
Поведението на мъжките животни: 
дешифриране на нежеланите 

ситуации 
 

В днешно време кучетата са приемани като членове на семейството от 
техните собственици. Когато поведението на техните домашни любимци 
не е добро, тогава и собствениците им се чувстват засрамени.  

Ако поведението им е по-скоро различно, то причината може да бъдат половите 

хормони. Във всички случаи има решение: говорете с Вашия ветеринарен лекар.     

 

ЗА ВСЕКИ ПРОБЛЕМ ИМА РЕШЕНИЕ ! 

 

Моето куче уринира навсякъде 

Маркирането при мъжките кучета е естествен начин на поведение, което 

им позволява да маркират своята територия. По този начин то 

информира другите животни за това и за “претенциите” си относно това 

място.  Това поведение може да стане проблемно за собствениците, ако 

се случва твърде често на неподходящи места. 

 

Поведение, свързано с тестостерона 

Важно е да се разграничи маркирането от незадържането на урина. 

Маркирането представлява отделяне на малки количества урина, чрез повдигане 

на тазовия крайник до вертикална опора (стена, растение, мебел…). Това не е 

патологично и при мъжките животни представлява социална комуникация. По 

този начин те оставят обонятелни сигнали (феромони, съдържащи се в урината и 

визуални сигнали (повдигнатия крайник).   

Маркирането може да бъде свързано с тестостерона. Вашият 

ветеринарен лекар ще Ви предложи тест, чрез който се подтиска 

отделянето на тестостерона, което наподобява ефекта от хирургическата 

кастрация.   

 

Когато става въпрос за незадържане на урина, то тогава се отделят големи 

количества от нея. Придобиването на навици зависи от възрастта и от 

обучението на кучето. Ако Вашето малко куче уринира навсякъде, трябва да 

бъде научено да го прави навън. Поддържането на чистотата е едно от 

основните умения, които трябва да придобие Вашето куче. Времето, за което то 

успява да се сдържи да не уринира зависи от породата. На 2-месечна възраст 



този период е не повече от 2 часа и през пубертета може да достигне до 6-8 

часа, дори и повече.         

Не се смята за нормално ако Вашето куче уринира на неподходящи за това места 

(особено в дома) и/или с нетипична честота. 

Незадържане на урина представлява невъзможност за контролиране отделянето 

на урина. Това е проблем и трябва да се лекува.  

* Behaviour and the pituitary-testicular axis in dogs before and after surgical or 

chemical castration with the GnRH agonist deslorelin, de Gier et al., congrès EVSSAR 

2012 

 

 

Моето куче се отскубва и избягва : какво е 
решението ? 

 

24% от собствениците са загубвали своя домашен любимец поне 

веднъж. Това със сигурност Ви причинява голямо безпокойство, а освен 

това може да има и ужасни последици: пътен инцидент, борба с други 

кучета, загубване или някой да го открадне, риск от инфекциозни 

заболявания…Причините за това поведение могат да бъдат различни. 

Причини и начини на предотвратяване на това поведение 

Кучето може да е побягнало след разгонено женско куче, да иска да увеличи 

своята територия, или има желание за ловуване, за търсене на храна или 

компания, за игра или от скука… 

Някои породи са по-предразположени от други и особено ловните кучета, които 

могат да избягат, за да преследват други животни.  

Предотвратяването на това поведение може да стане чрез физически мерки 

(добре ограничена и затворена територия чрез ограда или бариера…) или чрез 

обучение, целящо отзоваване при всяко повикване и цялостен контрол върху 

него.    

За да не отговаря кучето Ви на външни дразнения е необходимо да намерите 

неща, които да ангажират вниманието му, за да не му е скучно (достатъчно 

разходки, играчки, физическа активност). В някои случаи това поведение може 

да бъде свързано с тестостерона. Съществува тест, при който се подтиска 

отделянето на тестостерон, което наподобява ефекта след хирургическата 

кастрация 

В зависимост от случаите кастрацията може да бъде подходящо решение за 

такива кучета, които могат да побягнат след разгонено женско куче. Те улавят 

миризми дори от големи разстояния. Когато подобно поведение се повтаря, е 

важно първо да определите неговата причина и после да обсъдите това с Вашия 

ветеринарен лекар.     



*Source : enquête TNS/Sofres pour I-Cad, octobre 2016. 

Сексуалното поведение на кучето : възможно е 

причината да е хормонална  

Целта на съвъкуплението при кучетата e размножаване и обикновено се 

случва между мъжко и женско разгонено животно (казваме, че то е в 

еструс). Когато сексуалността на кучето често е насочена към други 

животни или към неподходящи обекти (играчки), това може да бъде 

притеснително за собственика.    

Поведение, понякога свързано с половите хормони 

Без да подкрепяме погрешни схващания за това поведение, е важно да се 

говори за това, тъй като това оказва влияние на взаимоотношенията между 
кучето и неговия собственик. Това поведение може понякога да има връзка с 
половите хормони.   

Влияние върху сексуалното поведение на мъжките кучета оказва половия 

хормон, тестостерон, отговорен за тяхното сексуално влечение. 

Въпреки че са възможни и други причини за проблемите, свързани с 
поведението. За да се определи дали тестостеронът е отговорен за това 

поведение, Вашият ветеринарен лекар може да Ви предложи различни 
решения. Същестува тест, при който се подтиска отделянето на 
тестестерон, което наподобява ефекта след хирургическа кастрация. 
 

 

Mоето куче се бори с други кучета : 
обезпокоително поведение 

 

Борбите между кучетата често са впечатляващи за собствениците. Дори 

ако това е част от нормалното поведение на Вашето куче, не се 

притеснявайте да се посъветвате с Вашия ветеринарен лекар.  

Мъжките кучета по-често се борят в сравнение с женските, което е в 

резултат на техните полови хормони.    

Вашето куче може да се бори с други кучета поради две причини: когато се 
опитва да защити определено нещо (храна, играчка, сексуален партньор) или 
себе си, когато се чувства застрашено. Дърпането на каишката от негова страна 

е поведение, което може да ви дразни. 

Конфликтът избухва само тогава, когато другото куче настоява и не уважава 
първоначално изпратените му сигнали за сплашване.  

 

Mъжките кучета се борят много по-често от женските под влияние на 
техните полови хормони.  



Когато куче, което не проявява враждебност към други кучета, започне да ги 

атакува без видима причина, трябва да бъде прегледано от ветеринарен лекар, 
който да установи причината за това.     

Разгонено женско куче може да бъде причина за борба между мъжки кучета. В 
такива моменти те забравят за всякакво приятелство. 

Химическата или хирургическата кастрация може да бъде решение, ако 

причина за това поведение са половите хормони. Съществува тест, при 
който се подтиска отделянето на тестостерон, което наподобява ефекта 
след хирургическата кастрация.   


