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A kutya a háziasítás során az emberrel való 

együtt élésre és együttműködésre szelektáló-

dott. Ennek egyik előfeltétele az emberre irá-

nyuló figyelem megléte, így a kutya az ember 

jelzéseit felhasználhatja arra, hogy azok alap-

ján problémákat és különböző feladatokat 

oldjon meg. Ilyen feladat például a széles kö-

rében használt kétutas választási teszt, 

amelyben a kísérletvezető elrejt egy jutalom-

falatot két rejtekhely egyikébe, majd muta-

tással jelzi az alanynak, merre keresse azt. Jelen tesztsorozat célja az volt, hogy 

megvizsgálja a különböző célokra tenyésztett kutyák sikeressége közötti esetleges 

különbségeket ebben a tesztben. 

Az első kísérletben a vizuális kooperációra szelektált munkakutyák (pl. terelőku-

tyák, puska alatt dolgozó vadászkutyák) illetve önálló munkavégzésre tenyészett 

fajták (pl. terrierek, kopók, agarak, nyájőrző kutyák, szánhúzók) teljesítménye ke-

rült összehasonlításra. Mindkét fent említett csoportból 30 - 30 kutya vett részt a 

vizsgálatban, teljesítményüket pedig a kontrollcsoportként alkalmazott 30 keverék 

kutyához lett hasonlítva. Az eredmények azt mutatták, hogy a vizuális kooperációra 

szelektált munkakutyák csoportszinten és egyénileg is jobban teljesítettek, mint az 

önálló munkára szelektált fajták. Érdekes és kissé ellentmondásos eredmény, hogy 

a kontrollcsoportként vizsgált keverék kutyák mindkét fajtatiszta csoportnál gyen-

gébben szerepeltek. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy a keverékek eseté-

ben a fennmaradás (pl. szaporodás) sok esetben épp az embertől független sikeres-

ségen múlik. 

A második kísérlet a kutyák fejformájának anatómiai kü-

lönbségeiből adódó lehetséges eltérésekre koncentrált. Koráb-

bi kutatásokból már kiderült, hogy a kerekded fejformájú, rö-

vid pofájú, inkább előrefelé néző 

szemű kutyák retinafelépítése 

(azaz a szemben található fény-

érzékelő sejtek eloszlása) eltér a 

hosszúkás fejformájú és inkább 

oldalt álló szemű kutyákétól. Ez az anatómiai különb-

ség pedig a kutyák vizuális figyelmében okozott elté-

réseken keresztül befolyásolhatja a mutatásos tesz-
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tekben nyújtott teljesítményt is. Ezen kérdés megvizsgálása érdekében 25 rövidfejű 

és 25 hosszúfejű kutya teljesítménye került összehasonlításra egy mutatásos teszt-

ben. Az eredmények rávilágítottak, hogy ebben a kooperatív helyzetben a rövidfejű 

kutyák valóban sikeresebbek voltak, azaz a tesztekben az egyébként nem kifejezet-

ten a legintelligensebbnek tartott fajták (pl. a mopsz, boxer, masztiff, bulldog) mu-

tatták a legjobb teljesítményt! A legvalószínűbb magyarázat, hogy az előrefelé néző 

szemek könnyebben fókuszálnak egy pontba (például a gazdára vagy a kísérletve-

zetőre). Az eredmények alapján érdekes új felvetés lehet, hogy egyes fajtáknál az 

emberi szelekció nem is elsősorban (illetve közvetlenül) az emberszerűen lapos arc-

berendezésre történt, hanem a figyelmi képességekre, ami csak maga után vonta 

az arc és szem emberéhez hasonlóbb elhelyezkedését. 

 

Az összefoglalót írta: Hegedüs Dorottya 


