Ne vásárolj Fogadj
örökbe!

Munkánkat az alábbi
módokon segítheti:
• tárgyi adományokkal
(kutyaeledel, meleg takarók,
nyakörv, póráz, jutalomfalat, játék,
kutyaházak, tálak)
• pénzadománnyal
• kullancs- és bolhairtó szerek.
• önkéntes munkával
(kutyák gondozása, sétáltatása)
• ideiglenes befogadóként
(beteg, műtött és kölyök kutyák
számára)
• Szalma a hideg évszakokra
• Kérdezzétek meg bátran a
menhelyen,hogy mivel tudtok segíteni!

Találd meg a két
azonos képet!
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Olvasd el és ismerd meg a kutyád
“Egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél”
( Antoine de Saint-Exupery)

Segítünk, hogy segíthess!
www.tierheimleben-in-not.de

A kutyáknak saját nyelve van,

Tudtad, hogy a
kutyák a farkasok
rokonai?

amit te is megtanulhatsz.

Légy figyelmes a kutyáddal
Adj neki mindig elég
ennivalót és vizet!

Játszó kutya –
ugrik

Évezredekkel ezelőtt az emberek fiatal farkasokat szelidítettek meg és vadászni mentek velük. A farkasok
nagyon okos állatok, segítették az embert a vadászatban. A farkasok őrizték is az emberek táborát, jelezték az
ellenség közeledtét.

Egy megadó kutya
a hátán fekszik

Kutyafajták

Agresszív kutya –
A kutya ha fél – A
farkát behúzza a Barátságos és A farkát felcsapja,
vicsorog és lelapulhasa alá, a fülei
érdeklődő
nak a fülei – ne
lelapulnak
kutya – Egyenesen ül, csóválja gyere a közelembe!
a farkát és
magasan tartja
a fejét

Magyar Agár

Az ember és farkas egymás mellett éléséből alakult ki
évezredek alatt a kutya, ahogy ma ismerjük.

Pumi

Kopo

Kuvász

Mudi

Ezért kell mindenkinek családból egyértelmű parancsokat adni.

1
Minden családtag ugyanazokat
a vezényszavakat
használja.
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Játszani – te kezded és te
is fejezed be a játékot

2

3

Etetés csak
azután, ha a
család evett.

Rendszeresen kell
sétálni
menni

5
Megsimogatni

Legyen saját alvóhelye, ahol nem
zavarja semmi

6

Puli

Figyelj rá, hogy:
1) Nyugodtan ehessen amíg jól nem lakik,
az az ő zsákmánya!

mondod: „jajj” vagy „au” meg fogja jegyezni,
hogy azt nem szabad csinálnia!

2) Soha ne fuss el egy kutya elől amitől félsz,
akkor zsákmánynak tekint. Állj nyugodtan és
ne nézz mereven a kutya szemébe. Vagy
elmegy magától, vagy elviszi a gazdája!

5) Verekedő kutyákat ne akarj szétválasztani
sohasem, csak felnőtt tud segíteni. A saját
kutyád is megharaphat véletlenül!

4) Vigyázz a fogaival: amikor játszatok,
erősebben is odaharaphat, de ezt nem
komolyan teszi, csak játszik. Ha hangosan

Gondoskodj róla,
hogy legyen száraz
helye esőben, hóban.
Gondolj csak arra, ha
neked kellene szélben,
viharban vizesen a
hidegben lenned!

Magyar Vizsla

A kutyákban még mindig sok tulajdonság
van meg az őseikből, a farkasokból

3) Minden kutya más. Ne simogasd rögtön a
fejét felül, engedd, hogy megszaglássza a
kezedet, vakargasd meg az állát!

Ne tartsd láncon, mert
szenved ettől, a falkájában szeret lenni!

Ha aludni szeretne, ne zavard!

A kutyád nem tud
beszélni, mint Te
Ő morog vagy ugat. Ez
nem agresszió, hanem
kommunikáció.

A kutya azonban mint az őse, a farkas, egy olyan állat maradt, aki szívesen él falkában és nem
magányosan. Manapság az ember, a család a kutya falkája.
A kutyának tudnia kell, hol van a helye a falkában. Elfogadja, hogy ki a falkavezér
és hallgat rá.

Ne kiabálj a kutyusoddal és
ne üsd meg soha, ezzel
elvesztheted a bizalmát!

6) Ha először találkozol egy kutyával, sose
nézz a szemébe. A kutyának ez a rangsor
eldöntését jelenti és kihívást a harcra!
7) Először mindig kérdezd meg a kutya
gazdáját, szabad-e megsimogatni, ha
például egy bolt előtt látsz kikötve egy
kutyust!

A morgás
jelentése:
- Hagyd abba, félek Tőled!
- Hagyj békén!
- Menj innen, ez az én zsák
mányom!

Szeretnél egy
kutyát?
Menj el a szüleiddel a legközelebbi állatotthonba,
ott nagyszerű kutyák keresik az új gazdájukat.
Sétálhatsz velük, játszhatsz a kölykökkel.
Ha már elég idős lesz a kutyád, vidd el őt állatorvoshoz
ivartalanítani. Így nem születhetnek kiskutyái és apuka
sem lesz. A menhelyeken rengeteg felnőtt és kölyök
kutya van. Sok kutyát megölnek, ha a menhelyen
nincs elég hely.
Ne vásárolj piacon kutyát, az ilyen kutyák nagyon
gyakran betegek és túl korán elszakítják őket az
anyukájuktól.
Fordulj bizalommal a menhelyhez, szívesen segítenek
Neked és válaszolnak a kérdéseidre!

Az ugatás
jelentése:
- Ki kell mennem…
- Jött egy idegen.
- Éhes vagyok.
- Játssz velem!

