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Gali atrodyti, kad dabar daugumoje profesijų žmones gali pakeisti mašinos ir robotai, bet yra kelios, kuriose niekas 

neatstos žmonių. Viena iš jų – Kinologija. Tai mokslas apie šunis, nagrinėjama jų kilmė, veislės, anatomija, 

auginimas, dresūra, psichologija. Kinologų tikslas yra vienyti šunų mylėtojus, tobulinti veisles, stiprinti šunų ir žmonių 

ryšį. Dėl šios priežasties organizuojamos šunų parodos, siekiama atrinkti pačius geriausius veislių atstovus ir gerinti 

naujos kartos šunis. 

Žmonės jau senovėje išmoko šunis panaudoti savo reikmėms. Veislėms buvo išugdytos specialios charakterio ar 

išvaizdos savybės, kad jos tiktų paskirtam darbui. Pavyzdžiui Valų korgiai buvo skirti varyti galvijus, tad jie žemi ir 

galvijai negali jiems įspirti, o kai buvo populiarus kiškių persekiojimo sportas lenktynėms reikėjo greito, grakštaus 

šuns, taip buvo išveisti vipetai. Nors dabar šunys retai naudojami tam, kam buvo išveisti, bet jų instinktai vis dar labai 

stiprūs. Mokyti tarnybiniai šunys padeda ieškant narkotikų, sprogmenų ir dirba policijoje. Šunys yra nepakeičiami 

kompanjonai sporte, apsaugoje, medžioklėje, ūkyje ar tiesiog šeimoje. Taip pat svarbi kinologijos atšaka – 

kaniterapija. Terapinio šuns egzaminą išlaikę augintiniai padeda žmonėms su negalia, arba palaiko emociškai. Šunų 

dresūra ir parodos yra labai įtraukiantys hobiai ar net gyvenimo būdai. Su gerai paruoštais šunimis dalyvaujama 

dresūros egzaminuose ir parodose.  

Pirmuosius žingsnius kinologijoje aš pradėjau žengti vos gimusi, įsikibusi į savo vokiečių aviganio uodegą. Taip po 

truputį prasidėjo mano pažintis su gyvūnų pasauliu. Būti geru šuns šeimininku neužtenka tik jį paglostyti ir įpilti 

šviežaus vandens, reikia mokėti teisingai ir greiti reaguoti į aplinkybes, teisingai auklėti šunį, žinoti specifinę jo kailio 

priežiūrą, jei veislė to reikalauja, fiziškai iškrauti šunį ir įsipareigoti juo rūpintis visą jo gyvenimą. Augintinio 

turėjimas nuo pat mažens ugdo atsakomybę, švelnumą. Rimčiau į platųjį kinologijos pasaulį pasinėriau pernai, kai 

nusprendžiau lankyti kinologų būrelį ir man padovanojo išsvajotą Valų korgį pembruką. Pradėjusi su juo ruoštis 

parodoms sužinojau apie jaunuosius vedlius ir supratau kaip man tai patinka! Didinu savo ringo dresūros ir jaunųjų 

vedlių žinių bagažą eidama į treniruotes, važiuodama į stovyklas, seminarus. Ten mokausi apie skirtingas veisles, jų 

paruošimą parodoms, anatomiją, priežiūrą, šunų gerovę ir sveikatą. Taip pat žiniomis dalijasi garsūs ir patyrę vedliai ir 

veisėjai, veterinarai, dresuotojai. Išmokti šių dalykų nėra lengva ir reikalauja daug laiko, pastangų, bet aš turiu daug 

noro ir aistros, tad su mielu noru dalyvauju. Šiuo metu parodoms ruošiu ir išstatinėju  savo vokiečių aviganį ir korgį. 

Neturiu daug laisvo laiko, nes net kelis kartus per savaitę važiuoju įskirtingas treniruotes, o po mokyklos skubu namo 

pavedžioti šunis. Parodose dalyvavau jau keletą kartų ir 

sekėsi puikiai. Korgis Timis jau tapo Lietuvos jaunimo 

čempionu, o aviganis Neo gavo labai gerus įvertinimus. Kai 

grįžtu iš parodų su taurėmis ir medaliais pasimiršta visi 

vargai ir norisi siekti daugiau. Žadu savo jėgas išmėginti ir 

artėjančiame jaunųjų vedlių konkurse. Tai kur kas sunkiau 

nei ringo dresūra, nes tai yra šou. Ringe vertiną šunį, o 

vedlių konkurse šuns ir vedlio porą. Turi mokėti sutarti su 

šunimi, pademonstruoti jo pliusus ir paslėpti minusus. 

Ateityje svajoju tapti profesionale vedle, kinologe ar net 

dresuotoja.  

Kinologija labai praturtina žmones, suteikia gerų emocijų ir 

yra aktyvus gyvenimo būdas. Manau, svarbu šviesti ir 

mažus ir didelius apie šunų gerovę ir priežiūrą, taip pat 

kokia atsakomybė ateina kartu su keturkoju. Nors šunų 

pasaulyje visi skirtingi, mėgsta ir vertina kitokias šunų 

savybes ir veisles, bet mus visus sieja meilė jiems. 

 


