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A kutyafélékhez tartozó fajok általában gaz-
dag hangrepertoárral rendelkeznek. A korai 
összehasonlító etológiai vizsgálatok szerint 
(Cohen – Fox, 1976) a vadon élõ fajok ese-
tében minden hangtípus jól körülírható, 
jellemzõ a szociális helyzetekre, és ennek 
megfelelõ kommunikációs szereppel bír. A 
kutya (Canis familiaris) vokális repertoárja 
leginkább abból a szempontból különbözik 
legközelebbi rokonaiétól, hogy a többi hang-
adási formához képest rendkívül megnõtt 
az ugatás szerepe. Még érdekesebb, hogy 
ezidáig a kutyaugatás esetében nem találtak 
olyan jól meghatározható funkciót, amellyel 
ez a hangadási forma a kutya-kutya kom-
munikációban rendelkezhetne. Míg a vadon 
élõ kutyaféléknél az ugatás csak ritkán (pél-
dául kölyökkorban, illetve területvédelemkor, 
[Schassburger, 1993]) jelenik meg, a kutyák 
felnõttkorban is rendkívül gyakran, ismét-
lõdõ szekvenciákban használják az ugatást. 
Sokan mind ez idáig a kutyaugatást kommu-
nikációs funkcióval nem rendelkezõ hiper-
trofizált hangadási formának tartották. Kiala-
kulására többféle magyarázat is született: 
felnõttkorban is megmaradó, neotén tulaj-
donság; relaxált szelekció miatt megjelenõ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
az általános izgatottsági szintet jelzõ viselke-
désforma (Cohen – Fox, 1976). 

Más etológiai vizsgálatokból tudjuk, hogy 
a kutya és az ember sok tekintetben eredmé-
nyesen együtt élõ és együttmûködõ fajnak 
tekinthetõ. A kutya könnyen és erõsen kötõ-
dik az emberekhez, valamint hatékonyan 
képes kihasználni az ember vizuális (pél-
dául Soproni et al., 2002) és az akusztikus 
jelzéseit (Pongrácz et al., 2001). A kutya 
viszonylag könnyen elsajátítja az embertõl 
látott új viselkedési szokásokat, illetve 
problémamegoldó feladatokban is eredmé-
nyesen tanul egy emberi demonstrátortól 
(például Pongrácz et al., 2003). A domesz-
tikáció óta az ember számos speciális célra 
tenyésztett kutyatípusokat, illetve fajtákat, 
mely feladatok ellátása gyakran szükséges-
sé tette a kutya-ember kommunikációt. Ta-
lán nem véletlen, hogy az utóbbi években 
felmerült annak is a lehetõsége, legalábbis 
elméletben, hogy a kutyaugatásnak is lehet 
szerepe a két faj közötti kommunikációban 
(Feddersen-Petersen, 2000; Yin, 2002).

Legalább két, egymást nem kizáró lehe-
tõség adódik arra, miként válhatnak egyes 
jelzések a fajok közötti kommunikáció ele-
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meivé. Eugene S. Morton (1977) úgy találta, 
hogy a madarak és az emlõsök esetében 
vannak olyan alapvetõ akusztikus „szabá-
lyok”, amelyek meghatározzák a kiadott 
hang által közvetített emocionális állapotot. 
Eszerint a mély, érdes hangok a hangadó 
agresszivitását, dominanciáját jelzik, míg 
a magas, csengõ hangokat kiadó egyed 
többnyire szubmisszív, illetve „barátságos”. A 
másik lehetõség, hogy az egyik faj egyedei 
megtanulják egy másik faj egyes jelzéseinek 

„jelentését”. Erre talán a legjobb példával a 
több faj által is felhasználható vészjelzések 
szolgálnak. Különbözõ kísérleti szituáci-
ókban az is elõfordul, hogy emberi szavak 
szolgálnak kommunikációs jelként egyes 
állatok számára (pl. szürke papagáj [Pep-
perberg – McLaughlin, 1996]).

Jelen vizsgálatban arra voltunk kíváncsi-
ak, hogy vajon a kutyaugatás betöltheti-e 
egy kommunikációs viselkedési forma 
szerepét kutya és az ember között. Ennek 
egyik feltétele, hogy az egyes helyzetekben 
a kutyák akusztikailag jól elkülöníthetõen 
ugassanak, amire vannak is kísérletes 
bizonyítékok (Yin, 2002). A másik feltétel 
teljesülésének vizsgálatára vállalkoztunk mi: 
vajon képesek-e az emberek felismerni az 
ugatást hallva a kutya által észlelt helyzetet, 
és/vagy legalábbis felmérni a kutya belsõ 
emocionális állapotát („hangulatát”)? Az 
itt bemutatásra kerülõ kísérletsorozatban 
korábban felvett kutyaugatásokat játszot-
tunk vissza felnõtteknek, és arra voltunk 
kíváncsiak, hogy vajon képesek-e az em-
berek felismerni természetes környezetben 
felvett kutyaugatások esetében a szituációt, 
amelyben az ugatás elhangzott, illetve ezek 
mellett képesek-e a hallottak alapján megítélni 
a kutya lehetséges emocionális állapotát? 
Különbözõ embercsoportokat vizsgálva 
igyekeztünk kideríteni, hogy vajon a kí-
sérletet megelõzõ, kutyákkal kapcsolatos 
tapasztalataik mennyisége és minõsége be-
folyásolja-e azt, ahogyan felismerik, illetve 

jellemzik az ugatások emocionális tartalmát? 
Ennek a kérdésnek a keretében különösen 
érdekesnek tûnt, hogy vajon a vizuális tapasz-
talattal nem rendelkezõ, vak embertársaink 
milyen mértékben mutatnak hasonló 
képességeket. Végül megnéztük, hogy 
az emberek véleményének kialakításakor 
vajon milyen mértékben érvényesülnek az 
ún. Morton-szabályok.

Három kísérlet, hasonló módszertan

Kísérleti alanyainkat három csoportba osz-
tottuk be, annak függvényében, mennyi ta-
pasztalattal rendelkeztek kutyákkal, illetve 
az ugatásokat szolgáltató mudi kutyafajtával 
kapcsolatban. A muditulajdonosok a mudit 
tartó gazdák, illetve ezek családtagjai közül 

1. ábra • A mudi közepes termetû magyar 
terelõkutya. Terelési munka közben gyakran 
hallat ugatást. (Pongrácz Péter felvételei)
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kerültek ki. A más kutyatulajdonosok köré-
be olyanok kerültek, akiknek soha nem volt 
mudijuk, de más kutyafajtát tartottak vagy 
tartanak. Végül a nem kutyások csoportjába 
olyan személyeket soroltunk, akiknek, illetve 
családjuknak soha nem volt kutyájuk. A látási 
tapasztalat szükségességének elemzéséhez a 
kísérleti alanyokat a látási képességük szerint 
soroltuk csoportokba, illetve aszerint, hogy 
vakságuk veleszületett vagy idõközben 
alakult-e ki.

Az ugatásokat harminc felnõtt mudi fajtájú 
egyedtõl gyûjtöttük (1. ábra). A mudi közép-
termetû magyar terelõkutya-fajta, eredetileg 
nyájak, marhacsordák mellett, illetve házõr-
zésre is használták. E fajta esetében mindkét 
feladathoz hozzátartozik az ugatás. 

A hangfelvételeket hat különbözõ hely-
zetben rögzítettük. A felvétel során a kísér-
letvezetõ (22 éves férfi) mellett a gazda is 
jelen volt. A felvételekre többnyire a gazda 
otthonában került sor, kivételt képez a 
kikötve helyzet, ahol a kutyát kivittük egy 
parkba vagy utcára. Az õrzõvédõ helyzetet 
pedig többnyire kutyaiskolában rögzítettük. 
Az egyes helyzetek leírása a következõ: 

Idegen: A kutya számára idegen KV (kí-
sérletvezetõ) megérkezik a kutya lakhelyére. 
Ha kertes házról volt szó, a gazdával történt 
elõzetes egyeztetés szerint a kutya ekkor a 
kertben tartózkodott, a kertkapu nem volt 
bezárva, és a gazda a házban várakozott. 
Lakás esetén a KV becsengetett a bejárati aj-
tónál. A KV megjelenésekor történõ ugatást 
rögzítettük mintegy két-három percen át.

Õrzõvédõ: Ennél a helyzetnél egy segí-
tõre is szükség van. A gazda pórázon tartja a 
kutyát, a segítõ pedig a csibészt alakítja, aki 
megtámadja, fenyegeti a gazdát. A kutyának 
erre bátor fellépéssel, ugatással kell reagálnia. 
Ezt az ugatást rögzítettük egy-két percen át.

Séta: Megkértük a gazdát, hogy tegyen 
pontosan úgy, mintha sétához készülõdne 
a kutyájával. Például vegye elõ a pórázt, 
vegye fel a kabátját, és mondja a kutyának: 

most sétálni megyünk, jó? Ha a kutya ugatni 
kezdett, ezt az ugatást rögzítettük.

Kikötve: Az utcán vagy egy parkban a 
gazda kikötötte a kutyát egy fához vagy 
kerítéshez, majd otthagyta az állatot. A 
KV ottmaradt a kutyával. Amikor a gazda 
eltûnését követõen a kutya ugatni kezdett, 
ezt az ugatást vettük fel.

Labda: A gazda egy labdát tartott a kutya 
elé-fölé, olyan magasra, hogy a kutya ne érje 
azt el. Amikor a kutya ugatva „kérni” kezdte 
a labdát, ezt az ugatást rögzítettük.

Játék: A gazdát megkértük, hogy játsszon 
úgy a kutyájával, hogy az közben lehetõleg 
ugasson (például birkózás, huzakodás, 
kergetõzés). A KV a játék során felhangzó 
ugatást rögzítette.

A hangfelvételeket digitális magnetofon-
nal és nagyérzékenységû mikrofonnal ké-
szítettük. Egy-egy kutyától lehetõleg minél 
több szituációban igyekeztünk ugatásokat 
gyûjteni. Végül minden szituációban 15-15, 
különbözõ kutyától származó ugatásfelvéte-
lünk volt a vizsgálatainkhoz. A felvett anyag 
további elemzése számítógépes programok 
segítségével történt. A felvett ugatások ese-
tében elemeztük a vakkantások közötti idõ-
tartamok átlagát (intervallum), a vakkantások 
leghangosabb komponense frekvenciáinak 
átlagát (csúcsfrekvencia) és az egyes vakkan-
tások alapharmonikus frekvenciáinak átlagát 
(fundamentális frekvencia). Kiszámoltuk 
továbbá az egyes ugatások tonalitását (har-
monikus/zaj arány – HNR).

Az elsõ és harmadik kísérletek résztvevõi 
egyenként 18-18 ugatásmintát hallgattak vé-
gig. Ezekben szituációnként 3-3 különbözõ 
kutyától származó minta szerepelt. A minták 
összeválogatása olyan irányított véletlenszerû 
módszerrel történt, ahol egyetlen résztvevõ 
sem kapta ugyanazt a három mintát ugyanab-
ban a szituációban. A második kísérletben 
ezzel szemben mesterségesen összeállított 

„ugatások” szerepeltek. Ezeket az összes 
begyûjtött minta vakkantásaiból készítet-
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tük. Az egyes mesterséges mintákhoz az 
akusztikai paraméterek szerint válogattunk 
vakkantásokat: mély, közepes, magas funda-
mentális frekvencia; alacsony, közepes, magas 
tonalitás; rövid, közepes, hosszú intervallum 
a vakkantások közé. A három paraméter 3-3 
fokozatának maximális kombinációszáma 
27, eny-nyiféle mesterséges ugatásmintát 
készítettünk el és játszottunk vissza.

A CD-re másolt összeállítást a kísérletve-
zetõ játszotta le a résztvevõknek, akik egye-
sével vagy két-három fõs csoportokban 
hajtották végre a kísérletet. Egy-egy mintát 
kétszer hallgattak meg a résztvevõk, majd 
kitöltötték a számukra kiosztott kérdõív 
megfelelõ helyét (nem látó alanyok esetén a 
kísérletvezetõ töltötte ki a kérdõívet az alany 
válaszai szerint). A résztvevõknek az elsõ és 
a harmadik kísérletben két (szituációra és 
emocionalitásra vonatkozó), míg a második 
kísérletben csak egy (emocionalitásra vonat-
kozó) kérdõívet kellett kitölteniük. Az uga-
tások hangulatát öt, egyenként ötfokozatú 
skálán kellett jellemezni: (1) Agresszivitás; 
(2) Félelem; (3) Kétségbeesés; (4) Játékos-
ság; (5) Vidámság. A második kérdõíven 
pedig minden ugatást be kellett sorolniuk a 
hat megadott szituáció valamelyikébe. 

Eredmények

Elsõ kísérlet: Hogyan kategorizálják kutyás 
tapasztalataik függvényében az emberek az 
ugatási helyzeteket, és milyen hangulatot 
tulajdonítanak a különféle helyzetben ugató 
kutyáknak?

A három kísérleti csoport összehasonlítása 
során kiderült, hogy bár az egyes résztvevõk 
eltérõ tapasztalattal rendelkeztek a kérdéses 
fajtára vonatkozóan, mindhárom csoportban 
ugyanolyan valószínûséggel ismerték fel az 
ugatási szituációkat, valamint a vélt emóció-
kat is igen hasonlóan ítélték meg. 

Véletlenszerû válaszadás esetén a részt-
vevõktõl 17 százalékos teljesítmény lett 
volna várható a helyzetek felismerése során. 

Ezzel szemben alanyaink mindhárom cso-
portban átlagosan mintegy 40 százalékos 
teljesítményt nyújtottak, amely nagyon 
jó „találati aránynak” számít. Ezt követõen 
megvizsgáltuk, hogy van-e különbség az 
egyes szituációk felismerési valószínûsége 
között (2. ábra). A résztvevõk leginkább az 
idegen, az õrzõvédõ és a kikötve helyzetek-
ben felvett ugatásokat ismerték fel. A leg-
gyengébb teljesítményt viszont a labda és 
a séta helyzetek során rögzített ugatások 
esetében mutatták. 

A hangulati értékelés során az idegen 
és az õrzõvédõ helyzetben felvett ugatá-
sok kapták a legmagasabb agresszivitás
pontokat. A kikötve helyzet ugatásmintái 
szignifikánsan magasabb kétségbeesés és 
félelempontokat kaptak, mint a vidámság 
esetében elért értékek. A többi szituáció-
hoz viszonyítva a játék helyzetben felvett 

2. ábra • A három kísérleti csoport egyesítése 
után a helyesen kategorizált ugatások meg-
oszlása a helyzetek között. Az eltérõ betûk a 
szignifikánsan különbözõ helyzeteket jelölik. 
A szaggatott vonal a véletlen szint (16,67 %).
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ugatások kapták a legmagasabb játékosság
pontokat a muditulajdonosoktól. 

Második kísérlet: Függ-e az emberek 
emocionalitásra vonatkozó értékelése a 
kutyaugatás akusztikai paramétereitõl?

Az elsõ kísérlethez hasonlóan itt sem 
találtunk lényeges különbséget abban, 
ahogyan a különféle kutyás tapasztalatok-
kal rendelkezõ alanyok a (mesterséges) 
ugatásminták hangulati értékét pontozták. A 
3. és 4. ábrán példaképpen szemléltetjük az 
agresz-szivitásra és a kétségbeesésre adott 
pontokat az akusztikus paraméterek, illetve 
a csoportok függvényében.

A hallott hang minõségének szignifikáns 
hatása volt mind az öt hangulati skálán. Az 
átlagos frekvencia mind az öt vizsgált emó-
ció megítélésére erõs hatással volt: minél 
magasabb hangot hallottak az alanyok, 
annál kevésbé agresszívnak és annál inkább 
félelemmel telinek, kétségbeesettebbnek, 
játékosnak és vidámnak ítélték. A tonalitás 
az agresszivitás, a félelem és a kétségbeesés 
megítélésére volt szignifikáns hatással. Az 
emberek általában az érdesebb hangzású 
hangokat tekintették agresszívebbnek, míg 
a csengõbb hangokat inkább félelemmel 
teltebbnek és kétségbeesettnek gondolták. 

3. és 4. ábra • Vakkantásokból mesterségesen összeállított ugatások hangulati pontozása. Az 
oszlopok feletti eltérõ betûk a szignifikánsan különbözõ csoportokat jelölik a kategórián belül.
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Végül pedig, minél gyorsabban követték 
egymást a vakkantások, a hangot annál 
agresszívebbnek gondolták az emberek, 
illetve minél lassúbb volt a hallott ugatás 
ritmusa (azaz több idõ telt el a vakkantások 
között), annál magasabb pontszámokat 
adtak a kétségbeesésre, a játékosságra és 
a vidámságra.

Harmadik kísérlet: Befolyásolják-e az 
emberek vizuális tapasztalatai a kutyaugatás 
értékelését?

A születetten vak és a késõbb megvakult 
személyek nagyon hasonló teljesítményt 
nyújtanak a legtöbb helyzet esetében a látó 
alanyokhoz. A leginkább felismert szituációk 
mindhárom csoport esetében az idegen, az 
õrzõvédõ és a kikötve voltak. 

A hangulati értékelés során is javarészt 
azonos eredményeket kaptunk a három kí-
sérleti csoport esetében. A két agonisztikus 
interakciót tartalmazó szituációt (idegen, 
õrzõvédõ) magas agresszivitás pontszámok-
kal jellemezték, míg a játékos szituációt 
magas vidámság és játékosságpontokkal. 
A legérdekesebb különbség az volt a csopor-
tok között, hogy a látó, valamint a látásukat 
életük késõbbi szakaszában elvesztett sze-

mélyek képesek voltak az ugatásokat olyan 
emóciók szerint is pontozni, mint a félelem 
vagy a kétségbeesés.

Értékelés

Eredményeink szerint nincs nagy jelentõsége 
a kutyákról szóló tapasztalatoknak abban, 
hogy az emberek milyen pontossággal isme-
rik fel a helyzethez köthetõ ugatásokat, illet-
ve hogy milyen hangulatúnak tartják azokat. 
A résztvevõk által nyújtott hangulati értékelés 
megegyezik az általános elvárással, miszerint 
például egy idegent vagy támadót ugató 
kutya agresszív belsõ állapottal rendelkezik, 
míg egy kikötve magára hagyott egyed uga-
tása kétségbeesésrõl tanúskodik. Jelen adatok 
alapján úgy tûnik, hogy az ugatás hangma-
gassága és tonalitása hasonló emocionális 
értékelést tesz lehetõvé az ember számára, 
mint ahogyan az emlõsök vagy a madarak 
esetében történik. A születetten vak és a 
késõbb megvakult emberek a látó szemé-
lyekhez hasonló eredményességgel ismerték 
fel az ugatási helyzeteket, a hangulati elem-
zésnél a születetten vak személyek kevésbé 
árnyalt, ám a lényeges elemeket tekintve a 
többiekével megegyezõ eredményt értek el. 

5. ábra • Ugatási szituációk felismerése látó valamint vak személyek esetében.
A szaggatott, vízszintes vonal a véletlenszerû felismerés szintje (16,67 %).
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Eddig csak kevés olyan etológiai vizsgá-
latot végeztek, ahol különbözõ szituációk-
ban hallatott kutyaugatásokat hasonlítottak 
volna össze. Nemrégiben Sophia Yin (2002) 
azt találta, hogy három helyzetet alapul 
véve (szokatlan zaj észlelése, egyedül be
zárva egy szobába, játék) a kutyaugatás 
különbözõ akusztikai formát mutat, ami 
alapja lehet az emberrel való fajok közötti 
kommunikációnak. Dorit Feddersen-Pe-
tersen korábbi megfigyelései is (2000) azt 
sugallták, hogy az ugatás fõképpen az em-
bernek szóló kommunikációs forma. A mi 
vizsgálatunk különlegessége, hogy kellõen 
nagy egyedszámmal és meglehetõsen 
sok ugatásminta bevonásával elsõ ízben 
használtunk embereket az ugatás értelme-
zésére. Eredményeink szerint a résztvevõk 
képesek voltak meglehetõsen pontosan 
kategorizálni az egyes ugatásokat, pusztán 
akusztikus információ alapján. Mivel ebben 
az emberek számára nem állt rendelkezésre 
vizuális információ a kutyáról, arra követ-
keztethetünk, hogy az ugatások egy része 
legalábbis elegendõ információt hordoz a 
kategorizációhoz. Mindezt tovább erõsítik 
a harmadik kísérlet eredményei, melynél a 
vizuális információ nemcsak a tesztek idején 
hiányzott egyes személyeknél, hanem a 
születetten vak emberek sohasem, míg az 
életük során késõbb megvakultak már jó 
néhány éve nem láttak kutyát. 

A várakozással ellentétben eredményeink 
azt mutatják, hogy gyakorlatilag ugyanolyan 
eredményesnek bizonyultak tesztjeinkben 
az ugatásokat szolgáltató mudi kutyafajtát 
jól ismerõ, illetve kutyás tapasztalatokkal 
rendelkezõ emberek, mint a kutyát soha 
nem tartott társaik. Ez a megfigyelés, va-
lamint a vak alanyokkal végzett kísérletek 
arra utalnak, hogy mindenkinek van egy 

„általános ismeretanyaga” a kutyák lehetséges 
viselkedésérõl. Mivel az emberi kultúrában 
széles körben jelen vannak a kutyákról szóló 
ismeretek, történetek, nehezen eldönthetõ 

kérdés, hogy vajon ez a kutya-vonatkozású 
„ismeretanyag” mennyire tekinthetõ örök-
letesnek vagy tanultnak. Anélkül, hogy a 
tanulás befolyásoló hatását megkérdõjelez-
nénk, érdemes figyelembe venni a második 
kísérlet eredményeit is. A kutyaugatás erõs 
hangulati/emocionális töltettel rendelkezik 
az alanyok értékelése szerint, és úgy talál-
tuk, hogy ezeket éppen azok az akusztikus 
jellegzetességek hordozzák, amelyeket felte-
hetõen az emlõsök és madarak nagy része 
hasonló módon képes értelmezni. Eugene S. 
Morton (1977) szerint a mély, érdes hangok 
agresszivitást fejeznek ki, míg a magas, to-
nális hangokból hiányzik az agresszió, ezek 
inkább egy behódoló, barátságos és játékos 
belsõ állapotra utalnak, amely nélkülözi az 
agresszív tendenciákat. Mivel ezek a megfi-
gyelések számos, egymással nem rokon faj 
esetében is igaznak bizonyultak, Morton 
szerint a szabályok legalábbis madarak és em-
lõsök között „univerzálisnak” tekinthetõek. 
Eredményeink nemcsak hogy megfelelnek 
a „Morton-szabálynak”, de sikerült még egy, 
legalábbis a kutyaugatás esetében fontos 
akusztikai paramétert találnunk, amely erõ-
sen befolyásolja az ugatás által közvetített 
érzelmeket: ez a vakkantások között eltelt 
idõ volt. A gyorsan pulzáló ugatást az embe-
rek agresszívnak, míg a lassabban lüktetõ 
ugatásokat agressziótól mentesnek (ezzel 
szemben kétségbeesettnek vagy vidámnak) 
értékelték a résztvevõk. 

Vizsgálatunk kimutatta, hogy az ember 
számára az ugatás erõs emocionális töltettel bír, 
és ez a képesség feltehetõen homológ emlõs 
tulajdonság. Ha az ember képes alapvetõ 
érzelmeket tulajdonítani, illetve felismerni a 
kutyaugatásban, akkor ez lehetõséget kínálhat 
egy interspecifikus kommunikációs kapcsolat 
kialakításához. Mind a természetes, mind 
pedig a mesterséges szelekció során elõnybe 
kerülhettek az „érthetõ ugatású” kutyák. Joe 
M. Macedonia és Chris S. Evans (1993) azt 
feltételezik, hogy az olyan emlõsfajok esetében, 
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valószínûvé (Hauser, 2000).

További fontos szempont a kutya visel-
kedésének evolúciójával kapcsolatban, hogy az 
ugatás esetében megfigyelhetõ helyzetfüggõ 
variabilitás megnövekedése kutyaspecifikus 
tulajdonságnak tekinthetõ. A farkasnál az 
ugatásnak jól körülírt „jelentése” van, és általá-
ban olyan helyzetekben hallható, amikor a 
vokalizáló egyed „tiltakozik”, figyelmeztet 
vagy „veszélyt jelez” (Federsen-Pettersen, 
2000; Schassburger 1993). Az akusztikus jel-
legzetességeket alapul véve a farkasugatás 
jellemzõen az „agresszív” vokalizációk közé 
sorolható, hiszen mély frekvenciájú és érdes 
(atonális) hangról van szó. Ezzel szemben, 
mint láthattuk, a kutyaugatás széles terjedelem-
ben változik mind a frekvencia, a tonalitás 
és számos más változó tekintetében. Mindez 

arra utal, hogy a kutya esetében az evolúciós 
változás lényege éppen abban állt, hogy a 
korábban korlátozott jelentésû farkasugatás 
a „Morton-szabályoknak” megfelelõ változá-
sokon ment át, és ugyanaz a hangtípus kü-
lönféle belsõ állapotok kifejezésére szolgál-
hat. Bár ez a jelenség elsõ ránézésre kézenfek-
võnek tûnik, fontos kiemelni, hogy a termé-
szetben a kommunikációs jelek tekintetében 
általános a törekvés arra, hogy azokat ne le-
hessen összetéveszteni. Épp ezért a farkas 
vagy más emlõs esetében az „agresszív”, illet-
ve „barátságos” állapotot jelzõ vokalizációk 
minden tekintetben igencsak különböznek, 
tehát az általános tendencia épp ellentétes a 
kutya esetében tapasztaltaknál. Ugyanakkor 
az is felvethetõ, hogy az ugatás, éppen azért, 
mert széles spektrumban variálható, sokkal 
finomabban képes kifejezni az egyed belsõ 
állapotát. Így talán nem véletlen, hogy egy, 
egyébként más vonatkozásban is „muzikális” 
evolúciós partner (az ember) kellett ahhoz, 
hogy az ugatás a kutya esetében ilyen irány-
ban fejlõdhetett, hiszen felvethetõ, hogy csak 
megfelelõ képességû „vevõk” esetén nyílik 
mód egy ilyen evolúciós változásra. További 
kutatásainkban érdemesnek tûnik megvizs-
gálni, hogy vajon a kutyák maguk is rendelkeznek-
e eme precíz megkülönböztetési képességgel. 
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