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Bevezetés 

 

Az állati kommunikáció definiálása a mai napig élénk vitákat ébresztő terület. Sok szerző 

szerint ez az interakció lényegében információátadást jelent a küldő és a fogadó fél között 

(Simmons, 2003). Mások a kommunikáció manipulatív jellemzőjét hangsúlyozzák, miszerint 

a jeladó a vevő viselkedését a maga hasznára képes megváltoztatni a kommunikáció során. E 

nézőpont szerint bármilyen jel kommunikációs szignálként szolgálhat, mely evolúciós 

fejlődése során alkalmassá vált egy másik egyed viselkedésének befolyásolására, ill. a 

fogadó fél válasza is ennek megfelelő evolúciós átalakuláson esett át (Maynard-Smith és 

Harper, 2003; lsd. még: Stegmann, 2013).  

A kommunikáció alapvetően társas jelenség, ezért intenzív szociális életet élő fajokban (mint 

pl. a kutya) igen összetett és meghatározó viselkedési rendszert képez. A kutya (Canis 

familiaris) gazdag és sokrétű kommunikációs viselkedése (Håkansson és Westander, 2013; 

Miklósi, 2008; Serpell, 1995; Jensen, 2009) különösen alkalmas ezen interakciók etológiai 

vizsgálatára.  

Kísérleteinkben a kommunikációs folyamat mindkét oldalát vizsgáltuk, így egy részükben a 

küldő, másik részükben a fogadó fél perspektívájából közelítettük meg a jelenséget. A kutya 

számos kommunikációs csatornája közül (akusztikus, vizuális, szaglási, tapintási, stb) jelen 

disszertációban a vokális és vizuális modalitást választottuk részletesebb elemzésre. 

A kutya vizsgálatát ezen felül az teszi különlegessé, hogy mivel a háziasítás során az emberi 

környezet vált a természetes élőhelyévé (Miklósi és mtsai., 2007), nemcsak fajon belüli, 

hanem fajok közötti (ember és kutya közötti) kommunikációs rendszere is igen gazdag, 

emellett a domesztikációs/evolúciós válozások vizsgálatára is egyedülálló lehetőséget nyújt. 

Elterjedtsége és az emberi közösségekkel való szoros együttélése elősegíti azt, ami etológiai 

vizsgálatokban sokszor komoly nehézségeket jelent, egy faj viselkedésének természetes 

élőhelyén való megfigyelését.  

A kutyák, akárcsak más kutyafélék (farkas, róka, prérifarkas) gazdag vokális repertoárral 

rendelkeznek.  

A morgás az egyik leggyakoribb vokalizációs forma kutyáknál, akárcsak más kutyaféléknél, 

s a közelmúltban kimutatták, hogy kontextuális jellegzetességeket is mutat (Faragó és mtsai., 

2010a; Cohen és Fox, 1976). Az utóbbi évek kísérletes eredményei arra utalnak, hogy a 



morgások méret-függő akusztikus jeleket is hordoznak (Riede és Fitch 1999; Taylor és 

mtsai., 2008), melyek mind a fajtársak (Faragó és mtsai., 2010b), mind az emberek számára 

felismerhetők (Taylor és mtsai., 2008; 2010).  

A kutyák vokalizációja ennek ellenére szembetűnő különbségeket is mutat a vadon élő 

kutyafélék hangadásához képest. Legközelebbi ismert rokonával, a farkassal (Canis lupus) 

összevetve a kutya sokkal gyakrabban és többféle helyzetben ugat. Míg a farkasok, 

prérifarkasok csupán ritkán, területvédő és jelző szignálként használják, a kutyák számos 

kontextusban, mind a fajon belüli, mind az emberekkel folytatott interakcióik során hallatják 

(Pongrácz és mtsai., 2009). Ugyan néhány szerző véleménye szerint az ugatás a háziasítás 

‘melléktermékeként’ jelentkező, funkció nélküli ‘vadhajtás’, az utóbbi évek eredményei ezt 

megcáfolni látszanak. Független vizsgálatok mutatták ki, hogy kontextusukban különböző 

ugatások azoknak megfelelő, eltérő akusztikai szerkezettel rendelkeznek (Pongrácz és mtsai., 

2005; Yin 2002). Maros és mtsai. (2008), ill. Molnár és kollégái (2009) azt találták, hogy a 

kutyák képesek differenciálni különböző szituációkban felvett és különböző egyedektől 

származó ugatások között. Más vizsgálatokból pedig arra derült fény, hogy az emberek is 

képesek felismerni a kutyaugatásokban rejlő információtartalmat, mind kontextuális, mind 

érzelmi töltöttségük vonatkozásában (Pongrácz és mtsai., 2005; 2006). 

Vizuális kommunikációs jelként szolgálhatnak a különböző testtartások, mozdulatok, 

kifejezések, morfológiai tulajdonságok (Rosenthal és Ryan, 2000). 

Kutyafélékben is leírtak már számos vizuális jelzést, apró gesztusoktól és kifejezésektől 

kezdve, összetett, ritualizált mozgásokig bezárólag (e.g., Fox, 1971; Mech, 1970; Bekoff, 

1977; Serpell, 1995). 

Ismert, hogy a kutyák nagyfokú érzékenységet mutatnak az emberi szociális-kommunikatív 

jelzések iránt (Miklósi és mtsai., 2004; Topál és mtsai., 2009). Így például érzékelik az 

emberek különböző figyelmi állapotait (Gácsi és mtsai., 2004; Call és mtsai., 2003), ill. 

perszeveratív keresési hibákat vétenek, ha az emberek osztenzív kommunikációs jelekkel 

irányítják őket (Topál és mtsai., 2009). Kivételesen jól teljesítenek kétirányú választási 

tesztekben, ahol az ember mutató gesztusai alapján kell döntéseket hozniuk (Hare és 

Tomasello, 1999; Miklósi és mtsai., 1998; Soproni és mtsai., 2001). 

E disszertációban módszertanilag változatos megoldásokat választottunk, hagyományos 

etológiai kísérletek mellett például projektoros video-vetítéseket, ill. számítógépes analizáló 



módszereket is alkalmazva. Első három kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy a 

kommunikációs folyamat fogadója miként érzékeli és hogyan reagál bizonyos akusztikus és 

vizuális jelekre.  

Második két kísérletünkben pedig a küldő fél szemszögéből elemeztük, hogy milyen 

akusztikai jellegzetességekkel rendelkeznek bizonyos kutya-vokalizációk, ill. hogy miként 

változnak az akusztikus jelek bizonyos környezeti és a belső állapotot érintő körülmények 

hatására.  

 

Célkitűzések és Módszerek 

 

1.  Kísérlet: Kutyák akusztikus ‘méret-információ’ felismerése fajtársak játékos 

morgásában 

A játékos viselkedés igen változatos formában fordul elő minden állatfajban (Burghardt, 2005). 

Gyakran kísérik bonyolult és más kommunikációs kontextusokra emlékeztető (agonisztikus, 

párzási) mozgásformák-, és mintázatok, melyek során sokszor fordulnak elő túlzások, elnagyolt 

megnyilvánulások (Bekoff, 2004). Ezért fontos a játékos ‘hangulat’, és attitűd fenntartása az 

interakció során a résztvevők részéről, melyben nagy szerep jut a játékos kommunikációs 

jeleknek (Bekoff és Allen, 1998). Korábbi akusztikus vizsgálatok fényt derítettek arra, hogy a 

kutyák játékos morgásai által közvetített ‘méret-információ’ egy nagyobb állatot jelez, mint az 

agonisztikus helyzetben (csontőrző morgás) hallatott morgás (Faragó és mtsai., 2010a). 

Vizsgálatunkban azt elemeztük, hogy a kutyák érzékenyek-e a játékos morgásokban kimutatott 

akusztikus ‘méret-információra’. Hipotézisünk szerint e ‘hamis’, túlzó közlés hozzájárulhat a 

játék során alkalmazott, azt kiváltó és fenntartó jelrendszerhez.  

Vizsgálatunkhoz a Faragó és mtsai. (2010a) által is használt ‘Nézési Preferencia’ kísérleti 

módszert használtuk. Alanyaink két azonos, de különböző méretű kutya kivetített képét látták, 

eközben egy morgás felvételt játszottunk vissza nekik. Tizenkét küönböző fajtájú kutya képe 

szolgált képanyagként, míg a morgások két különböző kontextusból származtak, egy játékos ill. 

egy agonisztikus, ‘csontőrző’ helyzetből, mindkét esetben 12 különböző kutyától. Aszerint, 

hogy melyik morgástípust játszottuk vissza, két kísérleti csoportunk volt, ‘játékos’ (J), és 

‘csontőrző’ (CS). Az egyik kutya mérete (marmagassága) megegyezett a lejátszott hang által 

közvetített méret-információval (‘hang-azonos’), míg a másik kutya képe 30%-al nagyobb vagy 



kisebb volt (marmagasságnál mérve). A kutyaképeket először 10 mp-ig hang nélkül vetítettük 

ki (‘hangelőtt’), majd visszajátszottuk a morgás felvételt (kb. 2 mp). A morgás lejátszása után 

további 20 mp-ig kivetítve hagytuk még a képeket (‘hangután’).  

 

2.  kísérlet: Vizuális kommunikációs jelek érzékelése kutyákban  

Az egyik leggyakrabban használt kísérleti paradigma kutyák szocio-kognitív képességeinek 

vizsgálatában az ún. 'két-utas választási teszt’, melyben különböző emberi mutatások alapján 

kell döntést hoznia. (Miklósi és mtsai., 1998; Miklósi és Soproni, 2006; Lakatos és mtsai., 

2009). Következő két kísérletünkben azt vizsgáltuk miként reagálnak a kutyák különböző 

vizuális kommunikációs jelekre a fent említett kísérleti elrendezésben.   

 

2.1  kísérlet: Az ‘Okos-Hans effektus’ vizsgálata ‘két-utas választási’ teszthelyzetben 

Az első kísérletben az állati viselkedéskutatásban jól ismert, ‘Okos Hans effektust’ vizsgáltuk. 

‘Okos Hans effektus’ néven olyan, akaratlan/tudatalatti jelzéseket értünk, amelyek (nem kívánt 

módon) befolyásolják a kísérleti alanyok viselkedését a teszt során, megnehezítve ezzel a 

vizsgálni kívánt jelenség értékelését. Jelen vizsgálatban arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a 

kísérlet során jelen lévő gazdák befolyásolják-e a kutyák döntését egy emberi mutatáson 

alapuló ‘két-utas választási’ tesztben. Ennek érdekében szisztematikusan változtattuk a gazdák 

viselkedését és információit a teszt céljáról a kísérleti csoportjainkban. 

Tesztjeinkben az ún. ‘visszavett távoli mutatást’ alkalmaztuk, mely során a mutató ember 

néhány másodpercig mutat csak a megfelelő irányban, s a mutató ujja 50 cm-nél nagyobb 

távolságra van a jelzett tárgytól (Miklósi és Soproni, 2006; Lakatos és mtsai., 2009; Pongrácz 

és mtsai., 2013). Három kísérleti csoportunk teljesítményét hasonlítottuk egy kontroll 

csoporthoz, melyben a kísérlet hagyományos módon zajlott (e.g. Miklósi és mtsai., 1998). A 

három kísérleti csoportban a 1) gazdák szeme be volt kötve, 2) motiváltak voltak, hogy kutyáik 

jól teljesítsenek (Passzív Okos Hans csoport), vagy 3) megkértük őket, hogy aktívan segítsék 

kutyáikat a sikeres választáshoz (Aktív Okos Hans csoport). Arra számítottunk, hogyha az 

‘Okos Hans effektus’ befolyásolja a kutyák teljesítményét a két-utas választási tesztben, akkor 

az csökkeni fog a bekötött szemű gazdák csoportjában és növekedni azokban, ahol a gazdák 

segíthették kutyáikat.  

 



2.2  kísérlet: Fajtárs által adott vizuális kommunikációs jel használata kutyákban  

A második kísérletben szintén két-utas választási tesztet használtuk, de ezúttal egy másik kutya 

kivetített képe volt a jeladó. Mivel a kutyák igen sikeresek emberi mutatásos tesztekben 

(Miklósi és Soproni, 2006), itt azt tanulmányoztuk, vajon egy fajtárs által adott információt is 

képesek-e használni. Azt is teszteltük, hogy a kutyák választását befolyásolja-e a 

‘demonstrátor’ kutya testmérete, ill. alanyaink felmért ‘dominancia’ státusza (Pongrácz és 

mtsai., 2008). 

Az életnagyságban kivetített videóban a kutya ült, majd egy oldalra irányuló oda-, majd 

visszanézés szolgált vizuális jelként, mely az adott oldalon lévő edényre irányult. Három 

kísérleti csoportunk volt a kivetített kutya és a tesztalanyunk méretkülönbségére alapozva, ‘D-

nagyobb’ (demonstrátor kutya nagyobb az alanynál), ‘D-egyenlő’ (kb. megegyező méretű 

demonstrátor és tesztalany), valamint ‘D-kisebb’ (demonstrátor kutya kisebb, mint a 

tesztalany). Alanyaink ‘dominancia’ státuszát egy Pongrácz és mtsai. (2008) által szerkesztett 

kérdőív alapján mértük fel. 

 

3.  kísérlet: Kutyák emocionális vokalizációinak vizsgálata 

Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődésre tart számot a különböző emóciók és affektív 

állapotok tükröződése az állati és emberi vokalizációkban (Gogoleva és mtsai., 2010), melynek 

alátámasztására számos empirikus adat is összegyűlt a közelmúltban (Rendall és mtsai., 2003). 

Ennek ellenére kutyaféléknél kevés erre vonatkozó ismerettel rendelkezünk. Kísérletünkben 

egy olyan agonisztikus helyzetben vizsgáltuk a kutyák vokális reakcióját, amelyben egy 

számukra ismeretlen ember közelíti meg őket lassan, ‘fenyegető’ módon. Kérdéseink arra 

vonatkoztak, hogy a kutyák akusztikus reakcióját befolyásolja-e a ‘fenyegető’ idegen (F) neme 

ill. testmérete. Arra számítottunk, hogy a különböző affektív-motivációs állapotok 

(félelem/agresszió változása nő/férfi, vagy kisebb/nagobb ‘fenyegető’ esetén) a vokalizáció 

fenotípusában is megmutatkoznak. 

Ismétléses kísérleti módszert alkalmaztunk, azaz minden alanyunkat kétszer teszteltük, 

különböző ‘fenyegető’ emberekkel. Módszerünk a Vas és mtsai. (2005) által kifejlesztett, és 

több helyen is alkalmazott (Klausz és mtsai., 2014; Faragó és mtsai., 2010a) ‘fenyegető 

megközelítés’ módszere volt, mely során a gazdája mellett tartózkodó kutyát egy idegen lassan, 

folyamatos szemkontaktust tarva, cserkészően megközelíti. Kérdéseinknek –a ‘fenyegető’ 



testméretének és nemének hatása a kutya vokális reakciójára– megfelelően három kísérleti 

csoportunk volt, ‘NagyFérfi-KisFérfi’ (NF-KF), ‘NagyNő-KisNő’ (NN-KN), ill ‘Férfi-Nő’ (F-

N).  

 

4.  kísérlet: Kutyaugatások osztályozása mesterséges intelligencián alapuló gépi tanulásos 

módszerrel 

A közelmúlt kísérletes eredményei arra utalnak, hogy a kutya vokalizációja bőséges 

információtartalommal rendelkezhet, mind az emberek (Pongrácz és mtsai., 2005; 2006), mind 

a fajtársak számára (Maros és mtsai., 2008; Molnár és mtsai., 2009), melyek részletes elemzése 

sokszor akadályokba ütközik hagyományos (pl. hang-visszajátszásos) etológiai vizsgálatok 

során. Kísérletünkben számítógépes, mesterséges intelligencián alapuló módszert használtunk 

ugatásos hanganyagunk elemzésére, mely módszer kifejezetten alkalmas nagymennyiségű adat 

részletes és pontos vizsgálatára. Ezen felül lehetőséget nyújt annak a pontosabb 

tanulmányozására is, hogy milyen akusztikus jellemzőkkel írhatók le az egyes 

információtípusok.  

Az ún. ‘k-Nearest Neighbors’, mesterséges intelligencián alapuló gépi tanulásos modellt 

alkalmaztuk kísérletünkben (Fix és Hodges 1951). Az algoritmus egy jelentős méretű, 8 mudi 

fajtájú kutya több ugatási kontextusából származó, összesen 800 vakkantást tartalmazó 

adatbázisra alapozva tanult. Két módszer segítségével, a ‘wrapper’ és ‘filter’ eljárásokkal 

választottuk ki a legjobban illeszkedő akusztikai paramétereket modellünkhöz (lásd Saeys és 

mtsai., 2007). Molnár és mtsai. (2008) munkájához hasonlóan osztályoztuk az ugatások 

kontextusát és az ugató egyedet, de ezen kívül az ugató kutya nemére és korára utaló 

jellemzőket is vizsgáltuk. Az ugatás kontextusát továbbá kategorizáltuk egyedenként, valamint 

az ugató egyedet kontextusonként is. Így összesen hat klasszifikációs feladatunk volt. 

Eredmények és értékelés 

1. kísérlet 

A ‘J’ csoportban lévő kutyák nem preferálták a nagyobb képet a ‘hangelőtt’ szakaszban, míg a 

‘hangután’ szakaszban szignifikánsan többet nézték azt. A ‘hang-azonos’ képet egyik 

szakaszban sem részesítették előnyben. Megvizsgáltuk a kutyák tekintetváltási tendenciáját a 



morgás visszajátszását követően. Két alcsoportba osztottuk alanyainkat aszerint, hogy a 

visszajátszás elhangzásakor melyik képre néztek, és azt találtuk, hogy a ‘CS’ csoportban azok a 

kutyák, amelyek a hanggal nem egyező méretű kutyát nézték a morgás lejátszásakor, 

szignifikánsan többen váltották tekintetüket a ‘hang-egyező’ képre, mint a másik alcsoporthoz 

tartozó kutyák. A ‘J’ csoportban éppen ellenkezőleg, azok a kutyák néztek át a másik képre a 

hang hallatán, amelyek akkor éppen a ‘hang-egyező’ kutya képét nézték.  

Kísérletünk eredményei azt mutatják, hogy a kutyák hosszabb ideig nézik a nagyobb kutya 

képét, ha játékos kutyamorgást hallanak, míg ‘csontőrző’ morgás hallatán a ‘hang-egyező’ 

kutyaképre váltják inkább tekintetüket. Hipotézisünk szerint a játékos morgások által 

közvetített, akusztikai ‘nagyítás’ a játékos kommunikáció vokális eszközeként szolgálhat. 

Mivel a morgás alapvetően közeli interakciókban használatos, a szembetűnő ellentmondás a 

látott kép és hallatott hang között olyan ‘komolytalan’, túlzó jel lehet, melynek fontos szerepe 

van a játékos hangulat kiváltásában és fenntartásában. Másrészről, a ‘csontőrző’ morgások 

pontos ‘méretinformációja’ esetében elképzelhető, hogy egy agonisztikus helyzetben túl nagy 

kockázattal járna ‘valótlan’ jelek küldése, éppen a morgásos kommunikációs interakciók kis 

hatósugarú természete miatt.  

 

2.1 kísérlet 

Mindhárom csoportunkban a véletlen-szint felett volt a kutyák teljestménye a mutatásos 

tesztben, és az egyedileg sikeres kutyák aránya (nyolcnál több heyes találat) sem különbözött 

a csoportjaink között. Nem találtunk arra utaló eredményt, hogy a gazdák ‘Okos Hans 

effektus’ révén befoyásolnák kutyáik teljesítményét a ‘két-utas választási tesztben’, annak 

ellenére, hogy egy csoportban aktívan részt vettek a kutya irányításában, míg egy másikban 

nem láthatták az eseményeket.  

Eredményeink szerint az emberi mutatásnak döntő hatása van a kutyákra a választásos 

tesztekben, és ezt nem befolyásolja a jelen lévő gazdák akaratlan, ill. szándékos jelzése, 

közbeavatkozása sem. Véleményünk szerint, a kutyák szocio-kommunikatív érzékenysége 

emberi jelzések iránt feltehetően egy olyan vizuális kommunikációs interakciót hoz létre 

közte és a mutatást végző ember között, mely elég erős ahhoz, hogy a kutyát megfelelően 

eligazítsa, így egyéb jelzésekre már ‘nincs szükség’ a feladat megoldásához.  



 

2.2 kísérlet  

Eredményeink azt mutatták, hogy a kutyák nem követik, és nem is kerülik el kivetíett 

fajtársaik irányadó jelzéseit, sem a méret-függő sem a dominancia-alapú csoportjainkban. A 

kutyák választási mintázatára leginkább az első választás során talált jutalom helyzete volt 

hatással. Azaz, szignifikánsan többet választották az első választásuk oldalát az utána 

következő esetekben.  

Nagyon sok családi kutya számottevően többet van együtt emberekkel mint más kutyákkal, 

ami megkönnyítheti az emberi kommunikációs gesztusokra adott válaszreakciókat. 

Evolúciós szempontból vizsgálva az eredményeket, feltételezhetjük, hogy az emberi 

mutatásos tesztekben való sikeres szereplés alapja a domesztikáció során kialakult, emberi 

kommunikációs gesztusok iránti érzékenységen alapul. Emiatt egy formailag hasonló jel nem 

feltétlenül tölti be ugyanazt a funkciót fajon belüli kommunikáció során. Fontos megemlíteni 

továbbá, hogy a kutyákban látszólag hamar kialakult egy oldalra irányuló preferencia, mely 

erős tendencia humán mutatásos kísérletekben nem ismert. Ez a jelenség is utalhat arra, hogy 

megfelelő külső inger hatására (emberi, osztenzív-kommunikatív jel) az oldal-preferenciára 

való hajlam felülíródik.  

 

 

3. kísérlet  

Az akusztikai elemzés során használt nagyszámú változó készleten először főkomponens 

analízist hajtottunk végre, mely négy komponenst eredményezett. Eredményeink azt 

mutatták, hogy férfi F esetében a ‘Frekvencia’ és ‘Dinamika’ nevű komponenseink 

szignifikánsan alacsonyabb értékeket mutatnak, mint női F esetén. A komponenseket felépítő 

változók értelmében ez azt jelentette, hogy férfi F-fel való találkozás során mélyebb 

frekvenciájú, szűkebb formáns diszperzióval rendelkező, valamint rövidebb morgásokat 

hallattak. Morton ‘motivációs-strukturális’ (1977) szabálya alapján, valamint a hangképzés 

‘Source-filter’ elmélete szerint (Fitch, 1997; 2000) ez arra utal, hogy a kutyák erősebben 

motivált/agresszívebb választ adtak férfi fenyegetőkre, a vokálisan közölt ‘méret-információ’ 

pedig egy nagyobb állatra utalt. Más fajok affektív vokalizációjának vizsgálata arra utal 

(Manser, 2001), hogy a rövidebb morgáshossz is a felfokozott, intenzív emocionális állapotot 



tükröz. Nagyobb kutyák esetében is alacsonyabb ‘Frekvencia’ ill ‘Dinamika’ értékeket 

kaptunk, mely egyfelől megfelel az anatómiai tulajdonságokból adódó különbségeknek 

(Fitch, 1997), másfelől azt jelzi, hogy a nagyobb kutyák intenzívebben (nagyobb 

aggresszióval) reagáltak a fenyegetően közelítő emberre, mint kisebb társaik. 

 

4. kísérlet 

Legjobban teljesítő modellünk az ugató kutya nemét 85.13%-os pontossággal határozta meg. 

A kort, mely három kategória szerint volt jellemezve, 80.25%-os valószínűséggel értékelte. 

Az ugatás kontextusának meghatározása, a legnehezebb feladat, 55.50%-ban volt sikeres az 

összes ugatás tekintetében. Egyedenként vizsgálva a helyes osztályozások pontossága 

38.24% és 100% között változott. 

Az egyedi felismerés szintén bonyolult feladata kimagasló, 67.63%-os, kontextusonként pedig 

64.89% és 100% közötti sikerességi arányt mutatott.  

Mesterséges intelligencián alapuló gépi tanulásos kísérleti módszerünk újszerű és alternatív 

megközelítési eljárás az akusztikus jelek kommunikációs szerepének vizsgálatában. 

Eredményeink több pontban is felülmúlták hasonló, korábbi elemzések sikereit 

(kontextusfelismerés: Molnár és mtsai., 2008; egyedi felismerés: Yin és McCowan, 2004), A 

vokalizáló kutya nemének és korának felismerése továbbá egy új, kutyában, gépi tanulásos 

módszerrel korábban még nem vizsgált osztályozási feladat volt. Azok az akusztikus 

paraméterek, melyek egy jeladó állat bizonyos tulajdonságait jelzik, igen fontosak lehetnek 

azok számára, akik ezeket értelmezni tudják. A nem és kor felismerése egy fajtárs 

vokalizációjában például hozzájárulhat az egyedi felismerés képességéhez is. Ezen kívül olyan 

releváns információkat szolgáltathatnak fajtársakról, melyek fontosak lehetnek többek között a 

párválasztásban, vagy a dominancia-státusz meghatározásában (e.g. Mech, 1999), főként egy 

olyan erősen szociális faj esetében, mint a kutya.  

Alkalmazott módszerünk további nagy előnye, hogy eredményei közetlenül összehasonlíthatók 

más kommunikációs formák, vagy más fajok hasonló vizsgálataival. 
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