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Waarom rolt mijn hond graag door de poep en de viezigheid?
Vele hondeneigenaren stellen zich deze vraag als hun hond weer eens wat smerigs hebben gevonden
om door heen te rollen. Ik heb mij deze vraag ook gesteld en ben uiteraard op zoek gegaan naar het
antwoord.
Mijn Terriër Tosca deed het, Dolina deed het niet maar Wanda en Cissy waren / zijn hier echt
gepassioneerde strontrollers!
Overal kreeg ik het antwoord dat een hond dat doet om zich te maskeren als hij op jacht gaat, het zou
een overblijfsel zijn van uit het wolvengedrag. Het klinkt aannemelijk toch? Of het is gedrag ontstaan
uit verveling of om aandacht te krijgen van de baas. De hond is inderdaad van aandacht verzekerd!
Maar dit is niet de reden, al blijft deze reden
hardnekkig als het gaat waarom honden in de poep of
in een kadaver rollen.
Het heeft een hele andere reden. Voor alle baasjes die
een hond hebben die graag in de viezigheid rolt, de
vraag wanneer dit gedrag is ontstaan.
Dit gedrag ontstaat meestal rond de leeftijd tussen 6
en 9 maanden, als de hond in de puberteit komt en
seksueel actief wordt. Ook de plek waar de hond zich
in smeert, achter de oren, de nek, de schouders is
seksueel gemotiveerd. De eventuele aanstaande
partner zal het nieuwe parfum „Chanel nr. 6“ heerlijk
vinden.

Dit is de reden waarom de hond graag door de poep en de viezigheid rolt, al het andere is onzin. De
jager zou lachen om de eerdere aannames. Een jachthond heeft immers helemaal geen tijd om zich
eerst ergens door te rollen, de buit is dan allang verdwenen!
Ook rollen honden graag in gras als er geen viezigheid ligt, dit is weer ander gedrag. De hond die dat
doet voelt zich zelfverzekerd en maakt zich in waarste zin van het woord breed. Hij „bakent“ zijn
territorium af naar andere honden en/of mensen.
De nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen op gebied van hondengedrag staan niet stil, gelukkig maar
zodat wij onze honden steeds beter kunnen begrijpen.
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