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Az ember legjobb barátja
Még mindig vadak a kutyák?
A kutyák valaha vadállatok voltak, és  
maguk ejtették el a prédájukat. Mára azonban 
ők lettek a legnépszerűbb házi kedvencek 
a világon. Ez annak a barátságnak köszönhető, 
amely még a kutyák és a vadászó-gyűjtögető 
emberek között szövődött.

Régi jó barátok
Németországban találták meg 
a legrégebbi olyan maradványokat, 
amikor egy kutyát egy ember mellé 
temettek. A régészek szerint a leletek 
körülbelül 14 ezer évesek lehetnek.

Farkasvér
A kutya legközelebbi 
élő rokona egy vadállat: 
a szürke farkas.
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A munka hősei
A kutyák az évszázadok során egyre 
szelídebbé váltak. Az emberek úgy 
tenyésztették őket, hogy alkalmasak 
legyenek különböző feladatokra. Például 
tereljék a jószágokat, patkányt vagy 
egeret fogjanak, eloltsák a tábortüzet, 
vagy őrizzék gazdáik tulajdonát.

A legkedvencebb kedvenc
Az emberek a II. világháború után 
kezdtek kedvtelésből kutyát tartani, 
amikor egyre többen költöztek vidékről 
a nagyvárosokba. Ott a kutyának már 
nem volt más dolga, mint az, hogy 
a gazdája barátja legyen.
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Fő a változatosság
Hány különböző kutyafajta létezik?
A kutya a legváltozatosabb állatfaj mind 
a méretét, mind a megjelenését, mind pedig  
a viselkedését tekintve. Összesen 339 kutyafajtát 
különböztetünk meg a legapróbb csivavától 
a legnagyobb dán dogig.

A világ legkisebb kutyája
Miracle Milly, a csivava az egyesült államok - 
beli Floridában él. Mindössze 9,65 cm 
magas, és alig fél kilogrammot nyom.

A világ legnagyobb kutyája
Zeus, a dán dog a texasi Bedford 
nevű városban él. Magassága 
1,046 méter. Mindennap megeszik 
12 tál kutyaeledelt, de imádja 
a jégkockát is elrágcsálni.
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A leghosszabb nyelvű kutya
Mochi, a bernáthegyi az egyesült 
államokbeli Sioux Fallsban élt. 
Vélhetőleg az övé volt a világ leg-
hosszabb, 18,58 cm-es kutyanyelve.

A leghosszabb farkú kutya
Keon, az ír farkaskutya 
a belgiumi Westerlóban él. 
Farka 76,8 cm hosszú.

A leghosszabb fülű kutya
Lou, a mosómedvekopó az egyesült 
államokbeli Kansasben él. Fülei 34 cm 
hosszúak. Segítségükkel könnyebben 
olvassa a nyomokat, mivel az orra 
felé söprik a szagokat.
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Ismerkedés kutyamódra
Miért szaglásszák a kutyák egymás hátsóját?
Amikor a kutyák találkoznak, azért szaglásszák 
egymást izgatottan, hogy fontos dolgokat 
tudjanak meg a másikról. Olyan ez, mint  
amikor az emberek kezet ráznak, és egy  
kicsit elbeszélgetnek.

„Örvendek a szaglászásnak”
A kutyák hátsója olyan illatanyagokat 
bocsát ki, amelyek mindent elárulnak 
róluk a többi kutyának. A kutyák 
számára a fenékszaglászás olyan, 
mint az emberek számára a köszönés.

„Az emberek szimata csapnivaló”
A kutyák orrában több mint 220 millió 
szaglóreceptor van, míg az emberi 
orrban mindössze 5 millió.
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„Te is aszpikos marhahúst reggeliztél?”
A kutyák hátsója által kibocsátott 
illatanyagok elárulják, hogy a kutya hím vagy 
nőstény, lehetnek-e éppen kiskutyái, mit 
evett, és hogy boldog-e, vagy rosszkedvű.

„Vettem az adást”
A kutyák orra mögött 
helyezkedik el az 
úgynevezett Jacobson-
szerv. Ez egyenesen 
az agyukba küldi 
a többi kutya szagával 
kapcsolatos információkat. 
Erre azért van szükség, 
hogy a kutyák a többi erős 
szag, például a kakaszag 
mellett is megkapják 
a fontos szagüzeneteket.


