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Köszönetnyilvánítás 
Köszönettel tartozom témavezetőimnek, valamint a lelkes gazda-kutya párosoknak akik részt vettek 
kutatásunkban. A kutatást az OTKA (K 84036) támogatta. 

A kutyás világ régóta sejti, hogy a kutyák képesek megérezni gazdáik hangulatát, felismerni érzelmeiket. De pontosan melyikeket?  

A kutyák tárgyválasztás során preferenciát mutatnak a vidámnak jelölt tárgy iránt, vagyis azt közelítik meg elsőként (Buttelmann és Tomasello, 2013), azonban 

egy negatív érzelemmel jelölt tárgynál, a várakozásokkal ellentétben, nem mutatnak elkerülést (Merola és mtsai, 2013). A korábbi vizsgálatok szerint tehát a 

kutyák a pozitív humán érzelmet felismerik, de a negatívat nem.  

DISZKUSSZIÓ 
Vizsgálatunkkal sikerült egy korábbi probléma kört 

tisztáznunk: a kutyák képesek felismerni gazdáik 

negatív érzelem-kifejező jelzéseit, azonban  ennek 

kimutatásához  feladat helyzet kell. 

 

Az első tárgy megközelítés a kutyák saját 

érdeklődését is tükrözi, míg tárgy behozás során 

gazdáik  preferenciáját követik. 

 

A kutyák életük során feltehetően megtanulták 

felismerni gazdáik különböző érzelemkifejező 

jelzéseit. Megtanulták, hogy azt a tárgyat, amit a 

gazda negatívnak ítél, nem érdemes odavinni hozzá. 

Eredmények 
Csoportonkénti teljesítmény 

Semleges- 
Undorodó 

Semleges- 
Semleges 

*** *** * ** 

első megközelítés 
behozott palack 
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Vidám- 
Semleges 

Vidám- 
Undorodó 

Első megközelítés és behozás során  
eltérő választás 

 

Kimutatható preferencia a 
vidámnak jelölt tárgy felé 

 Behozás esetén a 
„pozitívabbnak” jelölt tárgy 

választása 
 

Felhasznált irodalom 
Buttelmann és Tomasello, 2013. Anim Cogn 16: 137–145,  
Merola és mtsa. 2013. Anim Cogn. DOI 10.1007/s10071-013-0668-1 

Kísérletvezető 

Gazda 

Gazda 

HOZD! 

A gazda a csoportnak megfelelő  2 féle 

érzelmet mutatta.  

 

A gazda a kutyát a „hozd!” paranccsal 
engedte el. 

A vizsgálat menete 

Kontroll csoportként semleges-semleges érzelem párt használtunk, hogy kiderítsük a kutyák 

választását befolyásolja-e szaglásuk jelen vizsgálatban. 

Vidám- Semleges Vidám- Undorodó 
Semleges- 
Undorodó 

Semleges- 
Semleges 

Jutalomfalat helye vastagon szedve 

Feltételezésünk szerint a korábbi vizsgálatokban alkalmazott 

módszer nem megfelelő arra, hogy a kutya a gazda 

preferenciájához igazítsa a saját választását. Ezért mi nem 

csak azt vizsgáljuk, melyik tárgyat közelítik meg a kutyák 

először, hanem azt is, hogy melyiket viszik oda a gazdához. 

Első tárgymegközelítés 

Tárgybehozás a gazda utasítására 

Melyiket válasszam: amelyik nekem tetszik 
vagy amelyik neked? 

Kutyák érzelem-felismerő képességének vizsgálata 
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