
Kiala�ulas / lortenet 
A fajta kialakulasa nem hatarolhat6 be ege
szen pontosan, am a tengeren tulr61 a 
forrasok arr61 meselnek, hogy az eros es 
kitart6 vadasz. illetve terelokutya mar az
1700-as evekben letezett. 
Az indianok kutyajakent elhlresUlt fajta 
kUllemen es jellemen az Amerikaba 
erkezo telepesek kutyai csak finomftottak. 
A maszt iffok meghoztak nekik az erot, az
agarak a gyorsasagot, a bull-tfpusu kutyak 
a kitartast es a beauceron az c5rzc5-vedc5 
osztonon tul talan a merle valtozatokat is. 
A korabeli lelrasok azt valljak, hogy az 
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lsmet egy Magyarorszagon 

igen ritkanak mondhat6 faj

tar61 olvashatnak lapunkban. 

Ezuttal a leopardkutyat ismer

hetik meg, melyrcSI T 6bias 

Zs6fia tenyesztcSt kerdeztuk, 

aki szivesen meselt tapaszta

latair61 nekOnk . 

indianok kutyaja az amerikai voros 
farkas leszarmazottja. Nagy hasznat 
vettek a vadaszatban, kUlonosen a 
vaddiszn6 elejtese volt a szakterUlete. 
Feladata volt a marhak terelese is, 
amihez szUksege is volt minden ke
pessegere. 

Az amerikaiak nagyra tartjak a fajtat, 
1979-ben Louisiana allam egyik nem
zeti jelkepe lett a Louisiana Catahoula 
Leopard Dog - vagyis a leopardkutya. 
Barhogyan is volt, a leopardkutya j e 
lenleg egy szemet gyonyorkodteto, 
rendkivUI sokoldalu munkakutya, FCI 
altal nem elismert fajta . .  
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f ajt a jellemzoi / Kulso es �elso tulaj�onsa�oK 
MegjelenesUk nagyon valtozatos, a kiva.16 szorminosegu
kutyak igen sok szinuek lehetnek. MegkUlonboztetUnk 
szolid (egyszinu) es merle (foltos) valtozatokat, amin belUI 
meg boven vannak lehetosegek, ezzel jelenleg a legna
gyobb amerikai tenyesztok foglalkoznak. A kek es voros 
merle, a fekete es voros szolid es ezek arnyalatai egyar.int 
megjelennek a kUltakar6ban. Jellegzetessege az egyes 
egyedeknel megjeleno jegkek szem, de elofordul a zold, a 
barna, a borostyan minden arnyalata, valamint a heterok
r6mia sem ritka naluk. 
Az idealis magassag kanoknal 56-66 cm, szukaknal 51-61 
cm. Sulyuk 23-43 kg kozott mozog, aranyosan a kutya
magassagaval. A fajta egyszerre eroteljes es mozgekony,
lgy a suly es magassag ar.inya fontosabb, mint a szamszer(l
adatok.

2018. okt6ber • www.kennelclub.hu 

A lenyugozo kUlso mogott rejlo meglepo belso tulajdonsagok teszik ig a 
zan naggya a leopardkutyat. Elsosorban arra torekszUnk, hogy hazankban 
a sport es munkakutyasok megismerhessek sokoldalusagat. 2015-ben 
szUletett itthon az elso alom, akik mara eredmenyes versenyzok, remek
munkakutyak, vagy csak eppen tokeletes aktfv tarsak. Sajat tapasztalatunk 
azt mutatja, hogy nehez olyan kihivas ele allitani, amit ne szeretne meg
oldani. Ragaszkod6, bater, kitart6 es teljesitmeny-orientaltak, kepzesUk
motivalhat6saguk miatt csak mersekelten nehez, am igen idoigenyes. Na,
nem azert. mert a felfogasuk lassu, sot! Hamar megertik a feladatot, e.s 
varjak a kovetkezot. Szolgalelkunek nem mondanank oket, de teny, hogy
szeretnek oromet okozni a gazdajuknak. Nern mindenkinek val6 azonban
a leopard, mert sok szellemi es fizikai kihivasra van szUksege. 
Az oshazajaban meg jarja az a mondas, hogy az unatkoz6 leopard a rem
almod. Ami talan tulzas, de val6ban szUksege van egy eroskez(l gazdara,
kovetkezetes nevelesre, farasztasra, valamint sok kihivasra.
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Mire �asznaljaVjovo'ke� 
Eredetileg vadaszkutyanak hasznal
tak, es a tereles sem ,illt tole tavol. 
A fajta legitimitasat tobbek kozott 
ezek is adjak. Ez viszont egy 
szukebb szegmens, es a mi tapasz
talatunk, hogy ez a fajta nagyon is 
megallja a helyet egyeb alternati
vakban is. Lak6kornyezetilnk es 
eletvitelUnk nem enged sem tere
lest, sem vadaszatot, hiszen ez egy 
eletforma. T ermeszetesen oszton
pr6bak tekinteteben a kutyak bizo
nyitottak, hogy nem szakadtak el a 
gyokereiktc51, de mi a fc5varos agg
lomeraci6jaban fc51eg a kutyas 
sportokat preferaljuk. Ezek eler
hetc5 kozelsegben vannak, es a ku
tyak nagy on elvezik. 

Az elsc5 hivatasos vadasz kolykilnk meg 
csak pr6balgatja a szarnyait, de c5 val6ban
munkakutya lesz. Nem csak kedvteles jel
leggel fogja ezt csinalni, hanem ez lesz a 
mindennapi feladata. Nagyon varjuk, hogy 
milyen eredmenyes lesz, de az biztos, hogy 
tehetsegerc51 mar elismeressel nyilatkoz
nak a szakmaban. 
Az agarpalya a mindenilk. Letezik 
ugyanis egy kicsi, amde nagyon lelkes ed
zc5klub, ahol barmilyen fajta kipr6balhatja
milyen a homokos palyan Uzni a munyulat. 
Ebben a klubban alapit6 tagkent vesznek 
reszt a leopardok, es kutyaink kozill kerUlt 
ki a nem agar tipusuak bajnoka is eveken 
keresztill. 
Coursingelunk- a kutyaink nemzetkozi 
versenylicenccel rendelkeznek. 
Fut6pad bajnoksagon indultunk, es a 
melt.in nepszeru Running Games fut6baj
noksag nyertese cimet is elhoztuk 2016-
ban. Az6ta sajat mechanikus fut6padjuk 
van, amit imadnak. 
Falmaszasban hihetetlenek. ltthon a 
fc51eg bull-tipusu kutyak sportjanak tartott 
falmaszast nagy odaadassal Ozik, ami szin
ten nem furcsa, hiszen hazajukban lekap-
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kodjak a fakr61 a m os6medveket, erc5s 
mellsc5 fattyukormUkkel ugy masznak a 
fara, mint egy igazi leopard. (Kint ez a 
sport/vadaszat a treeing) 
Vannak az ut6dok kozott keresokutya.k, 
van aki canicross-ol, es a szimatmunka 
sem all tolilk cavol. 
Tettek pr6bat sulyhuzasban, tavolug
rasban, es mindenilk a viz. lmadnak 
uszni, persze a legjobb, ha a labda is repUI 

a vizben. 
Hobbi szinten az orzo-vedo munka is 
megy, mi erre sosem fektettilnk nagy 
hangsulyt, de fogasuk erc5ssege bc5ven bi
zonyitott, mikor a fUggc51eges falon meg
tartjak magukat a harap6parnan. 

Nern kell tehat azt gondolni, hogy a leo
pard csak akkor boldog, ha vadaszhat. De 
azt sosem szabad elfelejteni, hogy ha nem 
csinalhat semmit, akkor kifejezetten bo l
dogtalan. 

A fajta jovc5kepe remelhetc51eg abba az
iranyba mutat, ahol megmaradhat igazan
aktiv mindenes kutyanak. TorekszUnk ra,
hogy ne veszftsen az osztoneibc51, es legin
kabb a teljesitmenye hatarozza meg, ne 
pedig a szine. Mi hiszilnk benne, hogy a j6
kutyanak nines szine, csak eredmenyei. 

T 6bi6s Zs6fia es KGY 

Fot6k: S6s Edit, Ellen Braedcman, David Rajecky 
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�ltMtK 
A szemek egymast61 mersekelt cavolsagra helyezkednek el, meretiik kozepes, 
szeliik lekerekitett, j61 illeszkednek a koponyaba. Elofordulhatnak barmilyen szln
ben es szinkombinaci6ban preferencia nelkUI (Uvegkek, zold, borostyan, szUrke, 
barna es ezek kombinaci6ja, illetve szintorese egy szivarvanyhartyan belUI). 
A szemhejak szorosak, szinUk a szorzet szinevel harm6niaban van, barmilyen szln(l 
es szinkombinaci6ju lehet. 
Sulyos hiba: pupillahibak, a pupilla nem kozepen helyezkedik el, laza szemhej 
(a pislog6-hartya lathat6), a szemhej vagy a szempillak funkcionalis rendellenessege 

f[j 
A fej eros felepltes(l, profilb61 a koponya es az orr
hossz nagyjab61 megegyezik. Hatarozott stopjuk 
van. A felso koponya sik resze es fangja nagyjab61 
parhuzamos. A szemek es a nyakszirt kozott enyhe 
barazdak megengedettek. A nemi kUlonbsegeknek 
nyilvanval6nak kell lennie a fejnel. Koponya: a ko
ponya szeles es lapos. A pofak j61 fejlettek. 
Hiba: tulzottan szeles koponya, hegyes koponya. 
Pofa: eros es mely. Feli.ilrol nezve a fang mersekel
ten szeles, az orr fele elkeskenyedo. Ajak: lehet 
feszes vagy enyhen lel6g6, elfogadott barmely szin 
vagy szlnkombinaci6. 
H iba: kicsi fang 

fOOAK 
A fogai feherek, egyenletesen elrendezesben helyez
kednek el. Az oll6s harapas preferalt, de a tetre 
harapas is elfogadott. A teljes fogazat kivanatos, de 
nem biintetheto kopott vagy torott fogak miatt. 
Sulyos hiba: elore- vagy hatraharapas 

Az orrtUkor lehet barmilyen szln(l vagy szinkombi
naci6ju. 
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fUltK 
A ftilek csepp alakuak, rovid vagy ko
zephosszu, kozepes meretO, a tovenel 
szeles, aranyosan elkeskenyedo, 
vegiik lekerekftett. Figyelo allapotban 
megtornek. haromszog alakuak. belso 
szeliik keretezi a kutya fejet. A fUlek 
felso vonala kis mertekben a koponya 
felso vonala alatt van. A laza fiil elfo
gadott, de nem preferalt. 
Hiba: a fent leirtakt61 barmil yen
elteres 
Kizaras: vagott fiilek 

nlAK 
A nyak j61 izmolt es aranyosan hosz
szu, a tark6 mogott kiszelesedik. meg
tores nelkiil illeszkedik a vallba. 
Hiba: tul rovid, tul vastag, tul gyenge 
nyak, nyakon l6g6, felesleges bor

MtllSO Vf QTAQOK 
A vallak erosek, egyenletesen izmol
tak. A lapocka hosszu, szeles es lapos, 
)61 illeszkednek a hatra. A felkar nagy
jab61 egyenlo hosszusagu a lapockaval 
es olyan szogben csatlakozik hozza, 
hogy a mar a labak felett helyezkedik 
el. A konyok szorosan a test mellett 
van, nem fordul kifele. Mellso labak:
a mellso labak egyenesek. kozepesen 
vastag felepitesOek, eroteljesek. de 
nem tulzottan vastagok. A mellso 

labto eros, rovid es enyhen lejt. A
mellso labak hossza hozzavetolegesen 
a kutya marmagassaganak 50-60%-a. 
A rovid labak su lyosabban biinteten
dok, mint a hosszabbak. 
Hiba: a mellso resz lenyegesen nehe
zebb a kutya hats6 felenel, tul nehez 
vagy tul finom csontozat, egyenes val
lak. kifordult konyok, gyenge alkar
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TtST 
A megfe leloen aranyos testu egyed
valamivel hosszabb, mint magasabb. 
A felso vonal enyhen hajlott, a mar 
j61 fejlett. A hat szeles es izmos, az 
agyek enyhen fvelt, rovid. Szukaknal
a valamivel hosszabb agyek elfoga
dott. A bordak a gerincbol j61 rvel
tek. A mellkas mely, a konyokig hu
z6dik es mersekelten szeles. Oldal
r61 nezve a mellkas ovalis, a mellso 
labak ele domborodik. A horpasz 
j61 lathat6, de nem eltulzott. A far 
kozepesen hosszu es enyhen csa
pott. A kisse emelkedett hats6 mi
atti egyenesebb szogellest nem sza
bad szigoruan biintetni. 
Hiba: tul szeles, tul szOk vagy kes
keny mellkas, lagy felso vonal, tul
zott vagy nem j61 lathat6 horpasz, 
tul hosszu agyek 

nATSO Vf QTAOOK 
A hats6 resz eros es egyenletesen 
izmo lt .  A szelessege es a hats6 szo
gelles egyensulyban van az eliilsovel. 
A terd j61 hajlott, a csank j6 lefu
tasu. Amikor a kutya all, a rovid, 
eros labkozep meroleges a talajra, 
hawlr61 nezve parhuzamosak. 
Hiba: vekony. gyenge hats6, tehen 
csank, nyitott csank 

�Dftj 
A )6 labfej a munkakutyanak elen
gedhetetlen. A labfej kotott, ovalis 
alaku. Az ujjak hosszuak, usz6har
tyasak es iveltek. A talpparnak 
vastagok es kemenyek. A kormok 
erosek, a farkaskarmokat el kell 
tavolftani. 
Hiba: macska manes szeru labfej 
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fAKOK 
A farok a felso vonal tenneszetes meg 
hosszabbftasa. A tovenel vastag, fokozato
san elkeskenyedik. A termeszetes bobtail 
( csonka farok) megengedett. de nem pre
feralt. hosszc61 fUggetlenul kupos, a tove
tol a vegeig azonos vastagsagu. lzgalmi al
lapotban es mozgas kozben a farok fUggo
legesen feltartott, hegye elore mutat. 
Amikor a kutya nyugodt. a farok terme
szetes helyzetben 16g, elerve a csankot. 
A kutya bemutatasakor a farok cermesze
tesen allapotban tartott, a felvezeto ne 
tartSa azt fel. 
Hiba: gyOrOs farok, vagott farok 
Kizaras: a farok celjes hianya (farokcsonti
csigolya nyilvanva16 hianya) 

SlOKlfl 
Szorzece egyretegu, rovid vagy kozepesen 
hosszu, testre simul6. Texturaja a simat61 
a durvaig elofordulhat preferencia nelkUI.
Kizaras: hosszu, bolyhos, a test vonalait 
takar6 n6rzet 

SliM 
VegtelenUI sokfele szinnel es mintaval ren
delkeznek. Minden szfn es szinkombina
ci6ban lehetnek cser jegyek, melyek a 
szemek felett. az arcon, a labakon, a mell
kason, az altesten es a farkon helyezked
nek el. 

Azonos minosegu kutyak eseten a gazdag, 
mely szi nek elonyt elveznek biralatkor. 
Azonban, mint tobbfunkci6s munkakutya, 
ertekelesenel azonban a szorzet szine 
nem elsodleges szempont. A szorzet szine 
vagy mintaja nem elvezhet elsobbseget. 

Sulyos hiba: 70%-nal tobb feher szin 
Kizaras: 90%-nal tobb feher szin, szolid 
feher fej, albinizmus 
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MA OAS SAO rs SUl l 
Az idealis magassag kanoknal 56-66 cm, szukaknal 
51-61 cm. 1-2 cm elteres elfogadott. Sulya 23-
43 kg kozott mozog, aranyosan a kutya magassa
gaval. A fajta egyszerre eroteljes es mozgekony, 
igy a suly es magassag aranya fontosabb, mint a 
szamszeru adatok. Bemutatasa mindig kemeny,
munka kondici6ban idealis. Az idealist61 val6 elte
res merteket ugy kell meghatarozni, hogy az 
mennyiben befolyaso lja a kutya munkakepesseget. 

, 

MOlOAS 
Ogetesben sima, folyamatos es konnyed, a moz
gasban nem lehet tulzott tavolsag a mellso es 
hats6 vegtagok kozott. A hatvonal vizszintes 
marad, csak kis hajlottsag jelezheti rugalmassagat. 
Barmilyen szogbol nezve a labak mozgasa nem za. 
varhatja egymast. A sebesseg novelesevel a labak 
inkabb a kozepvonalra helyezik az egyensulyi pon
tot. A ro ssz mozgas aszerint kerUI elbfralasra, 
hogy az milyen mertekben zavarja a kutyat a mun
kavegzesben. 

A szolid kutyak egyszinuek, cser, tigrisc s i 
kos es feher jegyek megjelenhetnek az 
arc on, mellkas on, labakon.

A csikos mintazat lehet sotet vagy vilagos 
alapon kontrasztos csikokkal. 

A leopard minta lehet egyontetu, de cser 
es/vagy feher jegyek megjelenhetnek a 
test barmely reszen is. 

A patchwork mintazatban lehet egyetlen 
szin culsulyban, vagy tobb, eltero meretu 
fo lt es szin mintazata veletlenszeruen a 
testen. 
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