Geursignalen
Voor honden zijn geuren ontzettend belangrijk, ze interesseren hem niet alleen, maar het
is ook een bron van onderlinge communicatie, ze maken deel uit van de hondentaal.
Aan de geur van urine en ontlasting kan de hond weten over wat voor sekse het gaat,
ook de gezondheids- en gemoedstoestand van de ander, en waarschijnlijk nog veel meer.
Je zal ook wel gemerkt hebben dat je hond veel aandacht heeft voor een plas of een
poep van een ander, maar dat gaat ook niet alleen over het snuffelen, ze zijn er ook
meester in om het plasje of het poepje op de juiste plaatsen achter te laten.
Ongecastreerde reuen zijn er meester in en markeren veelvuldig met urine.
Voor honden zijn dit niet te missen geursignalen die informatie geven over de omgeving.
Tijdens een ontmoeting en omgang met andere honden spelen geuren ook een
belangrijke rol. Ze zullen aan elkaar gaan ruiken, vooral de omgeving van aars en
geslachtsdelen. Rond de aars van de hond bevinden zich een drietal klieren die een
geurbeeld geven.
Maar ook in de lichaamstaal van de hond speelt het afgeven of het bedekken van geuren
een belangrijke rol. Denk maar aan de staart hoog houden en kwispelen, de hond
verspreidt zo nadrukkelijk zijn geur. Houd de hond zijn staart voor de aars en voor de
geslachtsdelen dan is de geur niet nadrukkelijk aanwezig.
Ook in de omgang met de mens hecht de hond aan geuren. De hond zal ook vaak
snuffelen aan het kruis ter begroeting, voor ons misschien vervelend maar voor de hond
de gewoonste zaak. Een hond die niet geaaid wil worden zal gaan schudden, hij schudt
als het ware de geur van de persoon die hem aaide weg.
Wanneer je thuiskomt en je bent in contact geweest met andere honden dan zal je hond
je besnuffelen.
Wanneer je de hond uitlaat is het opdoen van geuren van even groot belang als de
lichaamsbeweging. Naast de geur van andere honden, of van planten, bomen en
struiken, andere dieren, zijn ook je eigen voetsporen te ruiken door je hond. Daarom is
het leuk om met je hond speurspelletjes te doen, heel leuk en uitdagend voor je hond. Je
hond zal er veel plezier aan beleven, en jij natuurlijk ook!!

