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Anotacija. 2000–2002 m. Žemutinės Saksonijos teisės aktai numatė, kad tam tikros šunų veislės turi būti 

traktuojamos kaip pavojingos, ir joms turi būti taikomos kontrolės priemonės. Išimtys buvo galimos tik tuo 

atveju, jei šunys išlaikydavo standartizuotą testą. Ankstesniame tyrime analizavome 415 šunų, priklausančių 

veislėms, kurioms taikomi teisės aktai, testų rezultatus. 95 % šunų netinkamose situacijose nerodė sutrikusio 

agresyvaus elgesio ar agresyvaus elgesio požymių. Kadangi tuo metu negalėjome sudaryti kontrolinės 

grupės, rezultatus galėjome palyginti tik tarp veislių, kurioms taikomi teisės aktai. Šį kartą atliekant tyrimą, 

kartu buvo testuojami ir auksaspalviai retriveriai, kurie ir buvo naudojami kontrolinei grupei sudaryti. 

Temperamento testas buvo atliktas su 70 auksaspalvių retriverių. Testo atlikimo tvarka: veterinarinis 

patikrinimas, mokymosi testas, šuo-žmogus, šuo-aplinka ir šuo-šuo kontaktas situacijos bei paklusnumas. 

Situacijos paaštrėjimo lygiai, pasireiškus agresyviam elgesiui, buvo vertinami 1–7 balų skalėje. Iš viso 

58,57 % šunų apskritai nesielgė agresyviai (jų elgesys atitinka 1 balą). 40 % elgėsi agresyviai, tačiau jų 

agresyvumas atitinka 2 balus pagal nusistatytą skalę, o 1,43 % elgėsi agresyviai ir jų agresyvus elgesys 

atitiko 5 balus. Iš viso 98,57 % šunų netinkamose situacijose reagavo tinkamai, o 1,43 % elgėsi agresyviai. 

Pagal ankstesnio tyrimo duomenis, 95 % gyvūnų netinkamose situacijose reagavo tinkamai, o 5 % 

komunikavo pernelyg agresyviai arba elgėsi agresyviai. Lyginant auksaspalvius retriverius ir šunų veisles, 

kurioms taikomi teisės aktai, nepastebėtas joks reikšmingas skirtumas. Mokslinio pagrindo taikyti teisės 

aktus, reglamentuojančius „pavojingas“ veisles, nėra. Todėl Žemutinėje Saksonijoje tokie teisės aktai buvo 

atšaukti, veislių sąrašai panaikinti. © 2008 Elsevier Inc. Visos teisės saugomos. 

 
 

be jokios priežasties. Todėl šių veislių veisimui ir laikymui 

pradėtos taikyti kontrolės  priemonės. Šių  apribojimų  išimtys 

2000 m. liepą–2002 m. liepą Žemutinėje Saksonijoje, 

Vokietijoje, galiojo Pavojingų šunų aktas. Tuo metu valdžios 

institucijos manė, kad tam tikros šunų veislės yra itin pavojingos 
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buvo taikomos tik tuo atveju, jei šunys išlaikydavo 

standartizuotą temperamento testą. Šis testas buvo sukurtas 

aptikti gyvūnus, rodančius sutrikusio agresyvaus bendravimo 

ar agresyvaus elgesio indikacijas netinkamose situacijose. Jis 

buvo paremtas Netto and Planta (1997) temperamento testu. 
Atliekant ankstesnį tyrimą (Mittmann, 2002), 415 šunų, 

priklausančių šešioms veislėms,  kurioms  taikomi teisės aktai, 
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buvo testuojami siekiant išsiaiškinti: (1) veislės polinkį į 

sutrikusio elgesio bendravimą arba agresyvų bendravimą 

netinkamose situacijose ir (2) skirtingų veislių šunų elgesio 

skirtumus. 395 šunys (95,18 %) netinkamose situacijose 

nerodė sutrikusio agresyvaus bendravimo ar agresyvaus 

elgesio indikacijų. 19 šunų netinkamose situacijose elgėsi 

agresyviai ir vienas šuo rodė sutrikusio agresyvaus elgesio 

indikacijas (4,82 %). 

Kadangi tuo metu nebuvo įmanoma sudaryti kontrolinės 

grupės, rezultatai iš esmės yra tik šešių veislių, kurioms 

taikomi teisės aktai (amerikiečių Stafordšyro terjero, 

bulterjero, dobermano, rotveilerio, Stafordšyro bulterjero ir 

pitbulių tipo šunų), palyginimas. Tačiau, norint įrodyti, kad 

egzistuoja ar neegzistuoja tam tikros pavojingos šunų veislės, 

reikia kontrolinės grupės, kurią sudarytų šunys, kurių veislių 

nereglamentuoja teisės aktai. 

Dėl šios priežasties iš karto po to pradėtame tyrime buvo 

sudaryta kontrolinė grupė, kurią sudarė 70 auksaspalvių 

retriverių. Šio tyrimo rezultatai buvo panaudoti įvertinti: 

● auksaspalvių retriverių veislės polinkį į sutrikusį agresyvų 

bendravimą arba agresyvų elgesį netinkamose situacijose; 

● reikšmingus agresyvaus elgesio atsiradimo skirtumus tarp 

šunų veislių, kuriems taikomi teisės aktai, ir auksaspalvių 

retriverių; 

● pageidaujamas strategijas, kaip spręsti konfliktines 

situacijas. 
 

 
Medžiagos ir metodai 

 
Gyvūnai 
 

Dėl statistinių priežasčių visi kontrolinės grupės šunys turėjo 

būti vienos veislės. Auksaspalvių retriverių veisimo ir laikymo 

teisės aktai nereglamentuoja nė vienoje Vokietijos žemėje. Jie 

dažnai laikomi draugiškais ir taikiais šunimis ir yra plačiai 

paplitę Vokietijos visuomenėje. Dėl šių priežasčių auksaspalviai 

retriveriai ir buvo pasirinkti kontrolinei grupei. Šunų šeimininkai 

savanoriškai dalyvavo atliekant temperamento testą. 

Temperamento testo gairėse pateikiama nuostata, kad 

gyvūnai turi būti mažiausiai 15 mėnesių amžiaus. Viršutinė 

amžiaus riba nebuvo nustatyta. Visi šunys buvo auginami ir 

prižiūrimi savo šeimininkų ir testą atliekančio egzaminuotojo ir 

bandymo padėjėjų nepažinojo, taip pat šunims buvo nepažįstama 

ir bandymo vieta. 
 

 
Bandymų zona 
 

Temperamento bandymai buvo atliekami specialiose 

bandymų zonose, esančiuose Hanoverio veterinarijos 

medicinos universiteto patalpose. Bandymų aikštelė buvo apie 

1 300 m2 ploto (38 m x 36 m). Aikštelę supo 2 m aukščio 

metalinė tvora, vienoje jos pusėje buvo saugiai uždaromos 

durys. Bandymo aikštelės grindys buvo supiltos iš smėlio ir 

žvyro. Vienoje pusėje buvo 4 m pločio asfaltuotas takelis. Visa 

 
zona galėjo būti lengvai peržvelgiama iš bet kurios bandymų 

aikštelės vietos. Prieš atliekant temperamento testą, atskiroje 

Universiteto patalpoje buvo atliktas šunų medicininis 

patikrinimas bei mokymosi ir frustracijos bandymas. 
 

 
Bandymų asistentai 
 

Norint atlikti temperamento bandymą, be egzaminuotojo 

reikia mažiausiai dar trijų bandymų asistentų. Visi asistentai 

buvo Hanoverio veterinarinės medicinos universiteto 

studentai. Jie buvo skirtingo amžiaus, lyties ir ūgio. Vienas iš 

bandymų asistentų turėjo naudoti kamerą. Prieš atliekant 

temperamento bandymą, visi bandymo asistentai buvo 

informuoti apie saugumo reglamentus ir profesinį 

diskretiškumą. Auksaspalvių retriverių vertinimą atliko tas 

pats stebėtojas. Egzaminuotojas ir bandymo asistentai 

nepažinojo bandyme dalyvaujančių šunų. 
 

 
Bandymo įranga 
 

Priklausomai nuo bandymo situacijos, reikėjo skirtingų 

daiktų. Visi bandyme naudoti daiktai buvo Hanoverio 

veterinarijos medicinos universiteto nuosavybė. Juos, 

atlikdamas temperamento bandymą, naudojo Mittmann 

(2002). Bandymo įranga yra minima bandymo situacijų 

aprašymuose (1 lent.). 

Dėl saugumo priežasčių visi šunys buvo vedami 2 m dviejų 

galų pavadžiu. Dviem auksaspalviam retriveriams buvo 

naudojamas 8 dydžio plastikinis antsnukis (viršutinės dalies 

ilgis 8 cm, apatinės – 13 cm, perimetras – 31 cm.). 

Visų 70 auksaspalvių retriverių temperamento bandymai, 

išskyrus bendrąjį medicininį patikrinimą bei mokymosi ir 

frustracijos bandymus, buvo filmuojami naudojant Sony 

CCD-TR 950E vaizdo kamerą. Buvo filmuojama visa 

situacija: bandymo asistentai, šuns šeimininkas ir pats šuo. 
 

 
Bandymo procedūra 
 

Per vieną dieną buvo atliekami daugiausia penki bandymai 

su komandomis, kurias sudarė po vieną šunį ir po vieną jo 

šeimininką. Komandų eiliškumas buvo pasirenkamas 

atsitiktine tvarka. Prieš pradedant bandymus, šeimininkams 

buvo išaiškinama bandymo procedūra, atsakoma į kilusius 

klausimus. Po to kiekvienas šuo turėjo praeiti medicininį 

patikrinimą, kuriuo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar šuo 

neserga kokia nors liga, kuri galėtų turėti įtakos šuns elgesiui 

temperamento bandymo metu. Po bendrojo klinikinio 

patikrinimo buvo atliekami mokymosi ir frustracijos bandymai 

– jų tikslas išsiaiškinti, ar dalyviams nebuvo duota 

raminamųjų vaistų. Temperamento bandymą sudarė šiuos 

dalys: 21 situacija, apimanti šuns-žmogaus kontaktą, 14 

situacijų, apimančių šuns-aplinkos kontaktą, šuns-šuns 

kontaktą, ir paklusnumas. Vienas šuo bandymą atliko apie 60 

minučių. Šuo-šuo bandymas buvo atliekamas, kai visi šunys 

buvo atlikę visas kitas bandymo dalis. Atsižvelgiant į 

Mittmanno (2002) darbus, šuns-šuns kontakto situacijos ir 

paklusnumas šiame tyrime neanalizuojamas. Šunų elgesio 

bandymo situacijų aprašymas pateikiamas 1 lentelėje.
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Šunų elgesio bandymas pagal Žemutinės Saksonijos teisės aktus, reglamentuojančius pavojingų veislių šunų veisimą ir laikymą (NMELF, 2000) 

Pastabos 
(komunikacinio 
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Situacija 

Šeimininkas bando žaisti su šunimi duodamas tinkamus vaizdo signalus 
Žmogus priartėja prie šuns iš priekio ir žiūri į jį 
Šuo pririšamas prie stulpo (pvz., priešais parduotuvę) ir pro jį praeina žmogus (apie 50 cm 

atstumu) 
Ilgu juodu paltu apsisiautęs žmogus praeina pro šunį, paltas prisiliečia prie šuns 
Šlubas žmogus (su lazda arba kitu įrankiu, padedančiu vaikščioti) praeina pro šunį ir jo šeimininką 

Žmogus atsiklaupia prieš šunį, tiesią jam ranką ir kalba su juo 

(0,5 m atstumu*) 
Žmogus, gulintis (arba sėlinantis) ant žemės staiga atsistoja, kai šuo ir jo šeimininkas praeina 

pro jį (2 m atstumu) 
Žmogus suklumpa praeidamas pro šunį 1 m atstumu 
Bėgikas abiems kryptimis prabėga pro šunį ir staiga pradeda bėgti nuo jo tolyn 
Žmogus su aklojo lazdele lėtai ieško savo kelio praeidamas pro šunį (2 m atstumu*) 
„Girtas žmogus“ sukniumba praėjęs šunį (2 m atstumu*) 
Žmogus kalbasi su šunimi 
Žmogus piktai šaukia ant šuns 
Žmogus verkia (kaip vaikas) 
Šuns šeimininkas draugiškai prieina prie šuns ir glosto jį, kol kitas žmogus eina pro šalį 

šaukdamas ant šuns ir plodamas rankomis 

Šuns šeimininkas uždeda savo rankas ant šuns kaklo / nugaros ir vieną ranką uždeda aplink 

šuns antkaklį (draugiškai kalbėdamas su šunimi) 

Žmogus praeidamas paliečia šuns kūną 

Žmogus, stovėdamas prieš šunį, elgiasi žaismingai 

Keletas (keturi) žmonės prieina prie šuns (netiesiogiai, įprastai) ir sustoja šalia jo, liesdamiesi 

prie šuns (simuliuojama situacija panaši į situaciją lifte) 

Nepažįstamas asmuo, kalbėdamas su šunimi, bando glostyti jo nugarą  

Grupė žmonių prieina prie šuns, kalbėdamiesi vienas su kitu, atsistoja šalia šuns ir, jei įmanoma, 

kartais švelniai prisiliečia prie šuns 

Lojantis šuo stovi prieš šunį ir jo šeimininką (apie 2 m atstumu) 

Du nepažįstami skirtingų lyčių ir skirtingai atrodantys (pvz., skirtingo dydžio, kailio) šunys 

praeina pro šunį (maždaug 2 m atstumu) 

Iš karto po to šeimininkas parklumpa ir paliečia šunį** 
Susidūrimas su už tvoros esančiu tos pačios lyties šunimi 

Šuo atskiriamas nuo savo šeimininko ir pririšamas maždaug 2 m atstumu nuo tvoros, už kurios 

yra tos pačios lyties šuo 

Keli žmonės sustoja šalia šuns, kol šalia stumiama triukšminga mašina 

Šuo ir šuns šeimininkas praeina pro uždaroje patalpoje esančius spalvotus balionus 

Šalia šuns iškleidžiamas skėtis (įprastai, lyg situacija vyktų gatvėje, skėtis neskleidžiamas taip, 

tarsi juo specialiai būtų gąsdinamas šuo)  

Prie šuns atrieda kamuolys 
Pro šunį prastumiamas vaikiškas vežimėlis su jame verkiančiu vaiku (naudojamas verkiančio 

vaiko garso įrašas ir lėlė) 

Pro šunį pravažiuoja dviratis, dviratininkas skambina skambučiu (2 m atstumu) 
Žmogus prieina prie šuns, jį gąsdina ir šaukia ant jo (nenaudojami jokie papildomi daiktai) 

Žmogus grasina šuniui lazda (stovėdamas, o ne pritūpęs) 
Žmogus su degančiu žiebtuvėliu artėja prie šuns 
Ant grindų numesta šluota skleidžia triukšmą 
PAKLUSNUMAS 
Turi būti akivaizdu, kad šeimininkas valdo situaciją. Šuo turi grįžti pas jį, kai pašaukiamas ir 

nustoti bet ką daryti, kai jam duodama „palikti“ komanda. 

Įvertinimas (A) aprašymas) 
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2 lent. Šunų vertinimas: reakcijų įvertinimo sistema (NMELF, 2000) 

1 Agresyvių signalų neaptikta (pvz., šuo vengia kontakto arba bijo) 
2a Garso signalai (urzgimas, lojimas, šnypštimas, staugimas) 

2b 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

7 

Vaizdo signalai (dantų rodymas, lūpos pakėlimas, žiūrėjimas į akis / tiesioginis akių kontaktas su arba be 

urzgimo ar lojimo; kai šuo tai daro, jis nejuda arba atsitraukia 
Kalenimas dantimis (tam tikru atstumu atliekamas kandimo veiksmas) su / be urzgimo arba lojimo arba dantų rodymo, 

tiesioginio akių kontakto; grasinimo signalai / agresyvios snukio išraiškos ar kūno kalba, kol šuo nejuda arba atsitraukia 

Kaip ir Nr.3, bet šuo prieina arčiau (tačiau sustoja tam tikru atstumu). Svarbu pastebėti, ar šuo sustoja pats ar jį 

sustabdo vedantis asmuo 
Kandimas (bandymas kąsti) arba puolimas (bandymas pulti: priartėjimas dideliu tempu ir stūmimas) su urzgimu 

ar lojimu arba dantų rodymu 
Kaip ir Nr. 5, bet be garso ir vaizdo signalų 
Kaip ir Nr. 6, bet gyvūnui reikia daugiau kaip 10 minučių, kad jis nurimtų 

 

 
 
  
 

 
Šunų vertinimas 
 

Šuns elgesys kiekvienoje situacijoje buvo stebimas atskirai. 

Siekiant įvertini kiekvieną situaciją, šuns elgesys buvo 

įvertintas tam tikrą elgesio kategoriją atitinkančiu balu. Iš viso 

buvo septyni balai. 1 balą atitiko visiškai neagresyvus šuns 

elgesys, t. y, šuo likdavo neutralus, elgėsi socialiai, vengė, 

buvo žaismingas arba bėgiojo. 2–7 balai suklasifikavo 

agresyvų elgesį į šešias kategorijas. Šuns elgesio aprašymai ir 

konkrečiam elgesiui priskiriamas balas pateikiami 2 lentelėje. 

Pagal Pavojingų šunų aktą, šuns pavojingumo vertinimas 

turi būti grindžiamas stebėjimu, ar šuo tinkamai reagavo į 

bandymo metu sukurtas situacijas ar ne. Temperamento 

bandymo rezultatai buvo laikomi nesėkmingais, jei 

netinkamose situacijose (t. y. negrėsmingose situacijose, kai 

bandymo asistentas aiškiai elgdavosi draugiškai, arba 

kasdienėse situacijose) šuo buvo agresyvus ir jo agresyvus 

elgesys gali būti įvertintas 5 (ir aukštesniais) balais. Taip pat 

buvo laikoma, kad šuo neišlaikė temperamento bandymo, jei 

bet kurioje situacijoje jo elgesys buvo 6 arba 7 balų 

pavojingumo. Todėl šuns pavojingumo vertinimas priklausė 

nuo jo elgesio grėsmingose ir negrėsmingose situacijose. 

Statistinė analizė ir grafinė medžiaga buvo parengta 

naudojant „GraphPad Prismen 4“ (GraphPad Software, Inc., 

La Jolla, CA). Porinių palyginimų reikšmė grupėse buvo 

išbandyta naudojant X2 reikšmę. Reikšmingomis laikytos tik 

P < 0,05 vertės. 

 

 
 

sterilizuotos). Šunų amžius svyravo nuo 15 mėnesių iki 10 

metų, vidutinis jų amžius – 4,1 metų. 

33 auksaspalviai retriveriai laikė ir išlaikė savo veislyno 

klubo temperamento bandymą, du auksaspalviai retriveriai 

anksčiau laikė, bet neišlaikė šio bandymo. 35 auksaspalviai 

retriveriai nelaikė savo veislyno klubo organizuojamo 

temperamento bandymo. 
 

 
Aukščiausi balai 
 

Iš 70 bandyme dalyvavusių auksaspalvių retriverių 41 šuo 

(58,6 %) visiškai nerodė agresyvaus elgesio (1 balas). 

Mittmann (2002) nustatė, kad 1 balas buvo aukščiausias balas, 

kurį pasiekė 33 % amerikiečių Stafordšyro terjerų, 63 % 

bulterjerų, 30 % dobermanų, 36 % rotveilerių, 43 % 

Stafordšyro bulterjerų ir 35 % pitbulterjero tipo šunų veislių 

atstovų (3 lent). 

Iš likusių auksaspalvių retriverių 28 (40 %) nejudėdami 

arba atsitraukdami rodė vaizdo ir garso grėsmės signalus (2 

balai). Mittmann (2002) 2 balus, kaip aukščiausią pasiektą 

rezultatą, priskyrė 49 % amerikiečių Stafordšyro terjerų, 32 % 

bulterjerų, 52 % dobermanų, 54 % rotveilerių, 50 % 

Stafordšyro bulterjerų ir 44 % pitbulių tipo šunų veislių 

atstovų (4 lent). 

 
 
 
 
 

3 lentelė. Šunų skaičius ir procentas, atspindintis santykį 

tarp veislės atstovų, kurių reakcija prilyginta 1 balui 
 

 
 

Rezultatai 

 
Šunys 
 

Iš 70 auksaspalvių retriverių, dalyvavusių šiame bandyme, 

22 buvo patinai (trys iš jų kastruoti) ir 48 patelės (šešios iš jų

Šuns veislė 

Auksaspalviai retriveriai 
Amerikiečių Stafordšyro terjerai 
Bulterjerai 

Dobermanai 

Rotveileriai 
Stafordšyro bulterjerai 

Pitbulio tipo šunys 

Šunų procentas 

58,6 
33 

63 

30 

36 

43 

35 
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4 lent. Šunų skaičius ir procentas, atspindintis santykį tarp 

veislės atstovų, kurių reakciją prilyginta 2 balams 
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Šuns veislė 

Auksaspalviai retriveriai 
Amerikiečių Stafordšyro terjerai 
Bulterjerai 

Dobermanai 

Rotveileriai 
Stafordšyro bulterjerai 

Pitbulio tipo šunys 

Šunų procentas 

40 
49 

32 

52 

54 

50 

44 

gali būti įvertintas 5 balais. Tai buvo vienintelė situacija, kur 

auksaspalvis retriveris pasiekė aukštesnį balą negu 2.  

Penkios bandymo situacijos, kuriuose agresyvus elgesys 

pastebėtas rečiausiais: „žmogus žiūri į šunį“, „žmogus grasina 

šuniui be papildomų įrankių“, „plojimas rankomis, šaukimas“, 

„skėtis“ ir „girtas žmogus“. 
 

 
Grėsmingų ir negrėsmingų situacijų palyginimas 
 

Kandimas ar puolimas visiškai priartėjus ir ankstyvieji 

grasinimo požymiai (5 balai) buvo būdini tik 1 auksaspalviui 

retriveriui (1,4 %). Agresyvus 5 balų elgesys buvo rodomas 

13 % amerikiečių Stafordšyro terjerų, 3 % burterjerų, 6 % 

dobermanų, 4 % rotveilerių, 12 % Stafordšyro bulterjerų ir 

13 % pitbulio tipo šunų. 

3 (ketinimas pulti nejudant arba atsitraukus), 4 (ketinimas 

pulti artinantis, bet sustojus tam tiktu atstumu), 6 (kandimas ar 

puolimas visiškai prisiartinus be išankstinių grasinimo 

signalų) ir 7 (kaip ir 6, bet šunims reikia daugiau kaip 10 min. 

nurimti) balų elgesys iš viso nepastebėtas (5 lent.). 
 

 
Šunų elgesys atskirose situacijose 
 

Analizuojant rezultatus, paaiškėjo, kad auksaspalvių 

retriverių elgesys priklausė nuo bandymų asistentų elgesio 

skirtingose situacijose. Agresyvus elgesys pastebėtas 

daugiausia grėsmingose situacijose: situacijoje „žmogus žiūri į 

šunį“ 12 šunų (17,1 %) rodė garsinius ir vaizdinius grasinimo 

signalus (2 balai). Situacijoje „žmogus grasina šuniui be 

pagalbinių priemonių“ 7 šunų (10,0 %) elgesys buvo įvertintas 

2 balams. 

Negrėsmingose situacijose garso ir vaizdo grasinimo 

signalai (2 balai) buvo rodomi situacijose „girtas žmogus“ (7 

šunys, 10 %), „plojimas rankomis, šaukimas“ (6 šunys, 

8,6 %), „skėtis“ (5 šunys, 7,1 %), „užkliuvimas“, „dviratis“ (3 

šunys, 4,2 % kiekvienoje situacijoje), „ilgas paltas, skrybėlė“, 

„verkimas“, „žmogus grasina šuniui lazda“ (2 šunys, 2,8 % 

kiekvienoje situacijoje), „staigus atsikėlimas“, „žmogus šaukia 

ant šuns“, „šluota“ (1 šuo, 1,4 % kiekvienoje situacijoje. 

Situacijoje „girtas žmogus“  vieno  šuns  (1,4 %)  elgesys  gali 

 

5 lent. Šunų skaičius ir procentas, atspindintis santykį tarp 

veislės atstovų, kurių reakciją prilyginta 5 balams 

 

 

 

 

Šuo-žmogus ir šuo-aplinka kontaktas apėmė keturias 

grėsmingas situacijas. Šiose situacijose 7,9 % šunų elgėsi 

agresyviai, jų elgesys įvertintas 2–4 balais. Negrėsmingose 

situacijose 1,4 % šunų, kurių elgesys atitinka 2–4 balus, elgėsi 

agresyviai. Todėl 2–4 balų agresyvus elgesys yra reikšmingai 

svarbus, nes šunys dažniau agresyviai elgėsi grėsmingose 

negu negrėsmingose situacijose (P < 0,0001). 
 

 
Agresyvaus elgesio sutrikimai ir agresyvus 

elgesys netinkamose situacijose 
 

Šuo buvo kategorizuotas kaip agresyvus netinkamose 

situacijose, jei reagavo kąsdamas visiškai priartėjęs 

situacijose, kuriose bandymų asistentas aiškiai bendravo 

draugiškai arba dažnose kasdienėse situacijose. Šuo laikytas 

rodančiu sutrikusį agresyvų elgesį, jei kąsdavo be išankstinio 

grasinamo elgesio (6 balai) arba jei negalėdavo nurimti 10 

minučių po to (7 balai). 

Pagal šiuos kriterijus, 69 auksaspalviai retriveriai (98,6 %) 

į situacijas reagavo tinkamai. Vienas gyvūnas bandė kąsti 

visiškai priartėjęs ir rodęs išankstinio grasinimo signalus (5 

balai) situacijoje, kurioje „girtas žmogus“ praeina pro šunį 2 m 

atstumu. Ši situacija laikoma negrėsminga situacija, todėl šuns 

reakcija buvo laikoma agresyviu elgesiu netinkamoje 

situacijoje. 

Ankstesniame Mittmann (2002) tyrime dalyvavo 415 šunų. 

Jame 19 šunų rodė agresyvų elgesį netinkamose situacijose. 

Kalbant apie agresyvų elgesį netinkamose situacijose, 

Mittmann (2002) ir kontrolinės grupės tyrimo rezultatų porinis 

patikrinimas atitiko P reikšmę, kuri lygi 0,19 (X2 testo). Todėl 

tarp abiejų šunų grupių nėra reikšmingų skirtumų agresyvaus 

elgesio netinkamose situacijose atžvilgiu. Tokie patys 

rezultatai buvo gauti lyginant auksaspalvius retriverius su 

kiekviena Mittmann (2002) testuota šuns veisle. Bulterjerų, 

rotveilerių, Stafordšyro bulterjerų ir pitbulio tipo šunų porinis 

palyginimas, atskleidė, kad 0,26 < P < 1 (X2 testas).  

  

Šuns veislė 
 

 
 

 
 

Auksaspalviai retriveriai 
Amerikiečių Stafordšyro terjerai 
Bulterjerai 

Dobermanai 

Rotveileriai 
Stafordšyro bulterjerai 

Pitbulio tipo šunys 
 

Šunų procentas 
 

 
 

 
 

 

1,4 
13 

3 

6 

4 

12 

13 
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Tačiau toks pat amerikiečių Stafordšyro terjerų ir dobermanų 

palygimas atskleidė, kad atitinkamai P = 0,0047 ir 0,049 (X2 

testas), kas rodo, kad šios veislės elgėsi agresyviai 

netinkamose situacijose šiek tiek reikšmingai daugiau negu 

auksaspalviai retriveriai. 

Dėl statistinių priežasčių, t. y. per mažo šunų, rodančių 

sutrikusį agresyvų elgesį, skaičiaus, Mittmann (2002) 

testuotos šunų veislės negali būti palygintos su auksaspalviais 

retriveriais. 
 

 
Konfliktinių situacijų sprendimų strategijos 
 

Kiekvienas auksaspalvis retriveris dalyvavo 34 testo 

situacijose. Kadangi testuojama buvo 70 šunų, iš viso buvo 

stebėta 2 380 situacijų. 10–31 (29,4–91,2 %) bandymo 

situacijų šunų elgesyje pastebėta nesaugumo arba įtampos 

požymių, pvz., šnopavimo, dažno šlapinimosi, šalinimosi, 

pvz., drebėjimo ar drebėjimo (Eisfeld, 1966; Lindsay, 2000; 

Rugaas, 2001; Schoening et al., 2004), ir ramumo požymių 

(Rugaas, 2001). Vidutiniškai 68,9 % testo situacijų 

auksaspalviai retriveriai elgėsi paklusniai (pvz., nukreipdavo 

žvilgsnį (Feddersen-Petersen and Ohl, 1995; Lindsay, 2000), 

įdėmiai žiūrėdavo (Lindsay, 2000; Rugaas, 2001), pasyviai 

rodydavo dantis (Fox, 1971; Feddersen-Petersen and Ohl, 

1995; Feddersen- Petersen, 2004), laižydavo lūpas (Fox, 

1971; Zimen, 1971; Feddersen-Petersen and Ohl, 1995; 

Lindsay, 2000; Feddersen-Petersen, 2004), keldavo letenas 

(Schenkel, 1967; Fox, 1971; Althaus, 1982; Feddersen-

Petersen, 2004) nuleisdavo ausis, lūpas ar veido raumenis 

(Schalke, 2004)) ir taip spręsdavo konfliktines situacijas. 

 
 

Diskusija 
 

Šunų elgesio vertinimas jos stebint visada priklauso ir nuo 

stebėtojo subjektyvumo. Vieno tyrimo metu paaiškėjo, kad 

ekspertų vertinimai reikšmingai skyrėsi daugiau negu 50 % 

stebėto elgesio atvejų (Sundgren, 1993). Visi Mittmann (2002) 

testuoti šunys buvo stebimi dviejų ekspertų. Auksinius 

retriverius vertino vienas ekspertas, kuris nedalyvavo 

ankstesniuose tyrimuose. Visada buvo galima pasikonsultuoti 

su antru ekspertu, tačiau, siekiant minimalizuoti stebėtojų 

subjektyvumo nulemtų klaidų skaičių, visi temperamento 

testai, atlikti Hanoverio Veterinarijos medicinos universiteto ir 

Gyvūnų gerovės ir elgesio instituto (naminių gyvūnų, 

laboratorinių gyvūnų ir žirgų) buvo filmuojami. Todėl tapo 

galimi pakartotiniai šunų elgesio stebėjimai. Peržiūrint vaizdo 

juostas sulėtintai arba sustabdant tam tikrą kadrą galima 

pastebėti net ir menkiausius šuns elgesio pasikeitimus. 

 
Naudojant standartizuotą testavimo procedūrą ir vertinimo 

sistemą, buvo gautas patvirtintas šuns elgesio vertinimas. 

 
 

Rezultatai 
 

Šiame tyrime testuotų auksinių retriverių ir šešių skirtingų 

šunų veislių, kurioms taikomi teisės aktai dėl agresyvaus 

elgesio, kurie testuoti ankstesniame tyrime, agresyvaus elgesio 

dažnis netinkamose situacijose reikšmingai nesiskiria 

(Mittmann, 2002). Tai yra stulbinantis rezultatas, nes auksinių 

retriverių savininkai sutiko dalyvauti tyrime savanoriškai. Jų 

šunų testų rezultatai neprivalo būti perduoti valdžios 

institucijoms. 

Mittmann (2002) testuoti šunys, pagal teisės aktus, 

priklausė dviem kategorijoms. Šunys, priklausantys 1 

kategorijai (amerikiečių Stafordšyro terjerai, bulterjerai ir 

pitbulio tipo šunys), turėjo atlikti temperamento testą, kad 

nebūtų užmigdyti. Šunys, priskirti 2 kategorijai (dobermanai, 

rotveileriai, Stafordšyro bulterjerai ir kitos devynios šunų 

veislės) turėjo atlikti temperamento testą, jei jų šeimininkas 

norėjo būti atleistas nuo prievolės vedžioti šunį su antsnukiu ir 

pavadėliu visam likusiam šuns gyvenimui. Temperamento 

testo rezultatai turėjo skirtingą įtaką šuns tolesniam 

gyvenimui, priklausomai nuo to, kuriai iš šių dviejų kategorijų 

priklauso šuo. Todėl šių šunų šeimininkai patyrė skirtingą 

psichologinį spaudimą. Kuo didesnis psichologinis ir 

fiziologinis spaudimas tenka šeimininkui, tuo daugiau streso 

tam tikroje situacijoje patiria ir šuo, kuris dėl šios priežasties 

pradeda elgtis agresyviai ir patiria įtampą (Schoening, 2000). 

Ši nuostata taikoma Mittmann (2002) testuotiems šunims ir 

paaiškina, kodėl šiek tiek daugiau ankstesnio tyrimo šunų rodė 

agresyvų elgesį. Tačiau reikšmingo skirtumo tarp 415 šunų, 

testuotų Mittmann (2002), ir 70 auksaspalvių retriverių, kurių 

testo rezultate aptarti šiame tyrime, nebuvo aptikta. Be to, 

reikšmingo skirtumo nebuvo aptikta ir atliekant lygiavertį 

auksaspalvių retriverių palyginimą su rotveileriais, 

bulterjerais, Stafordšyro bulterjerais ir pitbulio tipo šunimis. 

Rezultatas, kad amerikiečių Stafordšyro terjerai ir dobermanai 

buvo linkę į agresyvų elgesį netinkamose situacijose dažniau 

negu auksaspalviai retriveriai gali būti paaiškintas tuo, kad 

pastarųjų šeimininkams teko žymiai didesnis psichologinis 

spaudimas, nes nuo testo rezultatų priklausė, ar jų augintinis 

gyvens ar bus užmigdytas – tai visai skirtinga situacija nuo 

tos, kai sprendžiamas klausimas, ar atleisti šuns šeimininką 

nuo prievolės vedžioti šunų su antsnukiu ir pavadėliu. 

Kaip rodo rezultatai, agresyvaus elgesio pastebėta 

daugiausia situacijose, kurios šuniui buvo grėsmingos arba 

kuriose būta greitų, staigių arba keistų bandymų asistentų 

judesių. Agresyvus elgesys tokiais atvejais daugiausia buvo 

nerimo išraiška. Tokius pačius rezultatus gavo ir Mittmann 

(2002). Šis sutapimas rodo, kad šunų, nepriklausomai nuo jų 

veislės, agresyvus elgesys pasireiškia esant tiems patiems 

dirgikliams. 
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Nepriklausomai nuo šuns veislės, juos visada gąsdina tas pats 

žmogaus elgesys ir situacijos. 

Agresyvaus elgesio atvejų daugiausia pasitaikė situacijose, 

kuriuose šunys atsidūrė pirmą kartą ir nekasdienėse 

situacijose. Žmogaus poelgiai, kurie išprovokuoja agresyvų 

šuns elgesį, paprastai labai skiriasi nuo elgesio, kurį šunys 

supranta kaip „normalų“. Tai rodo, kokios yra svarbios pirmos 

šuns gyvenimo savaitės, t. y. socializacijos laikotarpis, per 

kurį šuo supranta, kas yra „normalu“ ir tokiu laiko visą savo 

gyvenimą. Siekiant minimalizuoti agresyvaus šuns elgesio 

galimybes, atsirandančias dėl šuns patiriamo nerimo ar 

baimės, šunų veisėjai ir būsimi šeimininkai turi stengtis, kad 

nuo pat pirmųjų savo gyvenimo dienų šuo patirtų kuo daugiau 

gerų dalykų – ši nuostata nepriklauso nuo šuns veislės. Tačiau 
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daugiau dėmesio šunų veisėjų ir šeimininkų švietimui, kad būtų 

užkirstas kelias minėtiems atsitikimams, o ne vėliau ieškoma būdų, 

kaip spręsti susijusias problemas.  
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