent számodra a
kutya? Társ, gyerek, barát? Milyen
a jövőképed kutyatartás szempontjából?

Mit gondolsz a felelős állattartásról, véleményed szerint mik az
alapelvek? Szoktál e részt venni
állatvédelemben és milyen formában?

Elsősorban társ és barát, érdeknélküli szeretet szolgálat. Hát, a jövőképem egy balatoni
tanya, ahol kutyákkal, sok-sok kutyával élhetek együtt.
készítette: Quiqe és Rugó

Erről órákat tudnék beszélni. Sajnos az a
tapasztalatom, hogy Magyarországon az
állattartási kultúra még gyerekcipőben
jár. Bár nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt
években, még sokat kell tanulnunk. Az em-

berek többsége még mindig divatból vásárol kutyát és nem szán rá elég időt, hogy
utánajárjon mivel is jár egy élőlény tartása.
Nem veszik figyelembe az életkörülményeiket, milyen fajta passzol igazán hozzájuk. Minden kutyának más a szükséglete
és ahhoz, hogy igazán boldog kutya váljék
belőle, ezeket figyelembe kell venni. Mielőtt
vásárolunk, nézzünk be egy menhelyre. Ne
támogassuk a szaporítókat, járjunk utána,
kitől vásárolunk. Szerintem még fontos az
ivartalanítás is. Több ezer kutyát raknak ki
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MASSZÁZSTIPPEK A TÉLRE

hiszen előfordulhat, hogy kevesebbet tudnak
mozogni és jóval nagyobb hömérséklet különbségeket kell a szervezetnek elviselnie.

Újra itt a tél, közelednek az ünnepek, a hőmérő egyre hidegebbet mutat! Mi is
egyre jobban behúzódunk a meleg, meghitt szobába, de kis kedvencünk ekkor
is igényli a sétát és a foglalkozásokat, vagy akár a kirándulásokat a szabadban. Van néhány kedves megoldás, hogyan tegyük elviselhetővé a hideg hó és
fagyott talaj kellemetlen hatásait. Fontos az is, mit tehetünk, hogy idősebb
kutyusunkkal is biztonsággal nekivághassunk a sétának akár hideg időben is.
Számos alternatív módszert kínál számunkra az internet, kezdve a téli kutyaruházattól, a
különböző melegen tartó szerekig, krémekig.
Mégis az egyik legjobb módszer, ami ősidők
óta a leghatékonyabb megoldást kínálja a hasonló helyzetekben az a masszázs.
Ki ne érezte volna jól magát, mikor az átfagyott végtagjait átdörzsölve érezte, ahogy a
vérkeringés visszatér az elgémberedett területre és a meleg szinte átjárta egész testét?
Ez az érzés a kutyáknak is kellemes lehet és
még nagy szaktudást sem igényel az ehhez
szükséges masszázs végrehajtása.
De először is vizsgáljuk meg, mik lehetnek a legfőbb problémák!
A tél nehézségei közül a nagy hideg jelenti a
legnagyobb veszélyt kutyáink számára. Viszont mindenképpen különbséget kell tennünk a lakásban és a kertben tartott kutyák
között.
A kint élők, ha megfelelő helyük van, alkalmazkodni tudnak az egyre alacsonyabb
hőmérséklethez, vastagabb, dúsabb bundát
növesztve, illetve a bőr alatt vastagabb zsírréteget felhalmozva védekeznek a hideg ellen.
Ennek tökéletes végrehajtásához fontos, hogy
a kutya ne legyen vizes, a bundája száraz
maradjon. Ehhez elegendő egy megfelelő kutyaház, illetve megfelelő táplálás. Ha azonban
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ezt nem tudjuk számukra biztosítani, akkor
könnyedén megfáznak, vagy kihűlnek. A kihűlés elkerülhető rendszeres, folyamatos (akár
napi szintű) masszázzsal. Továbbá a mas�százs gyorsíthatja a megfelelő táplálék beépülését is, amely a hízást eredményezheti.
A lakásban tartott kutyák viszont a benti meleghez alkalmazkodnak. Amikor a szabad-

A séták előtt kezdjük el bemelegíteni az izmokat, két kezünkkel közrefogjuk azt a
területet a kutya testén, amit át akarunk
masszírozni és finom, de gyors körző mozdulatokkal átdörzsöljük az izmokat. Főleg a
végtagokon érdemes elvégezni a masszázst,
de a test egyéb részein is jót fog tenni. Egészen addig kell dörzsölgetni az izmokat, míg
azt nem érezzük, hogy átmelegedett a terület

a kezünk alatt. A hosszabb séták után, vagy
ha túl hideg volt odakinn, akkor visszaérve a
lakásba újra megismételjük a folyamatot és
ekkor a végén az összes ízületet érdemes
átmozgatni kicsit a lábakon felfelé haladva. A
nagy hidegben ugyanis ezek a részek is bemerevednek. Ugyan így érdemes tennünk az
udvari kutyák esetében is akár napi szinten.
További problémát jelentenek a megbetegedések, amelyek a téli időszakban még nagyobb problémát jelenthetnek. Ezek közül
legjellemzőbbek a hideg idő okozta egészségügyi problémák, mint a megfázás, torokgyulladás stb. A kutyák gyakran megeszik
a hideg havat vagy kapkodnak hógolyó után.
Ezek okozhatnak torokgyulladást, utóbbi pedig akár a gyomrukat is megterheli. Torokgyulladásnál a kutya lázas lehet, nehezen
nyel, köhöghet, étvágytalannak tűnhet vagy
öklendezik. A gyomorgyulladásnál naponta
többször hányhat a kutya, akár véreset is. Ha
ilyen tüneteket tapasztal, akkor a masszázst
is fel kell sajnos függeszteni egy időre. Ebben

ba mennek, nagyobb megterhelést jelent a
szervezetüknek a hideg. A legtöbb, megfelelő
egészségi állapotú, jól táplált, dús szőrű kutya
jól viseli a hideget, főleg ha eleget mozoghat.
Azonban az idős, nagyon sovány vagy beteg
állatok nehezebben alkalmazkodnak az alacsony hőmérséklethez. A benti kutyák esetében tehát még fontosabb lehet a masszázs,
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az időszakban főleg a szukák problémája,
hogy könnyen felfázhatnak, hólyaghurutot
kaphatnak. A betegség legjellemzőbb tünete
a gyakori vizelési inger (súlyos esetben véres
vizelettel), előfordulhat fájdalom is. A betegség jelentkezhet hosszas havon, hideg földön
való fekvést követően, de a kis termetű, alacsony kutyák hasa egy szokásos séta során is
végig érintkezik a hóval. Nehezíti a helyzetet,
hogy kedvenceink hasát a legtöbb kutyaruha

sem tartja melegen. Ebben az esetben sem
ajánlott a masszázst erőltetni. Probléma lehet még, ha kutyánkat télen kell műteni vagy
egyéb okból van rajta seb, a hideg és a hó hátráltatja a gyógyulást. A sérült részt óvni kell,
a frissen képződő hegszövet érzékeny, kön�nyebben fagy meg, kevésbé ellenálló.
Fontos az idős kutyákra történő odafigyelés
a tél közeledtével, mert ők még nagyobb
veszélyben vannak. Ha már kevesebbet tud
mozogni, ha nem tud eleget hízni, vagy legyengült, akkor sokkal fogékonyabb lehet a
betegségekre. Ilyen problémáknál érdemes
a szervezet felerősítésével kezdeni. Ehhez
megfelelő gyógynövényekkel, illetve táplálással lehet hozzákezdeni, továbbá a kondíció
javításával.
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A masszázsok segíthetnek minden esetben.
Egyrészt megfelelően kondicionálja a szervezetet, amely az immunrendszer megerősödéséhez vezet, másfelől segíti a gyógynövények és táplálék beépülését a szervezetben,
így ezek sokkal mélyebben és hatékonyabban
tudnak működni.

elmerevedni, „beállni” az edzés végére ettől.
Ezekre az izmokra a kutyánk masszírozásánál is érdemes nagyon odafigyelni, mert ha
az izmok rendben vannak, akkor sok egyéb
problémát meg tudunk előzni. A sérülések

kitűnő kezelést tudnak adni az ilyen kutyáknak, illetve elérhetők olyan képzések, ahol
elsajátíthatok azok a technikák, amelyeket
ilyenkor alkalmazni kell. De akár egy általános masszázs is megtanulható, mellyel a

az izomegyensúly megborulása miatt alakulnak ki, az egyik letapad, gátolja a párja
mozgását és idővel ebből a mozgásterjedelem változásból alakul ki valamilyen sérülés.
Fontos, hogyha sokat edzünk a kutyával télen
is, vagy nagyokat kirándulunk, megerőltetjük
az izmokat, akkor a karbantartásukról sem
feledkezhetünk meg. Itt is fontos a szakképzet masszőr bevonása a történetbe.

saját kutyánk karbantartható. És nem csak
a hideg évszakban! Látogassa meg honlapunkat és érdeklődjön masszőreink, képzéseink felöl.

Azért, mert alacsony a hőmérséklet, vagy
nagy a hó még nem kell teljesen felhagyni a
kedvenc tevékenységeinkkel, sporttal, kirándulásokkal, vagy a nagyobb sétákkal. Viszont
jobban oda kell figyelnünk egy két dologra.
A hideg időjárás lényeges változást hoz létre
a testünkben, izmainkban, így a kutyákéban
is. Sokkal fáradékonyabbá válik és az energia
felhasználás is megnőhet. Fontos tudnunk,
hogy a hideg beálltával az izmok tónust
váltanak és 7 celsius fokonként mindig
egy tónussal merevebbé válnak, ezért
jobban oda kell figyelnünk arra, hogy
hogyan tartjuk karban őket.
Télen a sportoló kutyáknál fokozott figyelemmel kell bemelegíteni edzések előtt. A
végén pedig még nagyobb a jelentősége a

nyújtásnak, lazításnak. Ezekhez a masszázs
a legmegfelelőbb eszköz. A hidegtől a talaj
is változik és az izmokra gyakorolt hatása
ilyenkor sokkal intenzívebb, vannak olyan
izomcsoportok, amik különösen szeretnek

Vannak esetek ahol speciális masszázskezelésre lehet szükség, melyhez szakember
segítségét kell kérni. Ma már számos Terápiás kutyamasszőr van országszerte, akik

Schmidt Henry
Terápiás kutyamasszőr,
reflexológus
Ebcsont Masszázs Odú
vezetője
www.ebcsontodu.hu
www.facebook.com/kutyamasszazs
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A SZENVEDÉLYES VADÁSZ
AZ ERDÉLYI KOPÓ TÖRTÉNETE
Ha az erdélyi kopóról akarunk beszélni, már a
kezdet kezdetén tisztázni kell ennek az ősi vadászkutyának az eredetét. Elismerten az egyik
legrégibb vadászkutyafajtánk, a régiségben talán csak a magyar agár vetekedhetne vele.
A neve eredete is valószínű: a vad elkapására
szolgáló kutyát jelzett valamikor, mint elkapó,
kopó, ebből alakulhatott ki a név.
Földrajzilag a kelta kopó kialakulási területére teszi az irodalom a fajtát, hiszen a ma elfogadott elméletek szerint a kopófajták nagy
része éppen a kelta kopóból eredeztethető. A
kopófajták általában megelőzték a vizslákat,
spánieleket és egyéb vadászkutyákat, és valószínűleg mindezeknek az eredetéhez ilyen
vagy olyan módon hozzájárultak. Arra több
utalás is van, hogy az erdélyi kopó a magyar
agár mellett többé kevésbé a nemesi udvarok,
az arisztokraták kutyája volt és elsősorban vadászatokra használták.
Azt, hogy mennyire próbálták megőrizni a vadászatban azokat a kutyákat, amelyek jó teljesítőkként messze földön elhíresültek, sok
helyen megtaláljuk az irodalmi adatokban.
A következő mondat is ezt bizonyítja, melyet a
Mentovich szerkesztette marosvásárhelyi füzetek IV. füzetének 354-ik lapjáról veszünk át:
Egy kopófaj van Gál L., Gálfalvi L. és Gegő K.
nyárádmelléki ismert vadász urak birtokában,
mely Mátyás dicső királyunk vadász kutyáitól
hozza le származását.
A monda így adja elő a dolgot: Mátyás bevégezvén havasalföldi táborozását, Zeyk Péter
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nevű egyik dandárvezérét felszólítá, kívánjon
valamit azon fontos szolgálatáért, melyet a
haza és király érdekében az egész táborozás
folyama alatt tön. » Felséges királyom – válaszolt a dandárvezér – nekem elegendő jutalom felséged megelégedése, de ha szabad
valamit kívánnom, úgy egy pár kopóért esedezem felséged budai vadászkutyáiból. Alighogy Mátyás felérkezett Budára, megküldötte
Zeyknek a kopókat.

A család részint a faj kitűnőségéért, részint dicső királyunk iránti kegyeletbõl, ivadékról ivadékra fenntartotta azt Zeyk Jánosig, a jelenben
ismert irodalombarát Zeyk Sándor atyjáig, kitől,
maga nem levén vadász, Gálfalvi L., innen Gegő
K. és Gál L. birtokába kerültek, kik bizonyára
nem fogják engedni, hogy ez aristocraticus kopófaj kipusztuljon. Kinek alkalma van e kopókkal vadászni, már első tekintetre is feltűnőknek
találandja nagy és erős testalkatukat, midőn
pedig el kezdenek hajtani, hangjoktól megcsendül az erdő, köztük és a vad közti tér egyre
szűkebb határok közé szorul, hajlandó lesz a
mondának hitelt adni s a kopók ősi származását elismerni.” így szólt az 1859 es szöveg.

Vélhetően ezeket a kutyákat megpróbálták
tiszta vérben tenyészteni pont azért, hogy
az eredeti jó tulajdonságaikat genetikailag
is rögzítsék, illetve megőrizzék. Ez sokáig
sikerült is, de
később rengeteg változáson
ment keresztül
a fajta. Ezen
változások első
állomása
az
volt, mikor a
16–17. században
elkezdődött az angol,
illetve francia
kopók behozatala Erdélybe
a nemesi udvarokba, több helyen találunk ilyen kopókat,
és persze a 18–19. században ez a trend még
felerősödik, ezért aztán nem kizárt, sőt
feltételezhető, hogy a külföldről behozott,
immáron igazi falkakopókkal keveredtek, és
ez meg is látszott az állományon. Több fehér
szín jelent meg az erdélyi kopóban, amit aztán sokfelé vitattak.
Később a kommunizmus ideje alatt érte a
következő csapás a fajtát, Sajnos a Kárpátmedence strukturális változásai - mocsarak lecsapolása, erdővel borított területek
lecsökkenése - miatt a kopós vadászat az
erdélyi hegyvidéki területekre szorult vissza,
a magyarországi kopóállomány eltűnt. Miután egyértelművé vált, hogy Románia nem
ismertetheti el nemzeti fajtájaként, 1947-ben
napvilágot látott egy román rendelet, mely a
vadállományra káros dúvadnak minősítette
és a magyar agárral egyetemben kiirtását
írta elő, s ezzel szinte halálra ítélte a fajtát.
1944 és 1969 között egyetlen almot sem je-

lentettek be. Majd a 60-as évektől indul újra
a fajta története. Ekkor találtak ugyanis kopókat Marosvásárhelyen, ahol fennmaradt a
fajta, hála Nistor Petrunak, illetve a Tordán élő

Lőrincz Gabriellának. Ezen almokból került
Bogdán Imrén és dr. Györffy Lajos magyarországi állatorvoson keresztül az első két példány, Mózsi és Réka az állatkert akkori madár
osztályának vezetőjéhez, Fodor Tamáshoz,
akit fűtött a vágy, hogy az erdélyi kopót újra
felélessze. Ez neki többé-kevésbé, az állatkert
akkori vezetőjének, Anghi Csaba professzornak a segítségével sikerült is.
„Állítólag ezt a két példányt úgy menekítették ki a határon, hogy azt hazudták, Chauchescu elvtárs küldte ajándékba a kutyákat
Kádár elvtársnak.”
Ekkor kezdődhetett el a fajta újratenyésztése
és 1968-ban az FCI bejegyezte kilencedik magyar kutyafajtának, a ma is ismert standard
kialakítása után.
Az erdélyi kopó óvása, féltése ma is feladata
a kinológusoknak, mert továbbra is veszélyeztetett fajta.
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KÜLLEM - „a Magyar arisztokrata”
Az erdélyi kopó az egyik legelegánsabb magyar kutyafajta. Ősi magyar
vadászeb, amit a speciális éghajlati,
terep- és vadászati viszonyok alakítottak ki. Két fajáról beszélhetünk
a hosszúlábú és a rövidlábú erdélyi
kopóról. Mindkét fajta egész megjelenése nemességet, harmóniát tükröz.
Közepes méretű, használatából adódóan teste atlétikus felépítésű, szikár,
izmos, túlzásoktól mentes, mozgása
kiegyensúlyozott, elegáns. Az erdélyi kopó nem egy túlfinomult, finom
csontozatú, úgynevezett elegáns vadászkutya. Ez a fajta ma is őrzi több évszázados
eredetének rusztikusságát, tehát mindenféleképpen az erőteljes csontozat, a kissé darabos
jelleg megkövetelhető az erdélyi kopótól, ettől
függetlenül viszont igen térölelő mozgás és hatalmas munkabírás jellemző rá.
Az erdélyi kopó színéről sokat vitatkoztak, és a
szín egy olyan kérdés volt, ami a leghevesebb
vitákat váltotta ki a kopótenyésztők, a bírók, a
szakemberek körében. Az úgynevezett primitív színt viseli az erdélyi kopó leggyakrabban,
ez a fekete, cservörös tűzésekkel. A sejthető
ilyen-olyan kereszteződések (falkakopók bevitele az állományba) a fehér szín megjelenését
segítették elő. A fehér szín többnyire csak,
mint mellszalag, vagy mint kesztyű fordul elő.
Szemük felett szintén igen gyakran kis kerekded sárga folt található.
Az erdélyi kopóba, mivel a szűk tenyésztési bázis miatt nem nagyon volt mihez nyúlni,
megpróbáltak különböző fajtákat belekeverni.
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Egyszerűen gyönyörű. Ennek ellenére még az sem képes felmérni,
milyen szép két erdélyi kopó együtt,
aki már látott egyet. Három erdélyi
kopó pedig kizárólag szülői engedéllyel tekinthető meg.
(Winkler Róbert – Kutyaszorító)

JELLEME - „A Kárpátok ostora”

Így vizslából és dobermannból is próbáltak
erdélyi kopót csinálni; ezeket általában kön�nyű volt kiszűrni, hiszen sokkal könnyebb az
arcorri részük, illetve kvadratikusságuk. Az
erdélyi kopó nem kvadratikus, hanem téglalapba írható (tehát nem négyzetbe, hanem
téglalapba); ezek a kutyák rövidebbek voltak,
nagyon gyakran a dobermann agresszivitását
örökölték, ami az erdélyi kopó esetében nagy
hiba.
Mások a rottweilert próbálták belekeverni,
ún. széles koponyájúak és pofásak, az állkapocs izomzatával együtt olyan széles fejet adott a rottweiler keresztezés, mint ami
a fajtára, a rottweilerre jellemző, de nem az
erdélyi kopóra. A dobermannal való keresztezés néha a kék színt is előhozta, ez megint
hiba volt. Ezt is külön ki kellett szűrni, az erdélyi kopó tenyésztőknek le kellett mondaniuk ezekről a kutyákról.
Mindennek ellenére, az erdélyi kopó eleganciája mindenkit rabul ejt.

Mivel az erdélyi kopó ősidőktől fogva vadászkutya, ez nagymértékben meghatározta jellemét. Az erdélyi kopó nyugodt alaptermészetű,
kiegyensúlyozott kutya, ugyanakkor határozott
és temperamentumos. Igénytelen és alkalmazkodó. Rövid szőre különösebb gondozást
nem igényel. Csodálatosan kijön a gyerekekkel,
játékos természete ideális családi kedvenccé
teszi anélkül, hogy szüksége lenne kényeztetésre. Gazdájához nagyon ragaszkodik. Kiegyensúlyozottsága, tanulékonysága miatt
lakásban és kertes házban egyaránt tartható.

Bátorsága, hűsége alapján jó házőrző válik belőle. De igazából valódi természete akkor jön
ki belőle, ha eredeti közegében látjuk és alkalmazzuk. Vadászat közben. Azonban az ősi,
úgynevezett közönséges kopózást, melyet leginkább a mai erdélyi kopóval, illetve annak őseivel, rokonfajtáival végezték, már a XIX. század
utolsó harmadában is több helyen idejétmúlt
vadászati módnak tekintették. A rendezett vadászterületeken szinte sehol sem alkalmazták, létjogosultsága csak a hozzáférhetetlen
mocsaras helyeken, meredek, sziklás hegyoldalakban és sűrű erdőségekben volt. Ezért
ma már ritkán használják vadászatra a kopót.
Viszont ideális városi kutyává nőtte ki magát.
Vasárnap délig alszik, mint mi, mert nincs a
lakásban semmit megfogni, meghajtani való.
Rövid, sokszor tömött aljszőrzetű bundáját alig
hullajtja, mégsem fázik a hófúvásban vaddisznóhajtáskor. Cudar zimankóban, ha megállunk,
a bokor hó mentes tövéhez gömbölyödik, és
már alszik is.
Idegenekkel kissé bizalmatlan, nem hagyja
első alkalommal tapogatni magát akárkinek,
de a jó ismerősöket imádja, üdvözli és dorombolva bújik hozzájuk.
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Megvédi vagyonunkat, testi épségünket orvtámadás esetén is, megbízhatunk ítéletében a
hozzánk közeledő emberek szándékait illetően. Nem születetten jámbor jószág, de nem
is harapós vadállat, akit láncon, szájkosárban
kellene tartani.
Sok mozgatást, kutyatársaságot, kirándulást igényel, de ettől leszünk mi, gazdáik is
egészségesek! Ilyenkor visszatér a vadász,
de azért egy két dolgot tartsunk észben ezzel kapcsolatban. Az erdélyi kopó nem vizsla, nem jön vissza húsz-harminc méter után,
általában nem érdekli az apport. Nem állja
a vadat, hanem nyomán haladva hajtja, sokszor húsz-harminc kilométeren keresztül. Ha
megindult, belső késztetése, munka-parancsa

elsőbbséget élvez gazdája utasításánál, billent
a farkával, hogy hallotta, de megy a nyomon
a vad után tovább. Nem elég neki a labdázás
a kertben, unatkozik ott, bármekkora területe
is van, minek rohangáljon ott céltalanul, mikor nincs ott semmi érdekes… Az érdekli, mi
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történik kint, és tesz is érte, hogy megtudja…
Mászhatatlan, áshatatlan, rághatatlan helyen
lehet csak benntartani.
Ugyanakkor muszáj bent tartani, hiszen nem
egy elveszett erdélyi kopót találtak meg a
“nyomai” után: beálltak a falu kóbor kutyafalkájának élére, s minden este leöltek egy ólnyi
baromfit szórakozásból, s megettek belőle egy
párat éhségből. Mert kóbor kopó nem fog a
gyors őz után szaladgálni, azt csak szórakozásból teszi. Ha éhes, könnyebb zsákmány, tyúkól
után néz, vagy a városban találod meg, fara áll
ki csak a kukából, s feldöntött, kiboríthatatlannak tartott kiborított séferek szegélyezik útját.
Gazdájától távol, önállóan hajtott, arra szelektálták Erdélyben, ezért önállóan képes
és fog is dönteni
különböző helyzetekben. Nem
igényli és nehéz
fenntartani vele a
folyamatos kommunikációt, bármennyire fontos
lenne.
Nagyon
intelligens és a
helyzetekből hamar tanul - ha
dühösek vagyunk
rá, nem fog odajönni a megérdemelt büntetésért, csupán messziről jelzi,
szánja-bánja…
Ha kopód van, felejtsd el, hogy “majd megtanítjuk neki, ne bántson más állatot”, és azt is,
hogy ” ha igazi gazdája leszek, engedelmeskedni, visszajönni fog”. Reménytelen ügy.
A kopó nem normális kutya, a kopó az kopó.
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Ha figyelmetlen vagy felelőtlen vagy és megindul, egyetlen dolgot tehetsz: megvárod, hogy
visszajöjjön, és imádkozol, ne kerüljön útjába
vadásznivaló, és aggódsz. Kitartására jellemző, hogy az igen nehéz erdélyi terepviszonyok
között naponta akár 100 kilométert is meg
kellett tennie egy ilyen kopónak
a vadat űzve, ezért annak idején
a pecérek a vadászatokon, mint
ahogyan azt néhány leírásból
tudjuk, nemcsak vizet, de néha
még ételt is vittek a kopóknak,
és a vadászat szünetében megetették - de nem túletették - a
kutyákat és vizet is kaptak többször, hogy ezt az egész napos
munkát bírják.
Ahogy az akkori korok vadászata zajlott, néha napokig vagy
hetekig elhúzódott egy-egy ilyen vadászidény,
kemény próbára téve a kopókat. A vadászatokon, mivel több kopót használtak egyszerre,
a vezérkopó feladata volt az, hogy az üldözőit megtéveszteni igyekvő vad szimatát újból
felvegye, s a többi kopóval együtt hajtsa azt,
egészen addig, míg a vadász le nem tudja teríteni. Nagy ritkán előfordultak egyedül dolgozó példányok is, ezeket, aszerint, hogy milyen
állatokat hajtottak leginkább, serte-, őz- vagy
rókakopónak hívták, míg a falkában használtakat kalandoroknak nevezték.
A kopó szívósságáról igen sok történetet írtak
le. Így például sokat beszéltek arról az állatról, amelyik egy 1907-es őszi nyúlvadászat alkalmával eltűnt, melyet hat napra rá találtak
meg egy rókavasban, mely az egyik mellső
lábát fogta meg. A szerencsétlen állat ilyen
hosszú idő alatt igen lesoványodott, ennek ellenére gazdája feltűnésekor még lábra tudott
állni, s rövidesen teljesen felépült.

Mindennek ellenére azért imádjuk, mert
egyéniség. Mert önálló véleménye, akarata
van, és őszintén nem érti, mért nem támogatjuk benne. Ezért szeretettel, de keményen,
néha kegyetlenül kell neki nemet mondanunk.
Imádjuk, mert tojik arra általában, mi mit sze-

retnénk tőle, és külön munka, kihívás és dicsőség számunkra figyelmét megkapni.
Imádjuk, mert bújik, mint a macska, hozzánk is
és falkatársaihoz is. Érintés-centrikus állat és
üvöltés helyett sokszor többet érünk el nála
azzal, ha a hátát megérintjük.
Élelemmel lekenyerezhetetlen. Folyamatosan
fent kell, hogy tartsd köztetek a “képzeletbeli
pórázt”, kiérdemelni figyelmét, közös akciókat
szervezni, játszani, valódi társ lenni. S kiötölni,
miként vedd rá arra, hogy örömmel tegye azt,
ami neked is kellemes és gondmentes.
Miért szeretjük az erdélyi kopót?
Fodor Tamás, a Nimród vadászlap főszerkesztő helyettese szépen fejezi ki: „Azért szeretem,
mert ha ránézek, hazánk gazdag vadászati
története, egész múltja pereg a szemem előtt,
márpedig számomra, ami ősi, régi és magyar,
az majdnem mindig szép és értékes.
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FAJTAISMERTETŐ

„Szerencsésnek mondhatom magam, mert
három erdélyi kopó büszke, fáradhatatlan,
igazi társa lehettem. (Persze szülői felügyelettel ;) ) 16-17-18 évig éltek. Szívósságukkal,
önérzetükkel, játékosságukkal, igazi társ
létükkel életem meghatározói lettek. Az
Ebcsont Masszázs Odú megalakulása is az
ő ihletésükre jött létre. Szerelmes lettem a
fajtába, nem tudom elképzelni nélkülük a kutyatartást. Most egy 5 hónapos büszke gazdija
vagyok és igyekszem mindent megadni neki
is, amit a jelleme és vérmérséklete kíván.”
(Schmidt Henry – Terápiás kutyamasszőr)
Írta, összeállította: Quiqe
források:
https://sites.google.com/site/aproleany/ERDELYI-KOPO
http://kutya.hu/Cikk.aspx?id=7194
http://www.neveletleneb.hu/milyen-kutya-is-az-az-erdelyi-kopo/
Magyarországi Erdélyi Kopó Klub
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SZTÁROK PÓRÁZON

AKTUÁLIS

A PORCKORONGSÉRVRŐL KICSIT
RÉSZLETESEBBEN

SZILVESZTERI ÉGZENGÉS -

A kutyák gerince a miénkhez hasonlóan csigolyákból áll, pontosabban hét nyaki, tizenhárom
háti és hét ágyékcsigolyából. A csigolyák több
ponton is kapcsolódnak egymáshoz többek közt
az ún. ízületi nyúlványokkal valamint a csigolyatestek közti porckoronggal. Minden két csigolya
közt találunk porckorongot, melynek a fő funkciója a két csigolya közti terület ’kipárnázása’,
a gerincet érintő rezgések elnyelése valamint
jelentős mértékben hozzájárulnak az egész gerinc hajlékonyságához. Maga a porckorong két
részből áll, kívül egy rostos gyűrű (anulus fibrosus), belül pedig egy kocsonyás mag található
(nucleus pulposus).
Kialakulását tekintve két sérvtípust különböztetünk meg, a Hansen 1 és Hansen 2-est. Hansen 1-es sérvnél a porckorong rostos gyűrűje
átszakad, a maganyag előtüremkedik a gerinc�csatornába és nyomást gyakorol a gerincvelőre
és/vagy a ki- és belépő idegekre. A betegség
kialakulása gyors, általában kistestű ún. chondrodystrophiás fajtákra jellemző, pl. tacskó, basset hound és egyéb ’hosszú hátú és rövid lábú’
fajtákra és keverékeikre. A Hansen 2-es sérv az
emberi sérvekhez hasonlóan általában lassan
alakul ki, lényege, hogy a porckorong a rostos
gyűrű átszakadása nélkül türemkedik az előbb
említett területekre. Általában idősebb, nagyobb
testű fajtákra jellemző, de bármelyik fajtában
előfordulhat mindkét típus.
A tünetek tág palettán mozognak, hátfájás, púposítás, mozgáskoordinációs zavarok, vizelet
és bélsár ürítési zavarok, a lábak felső (dorsalis) területének húzása a talajon, fókázás stb…
Már az enyhébb tünetek megjelenésénél célszerű állatorvoshoz fordulni, mert ezek gyor-

A kutyatartók nagy része előtt nem ismeretlen a probléma, amit a szilveszter éjjel és az azt megelőző napok okoznak. Nagyon sokat tehetsz azért,
hogy kutyád könnyebben viselje az év utolsó napját kísérő durrogtatást!
Előzd meg a bajt!

VIGYÁZZ KUTYÁDRA, ELŐZD MEG A BAJT!

san súlyosbodhatnak és az idő kulcsfontosságú
a betegség kezelésében.
Különböző kezelési megoldások léteznek, nagyon enyhe esetben a fájdalomcsillapítók segíthetnek, súlyosabb esetben, hagyományosan, a
kezelés glükokortikoidok (szteroidok) adásából
áll, lehetőleg vénásan 3-4 napig, amit gyakran
tablettás formában folytatnak. A betegség műthető is, ebben az esetben a gerincvelőt érintő
összenyomatást sebészileg szüntetik meg, ha
ezen megoldás mellett döntünk, akkor célszerű
minél hamarabb eljutni a megfelelő sebészhez,
mert az idő előrehaladásával nagyban csökkennek a felépülés esélyei. Kiváló megoldás lehet
a Terápiás kutyamasszázs és az akupunktúra
is. Egy 2010-ben napvilágot látott cikk alapján
az akupunktúrás kezelések hatékonyabbnak
bizonyultak a műtétnél olyan kutyák esetében,
akiknél a súlyos tünetek több, mint 48 órán át
fennálltak. (Az angol nyelvű cikk címe: Comparison of decompressive surgery, electroacupuncture, and decompressive surgery followed
by electroacupuncture for the treatment of
dogs with intervertebral disk disease with longstanding severe neurologic deficits).
Sajnos 100%-os módszert senki sem garantálhat, a saját tapasztalataim alapján a páciensek
80-90%-ánál jelentős javulást érhetünk el az
akupunktúrás kezelésekkel viszonylag gyorsan,
még súlyos esetekben is. A módszer nagy előnye, hogy nem invazív, mellékhatásoktól mentes és altatni sem kell hozzá az állatot.Fontos,
hogy a megfelelő információk birtokában döntsünk kedvencünk sorsáról, ha ez a súlyos betegség kialakul.

A kutyák legtöbbje fél a dörgéstől, villámlástól - ugyanígy a petárdák, tűzijátékok
hangjától is. A szilveszteri égzengést ki nem
kerülhetjük - könnyítsd hát meg az átvészelését! A folyamatos durrogtatás óriási
pánikot tud kiváltani a kutyákból. Azok
akár szó szerint árkon, bokron, kerítésen át
menekülnek, hogy megszabaduljanak a félelmetes hangoktól. Sokuk olyan messzire
jut a pánikszerű menekülés közben, hogy

nem talál haza - nem beszélve a főutak, autópályák, vasutak okozta veszélyekről!
Embertársainkat sajnos nem fogjuk tudni
“leszoktatni” a szilveszteri zajongásról, így
nekünk kell idomulni, és megtalálni azokat
a módszereket, amikkel megelőzhetjük a
bajt, átvészelhetőbbé tesszük az éjjelt. Nem
lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ugyanúgy,
mint a betegségeknél, itt is a megelőzés a
legfontosabb!

dr. Szilágyi Máté
állatorvos
AcuVet
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Már napokkal a durrogtatás előtt kezdd el
a “felkészülést”. Vidd el nagyokat sétálni
kedvencedet. Főleg az év utolsó napján fontos hogy napközben egy igazán kiadós sétát
tegyél vele, játszatok, fáraszd le, amen�nyire csak lehet!
Gyakran előfordul, hogy nem csak éjjel, hanem már akár délelőtt elkezdenek durrogtatni. Nagyon fontos, hogy egy-egy durranáskor, mikor kutyánk megrémül, ne kezdd el
babusgatni, vigasztalni! Ezzel csak megerősítenéd benne azt, hogy ezektől a hangok-
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AKTUÁLIS
Ha tudod kutyádról, hogy fél, ne hagyd magára! Ha egyébként nem is, ez alkalommal
kivételesen engedd be a házba magadhoz,
legyetek egy légtérben! Két okból is jó döntés
ez: a Gazda mellett könnyebben megnyugszik
a kutya, másrészt bentről biztosan nem tud
kereket oldani a rátörő pánikban. Akár kint,
akár bent tartózkodik a kutyád, nagyon fontos, hogy rajta legyen a nyakörve, és az
arra akasztott bilétája, mely tartalmazza a telefonszámod! Ha a kertből, vagy a
sétáról meglépne, így a megtaláló könnyeb-

A természetes nyugtatók, a gyógynövényeket tartalmazó készítmények hatásosan segítenek legyőzni a félelmet - akár
párologtató formájában is!

Egy kiadós sétáltatás, sok játékkal tarkítva segít fárasztani a kutyát
Fotó: woodlanddogwalkers.webstarts.com

tól félnie kell. Nem mellesleg Nekünk, Gazdiknak is nyugodtnak kell maradnunk:
kutyánk megérzi, ha feszültek vagyunk, így
szintén visszaigazolást nyer a félelmére.
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ben vissza tudja juttatni Hozzád. Ugyanígy
rendkívül fontos a chip és annak adatainak
maradéktalan megléte!
A félős kutyák számára hatékony kiegészítői
lehetnek a védekezésnek a természetes

nyugtatók, a gyógynövényeket tartalmazó készítmények. A készítményeknek
számos változatából válogathatsz: cseppek,
tabletták, spray-k, de még párologtatók
is léteznek! Mindegyikük jótékony hatást
fejt ki a kutya idegrendszerére, segítenek oldani a feszültséget és a félelemérzetet. Ezek bizonyos fajtáit már napokkal,
vagy hetekkel korábban is el lehet kezdeni
adagolni, így hosszantartó segítséget nyújtanak. Kapható kifejezetten idős kutyák (és
cicák!) számára készült tabletták is, melyek szintén hatékonyan segítenek leküzdeni
a félelmet. Választhatsz teljesen természetes gyógynövénykivonatot is, melyet csak
a kutya eledeléhez kell keverni. A benne lévő
gyógynövényeknek nincsenek mellékhatásai,

és hatékonyan csökkentik a feszültséget és a
félelmet a kutyában.
Sajnos előfordul, hogy a sok elővigyázatosság
ellenére mégis csak megszökik kedvencünk.
Ha megtörtént a baj, azonnal értesítsük
az állatorvosunkat, és a közeli menhelyet. Természetesen ezzel egy időben
kezdjük el mi is keresni a megszokott és
kedvelt helyein!
forrás: kutyabarathelyek.hu
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GASZTRO

GASZTRO rovatunkban mindig valamilyen ízletes és egészséges finomságot
mutatunk be, melyet kedvenceink jóízűen fogyaszthatnak:

ÜNNEPI MÉZES KUTYAKEKSZ
Hozzávalók:
(kb. 2 és fél tepsihez):
• 150 g búzaliszt
• 200 g zabpehely
• 2 evőkanál méz
• 2 tojás
• 150 ml tej
• 1 teáskanál csirke vagy
marhahúsleves
• 1 dl víz

Elkészítés:
A hozzávalókat jól össze kell keverni,
kis tallérokat formázni az összegyúrt
masszából, majd a tepsibe helyezett
sütőpapírra kell tenni őket.
Az előmelegített sütőben 220 fokon 1015 percig kell sütni. Utána a sütő ajtaját
ki kell nyitni, és így hagyni a kekszeket
megkeményedni. Ízlés szerint a kekszet megbolondíthatjuk tálaláskor egy
kis natúr joghurttal.
Jó étvágyat kívánunk!
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HOROSZKÓP
Halak kutyák

KUTYAHOROSZKÓP BAK, VÍZÖNTŐ ÉS HALAK

( január 21. február 20.)

A Bak kutya rafinált, autonóm személyiség, a Vízöntő báránybőrbe bújt
farkas, míg a Halak intuitív négylábú szülötte a kutyavilág kalandora.

Bak kutyák

(december 22. január 20.)
A Bak jegyében született kutya egyetlen
morgás nélkül nyújt segítő mancsot. A Bak
szülöttének jellemét a Szaturnusz határozza
meg. A Föld elemű Bak kutya kitartó, állhatatos és rendíthetetlen, autonóm személyiség, a
végletekig ragaszkodik önálló döntési jogához. A
Bak csillagjegy négylábú szülötte igazából csak
egyetlen dologban képes kiváló eredményeket
elérni, de tisztességesen elboldogul mindennel, amit gazdája megkíván tőle. A Bak kiskutya
nagyon igényli a védelmet és a biztonságot. Ám
előszeretettel próbálgatja karmait, ezek mellé
rafinált, és ha megpróbálja felborítani a falkán,
vagyis a családon belüli rangsort, azt lassan,
módszeresen, szinte észrevétlenül teszi.

A Bak kutya és gazdája
• Nagyon jó a kapcsolata a Bak, a Bika, a Szűz, a
Halak és Skorpió jegyében született gazdikkal.
• Nézeteltérések és nehézségek árnyékolják a
Kos, Mérleg és Rák horoszkópú emberekkel.
• Nem illenek

Oroszlán, Ikrek, Vízöntő és
Nyilas gazdik mellé.
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Vízöntő kutyák
(január 21. február 20.)
A Vízöntő csillagjegy uralkodó bolygója az Uránusz. A jegy szülötte hiába is látta meg kutyaként
a napvilágot, valójában egy farkas - báránybőrbe bújva... A Vízöntő kiskutya barátságos játékos,
könnyen kezelhető, szociálisan érzékeny, de személyisége valójában egy lázadót úttörőt rejt. A
gazdáját ő választja ki magának, és nem fordítva.
Előbb vagy utóbb ő lesz az, aki elnyeri az emberek tiszteletét, mert személyiségéből kiindulva
nem viseli el a szigorú megszorításokat. Ezek
ellenére sohasem tiszteletlen, nem válik szemtelenné, szófogadó, könnyen kezelhető kutya.

A Halak jegyét a Neptun uralja. A víz elemű
jegyben születet kutya nagyon agilis, igazi kalandor, kísérletező szellem. Egyfajta Sherlock
Holmes a kutyák között. A Halak jegyű kutya
hatodik érzéke nagyon fejlett. Intuitív, hiperszenzitív jószág, kiváló intuícióinak köszönhetően mindig megérzi, hogy mi fog történni körülötte. Nagyon érzékeny kutya, csak finoman,
sok türelemmel és megértéssel nevelhető.
A Halak kiskutya nem bírja az egyedüllétet,

emberek közt, társaságban érzi jól magát. Ha
gazdája nem tudja a teljes napot vele tölteni,
feltétlen szerezzen be neki egy másik négylábú
játszótársat!

A Halak kutya és gazdája
• A Halak kutyakapcsolata különösen har-

monikus a Halak, Rák, Skorpió, Bika és Bak
jegyében született gazdikkal.

• Kisebb problémák nehezíthetik kapcsolatukat az Ikrek, Nyilas és Szűz jegyű gazdáikkal.

• Halak kutya nem való Mérleg, Oroszlán,
Kos és Vízöntő emberek mellé.
összeállította Rugó
forrás: háziállat.hu

A Vízöntő kutya és gazdája
• Nagyon jól kijön a Vízöntő, Ikrek, Mérleg, Kos
és Nyilas jegyében születet gazdikkal.
• A jegy szülöttének kisebb
problémái adódhatnak
a Bika, Skorpió, Oroszlán
jegyű gazdákkal.
• A Vízöntő kutya nem
kompatibilis a Szűz, Rák,
Halak és a Bak jegyében
született emberekkel.
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