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Ismeretterjesztő könyv a gazdás kutyákról és 

a kóbor kutyákról 
 

 
 

Miért született meg ez a könyv? 
 

Azért, hogy a kutyákról meséljen neked. 
Arról, hogy hogyan él egy kutya, mire van szüksége és hogyan “gondolkodik”. 

 
Ez a könyv a gazdás kutyákról és a kóbor kutyákról szól - valószínűleg láttál már 

kóbor kutyát, talán éppen amikor nyaralni voltatok. Ez a könyv elmondja 

neked, hogy tudsz a kóbor kutyákon segíteni! 
 

Mi mindannyian, te és én, tudunk valamit tenni (talán többet is 

mint gondolnád), hogy a nehéz sorsú kóbor kutyáknak jobb 

legyen. Segítesz te is?  
 

 
 
 

 
 

©A könyv szövege szabadon felhasználható, az író és a 

www.stray-afp.org megjelölésével és az író engedélyével (carienradstake@stray-afp.org). 

mailto:carienradstake@stray-afp.org).
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Kutyabarát országok 
Sok országban kutyabarátok az emberek, ahol a kutyák a család részei. 

Több tízmillió kutya él ilyen helyen! 
 

Ez érthető, hiszen egy kutyával jókat lehet játszani és szaladgálni, vagy akár 

a heverőről együtt nézni a tévét. A kutyád emelett a barátod is, akire mindig 

számíthatsz. Nem számít neki hogy tudsz-e vele beszélgetni vagy sem, ha ő 

számíthat terád, te is számíthatsz őrá!  
 

A gyerekek még egészségesebbé is válhatnak azáltal, hogy kutyájuk van.  Ez egy 

kísérletekkel is bizonyított tény. Azoknak a gyerekeknek, akiknek kutyájuk van, 

kevesebbszer van fülgyulladásuk és kevesebb antibiotikumot szednek. Ez 

meglepő, mert sokan piszkosnak tartják a kutyákat. 

 
 

 
 

‘Egy tökéletes világban minden kutyának van gazdája 

…és minden házban van egy kutya’. 
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Hogyan gondoskodj a kutyádról 
 

Ha van kutyád, akkor azzal törődni is kell. Egy kutyának szüksége van 

élelemre és vízre, és egy száraz helyre, ahol alhat. Egy kutya könnyen és 

gyorsan alkalmazkodik az emberekhez. Például az egyik kutya csak napi 

egyszer eszik, a másik pedig kétszer vagy akár háromszor is. A kutyának 

teljes máshogy működik a gyomra, mint nekünk, embereknek. Mi 

mindenevők vagyunk; eszünk zöldséget, tésztát, kenyeret és húst is. Egy 

kutya is tud többfélét enni – attól függően, hogy a gazdája mit ad neki enni. 

Például nagyon sok kutya csak szárazeledelt kap enni -  ez egy egyszerű 

megoldás a gazda szempontjából. Más kutyáknak főz a gazdájuk vagy abból 

kapnak, amit a család eszik. Tudtad azt, hogy régebben teljesen normális 

dolog hogy volt, hogy a kutyák azt ették, amit a gazdáik?  Ez nem is olyan 

régen még így volt; talán a nagy- vagy a dédszüleid idejében.  

Néhány kutya manapság kutyáknak készült konzervet eszik, vagy beáztatott 

tápot kap. 

 

Mivel a kutya ilyen könnyen alkalmazkodik az emberhez, a kutyák az 

emberek közelében élnek.  

Egy kutya élete nagyban függ attól, hogy melyik országban él. A Nyugat-

Európában élő kutyák többsége a házban lakik, míg Törökországban, 

Görögországban és Marokkóban a szabadban él. A kutyát sok helyen 

családtagnak tekintik, máshol haszonállatnak vagy éppen kártevőnek. 

Különböző emberek különbözőképpen bánnak a kutyákkal, és ez sokban 

függ az illető kulturális hátterétől, vallásától, származásától vagy hogy 

milyen klímájú országban él.   
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Egy kutyának nincsen wc-je a házban, ezért ki kell mennie (ki kell vinni 

sétálni) hogy el tudja végezni a dolgát. Az emberek sokszor kellemetlennek 

találják a kutyasétáltatást, főleg ha rossz az idő – ez talán már veled is volt 

így.  Talán segít, ha belegondolsz abba, milyen az amikor neked kell pisilned 

vagy kakilnod, és nem mehetsz wc-re. Nem túl jó, igaz?   

Képzeld el még azt is, hogy egy kutya milyen rosszul érezheti magát, amikor 

kényszerből a lakásban végezi el a dolgát; és ezzel bepiszkítja a saját 

“fészkét”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Néhány országban a kutyatulajdonsoknak fel kell takarítaniuk az utcán a 

kutyájuk után. Ezért jó, ha zacskót visznek magukkal a kutyasétáltatáshoz.  

 

Az nem lehetséges, hogy egy túl kutyát gyakran vigyünk sétálni – az viszont 

lehet, hogy túl kevésszer. Egy kutyának a séta közben meg is kell mozogatnia 

magát. Az nem túl szórakoztató, ha minden nap ugyanazt a kis kört teszi 

meg. Egy kutya nagyon szívesen szaglászik és szeret új helyeket és dolgokat 

felfedezni. A kutyád nagyon értékeli, ha minden nap egy másik útvonalat 

ismerhet meg!
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Egy kutya nem szeret egyedül lenni 
Ami azt illeti, a kutya leginkább egy csoport tagja szeret lenni – ezt falkának 

hívják. A farkas, a kutya őse is falkában él. Egy családban az együtt lakó 

emberek alkotják a “falkát”. A kutya a legszívesebben veled lenne egész nap! 

Ahogyan neked, úgy a kutyának sem jó, ha egész nap egyedül van. A kutyák 

ennek sokszor vonyítással (= sírással) hangot is adnak. Az is előfordul, hogy 

széttépnek dolgokat, mert nem bírják az egyedüllétet. Sokszor az emberek is 

csinálnak olyasmit, ami nem jó, amikor magányosnak és boldogtalannak érzik 

magukat. A kutyák nagyon boldogtalanok lesznek, ha sokat kell egyedül 

lenniük – éppen ezért örülnek annyira, amikor hazajössz! Egy fiatal (kölyök) 

kutya sokszor nem tud több, mint két óra hosszát egyedül lenni. Egy felnőtt 

kutya körülbelül négy óra egyedüllét után unja le magát… 
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Ki gondoskodik majd rólam?  
Egy kutyának gondoskodásra van szüksége. Például arra, hogy valaki 

odafigyeljen rá, hogy nem sérült-e meg vagy nem beteg-e (aminek a jele lehet 

a begyulladt fül vagy szem, illetve a szájszag, amit fogkő okozhat és az 

állatorvos vagy állatfogorvos kezel)... valahogy úgy, ahogy az együtt élő 

emberek is odafigyelnek egymásra.   

 

 
 

Ugyanis ha beteg vagy, gondoskodásra van szükséged. Egy kutyának szintén. 

Csakhogy egy kutya nem tudja elmondani, hogy beteg: ezt neked, a 

gazdájának kell észrevenni. Egy kutya a viselkedésével hozza tudomásodra, 

hogy beteg: többet alszik, nincs kedve játszani, kevesebbet vagy alig eszik, és 

keveset vagy éppen túl sokat iszik.  
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Látom, amit te nem látsz 
Nem egyszerű észrevenni, hogy egy kutya hogyan érzi magát. Ezt a kutya 

testbeszédének megfigyelésével lehet megtanulni.  

Felismered a képek alapján, hogy hogyan érzi magát a kutya? Az alábbiak 

közül választhatsz: boldog, fél, dühös, nyugodt.  
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Ez a kutya nagyon fél. A farkát behúzta a 

lábai közé és magát összehúzva próbál 

kisebbnek látszani. Nehéz vele 

szemkontaktust teremteni. Azzal segítesz a 

legtöbbet, ha úgy teszel, mintha észre sem 

vennéd őt. 
 

 
Ez a kutya boldog. A teste nyugalmi 

állapotban van, és csóválja a farkát. Mintha 

csak azt mondaná: helló, jössz játszani? Ha a 

testtartása megváltozik, és merev lesz (bár 

továbbra is csóválja  farkát), akkor valószínűleg 

nyugtalan és jobb nem megközelíteni. 
 

 
Ez a kutya nyugodt és jól érzi magát. Ha ő a 

te kutyád, akkor most nyugodtan 

megsimogathatod, például az álla alatt. 

Hogyha valaki más kutyája, akkor kérdezd 

meg, hogy megsimogathatod-e. A kutya 

valószínűleg kíváncsi lesz rád és meg akar 

majd szagolni.  

 
 

 

Hoppá, ez a kutya nagyon dühös. Vicsorog és 

mereven tartja magát. Talán még morog is. 

A farkát felemeli és tulajdonképpen azt 

mondja, hogy megharap, ha közelebb jössz. 

Ne nézz rá erre a kutyára, csak maradj 

nyugodtan állva, amíg a kutya el nem megy 

vagy a gazdája el nem viszi. 



11 

Stray-AFP & AMCF 

 

 

 

Félsz a kutyáktól? 
Sokkal több ember fél a kutyáktól, mint gondolnád. Ha valaki fél a kutyáktól, 

akkor jó tudni, hogy vajon miért? Talán attól fél, hogy egy kutya megharapja. 

Egy kutya valóban haraphat, de ezt szinte soha nem teszi figyelmeztetés 

nélkül. Ehhez persze meg kell tanulni a kutya testbeszédét. Egy kutya mindig 

ad “jeleket”: valahogy a tudomásodra hozza, hogy nem tetszik neki amit 

csinálsz, és kéri, hogy hagyd abba. Ha ezt nem veszed észre vagy ennek 

ellenére is tovább csinálod, akkor a kutya valószínűleg morogni fog és akár 

haraphat is.   
 

 
 

Sok tévhit él a kutyák viselkedésével kapcsolatban, mert az enberek nem 

mindig értik meg a kutyákat. Sok ember úgy gondolja, hogy ha egy kutya 

csóválja a farkát, akkor boldog. A kutya farokcsóválása azt is jelentheti, hogy a 

kutya zavart vagy izgatott. Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, amikor egy ember 

ökölbe szorítja a kezét. Nem üt meg azonnal, de a kéz ökölbe szorítása azt 

jelenti: ez nem oké, hagyd abba! Egy kutya esetében a jelek kombinációjára kell 

odafigyelni: például a farok mozgása, a fül pozíciója, vagy ha a kutya kimutatja a 

fogait és látni-e a szeme fehérjét.  
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Kutyafajták 
Néhány ember azt szeretné, ha a kutyák egy bizonyos módon nézenek ki, egy 

kutyafajta jellegzetességei szerint – ezek az úgynevezett fajtatiszta kutyák. 

Körülbelül 400 különböző kutyafajta létezik. A fajták különböznek például 

nagyság, a fül és a szemek formája, és a szőr típusa szerint. A kutyák farka is 

sokféle lehet: hosszabb vagy rövidebb, felálló vagy lelógó, egyenes vagy 

felpöndörödött.  
 

 
Tudtad-e, hogy ezen tulajdonságok némelyike kellemetlen a kutya számára? 

Néhány fajtának például nagyon lapos orra van, ezért sokszor melegük van vagy 

könnyebben megfáznak. Némelyik kutya olyan ráncos, hogy a bőre állandóan 

gyulladt, ami vakarózással és fájdalommal jár. Vannak olyan kutyafajták, amik 

túltenyésztettek, és sok kutya rossz csípővel vagy túl kicsi koponyával születik, ami 

fájdalmat okoz.  

 

Elég furcsa, hogy sok kutyát úgy tenyésztenek, hogy csak a külsejükre 

koncentrálnak és ezáltal betegek lesznek. Még jó hogy a te szüleidnek nem csak a 

külsőd a fontos, hanem az is, hogy egészséges legyél! 
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Viselkedési szabályok  
A kutyák a 12 év alatti gyerekeket kutyakölyköknek tekintik. A kölyköket pedig 

fel kell nevelni – ezt mondja a kutyák ösztöne. Némelyik kutya szigorúbb a 

többinél, de mindegyikük úgy gondolja, hogy a 12 év alatti gyereknek azt 

kell csinálnia, amit ő akar. A kutyák azonban máshogy gondolkodnak , mint 

az emberek és máshogy is jelzik, hogy mit akarnak. Ezért fontos, hogy az 

apukád vagy az anyukád mindig veled kegyen, amikor a kutyáddal vagy. Ők 

el tudják neked magyarázni, mi miért történik. Vannak szabályok, amihez 

tartanod kell magad, amikor a kutyáddal vagy. Ha betartod a szabályokat, 

akkor soha nem történhet baj. Tanuld meg őket kívülről! 
 

 
 

1.   Ha egy ismeretlen kutyát látsz, kérdezd meg először, hogy meg 

szabad-e simogatnod (még akkor is, ha neked is van kutyád). 

Néhány kutya nem szereti, ha idegenek simogatják – még akkor 

sem, ha te vagy az! 

2.   Ha egy kutya szemébe nézel vagy rámeredsz, azt a kutya támadó 

szándéknak gondolhatja. A kutyák szinte soha nem néznek egyenesen 

egymás szemébe - figyeld csak meg a körülötted élő kutyákat. Ezért 

ne nézz a kutyának egyenesen a szemébe! Ez nehéznek tűnik, de meg 

tudod tanulni, és akkor is látsz majd mindent, ha a kutya “mellett” 

nézel el.  

3.   A futás egy kutyának a vadászatot jelenti. Ha egy kutya felé szaladsz, 

akkor a kutya azt gondolhatja, hogy el akarod őt kergetni, 

fenyegetve érezheti magát és haraphat. Egy kutya számára ijesztő 

lehet, ha egyenesen felé rohansz. 
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4.   Ha pedig éppen egy kutya elől szaladsz, akkor a kutya azt 

gondolhatja, hogy üldözőbe vehet téged, mint egy zsákmányt. Ez 

kezdődhet úgy, mintha csak játék lenne, de te megijedhetsz, ha egy 

nagy kutya rohan utánad. 

5.   Ne öleld át a kutya a nyakát, hanem simogasd meg a hátát vagy 

vakard meg a nyakát az álla alatt. Ha mind a két karoddal átölelsz egy 

kutyát, akkor korlátozva érezheti magát és azt gondolhatja, hogy 

meg kell magát védenie. 

6.   Ne simogasd meg egy kutya fejét, hanem inkább a mellkasát vagy 

a nyakát. Sok kutya nem szereti, ha a fejét simogatják. 

7.   Jó dolog játszani a kutyáddal, de ne játssz olyan dolgokat vele, mint 

például a kötélhúzás vagy a lökdösődés. A kutya ezt nem játéknak 

veszi, hanem azt méri le ezzel, hogy ki a főnök. Ha a kutya győz, azt 

gondolja: én lettem a főnök! Ez egyikőtöknek sem jó.   

8.   A kutya nem a húgod vagy az öcséd, és máshogy kell vele játszani, 

mint a barátaiddal. Például a kutyára nem szabad ráfeküdni, ettől 

megsérülhet. Azt se engedd, hogy a kutya ráddőljön, mert akkor azt 

hiszi, hogy ő a főnök.  

9.   Amikor egy kutya eszik, nem szabad zavarni. Soha ne nyúlj hozzá az 

ételéhez. Ne közelítsd meg a tálját, se a rágócsontját, mert a kutya 

azt gondolhatja, hogy el akarod venni és megtámadhat. Képzeld el mi 

történne, ha valaki a te tányérodat venné el. Például a testvéred 

elveszi a tányérodat, te pedig mérges leszel és vissza akarod szerezni. 

Egy kutya ugyanezt teszi, és meg is haraphat – logikus, igaz?  

10. Ne ébreszd fel az alvó kutyát! Egy hirtelen felébresztett kutya 

megrettenhet és tévedésből moroghat vagy haraphat. Gondolj 

csak arra, te mit tennél, ha téged ébresztene fel valaki az éjszaka 

közepén – te is megijednél vagy dühös lennél, mert éppen szépet 

álmodtál.   
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11. Ne feküdj rá a kutya párnájára vagy a fekhelyére. Ezek azok a 

helyek, ahová a kutya visszahúzódhat, ha nyugalomra vágyik. Ha 

nem hagyod békén a kutyát, akkor agresszívan reagálhat. Ez 

nagyon gyorsan is történhet, ha a kutya úgy érzi, hogy nem tudja 

elkerülni ezt a helyzetet. Ez előfordulhat akkor, amikor a helyén 

fekszik és miattad nem tud elmenni. Ez esetben csak egy 

lehetősége van... Jaj! A kutya fekhelye tulajdonképpen olyan, 

mint a saját szobád. Néha te is magadban szeretnél lenni és nem 

szeretnéd, ha zavarnának. A kutyád is így van ezzel.   

12. Ha valami baj van a kutyáddal, ne próbáld meg egyedül megoldani, 

hanem hívd oda a szüleidet. Ha a kutyád elvette a játékodat, akkor ne 

próbáld meg visszavenni, hanem kérj segítséget. Ha a kutya nem teszi 

azt, amit akarsz, akkor ne kiabálj vagy ráncigáld a kutyát. Kérd a szüleid 

segítségét. Így helyesen cselekszel és a kutya soha nem fog 

megharapni! 
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Láncra vert kutya 
A kutyákat a különböző országokban különbözőféleképpen tartják. A legtöbb 

forró klímájú országban a kutyáknak kint van a helyük. Néhány országban a 

kutyák csak a  kertben lehetnek, máshol felmehetnek a teraszra is. Van, ahol a 

kutya láncon van, és van ahol az utcán él, és a tulajdonosa nem igazán törődik 

vele. Ezt nem jó látni, és ha ilyen élményben van részed a vakációd alatt, az 

valószínűleg elrontja a nyaralásod.  
 

 

Egy kutyának szörnyű láncra verve élni. A kutya természeténél fogva arra 

vágyik, hogy fusson, játsszon és szaglásszon. Ezt pedig nem tudja megtenni, 

ha láncra van kötve. Talán néhány métert meg tud tenni előre és hátra, és egy 

idő után kiismeri a terület minden milliméterét… Soha nem történik semmi, 

nincsen semmi szaglászni való, sem egy másik kutya, akivel játszani lehetne… 

Olyan, mintha téged zárnának be, mondjuk a vécébe… Én halálra unnám 

magam.    

 

Tudod-e, hogy a te hazádban is sok kutya láncra kötve él? Ez nem kéne hogy így 

legyen, igaz? 
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Kóbor kutyák – sok-sok kóbor kutya 
Ennél azonban van még rosszabb is: sok-sok kutyáról egyáltalán senki sem 

gondoskodik. Őrájuk senki nem figyel, mert nem tartoznak senkihez, nincs 

gazdájuk. Ezek a kutyák az utcán élnek és kóbor kutyáknak hívják őket. Talán 

már láttál ilyen kutyákat. Ezek a kutyák senkitől nem kapnak sem enni, sem 

inni, hanem nekik kell gondoskodniuk saját magukról. Ha betegek lesznek, 

nem kapnak gyógyszert vagy ellátást, hanem saját maguktól kell rendbe 

jönniük. Mivel gyakran éheznek vagy szomjaznak, sok kóbor kutya 

megbetegszik és elpusztul. Képzeld csak el, ha téged senki sem szeretne ezen 

a világon és senki sem gondoskodna rólad, amikor beteg vagy – az nagyon 

rossz lenne!   
 

Ezért jött létre a Stray Animal Foundation Platform (Kóbor Állatok Alapítványi 

Platform), röviden Stray-AFP. Mi, az alapítvány tagjai, mindent megteszünk 

azért, hogy ezeknek a kóbor állatoknak jobb sorsuk legyen.  Ez a könyv is ezért 

született, hogy te mindent megtanulj a kóbor kutyákról. Legfőképpen azt, hogy 

hogyan tudsz nekik segíteni!  
 

 
 

Gondolod, hogy a szüleid segítenének nekünk? Ha igen, akkor mondd el 

nekik, hogy van egy weboldalunk és együtt sikerül elérnünk, hogy ne kelljen 

több kóbor állatnak szenvednie a világon! Segítesz?   

 
 

o Nem 

o  Igen 
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Néhány nyugat-európai országban, például Hollandiában és 

Németországban, szinte nincsenek is kóbor állatok. Előfordul ugyan, hogy 

egy kutyát a gazdája kiköt egy fához és sorsára hagyja, de ezután a kutya 

bekerül egy menhelyre, ahol ellátják, amíg új gazdája nem lesz. 

Körülbelül 650 millió kutya él a világon, ebből 350 millió kóbor kutya. Ez 

hihetetlenül sok, igaz?  

Tudod, hogy miért van ennyi kutya? Azért, mert az emberek nem tesznek róla, 

hogy a szukák ne szülhessenek kölyköket. Minden szuka kutyának évente 

kétszer születhetnek kölykei, körülbelül nyolc kölyök minden alkalommal. 

Ezeknek a kölyköknek körülbelül a fele szuka. Ezek a szukák is kölyköket fognak 

majd szülni, amikor felnőnek. Azok a kölykök is újabb kölyköknek adnak majd 

életet… és ez így megy tovább. Számold csak ki, hogy hány kölyköt hoz a 

világra egyetlen kutyamama és –papa páros, tíz év alatt: 
 

16 – 32 – 48 – 60 – 76 – 92 – 108 – 124 – 140 – 156 
 

De ez még nem minden… Mert ha ezek a kölykök felnőnek, akkor majd a 

felének (a szukáknak) megint lesznek kölykeik… húha, ki tudod ezt 

számolni? 
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Miért pusztul el sok kóbor kutya? 
Egy kölyökkutya vagy egy egész alomnyi kiskutya persze nagyon aranyos,  

játékos és kedves… a baj csak az, hogy nagyon sok kölyök születik. Nincs elég 

élelem a számukra és nincs elég ember, aki foglalkozzon velük. Ezért a 

legtöbb kóbor kutya elpusztul a szomjúságtól vagy az éhségtől. 

Elpusztulhatnak attól is, hogy senki sem viszi őket állatorvoshoz, ha 

megbetegszenek, vagy pedig elüti őket egy autó.  

Így hát a kóbor kutyák többsége (fiatalon) elpusztul – ez ellen pedig tehetünk 
valamit! 

 

 

 
 

 
 
 

Ezért olyan fontos, hogy az emberek tegyenk róla, hogy a kutyáknak ne 

lehessenek kölykeik. Az állatorvos ivartalanítja (megoperálja) a szukákat és a 

kanokat, hogy ne lehessenek kölykeik. Ez nem egy nagy műtét, de egy kutya 

operációja ezer másik kutyát (a leendő leszármazottait) ment meg a kóbor 

élettől és az esetleges korai haláltól. Szóval megéri a műtét, ugye? 
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A kóbor kutyák és az élelem 
A kóbor kutyák az utcán kutatnak élelem után és többnyire az emberek 

ételének maradékát eszik. A kóbor kutyáka és macskákat gyakran láni 

éttermek környékén is. Sok országban a szemetet kupacokban vagy 

zsákokban teszik az utcára. Indiában például sokan eldobálják a szemetet az 

út szélén, amiben aztán kutyák (és szarvasmarhák) keresgélnek, élelem 

után kutatva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahol sok szemét van az utcán, oda gyűlnek a kóbor állatok – ezt talán már 

te is láttad, talán amikor nyaralni voltatok.  

Minden országra igaz, hogy akkor segítesz a kóbor állatokon, ha nem engeded, 

hogy szemét heverjen szanaszét az utcán. A szemét még több kóbor állatot 

vonz, akiknek kölykeik lesznek és tovább növelik a szenvedő állatok számát. Ez 

talán kegyetlenül hangzik, hogy a kóbor állatok ne találjanak (könnyen) 

ennivalót, de sajnos minél több az élelem, annál több állat fog szenvedni. 
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A kóbor kutyák számának csökkentése 
Sok ember szeretne segíteni a kóbor állatokon. Ennek az egyik módja, hogy a 

külföldi kóbor kutyákat hazaviszik a saját országukba és ott gazdához juttatják 

őket. Ez igazán csodálatra méltó és nagyon jó érzés egy kutyának gazdát 

találni. A baj csak az, hogy körülbelül 350 millió kóbor kutya van a világon, 

akiknek gazdára lenne szüksége. Honnan lesz mindannyiuknak gazdája? 

 
Egy másik lehetőség, hogy mind a 350 millió kóbor kutyának helyet találunk 

az állatmenhelyeken. Ehhez azonban nagyon sok menhelyre és pénzre lenne 

szükség. Ami azonban még fontosabb: a kutyák be lennének zárva, amit 

valószínűleg nehezen viselnének a szabad élet után… A szabad életből egy 

kis kennelbe kerülni nem lehet túl jó érzés.  
 

A Stray Animal Foundation Platform azt szeretné, ha az országok helyben 

oldanák meg a kóbor kutyák problémáját. Ennek az egyik módja az embereket 

ráébreszteni arra, hogy okos dolog minél több kutyát megműttetni, hogy minél 

kevesebb kiskutya szülessen. Ezért a mi javaslatunk az, hogy ha egy kóbor 

kutyának segíteni akarsz, akkor vidd el az állatorvoshoz a műtétre. Ez nemcsak 

ezt a kutyát kíméli meg a szenvedéstől, hanem azt a sokszáz kiskutyát is, akik tőle 

születnének! 

 

Egy másik előnye a műtétnek, hogy az állatok kevesebbet fognak verekedni 

(harcolni a szukákért) és békésebben fognak csapatban élni, ami így kevesebb 

problémát okoz a környéken. Az emberek valószínűleg toleránsabbak lesznek 

velük és kisebb az esély rá, hogy elüldözik őket.  
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Mit tehetek én?  
Elszomorodtál egy kicsit, amikor ezeket olvastad? Meg tudom érteni… A világ 

nem mindig rózsaszín… de Te is tehetsz azért, hogy a kóbor kutyáknak jobb 

életük legyen. Hogyan? Úgy, hogy ezeket a dolgokat megérted és betartod: 
 

 
1.   Minden kutyának szüksége van gondoskodásra és szeretetre 

(“Sz vitamin”-ra, ahol az “Sz” szeretet jelent). 
 

 

 
 

 

2.   Minden kutyával a korábbaiakban leírt szabályok szerint 

viselkedj. Ha a barátaid nem tudják, hogy kell egy kutyával 

bánni, akkor mondd el nekik a szabályokat. 
 

 
3.   Tegyél róla hogy a kutyák megkapják, amire szükségük van: 

enni- és innivaló, búvó- és alvóhely, egy játszótárs és napi 

többszöri séta. 
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4.   Hogyha egy bajban lévő kutyát látsz, segíts rajta! Mondd el a 

szüleidnek és segíts a kutyán azzal, hogy állatorvoshoz viszed, és 

megműtteted. Ne fordítsd el a fejed, ha bajban lévő állatot 

látsz, amikor nyaralni vagy – sokszor igenis tehetsz valamit a 

kóbor állatokért. Én egy olyan világról álmodom, ahol nem 

szenvednek a kóbor kutyák. Remélem, hogy neked is ez az 

álmod! 
 

 
5.   Nézd meg a weboldalunkat (www.stray-afp.org), keresd meg a 

kifestőket vagy olvasd el az érdekes cikkeket. Mondd el a 

felnőtteknek, hogy ők is sok érdekes információt találhatnak ezen 

az oldalon. 

Csak rajta!! 
 

Remélem, hogy ebből a könyvből nagyon sokat tanultál a kutyákról és a 

kóbor kutyákról. Őrizd meg ezt a könyvet, hogy el tudd olvasni megint, ha valamit 

elfelejtenél. Akár kölcsön is adhatod ezt a könyvet valakinek, aki még nem tud 

annyit a kutyákról, mint te. 

http://www.stray-afp.org/
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Segítesz nekünk, hogy segíthessünk a 
kóbor állatokon? 
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Hogyan tudsz a kóbor kutyákon segíteni? 
A könyv további részében egy tesztet találsz majd, egy kutyaismereti vizsga.  

Mielőtt ezt kitöltöd, megígéred, hogy egész életedben a kóbor kutyák barátja 

leszel? Ha igen, akkor írd rá a neved a következő oldalon található ígéret 

oldalra és írd alá! Ez egy komoly ígéret, úgyhogy gondold meg mielőtt aláírod.   
 

 
Utána kitöltheted a tesztet. Ha mindent megjegyeztél, amit ebben a könyvben 

olvastál, akkor megkapod a diplomát kutya- és kóbor kutya-ismeretből. 
 
 

 

 
 
 

 
Mint minden vizsgánál vagy tesztnél, akkor van a legnagyobb esélyed a jó 

eredményre, ha most rögtön, a könyv elolvasása után nekivágsz. Ha nem 

megy jól a válaszadás, akkor nyugodtan olvasd végig a könyvet még egyszer 

és utána próbáld meg kitölteni a tesztet! 
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Ígéret, hogy egész életemben 

a kóbor kutyák barátja leszek! 
 

 
 

Én, ………………………………………………………………………………………….……….(név), 

született …………………………………………………………………… (születési dátum), 

megértem, hogy: 

1.   A kóbor kutyák is a világ részei. 

2.   Minden kutyának, éljen akár egy házban vagy az utcán, szüksége van 

figyelemre és gondoskodásra. 

3.   A legjobb módja annak, hogy a kóbor kutyákon segítsünk, az, ha 

minél kevesebb kóbor kutya születik.  

4.   Hogyha szeretnél egy kutyát, legjobban teszed, ha örökbefogadsz 
egyet a menhelyről.  

5.   Én tudok segíteni a kóbor kutyákon, azzal, hogy ezt mindenkinek 
elmondom. 

 
Miután aláírtam ezt az ígéretet, megcsinálhatom a kutyaismereti tesztet. 

Ezzel az aláírással megígérem, hogy a viselkedési szabályokat betartom és 

ahogy csak lehet, segítek a kóbor kutyákon. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. …………………………………………. 
 

Aláírás Dátum 
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Kutyaismereti vizsga, első rész 
1. kérdés 

Jót tesz-e az a gyerek egészségének, ha egy kutya van otthon? 

a.    Nem, tudományosan bizonyított, hogy ez árt a gyereknek 

b.   Nem, tudományosan bizonyított, hogy ez árt a kutyának  

c. Igen, tudományosan bizonyított, hogy ez jót tesz a gyerek 
egészségének  

 
2. kérdés 
Hányszor kell egy kutyát sétáltatni egy nap? 

a. kétszer 

b.   háromszor 

c. négyszer 

 
3. kérdés 
Hány óra után unja el magát egy felnőtt kutya otthon egyedül? 

a. egy órát 

b.   két órát 

c. négy órát 

 
4. kérdés 

Hogyan él legszívesebben egy kutya? 

a.  egy családban, együtt egy másik kutyával  

b. egy állatmenhelyen, több másik kutyával 

együtt  

c.   a szabad ég alatt, egy kennelben 

 
5. kérdés  
Mit teszel, ha azt látod, hogy egy kutya fél? 

a. úgy teszel, mintha a kutya ott sem lenne 

b.   odamész hozzá és próbálod megnyugtatni 

c. átöleled a nyakát 
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6. kérdés 
Mit teszel, ha egy kutya morog? 

a. elindulsz a másik irányba, hogy a kutya lássa, hogy minden 

rendben  

b.   nagy ívben elkerülöd a kutyát 

c. csendben állsz és nem nézel a kutyára 
 

 
7. kérdés 

Hogyan hozza a tudomásodra a kutya, ha valami nem tetszik neki? 

a.   a kutya lelapul 

b.   a kutya halkan morogni kezd 

c.   a kutya a hátára hemperedik 
 

 
8. kérdés 

Melyik fültípus nem természetes eredetű a kutyáknál? 

a. kicsi, gömbölyű fül 

b.  csúcsos, felálló fül 

c.   lelógó fül 
 

 
9. kérdés 

Miért tehet rosszat egy kutyának a tenyésztés? 

a. mert egészségügyi problémái lehetnek 

b.   mert nem mindegyik kutya szeretne hosszú farkat 

c. mert egy hideg országban élő kutya nem szeretne rövid szőrt 
 

 
10. kérdés 

Mit tehetsz azért, hogy az emberek megértsék a kutyákat? 

a. semmit sem tehetsz, mert túl fiatal vagy 

b.   elmondhatod a barátaidnak a viselkedési szabályokat 

c. a kutyának kell megtanulniuk jobban kifejezni magukat 
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11. kérdés 

Mit gondol egy kutya rólad, ha egyenese a szemébe nézel? 

a. szemtelem – talán verekedni akarsz? 

b.   kedves – ő is kedvesen fog rád nézni 

c. furcsa – nem érti, mit szeretnél 
 

 
12. kérdés 

Mit gondol egy kutya, ha egyenesen felé rohansz? 

a. szuper, játszunk! 

b.   ó jaj, ez kergetni akar, meg kell védenem magam  

c. helló, itt jön egy zsákmánynak való, jól megkergetem 
 

 
13. kérdés 

Szereti-e azt a kutya, ha mindkét karoddal átöleled? 

a. nem, a kutya ettől megijed, azt hiszi, hogy uralkodni akarsz felette 

b.   igen, a kutya is átölel téged, a két mellső lábával 

c. nem, egy kutya nem szereti, ha ölelgetik vagy puszilgatják 
 

 
14. kérdés 

Mi a legjobb módszer, ha meg akarsz simogatni egy kutyát? 

a. megsimogatni a fejét 

b.   megvakarni a mellkasát  

c. megvakarni a pofáját  
 

 
15. kérdés 

Mit tehetsz, ha egy kutya eszik? 

a. leülhetsz a tálja mellé és figyelheted hogyan 

eszik  

b.   a kutyát békén kell hagyni, amikor eszik 

c. elveheted a tálját, hogy holnapra is maradjon étele 



Stray-AFP & AMCF 

30 

 

 

 

16.kérdés 

A kutyád a fekhelyén alszik. Szabad-e zavarni? 

a. hát persze, én is mellé heveredek 

b.   inkább nem, bár sok kutyát nem zavar, ha odamegyek  

c. nem, minden kutyának szüksége van egy nyugodt 

helyre 
 

 
17. kérdés 

Mit tegyek, ha nem tudom, hogy hogyan viselkedjek egy kutyával? 

a. tedd azt, amit jónak gondolsz 

b.   hagyd hogy a kutya megmutassa, mit szeretne 

c. kérdezd meg a szüleidet 

 
18. kérdés 
Mit jelen az, ha egy kutya csóválja a farkát? 

a. a kutya boldog vagy zavarja valami 

b.   a kutya mindig vidám és boldog 

c. ez semmi különöset nem jelent 
 

 
19. kérdés 
Miért olyan fontosak a viselkedési szabályok? 

a. különben a kutya nem tudja, hogyan kell viselkednie 

b.   különben az emberek nem tudják, hogyan kell egy kutyával 

viselkedniük 

c. mert az emberek szeretik a szabályokat  
 

20. kérdés 

 Mit jelent az, hogy egy kutya ivartalanított?  

a. a szukának nem lehetenek kölykei 

b.  a kan nem tud több kiskutyát 

nemzeni 

c. az a és a b válasz is jó 
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Kóbor kutya-ismeret, vizsga második rész 
1. kérdés  

Jó élete van-e egy kutyának, ha láncra kötve él? 

a. igen, mert kint van egész nap, azt szeretik a kutyák  

b.   nem, semmit nem tud csinálni és unatkozik 

c. igen, élvezi a napsütést és az esőt 

 
2. kérdés 
Hány kóbor kutya él a Földön? 

a. 100.000.000 (100 millió) 

b.   350.000.000 (350 millió) 

c. 650.000.000 (650 millió) 

 
3. kérdés  
Hány kiskutyája lesz egy szuka kutyának kutya öt év alatt? 

a. 16 

b. 48 

c. 76 

 

4. kérdés 
Miért olyan fontos, hogy ivartalanítsuk a kutyákat? 

a. Azért, hogy a kóbor állatok ne szenvedjenek. 

b.   Azért, mert nincs sok ember, aki gondját tudná viselni a 

kutyáknak  

c. Az a és a b válasz is jó. 
 

 
5. kérdés 

Miért van annyi kóbor kutya a világon? 

a. Azért, mert az emberek nem ivartalaníttatják a kutyáikat  

b.   Azért, mert a kutyák annyira szeretnek együtt lenni  

c. Azért, mert az emberek tenyésztik a kutyákat 
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6. kérdés 

Mi történik a legtöbb kóbor kutyával? 

a. Elpusztulnak az éhség, szomjúság vagy betegség miatt 

b.   Boldogan és sokáig élnek   

c. Röviebb ideig élnek, mint a gazdás kutyák, de boldog 

életük van 

 
7. kérdés 
Mit tegyél, ha látsz egy kóbor kutyát? 

a. Adj neki enni. 

b.   Vidd el az állatorvoshoz, hogy ivartalanítsák   

c. Semmit, semmit sem tehetsz 

 
8. kérdés 
Melyik weboldalon találsz információt a kóbor kutyákról és kutyás 
kifestőket? 

a.   www.stray-afp.nl  

b.   www.stray-afp.eu 

c. www.stray-afp.org  
 

9. kérdés 

Hogyan találnak ennivalót a városokban a kóbor kutyák? 

a. megeszik azt, amit az emberek kidobnak  

b. koldulnak ételért 

c. növényeket esznek, mert nincs más 
 

 
10. kérdés 

Mi a legjobb módja annak, hogy csökkentsük a kóbor kutyák számát? 

a. Állatmenhelyekre zárjuk be őket 

b. Elérjük, hogy kevesebb kutya szülessen 

c. Más országokba visszük el őket és gazdát keresünk nekik 

http://www.stray-afp.eu/
http://www.stray-afp.org/
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A vizsga után 
Nahát, ez kemény munka volt! 

 

 
Ha van kedved, a vizsga után színezd ki ezeket a kifestőket! 
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Kösd össze a betűket 1-től 41-ig és színezd ki a képet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f7 

 
ts • 

http://www.myfreecolouringpages.com/dot2dot/dog-dot-to-dot/dog_dot_to_dot1.htm
http://www.myfreecolouringpages.com/dot2dot/dog-dot-to-dot/dog_dot_to_dot1.htm
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Ez a kutya nagyon szeretne eljutni az ennivalójához. 

Segítesz neki végigmenni a labirintuson? 
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Kutya- és kóbor kutya ismereti diploma 
 

          Diploma  
 
 

 
 

............................. 

részére 
 
 
 
 
 

 
Az Animal Foundation Platform elnöke  

dátum: ............................... 
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Kutyaismereti vizsga - megoldás 
 

(maximum 6 hibád lehet) 

1. C 6. C 11. A 16. C 

2. C 7. B 12. B 17. C 

3. A 8. B 13. A 18. A 

4. C 9. A 14. B 19. B 

5. A 10. B 15. B 20. C 
 

Kóbor kutya-ismereti vizsga - megoldás 
 

(maximum 3 hibád lehet) 

1. B 6. A 

2. B 7. B 

3. C 8. B 

4. C 9. A 

5. A 10. B 
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