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Kutya törzsadatai Név

Viharsarok Puszta Zsuzsi

Hívó név

Zsuzsi

Életkor

3

Nem

szuka

Törzskönyv
Tulajdonos

Partizer Csaba

Tenyésztő

Erdélyi Károly

Magasság (cm)
Súly (kg)

Statisztikai adatok Tartási körülmények
A kutya tartásának célja

Kertben él 100%-ban,1000m2-en. Kennelbe csak fürdetés után száradás ideig
rakom.
Házőrző és tenyésszuka.

Saját területén lévő közeli kapcsolatainak száma Folyamatosan a családdal együtt él. Ha kéri soha nem tagadjuk meg tőle a
simogatást. Rokonoktól, idegenektől próbálom elzárni,nem mindig türelmes a
ritkán látott rokonokkal,idegenek nem simogatják,mert nem hagyom.(ő sem
szereti)
Saját területén lévő felületes kapcsolatainak
kb.10 ember.
száma
Idegen helyen lévő közeli kapcsolatainak száma Nem szokott idegenekkel kapcsolatba kerülni.
Idegen helyen lévő felületes kapcsolatainak
száma
Elvárások, a kutyával szemben az emberekhez
való viszonyulást illetően a saját területén
A gazda értékelése, az elvárásoknak milyen
mértékben felel meg a kutya

Nem szokott idegenekkel kapcsolatba kerülni.

Más kutyákkal való együttélése

5 kutyám van (4komondor) együtt élnek,nincsenek elzárva egymástól.

Más állatokkal való együttélése

fiam hazahozott egy macskát,bemutatás után őt is elfogadta. Más állatokkal
nem él együtt.
Voltunk vele és a kannal Gárdonyban a kuvasz teszten. Nagyon meg voltam
velük elégedve.
4-6 hónapos koráig jártam vele kutya suliba alap engedelmességet tanult.
Munka vizsgája nincs.

Kutya korábbi jellemvizsgálatai, jellempróbái
Részesült-e a kutya kiképzésben, rendelkezik-e
valamilyen munkavizsgával?

Elérhető
pontszám
5
5

Elért
pontszám
5
5

Közeli zaj iránti közömbösség

10

9

Lövéspróba

10

10

Esernyőpróba

5

4

Bátorságpróba

15

15

Megvesztegethetetlenség

5

5

Területőrzés és Bátorságpróba II.

15

15

Közömbösség egy rendszertelenül elhelyezkedõ 4-5 fős ember csoportban II.

10

10

80

78

Feladatkör

Viselkedés
állatokkal
20

Védõ ösztön és bátorság
45

Általános viselkedés
35

Témakör

Σ

Alaptermészet felmérés

Szűk családot a kutya magáénak tekinti,soha nem bánthatja a családtagokat.
Idegenekkel legyen bizalmatlan,ha kell legyen határozott.
Soha nem bántotta a családtagokat,van egy 5 éves fiam, sokat vannak együtt.
Nagyon védi a gyereket. Idegen nem jött még be hozzánk,elég volt a
megjelenésük. Megvagyok a kutyáimmal elégedve. Feladatukat ellátják.

Közömbösség idegen személy megjelenésekor
Közömbösség egy rendszertelenül elhelyezkedõ 4-5 fős ember csoportban

Rövid leírás
Semleges
Érdeklődő
Semleges
Domináns tartás, figyelem, kitámadás
Pici rezzenés

Rettenthetetlen bátorság
Bizalmatlan

Határozott, aktív védekezési reakció, kiemelkedő teljesítmény

Viselkedés állatokkal
Összpontszám:

A kutya bírálata:

I. Kategória - Kiemelkedő

Kifejezett őrző ösztönnel, jó idegrendszerrel rendelkezik, rendkívüli határozottsággal. A fajta kiemelkedő egyede.

Semleges

