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Oktatási cél: A hallgatóknak olyan kynologiai ismeretek nyújtása, amelyek segítségével 

eredményesen tudják a vadászebeket tenyészteni, tartani és a gyakorlatban hasznosítani. A 

tantárgy magában foglalja a kutya anatómiáját, érzékszerveit, ösztöneit, tenyésztését, 

szaporodásbiológiáját, fontosabb betegségeit és az ebtartás hazai jogszabályait. 

A hallgatók megismerkednek az ősi típusú (agarak, kopók, szelindekek), és a ma használatos 

vadászkutyák (vizslák, kajtatóebek, kotorékebek, vérebek és vaddisznós kutyák) 

kialakulásával, fajtatulajdoságaival, használhatóságukkal, valamint a vadászebek vizsga- és 

verseny szabályzataival. 

 

Szükséges előzetes ismeretek: Balesetvédelem 

 

Elvárt tanulási eredmények 

 

Tudás Képesség Attitűd Autonómia-

Felelősség 

Ismeri és be tudja 

mutatni a 

balesetmentes és 

eredményes 

vadászkutyával 

történő munkát a 

vadászaton. 

Ismeri a vadászebek 

használatának és 

tartásának szabályait. 

Biztonságosan és 

etikusan alkalmazza 

az adott vadászaton 

használható 

vadászebeket. 

Bemutatja és 

alkalmazza a 

vadászathoz illő 

vadászebek 

biztonságos 

vezetését.  

 

Elfogadja a szakmai 

szabályait és etikáját. 

Képviseli a szakmai 

etikai követelményeit 

és szem előtt tartja a 

vadászatok keretein 

belül érkező 

vadászvendégek 

érdekeit. Elfogadja, 

hogy a biztonság elve 

a legfontosabb! 

Betartja és betartatja 

a biztonságos és 

etikus vadászeb 

használatot az egyéni 

és társas 

vadászatokon. 

Ellenőrzi és felügyeli 

a vadászebek 

használatát az egyéni 

és társas 

vadászatokon.  
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1. BEVEZETÉS A KINOLÓGIÁBA 

 
A kutyafélék legrégibb csontlelete a harmadkor legelejéről származik és 

a tudomány álláspontja szerint 20-25 millió éves. Ez feltehetően egyik őse 
volt a kutyaféléknek. Az idők folyamán természetesen valamennyi állatfaj 

igen nagy és különféle változásokon ment keresztül. Az egymástól teljesen 
eltérő körülmények közé szakadt törzsek mind külső megjelenési 

formájukban, mind belső tulajdonságaik tekintetében egyre messzebb 
kerültek egymástól. A mai leképzelés szerint – bár a vélemények ezen a téren 
is megoszlanak – a házikutya közvetlen őse a farkas volt. 

Élénk és magas szintű viták bölcsője volt az a kérdés, hogy melyik volt 
az első használati kutya: őrző-, védő-, pásztor- vagy vadászkutya. Tekintve, 

hogy az ősember állattenyésztéssel rendszeresen nem foglalkozott, a 
pásztoreb értelemszerűen nem lehetett az első. Elképzelhetőbb – ha a 
háziasítás ma elfogadott teóriája helytálló – hogy az őrzőkutya (jelzőkutya) 

állt először az ember szolgálatába. De az őskutya jelző tevékenysége, amelyet 
az ember tanyája körül fejtett ki, semmiképpen sem minősíthető céltudatos 
használatnak az ősember részéről. Ezt az állítást valószínűsíti az a tény is, 

hogy az ősembert vándorlásai során nyomon követő őskutya az emberi 
lakóhelyeken fellelhető hulladék és élelemmaradék kedvéért szegődött az 

ember közelébe. 
A leletek és a tudomány mai álláspontja szerint a kutya az 

időszámításunk előtt kb. 6-10 ezer év közötti időszakban került ténylegesen 

háziasításra. Ebben az időben pedig az ember egyik főfoglalkozása a vadászat 
volt. Nagyon valószínű tehát, hogy a kutyát elsősorban a vadászat céljaira 
használta. Felismerve a kutya kiváló érzékeit, eredményesebben és 

könnyebben juthatott segítségével a zsákmányhoz. 
A háziasítás óta sok ezer esztendő telt el. Ezalatt – a használhatóságnak 

megfelelően – céltudatos válogatással, fokozatosan alakította ki az ember a 
különböző fajtákat. Napjainkban sok száz, önállónak elismert kutyafajtát 
különböztethetünk meg, köztük a vadászebek sokrétű csoportját. 

A mezolitikum- és a neolitikumbeli barlangrajzok voltak az elsők, 
amelyeken a kutyát a vadászatra induló emberrel együtt ábrázolják. Később, 

a vadászati módszerek fejlődésével együtt, a kor követelményeinek 
megfelelően, szelektálva tenyésztett vadászkutyákat már falkavadászatra is 
használták, amit egy bronzkorból fennmaradt ábrázolás igazol. A vaskorból 

származó urnák egyikén már lovas szarvasvadászat is látható kutyával. 
A történelmi korból már írott emlékeink is maradtak a vadászkutyák 

használatáról. Xenophon már két vizslafélét is leír. Egyik, a német 

szakirodalomban „Biberhunt”-nak nevezett rövid lábú kutyában a tacskó 
ősét tudjuk felfedezni. A görögök egyébként már ismerték a rachitist és a 

szopornyicát is! 
A rómaiak már több vadászkutyafajtát írtak le, így a „finomorrúakat” 

(sagaces), melyek a nyomkövető kutyák voltak, a „gyorsakat” (celeres), az 

agarak őseit, valamint a vad lerántását végző, dogszerű kutyákat, az 
„erőseket”. Ez időkben legelőször a kopókat és az agarakat használták, illetve 

olyan kutyákat, amelyek hajtották a vadat. Már akkor volt lóhátas fővadász, 
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aki a tényleges vadászatot űzte, és volt gyalogos pecér is. Agarakkal és 

kopókkal vadásztak. A „röviden vadászó” kopó, mint kajtatóeb felverte a 
vadat, amit az agár fogott meg.  

A kelták, szkíták és illírek is ismerték a nagyvad – szarvas – 
falkavadászatát. Keleten is ismeretes volt a kopó. A falkát lóháton követték, a 
felvert vadat nyíllal vagy dárdával, esetleg mással ütötték le. 

A középkori háborúzgatások a kis fejedelemségek között, valamint a 
keletről induló népvándorlás viharainak kivédése állandó harci készenlétet 
követelt meg. A középkori harcmodor a kézi tusa volt karddal, dárdával, 

valamint a nyilazás. Ennek betanulására és gyakorlására kiváló alkalom 
mutatkozott a vadászatokon. 

A felhajtott vadat lóháton üldözték, lenyilazták vagy dárdával szúrták le. 
Szükség volt tehát olyan kutyákra, amelyek megtalálták, felverték majd 
üldözve kifárasztották a vadat, hogy azt a lóháton követő vadászok elejtsék. 

Ezzel vette kezdetét a falkavadászat. Európa nyugati részén a 
fejedelemségek, hercegségek vadászudvarokat szerveztek, ahol királyi, 

fejedelmi vadászok, kutyavezetők – pecérek – gondoskodtak a vadászat 
eredményességéről. A vadászatokon később nők is részt vettek. Ezzel a 
veszélyes nagy vad vadászata mellett egyre nagyobb teret nyert az apróvad 

vadászata. Így e vadászati módra ismét alkalmas egyedeket kellett szelektálni 
a kopókból. A nyugodtabb vérmérsékletű, de amellett jó orrú kopókból 
válogatták ki az apróvadat megtaláló és a lapuló vadat nyugodtan megálló 

kutyákat. Ezekből alakultak ki a fürkészebek. A felvert apróvadat sólyommal 
üttették le. Az apróvad vadászatára alkalmatlan, nagy vérű kopókat továbbra 

is nagyvad vadászatára használták. 
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2. VADÁSZKUTYAFAJTÁK KIALAKULÁSA, 

FAJTACSOPORTOK ÉS MUNKÁJUK 

 
A nyugati lőfegyverek, a sörétes puska elterjedése megváltoztatta a 

vadászat jellegét. A nagyobb hatótávolságból elejtett apróvad megkeresése és 
behozása más típusú kutyák használatát igényelte. A spanyol földön az ősi 

baszk-spanyol kopótörzsekből kitenyésztett fürjészeb mutatkozott erre a 
legalkalmasabbnak, melyből Nyugat-Európa szerte elterjed, jó vadmegálló 
képességű óspanyol vizslát tenyésztettek ki. Ez a vizslafajta volt az alapja a 

később kialakuló német, angol és francia vizslafajtáknak, amelyeket az 
óspanyol vizsla és a helyi fürjészebek keresztezéséből tenyésztettek ki. 

A legrégibb vizslafajták Angliában alakultak ki. Már a 17. században egy 

spanyol kereskedő Angliába vitt egy óspanyol vizslát, amelyet az angolok 
kiváló teljesítményei miatt megkedveltek és több egyedet is hoztak be később 

belőle, melyet az angol rókakopóval (foxhound) és a francia kopóval 
kereszteztek. 

Természetesen hosszabb idő eredményes tenyészmunkája után lett a 

fajta egységes küllemű. A legrégebbi ábrázolás 1735-ből származik, amely 
képen már a pointer mai formáiból is sok felfedezhető. A pointerek kiváló 

tulajdonságaik miatt Európa-szerte elterjedtek, s csak a 19. század második 
felében megjelenő német vizslák szorították vissza terjedésüket. 

Ugyancsak Angliából származnak a hosszú szőrű szetterek. Őseik 

valószínűleg a Spanyolországból még a 14. században behozott spánielek 
voltak, melyek között olyan is akadt, amelyik rászokott arra, hogy a vad 
észlelésekor leült a földre. Ezeket nevezték a „sitting spanielek”-nek, amelyek 

a spanyol vizslával történt keresztezés után megnagyobbodott testtel az ülést 
vadmegállássá formálták át. 

Németország területén a 13. és 14. században kezdődött el az apróvad 
lőfegyveres vadászatával együtt az apróvadat álló kutyák tenyésztése. Több 
pointer és szetter, és még több óspanyol vizsla behozatalával és az ott honos, 

de már az apróvad vadászatára szelektált ónémet kopóval egy igen jó 
tulajdonságokkal rendelkező vizslafajtát, az ónémet vizslát állították elő. 

A sokszor célszerűtlen, sokszor helyes keresztezés 1879-ig tartott, 

amikor is a D.C., a Delegiren Commission rendet teremtett a tenyésztésben, 
és elrendelte a tiszta vérben való tenyésztést. 1897-ben megjelent a német 

használati vadászkutyák törzskönyvének első kötete, amelyet azóta is 
vezetnek. A kutyakiképzés alapjait Dőbel 1750-ben írta le „Jäger practica” c. 
művében. 

A honfoglaló magyarság nemcsak a rackajuhot, a szürke marhát illetve 
a mokány lovat hozta be a Kárpát-medencébe, de keleti jellegű hajtókutyáit 

is. Ezek a kutyák kereszteződtek az itt élő népek hajtókutyáival. Így alakult 
ki a pannon kopó. A honfoglalók erdőkkel tarkított hatalmas mocsarakat 
találtak az Alföldön, ahol legalább annyi vad élt, mint a hegyekben, így 

szükség volt a nagyvadat hajtó kopókra. Később az alföldi erdők 
pusztulásával a nagyvad is visszahúzódott a hegyvidéki erdőkbe, így a 
kopótartás is a hegyvidéki vadászoknál maradt meg napjainkig is. Az alföldi 
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sík vidéken az itt maradt kopókból alakult ki a magyar fürjészvizsla, amely 

fajtát a mai magyar vizsla ősének tekinthetjük. A honfoglaló magyarság 
lovagló, harcias nép volt. Nyilazási tehetségét a csatamezőn kívül a 

vadászaton gyakorolhatták legjobban. Népvándorlási útvonalában 
valószínűleg találkozhatott a keleti típusú agarakkal, így az apróvadat 
hajszoló agár utáni vágta kiváló alkalom volt a harci készültség fejlesztésére. 

A magyar vadászati jog első szabályozója, Szent László király kiadott 
rendeletében úgy intézkedett, hogy aki vasárnap vagy más egyházi ünnepen 
vadászik, kutyájától és lovától fosztassék meg, lovát azonban egy ökörért 

visszaválthatja. A vadászkutya elvétele tehát nagyobb büntetés volt, mint a 
lovától megfosztás! Az Árpád-házi királyok vadászatait a hivatásos vadászok 

és a kutyavezető pecérek szolgálták ki. A hatalmas királyi 
vadászszemélyzetet külön falvakban (Nyék) telepítették le. Így a királyi 
kutyafalkákat többek között Érden és a Csepel-szigeten tartották. Az Árpád-

házi királyok után nem sokat változott a kutyás vadászat az országban. A 
nagyvadas területen továbbra is kopóval vadásztak, míg a sík vidéken az 

agarászat mellett elterjedt a pedzőmadarakkal az apróvadvadászat is.  
A török hódoltság alatt is folytatódott az apróvad vadászata, mely idő 

alatt veressárga fürjészkopóink kereszteződtek a törökök homoksárga színű 

kutyáival. Ez időtől kezdve számos feljegyzés tanúskodik arról, hogy 
főurainknak kedvelt kutyáivá váltak a keleti friss vérrel átalakított és egyre 
egyöntetűbbé váló sárga színű magyar fürjészebek. 

A sárga vizslák rendszeres, kennelszerű tenyésztéséről első hiteles 
adatunk Zay-ugrócról, Trencsén megyéből származik, ahol a Zay főnemesi 

család festményt is készíttetett kutyáiról. A sárga vizslák tartása a 18. szd. 
végére általánossá vált az országban. A század második felében egyre több 
angol és német vizslát hoztak be az országba úgy, hogy az ezredfordulóra 

már alig volt található egy pár darab az országban. A sárga magyar vizslák 
megmentésére az első vészharangot 1916-ban a Nimród Vadászújságban 

Thúróczy Tibor húzta meg. Ekkor kapta az előbb sárga vizslának nevezett 
fajta a magyar vizsla hivatalos nevet. Az ideiglenes törzskönyvet 1917-ben 
hozták létre, majd 1920-ban Kaposváron megalakult a Magyar Vizsla 

Tenyésztők Országos Egyesülete. Később, pár év múlva, az egyesület 
fuzionált az Országos Vizsla Klubbal, melynek keretén belül szegedi 
székhellyel Magyar Vizsla Szakosztályként működött. 

A ’30-as évek végén Vasas József hejőcsabai vadász és vizslatenyésztő 
egy téli zord időjáráshoz és vízimunkához még jobban alkalmas drótszőrű 

változat előállítását határozta el. Drótszőrű német vizsla kant rövid szőrű 
magyar vizslával keresztezett. A fajta elismertetése sok nehézségbe ütközött, 
de a negyvenes évek végére az F.C.I. is önálló magyar fajtának ismerte el. 

A hazai vadászkutya-tenyésztés szakszerű irányítását, a munkavizslák 
és versenyek szabályzatainak összeállítását, valamint azok rendezését az 
1924-ben alakult Országos Vizsla Club (OVC) látta el. Figyelmük nemcsak a 

magyar vizsla tenyésztésére terjedt ki, hanem ugyanúgy irányították az egyéb 
külföldről honosodott fajták, valamint a véreb és erdélyi kopó tenyésztését is. 

Kiváló szakemberek, mind Félix Endre, Potoczky Dezső, Ötvös Balász, 
Kölcsey-Kende Mihály, Dr. Forti János és Miklósy András lelkes és szakértő 
munkája nyomán magas színvonalú tenyésztés és versenyzés kezdődött 

országszerte. Sajnos a háború minden kutyafajtát megtizedelt, vagy 
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majdnem meg is semmisített. Bár a negyvenes évek vége felé ismét fejlődni 

kezdett a vadászkutya tenyésztése, komolyabb eredményeket csak a 
Vadászati Világkiállítást követő években (1971) sikerült elérnünk. 

 

2.1. Vizslák és szetterek 

 
Elsősorban az élő és egészséges apróvad felkutatására használt fajták, a 

jelenkor apróvadas vadászatainak nélkülözhetetlen munkatársai. A vizsla a 

vadász előtt a terepet átkutatja, „lekeresi”. Kiváló szaglása révén a vadat 20-
150 méterről észleli. Jellegzetes, párducszerű mozgással „húz” fel a vadra, 

majd azt mereven állva mintegy megmutatja a vadásznak. A vadat mindaddig 
„állja”, míg a vadász fel nem veri, vagy a vizslának parancsot nem ad a 
felverésre. A vackából lassan tovább bujkáló apróvadat óvatosan követi, de 

azt lőtávolon kívül fel nem verheti. A lövés után a vizsla csak parancsra indul 
a lőtt vagy sebzetten elmenekülő vad keresésére, s megtalálása után azt a 
sűrűből vagy vízből is el kell hoznia. Munkájának három fő mozzanata tehát: 

a keresés, az élővad jelzése, illetve állása, és a lőtt vad elhozása (lövés előtti 
és utáni munka). Napjainkban a vizslától nem csupán a klasszikus 

vizslamunkát követeljük meg, hanem valamennyi vadászkutya fajcsoport 
tevékenységét: a kajtatást, vércsapázást, a dúvaddal szembeni fogósságot és 
a bizonyos értelemben vett kopómunkát is. 

 

2.2. Kajtató ebek 

 
Tevékenységük a vizsla munkájával majdnem azonos, a leglényegesebb 

eltérés a vad jelzésében van. A kajtató eb ugyanis nem állja meg szilárdan a 

vadat, csak jelzi és felveri. Ebből következik, hogy a kajtató ebnek minden 
esetben olyan távolságban kell a vadász előtt keresnie, hogy az általa felvert 
vadra még eredményes távolságból lehessen lövést leadni (rövidre kell 

keresnie!). A kajtató ebek munkájának fő mozzanatai tehát: a keresés, a vad 
felverése és a lőtt vad elhozása. 

 

2.3. Vérebek 

 
Kizárólag a sebzett nagyvad utánkeresésére alkalmazott fajták. A 

meglőtt nagyvad néhány lövést kivéve (fej-, nyak-, gerinclövés, a két hátsó 
láb egy időben történt összeroncsolása) nem marad helyben, hanem kisebb-

nagyobb távolságra elmenekül. Sok esetben vérzés egyáltalán nincs, vagy ha 
van is, bizonyos idő múltán eláll. Így csupán nyomkövető készségével a 
sebzett nagyvadat hosszú kilométereken keresztül, 20-30 órával a lövés után 

is képes követni, még akkor is, ha a sebzett vad csapáját más egészséges 
vadé keresztezi. A véreb az utánkeresést hosszú vezetéken (8-10 m) végzi 

mindaddig, míg a dermedt vadat meg nem találja, vagy, ha még él, 
közeledtére sebágyából fel nem kel. A friss sebágynál a vérebet „hajszára” 
engedjük. Az utolért nagyvadat a véreb hangos csaholással leállítja (állóra 
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csahol), és ezáltal hollétét jelzi. A sebzett vad figyelmét a támadó és csaholó 

kutya annyira leköti, hogy viszonylag könnyűszerrel becserkészhetjük, és 
megadhatjuk a „kegyelemlövést”. Tehát a véreb munkájának főbb 

mozzanatai: utánkeresés (vezetéken vagy szabadon), a dermedtre vezetés 
vagy dermedtre csaholás, a hajsza, és a sebzett vad állítása – állóra 
csaholása. 

 

2.4. Kotorék ebek 

 
Ebbe a fajtacsoportba soroljuk a kotorékebeket, a kopókat és még 

számos, napjainkban ismert fajtát. Fő feladatuk az egészséges vagy sebzett 

dúvad kérlelhetetlen üldözése föld felett és föld alatt egyaránt. Ha lehetőség 
adódik, a dúvadat le kell fojtaniuk. Ha erre nincs mód, üldözésével olyan 
kedvező helyzetet kell teremteniük, hogy az általunk elejthető legyen. Fő 

munkamozzanatuk: a dúvad felkeresése, hajtása, illetve jelzése csaholással, 
vagy a dúvad lefojtása. 

 

 

3.5. A kutya tartása és táplálása 

 

A szabad természetben élő állatok életfeltételeiket saját környezetükben 
keresik és találják meg. Ott teremtenek maguk számára, fejlődésük, 

szaporodásuk, egész életmódjuk biztosítására tartózkodási helyet. 
Módjukban áll a természetben az évszakok alakulásának megfelelően 
szükségleteiket a nekik legmegfelelőbb módon kielégíteni. 

A kutya tartása, ápolása és gondozása különbözik az egyéb 
háziállatokétól, mert igénye azokénál sokkal magasabb. A tartás, ápolás és 
gondozás fajtánként más és más, melyet részben hasznosításuk, részben 

pedig tulajdonosaik körülményei szabnak meg. 
A kutyák helyes tartásával azért kell bővebben foglalkozni, mert a 

helytelen tartás, a helytelen ápolás vagy annak hiánya sok különféle 
kellemetlen következményt von maga után. 

 

3.5.1. A kutya tartása 

 
A tartási körülményeknél felmerül egy kérdés. Lakásban, kertben 

szabadon vagy kennelben tartsuk-e a kutyát? Nagyon fontos, hogy mindenki 
saját lehetőségeinek és az adott fajta sajátosságainak figyelembevételével 
döntsön a tartási mód kiválasztásánál (nyilvánvalóan nem szabad egy nagy 

testű, nagy mozgásigényű, temperamentumos fajtát lakásban tartani). 
Akár lakásban, akár a ház körül is éljen a kutya, tulajdonosának 

gondoskodnia kell arról, hogy a kutya részére állandó helyet jelöljön ki. Ez 
nagyon fontos az állat nyugalma, biztonsága és rendre szoktatása céljából is. 
A hely kijelölésekor többféle szempontot kell figyelembe venni. 
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-Szabadon tartás: ha a kutya tartása kertben szabadon történik, 
mindenképpen kell egy kutyaházat biztosítanunk neki, amely védi az 

időjárás viszontagságai ellen. 
A kutyaház lehetőleg fából készüljön, s legyen hőszigetelt. Ne legyen túl 

nagy, elég, ha a kutya fel tud benne állni, s meg tud benne fordulni, s a 

belső levegő az önhőtermeléssel temperálható maradjon. Ez azért szükséges, 
mert a kutya – hasonlóan az emberhez – testhelyzetét alvás közben többször 
változtatja. A kutyaházon elől egy ajtónyílás legyen, amire télen textíliából – a 

hideg elleni védelemre – egy kis „függönyt” akaszthatunk. Alsó padozata 
lehetőleg 5-6 cm-re a talaj fölött legyen, hogy védve legyen eső esetén a 

nedvességtől. 
Az aljzatot – főleg télen – szalmával kell fedni, és azt lehetőleg kéthetente 

cserélni szükséges. A kényelem fokozására célszerű az ól mellé egy kis (1 m2) 

fekpadot helyezni, mely ne legyen túl magas. Ez a felfázástól védi a kutyát. 
Ennek anyaga legyen fa, mert könnyen tisztán tartható, a kutya szőre 

mindig tiszta marad, valamint melegérzetet biztosít. 
 
-Megkötéses tartás: sajnos nagyon gyakori, hogy a kutyákat megkötve 

tartják. Ennek a tartási módnak emberségesebb formája, ha egy kifeszített 
dróton, futóláncon van a kutya, így nagyobb területen tud mozogni, mely 
hasznosabb az őrzés szempontjából is. 

Ha már mindenképpen ezt a tartási módot választjuk, akkor a láncot 
úgy erősítsük a kutya nyakára, hogy az megfeszülve se tudjon a kutya 

nyakára szorulni. Továbbá a láncvégek legyenek forgóval ellátva, melyek 
megakadályozzák a lánc összecsavarodását. 
 

- Kennelben tartás: jobb a helyzet, ha a kutyának egy területet (kennel) 
elkerítenek, ahol szabadon, megkötés nélkül mozoghat. 

A kennel kialakításakor figyelembe kell venni, hogy hány kutya számára 
építjük, és azok milyen rendeltetésűek. Más az igénye a kölyökkutyáknak, a 
növendékeknek, a felnőtteknek és a tenyészállatoknak. 

A kennel legyen tágas, napos és árnyékos egyszerre, hogy az állatoknak 
legyen döntési lehetősége. A tervezéskor figyelembe kell venni az uralkodó 
szélirányt, valamint azt, hogy a kutya számára legyen jó kilátási lehetőség. 

Legyen két egymástól elválasztható részre osztott. Az egyik 4-6 m2 
alapterületű, fedett, amely a nyugodt tartózkodást, pihenést biztosítja. 

Ennek célja, hogy védelmet nyújtson az időjárás viszontagságaival szemben. 
Itt legyen benne a kutyaház, s a fekpad is. A tenyészszukák óljának tetejét 
nyithatóra célszerű készíteni, hogy bármikor hozzá lehessen férni az 

alomhoz. 
A kennel nagyobbik része a kifutó, amely több kutya számára is 

elegendő mozgási teret nyújthat. Aljzata lehet földes, téglával burkolt, füves, 

egyszóval olyan, amely a kutya lábát nem sérti és az esetleges ürülék 
könnyen eltávolítható. Nagyon fontos hogy a víz ne álljon meg rajta. 

Összegezve a kennel és a kifutórendszer legyen kényelmes, nyugodt 
környezetben, jó komfortérzetet biztosító, a kutyának mindennel szemben 
védelmet és biztonságot nyújtó építmény. 
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Ez a tartásmód a vadászkutyák számára a legelfogadhatóbb. A 

munkájukhoz szükséges magatartási formák kialakításához, az ellenálló-
képességük megteremtéséhez, a természetes környezethez való 

alkalmazkodáshoz, vagyis a jó vadászkutya neveléséhez a vadásznak ez a 
tartás nyújtja a legnagyobb garanciát. 
 

-Lakásban tartás: a lakásban tartott kutyák helyigénye és helyével 
kapcsolatos követelmények mások. A lakásban tartott kutya számára is 
biztosítani kell az állandó tartózkodási helyet. Már fiatal korban jelöljük ki az 

állandó helyet, mert máskülönben hozzászokik, hogy a lakásban mindenhol 
tartózkodhat, ami sok bosszúságot okoz, és a kutya számára sem kedvező. 

Ilyen esetekben könnyen hozzászokik, hogy a lakásban lévő bútorokra 
feltelepedik, s később erről már nehéz lesz leszoktatni. 

A lakásban tartott kutya helyét is védett sarokban kell kialakítani. 

Ügyelni kel, hogy ne legyen huzatos, ne legyen a lakás központi helyén, ne 
legyen a kályha mellett. Itt gondoskodjunk számára fekhelyről. Erre a célra a 

legjobb a könnyen tisztántartható huzatú párna, amelyet ne tollal, hanem 
vattával vagy összehajtogatható pokróccal töltsünk meg. A párnára is 
helyezzünk még egy puhább textíliából készült takarót a cserélhetőség miatt. 

A kereskedelemben kaphatóak különböző méretű, formájú kutyakosarak, 
melyek tökéletesen megfelelnek a célra. A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 
helyen igen szívesen elfekszik az állat. 

A kutya párnáját, védőhuzatát, takaróját tisztán kell tartani. A kutyák 
tisztasági igénye igen kifejlődött, és szívesen fekszenek tiszta helyen, nem is 

beszélve arról, hogy az állat higiénéje is ezt követeli meg. Ne használjunk régi 
pulóvereket, elhasznált ruhadarabokat, mert ezek tisztántartása nem 
könnyű, azonkívül ha nem egyenletes a felülete, a kutya kényelmetlenül érzi 

magát rajta és összekaparja. Így rendetlenné, gusztustalanná válik. 
A lakásban való tartásnál nem szabad megfeledkezni a rendszeres 

sétáltatásról. A kutyát naponta legalább háromszor a szabadba kell vinni. 
Ennek lehetőleg ugyanazon időszakokban kell megtörténnie. Az első ilyen 
séta az ébredéskor történjen, az utolsó séta minél később legyen, míg a többi 

lehetőleg azonnal evés után. 
Tekintve, hogy a városban élő kutyák szigorú előírások betartására 

kényszerülnek, nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk a rendszerességre. 

 

3.5.2. A kutya táplálása 

 

A kutya táplálóanyagokat nemcsak megfelelő mennyiségben, hanem 
megfelelő arányban is igényli ahhoz, hogy normálisan növekedjen, kellelő 
fizikai aktivitását kifejthesse és egészségét megőrizve hosszú ideig éljen. 

 
Etetési tanácsok 

 
A kutya számára gyakorlatilag minden emberi fogyasztásra alkalmas 

étel maradéka ehető, azonban ezek nem biztosítanak kiegyensúlyozott, 

komplett tápanyagellátást. A tápok melletti humán ételmaradék etetése ne 
haladja meg a 10 %-ot, ugyanis ettől nagyobb arány esetén a kutya 
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táplálóanyag-szükségletének kielégítése bizonytalan lesz, a kutya elhízhat, 

vagy válogatós lesz. A komplett tápokkal etetett kutyák egészségi állapota 
jobb, élettartamuk hosszabb. 

A kifejlett kutyát naponta egyszer vagy kétszer etessük, melyek után 1-2 
órás pihenést célszerű biztosítani. Humán étkezések közben, ha a kutyának 
ételmaradékot adunk, kialakulhat a koldulási hajlam. 

A kutya számára mindig legyen elegendő mennyiségű friss ivóvíz 
hozzáférhető. 

Kerüljük a nyers hús, illetve a belsőségek etetését, mivel fertőzésveszélyt 

jelenthetnek (szalmonella, Aujeszky-féle betegség, paraziták). A színhús 
kizárólagos etetése Ca hiányhoz vezethet (alimentáris eredetű másodlagos 

hiper-paratireózis). A hús ezenkívül kevés jódot tartalmaz és a 
fehérjetúletetés emésztési problémákhoz vezethet (rothadásos jellegű, bűzös 
bélsár vagy hasmenés). Kizárólagos húsetetés esetén gyakran megfigyelhető 

a csapzott szőrzet, valamint a csontsérülések előfordulása. 
Egyes halak nyers belsőségei tiaminhiány tüneteket okozhatnak 

(étvágytalanság, gyengeség, bénulás, idegrendszeri tünetek) a tiamint elbontó 
tiamináz tartalmuk miatt. 

A sok rizs és csont etetése székrekedéshez vezethet, a nyers máj 

hasmenést okozhat, rendszeresen nagyobb mennyiségben etetve A-
hipervitaminózis alakulhat ki (tekintve, hogy az A vitamin zsírban oldódik). 

Nyers tojást vagy tojásfehérjét nem célszerű nagyobb adagban etetni, 

mert a fehérjében lévő avidin a biotint megköti, és így hasznosulását 
megakadályozza. A biotinhiány-tünetek (bőrgyulladás, szőrhullás) elsősorban 

akkor jelentkezik, ha a kutya a nyers tojásfehérjét eszik, s emellett olyan 
gyógyszereket kap, melyek a bél mikroflóráját pusztítják. A bél mikroflórája 
ugyanis képes biotint szintetizálni. 

Zöldségféléket és keményítő tartalmú élelmiszereket csak főzve szabad 
etetni a felfúvódás, hasmenés elkerülése érdekében. 

A felnőtt kutya a tehéntejtől hasmenést kaphat (laktózintolerancia), 
ugyanis a tej önmagában nem teljes értékű eledel a kifejlett kutya részére. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy időnként ne lehetne a kutya számára tejet 

adni. 
Ételmaradékok etetése esetén időnként vitamin és ásványi anyag 

kiegészítésről kell gondoskodnunk. 

Csokoládét vagy édességet ne vagy csak nagyon kis mennyiségben 
adjunk, ellenkező esetben teobrominmérgezést idézhetünk elő. (A teobromin 

a kakaó fő alkaloidja. Az emberre serkentően hat, a kutyának viszont már 
kis mennyiségben is mérgezést okozhat. A kutyák csokoládé mérgezési 
tünetei a hányás, hasmenés, szomjúság, nyálzás. Súlyosabb mérgezés esetén 

szívritmus zavarok, elhullás.) 
A kutya néha füvet is rágcsál, mely sok kutya számára a táplálék 

kiegészítésére szolgál. A fűevés azonban rosszullétet is jelezhet. Ilyenkor a 

kutya hosszú szárú füvet keres, majd azt hamarosan kihányja. Néha csak a 
bélsárral távozik, többnyire rossz szagú hasmenéssel. A néhány órán belül 

megismételt fűevés betegségre, vagy idegen test jelenlétére utalhat a 
gyomorban vagy a bélben. 

A kész, kereskedelemben kapható tápok kiválasztásánál nagyon fontos a 

táplálóanyag-tartalom és a minőség, melyet a csomagoláson ellenőrizhetünk. 
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Meg kell figyelni, hogy a táplálóérték és az alapanyag-összetétel deklarálása 

mennyire szakszerű. A tápot ajánlhatják teljes életciklusra vagy csak egy 
életszakaszra. 

Választási szempont lehet a táp energiakoncentrációja. Kövér kutyáknak 
kisebb koncentrációjú tápot kell választani, melyek több növényi rostos 
anyagot tartalmaz, emiatt a kutya számára kevésbé ízletes. 

További szempont a fehérje- és a zsírtartalom. Ha két tápnak azonos a 
fehérje- és zsírtartalma, akkor a vitamintartalmat kell figyelembe venni, ott is 
az E-vitamin tartalmat. Az a jó, ha az E-vitamin mennyisége minél nagyobb 

(50-100 mg/kg). 
A táp etetése során figyelni kell annak ízletességét, kedveltségét, 

valamint a képződő bélsár tömegét. Nem biztos, hogy az ízletesség egyben 
kiegyensúlyozott táplálóanyag-tartalmat jelent. A jól emészthető táp esetén a 
bélsár tömege kisebb. A bélsár konzisztenciája (pl.: lágy, jól formált, kemény, 

bogyós, normális szagú, bűzös, stb.) a dietetikai hatást jelzi. 
A kutya állapota 1-2 hónapos etetés után jelzi, ha a táp nem megfelelő 

(a táp megunása, szokatlan étvágy, nyalakodás, hiányállapotok kialakulása). 
A száraz tápok etetése növelheti a húgykőképződés veszélyét. Az erre 

hajlamos kutya számára célszerű nedves típusú tápot (konzerv) választani. 

A gyártó ismertsége, elismertsége szintén fontos szempont lehet a tápok 
kiválasztásánál, azonban egyáltalán nem biztos, hogy a legdrágább tápok 
mindig a legjobbak. A kutyát gyakran olcsóbb termékekkel is kielégítően 

lehet táplálni. 
 

A vemhes szukák táplálása 
 

Nagyon fontos a megfelelő tenyészkondíció kialakítása, ugyanis a kövér, 

elhízott kutyák termékenyülése rosszabb. 
Vemhes szuka táplálóanyag igénye: 

- vemhesség 5. hetéig létfenntartó  ME és fehérje 

- vemhesség 5-6. hét létfenntartó + 10→20 % ME és fehérje 

- vemhesség 7-9. hét  létfenntartó + 30→100 % ME és fehérje 
A kutyatáp metabolizálható energiája (ME) legalább 14 MJ/kg sza., 

fehérjetartalma minimum 21 % legyen. 
Naponta többször etessünk kis adagokat, de korlátozás nélkül (ad 

libitum) is etethetünk a szuka kondíciójától függően. 

Néha előfordul, hogy a vemhesség 3-4 hetében a szuka átmenetileg 
kevesebbet eszik. Normális esetben a vemhesség későbbi szakaszában az 
étvágya visszatér. Amennyiben ez nem következik be, és a kutya kondíciója 

romlik, a tápot meleg vízzel kell keverni (ízfokozó hatású), de úgy el lehet 
járni, hogy a száraz táphoz kis mennyiségben konzervet adunk, és napi 

többszöri kis adagban etetünk. 
A fialás közeledtekor a szuka étvágya csökken. A 9. héten gyakran 

előfordul a táp visszautasítása, ami azt jelzi, hogy a fialás 1-2 napon belül 

elkezdődik. 
Tiszta víznek, tiszta itatóban mindig rendelkezésre kell, hogy álljon. 
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A szoptató kutyák táplálása 

 
A legfontosabb feladatunk a megfelelő tejképzés elősegítése. A szoptató 

szukával jól emészthető, energiában és táplálóanyagokban gazdag tápot kell 
etetnünk. 

A szuka tejtermelése a laktáció első 4 hetében fokozatosan növekedik, 

mellyel együtt jár a táplálóanyag-szükséglet növekedése is. A laktáció 
csúcsán a szuka a létfenntartó szükséglet 2-4 szeresét igényelheti. Az a 
leghelyesebb, ha ad libitum etetünk. 

A száraz tápot érdemes vízzel elegyíteni, mert azon kívül, hogy a szuka 
tápfelvételét elősegíti, a 4 hetes kölykök már ízlelgetik a szuka tápját is. A 

kölykök korai rászoktatása a tápra megakadályozza, hogy válogatóssá 
váljanak. 

A laktáció 4. hete után a szuka adagját fokozatosan csökkentsük. A 

kölykök elválasztása 6-8 hetes korban történik. 
Friss ivóvíznek állandóan rendelkezésre kell állnia! 

 
A kutyakölyök táplálása 
 

A kölykök számára legtökéletesebb táplálék a szuka teje, mely 
lényegesen több szárazanyagot, fehérjét, zsírt, kalciumot és foszfort 
tartalmaz, mint a tehéntej. 

Árva kölykök táplálása során érdemes kereskedelmi tejpótló készítményt 
használni, mivel a tehéntej túl híg a kölyök számára. Naponta 4-5 

alkalommal etessük őket cumisüvegből. 
A félszáraz tápok etetését 3-4 hetes korban kezdhetjük meg. A tápból 

vízzel vagy tejjel kásaszerű pépet készítünk, melyet lapos tányérból etetünk 

naponta többször. 
A száraz típusú teljes táp etetése 6-10 hetes kortól kezdődik, ugyanis a 

2 hónapos állatok emésztőenzimjeinek aktivitása már teljes. 
 
A növekvő, elválasztott kutyák táplálása 

 
Etessünk energiában, táplálóanyagokban koncentrált, jól emészthető, a 

növekedés céljára megfelelő tápot. Nem célszerű ad libitum etetni, be kell 

állítani a napi adagot, melyet 4-6 hónapos korig napi 3-4 alkalommal, 
később napi 2 alkalommal célszerű etetni. 

Kerülni kell a túletetést, a túl gyors tömeggyarapodást. Ha teljes értékű 
tápot etetünk nem szükséges a vitamin és az ásványi anyagok utánpótlása. 
 

Felnőtt, mérsékelt aktivitású kutyák táplálása 
 

A kereskedelmi forgalomban számos komplett kutyatáp kapható, 

amelyek a létfenntartó szükséglet kielégítésére alkalmasak. Etessünk 
csökkentett energia-, fehérje- és zsírtartalmú tápot napi egy vagy két 

alkalommal. Amennyiben konyhai maradékot is etetünk, mennyisége ne 
haladja meg a napi adag 10 %-át. A kiegyensúlyozatlan ellátás növeli az 
elhízás veszélyét. 
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Az etetések időpontját tartsuk be, akár kétszer, akár egyszer etetünk 

naponta. A kutya étvágya csakúgy, mint az embereké napról-napra 
ingadozhat. Tartós étvágytalanság, ami esetleg fogyással is jár, betegségre 

utalhat. 
A heti egy koplalónap bevezetése előnyös, de friss ivóvíznek állandóan 

hozzáférhetőnek kell lennie. 

Vemhes vagy szoptató szukát koplaltatni tilos! 
 
Munkavégző kutyák táplálása 

 
Etessünk jól emészthető, energiában koncentrált, nagy zsírtartalmú 

tápot. A friss ivóvíz mindig álljon rendelkezésre. A napi adagot két vagy több 
részletben etessük. Az adag nagyobb felét a munkavégzés után kell adni. Az 
etetés után, a munkavégzés megkezdése előtt legalább 0,5-2 óra pihenőt kell 

tartani az emésztési zavarok, illetve a gyomor- vagy bélcsavarodás elkerülése 
miatt. Munkában csak kis adagot szabad adni, azt is több részletben. 

 
Idős, egészséges állatok táplálása 
 

Az állatot évente vizsgáltassuk meg. Kerüljük a kutya megszokott 
tevékenységének hirtelen megváltoztatását. 

Jól emészthető, nagy biológiai értékű, könnyen hasznosuló fehérjét 

etessünk. A napi táplálékmennyiséget adagolni kell az elhízás elkerülése 
végett. 

Ügyeljünk a fogak és a mancsok állapotára, s gondoskodjunk megfelelő 
mozgási lehetőségről. 

Szükség esetén diétás tápot etessünk. 

 

3.5.3. A kutya gondozása, ápolása 

 

A lakásban vagy szoros környezetünkben tartott kutya higiéniája 
tulajdonképpen az ember higiéniája is. 

A kutya ápolása és rendben tartása nem követel olyan nagy 

többletmunkát, amit ne lenne érdemes megtenni. Rendszeres gondozás 
mellett ez mindössze néhány percet vesz igénybe. Ez nem áll tulajdonképpen 

másból, minta a fésülésből vagy a szőrzet kikeféléséből. Sáros időben ehhez 
még társul a lábtörlés, mellyel nemcsak lakásunkat védjük meg a kosztól, 
hanem az egészségügyi követelményeknek is eleget teszünk, mert az állat 

ujjai közé ragadt sár, piszok sok kellemetlenséget, köztük sántítást okozhat. 
Ha a bundát rendszeresen lekeféljük, nemcsak a tisztántartást szolgáljuk, 
hanem a szőrzetet tökéletes állapotban tartjuk, minőség és szépség 

szempontjából egyaránt. 
Havonta legalább egyszer meg kell vizsgálni a fülek és a fogak állapotát. 

A füleket meg kell tisztogatni, törléssel, szőrtelenítéssel, mert a kihullott 
szőrök eltömik a hallójáratot, megakadályozzák a fül levegőzését, kedveznek 
a fülzsírképződésnek, a felmelegedésnek, és így elősegítik a fülben a 

gyulladások kialakulását. 
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A fogakról az esetlegesen lerakódott fogköveket el kell távolítani, mert az 

kellemetlen leheletet, illetve ínygyulladást okozhat. Megtámadja a 
foggyökeret, zománchiányt idéz elő, majd a fog kihullását eredményezi. 

A kutyák fürdetését időszakosan kell elvégezni. Rendszeresen főleg a 
szobában tartott kutyákat szokták. Sokan gondolják úgy, hogy elég, ha 
leviszik a kutyát a folyóra. Ez a kutyáknak lehet, hogy szórakozás, de ettől 

még nem lesz tiszta. 
A gyakori fürdetés éppen olyan ártalmas, mint a tisztántartás 

elmulasztása. A bőrt és a szőrt a gyakori fürdetések érzékennyé teszik. A bőr 

ugyanis szárazzá válik, hiányozni fog róla a védő, a zsírköpeny. Ezért a bőr 
hajlamosabb lesz a bepiszkolódásra és különböző bőrbetegségekre is (pl. 

ekcéma). 
Az állatot lehetőleg folyó vízsugár alatt fürösszük, melynek hőfoka 37-38 

°C legyen. Ha zuhany nem áll rendelkezésünkre, akkor egy edényből kell a 

fürdetés ideje alatt a vizet rácsorgatni, de semmiképpen ne állítsuk vízzel telt 
kádba vagy edénybe. A fürdetéshez használjunk sampont, melyet a szőr 

közül laposan ki kell mosni. A fürdetésnél a legfontosabb dolog, amit szem 
előtt kell tartanunk – bármely évszakról legyen is szó – a gyors lebonyolítás. 
Nagyon kell figyelni a szemekre és arra, hogy a fülekbe ne folyjék bele a víz. 

Fürdetés után a fület gyengéden ki kell törölgetni. A kutyát célszerű 
áttörölni, majd meleg helyen, egy tiszta ruhán szárítani. Semmi esetre se 
engedjük rendes fekhelyére, mert azt benedvesíti. 

A szobában tartott kutyák körmeinek nincs meg a természetes kopása. 
A hosszúra nőtt köröm zavarja az állatot a járásban, fájdalomhoz vezet, és 

sántaságot okozhat. Ezt célszerű állatorvossal vagy kutyakozmetikussal 
elvégeztetni. 

Az ápoláshoz tartozik, hogy a kutyát megszabadítsuk a külső 

élősködőktől (ektoparaziták). Ez nemcsak a szabadon tartott kutyáknál, 
hanem a lakásban tartottaknál is előfordul. Bolha, tetű és egyéb élősködő 

könnyen rákerülhet még a leggondosabban tartott kutyákra is. 
Természetesen nemcsak a lakásban tartott kutyákat kell ápolni és 

gondozni, hanem a szabadon tartottakat is. Ugyanis a megfelelő ápolás 

hatására kevesebb baj van az állattal, ellenállóbb a betegségekkel szemben, 
nyugodtabb, figyelmesebb, a rábízott feladatokat jobban végrehajtja, mivel 
nem zavarja a rárakódó piszok, a benne élő paraziták (endoparaziták). 

A tisztaság fél egészség! 
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3. VADÁSZKUTYÁK ELHELYEZÉSE, 

TAKARMÁNYOZÁSA 

 

3.1. Vadászkutyák elhelyezése 

 
A vadászkutyát kétféle módon tarthatjuk: kennelben vagy szobában. A 
megkötve tartott kutyától nem várhatunk semmi jót. A rabságból való 

szabadulás örömében, ha eleresztjük, elfelejti még a nehezen megtanultakat 
is, és nem törődik semmi mással, csak rohangál szertelenül az udvarban 

vagy kint a területen. 
A legmegfelelőbb tartási módszer a kennelben tartás. Itt a kutya 

viszonylag szabadnak érzi magát még akkor is, ha a kennel nem az optimális 

nagyságú. A szertelen csaholáson és szűkölésen kívül mindent szabad 
csinálnia, de beidegződik nála az is, hogy ha elhagyja a kennelt, attól a 

pillanattól kezdve már teljesíteni kell gazdája parancsait. 
A kennel nagyságát egyrészt a benne lakó kutya fajtájára jellemző 

nagysága, másrészt a lakótelek lehetőségei szabják meg. A minimális 

nagyságát úgy kell megszabni, hogy a benne felállított kényelmes kutyaház 
által elfoglalt területen kívül a kutyának kellő mozgási lehetősége is legyen. 
Általában a kennel nem lehet kisebb, mint 3 x 3 m. 

A legkedvezőbb méret vizsla számára a 4 x 6 m. A kennel legalább 2 m 
magas. oldalát legalább egy irányban dróthálóból vagy vasrácsból kell 

elkészíteni, hogy a kutya kiláthasson, illetve a gazda láthassa a kutyáját. Az 
oldalfalakat, illetve a drótfonatot 50 cm-re a talaj szintje alá épített 
betonlapra kell a talajszinten rögzíteni, hogy a kutya ne tudjon a kerítés alá 

kaparva kiszökni. A 2 m magas kerítéshez 50 cm széles, a kerítéshez 45 
fokos szögben behajló kiugrásgátló drótfonatot kell hozzákötni, illetve a felső 

50 cm-es részét a kerítésnek 45 fokos szögben befelé kell dönteni. 
A kennel talaja lehetőleg sármentes sóder vagy beton legyen, megfelelő 
lejtéssel, a vizelet és az esővíz elvezetésére. A lehetőleg déli vagy délkeleti 

irányba nyíló kutyaház a fajtától függően 40-60, nagyobb fajtáknál legalább 
70-100 cm belméretű, 1 m magas legyen, felnyitható tetővel a könnyebb 
takarítás céljából. 

Az itató- és etetőedény lehetőleg nehezebb anyagból készüljön. Friss, 
tiszta víz állandóan legyen az itatóban, az etetés után azonban az etetőben 

hagyott maradékot azonnal el kell távolítani. A kennelt és a kutyaházat 
hetenként legalább egyszer alaposan ki kell takarítani és havonta 
bolhátlanítani.  

Az udvaron szabadon tartott kutya igen sok gondot okozhat gazdájának. 
Könnyen kiszökhet a nyitva felejtett kapun, elveszhet vagy elüti az autó. Ha a 

család hosszabb-rövidebb időre elhagyja a házat, s a kutyát nem tudják 
magukkal vinni, nehezen tudják a kutyát más gondjára bízni. Ezenkívül a 
kennelben tartott kutyát nem kényezteti el a család minden tagja, jobban 

lehet fegyelmezni. 
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Nagyobb gondot jelent a szobában való tartás, melyhez nélkülözhetetlen 

kellék a kutya állandó helyéül szolgáló kosár vagy szőnyeg, esetleg vadbőr, 
melyet nem szabad a szoba legmelegebb helyére, a kályha mellé vagy olyan 

helyre rakni, ahol zavart okoz. Fiatal kutyát egy rövid ideig rövid lánccal a 
helyéül szolgáló kosárba vagy ládába lehet kötni. Amint a kölyök helyét 
megszokta, a láncot azonnal el kell távolítani. A szobában tartott kutya 

állandóan csak a részére kijelölt helyen tartózkodhat. Erre a legszigorúbban 
ügyelni kell, ha nem akarjuk, hogy a szobatartás egyéb kellemetlenségekkel 
járjon. 

A kutyának rendszeresen, naponta többször, módot kell adni arra, hogy 
szükségletét a szabadban végezhesse. A fiatal kölyök, ha oda van kötve 

fészkéhez, általában nem piszkol bele, ezért fokozott figyelemmel kell 
lennünk. Ha jelét adja „szükségletének”, azonnal ki kell ereszteni, s addig 
nem jöhet vissza, míg azt el nem végezte. Ilyenkor is meg kell bőségesen 

dicsérni a kölyköt. Feltétlenül ki kell vinni este, mielőtt a család nyugovóra 
tér, még egy „próbára”. Reggel, a szobában az első mozgásra felébred a 

kölyök is, ezért azonnal ki kell vinni, megvárni, míg a dolgát elvégzi. Ha 
mindezt betartjuk, hamar szobatiszta lesz. A szobában tartott kutya nem tud 
annyit mozogni, mint a kennelben lévő, ezért különös figyelmet kell fordítani 

a napi rendszeres jártatásra, futtatásra. Igyekezzünk a kutya 
mozgásszükségletét kielégíteni, mert csak így marad nyugodtan a helyén a 
szobában.  

A szobában tartott kutyánál különös gonddal kell figyelni arra is, hogy a 
kutya csak a kijelölt helyen lévő edényéből és pontosan betartott időben 

kapjon enni és inni. Nem szabad a kutyának az asztalunk mellet enni adni, 
és azt sem szabad megengedni, hogy a család étkezése alkalmával helyét 
elhagyva az asztalhoz menjen „koldulni”.  

A kennelben tartott kutyának is megengedhetjük, hogy néha 
jutalomként a szobánkba jöhessen. Az ilyen módon beengedett kutyának is 

ki kell jelölni egy meghatározott helyet, egy szőnyeggel vagy takaróval, csak 
ott fekhet, amíg a szobában tartózkodik. Ajánlatos ezt is a kutyánkkal 
begyakoroltatni, mert esetleg kiállításra, munkavizsgára vagy vadászatra 

megyünk vele, ahol az általunk használt szobában kell a kutyának is 
aludnia. 

 

3.2. Vadászkutyák takarmányozása 

 
Kölykeit a szuka rendszerint 8-10 hétig szoptatja. Ebből az időszakból 

legfontosabb az első 48 óra, amikor is a kiszopott föcstejjel olyan 

immunológiailag fontos anyagokhoz jut a kölyök, amelyek a későbbiek 
folyamán egészséges fejlődéséhez feltétlen szükségesek, hiánya esetén 
elpusztul. Ezért feltétlenül vigyázni kell arra, hogy a kölykök az első két 

napban az anyjuk tejét szopják, s csak ezután kerülhet sor az esetleges 
dajkaságba adásra. A kölyköknek először 18-20. napos korában adjunk pár 

falatot, melyet a kölykök akkor már az ujjunkról lenyalogatnak. Másnap, 
harmadnap már kis tányérkából is falatoznak egy keveset, s étvágyuk 
napról-napra nő. Ajánlatos a 28-30. napon a kölyköknek féreghajtót is adni, 

mert a legtöbb kölyök már a méhen belül fertőződik, s olyan mennyiségben 
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fejlődnek ki a belében fonalférgek (Toxocara canis), hogy bélelzáródást is 

okozhatnak. 
Az első táplálékként legalkalmasabb a darált nyers baromfihús vagy 

esetleg marhahús. Disznóhúst sohasem szabad kutyának nyersen adni, mert 
elhullással végződő vírusos betegséget kaphatnak. Kölyökkutyának eleinte a 
disznóhús még főve sem javasolt. A húshoz később ajánlatos növényi 

táplálékot is hozzáadni, pl. zabpelyhet, melyet nyersen is hozzá lehet keverni 
a darált húshoz, vagy zabdarát, árpadarát, melyet nem kell megfőzni, csak 
forró vízhez kell keverni. Jól kiegészíthető táplálék a rizs is, amelyet azonban 

meg kell főzni. Gondoskodni kell a vitaminellátásról, különösen a D3-
vitaminról, valamint a mész és foszfor adagolásáról, melyet legolcsóbban és 

legtermészetesebb módon a szárított és megdarált tojáshéjjal fedezhetünk 
kölykönként nap egy teáskanállal. 3-4 hónapos korig naponta háromszor 
kell, mindig pontos időben etetni, később naponta kétszer addig, amíg a 

teljes testi fejlődést el nem érik, ami 1,5-2 éves korban következik be. 
A hús és a növényi eledel aránya 75% hús és 25% növényi származék legyen. 

Ezt az arányt ajánlatos állandóan betartani. Természetesen az sem okoz 
semmi bajt, ha a munkakutyát csak hússal tápláljuk. 

A manapság kapható kész kutyaeledelek természetesen kiváló hatásúak 

és minőségűek, azonban áruk magas. Lényegesen olcsóbban is lehet 
takarmányozni, ha a hozzávalókat be tudjuk szerezni. Csontot is kell adni a 
kutyának. Ha az nem disznóból származik, akkor nyersen, ha disznóé, akkor 

csak főve. a nyers vagy főtt húst tojás vagy ököl nagyságúra kell darabolni az 
öt hétnél idősebb kutyák számára, hogy megtanuljanak rágni. 

Különösen nagy értékű kutyatáplálék a kérődzők, így az őz, a muflon és 
a szarvas belsősége, bele, és főleg a bendő és mellékgyomrok, melyeket nem 
szabad kimosni, csak nagyjából kiüríteni, ugyanis a bendőből és  a 

mellékgyomrokból sok értékes és szükséges hatóanyaghoz jut a kutya. A tej 
is kiváló táplálék a kutya számára, azonban csak kisebb mennyiségben 

szabad adni, mert hasmenést okozhat.  
Mindig annyit adagoljunk a kutyának, amennyit maradéktalanul 

elfogyaszt az edényéből, és ki is nyalja azt. Ha marad az ételéből, 

csökkenteni kell az adagot. Felnőtt kutyánál hetenként ajánlatos egy 
koplalónapot tartani, hiszen ragadozó őseik sem jutottak minden nap 
zsákmányhoz. A naponta csak egyszer etetett felnőtt kutyát este kell 

megetetni, mert a reggeli tele hassal nem megy a munka egy kutyának sem. 
Rendkívül fontos a kölyök egészséges fejlődése számára a rendszeres 

mozgás. A vadászkutya ugyanis, különösen a vizslafélék, munkájuk java 
részét futva végzik. Teljesítményük, eredményes munkájuk a gyorsaságon és 
kitartáson múlik, az egyéb öröklött tulajdonságokon kívül. Testének 

kifejlődéséhez az első életév sokkal fontosabb, mint a hátralévő többi, mert 
ez kihat egész életére. A kutyánál is érvényes a fejlődés szakaszosságának 
törvénye, amit egyszerűbben úgy szoktak mondani, hogy amit Jancsika nem 

ért el fejlődése során, azt János már sohasem tudja behozni. Az első évben 
nemcsak a csontozat, hanem a nehezebb terheléseket is bíró szív és tüdő is 

ebben az időszakban fejlődik ki a megkívánt szintre. a futtatást kétségtelenül 
nehéz dolog megfelelően megoldani a mai, járművekkel teli utakon. 
Legegyszerűbb megoldás a kerékpár melletti futtatás, de mindig csak a jobb 

oldalon. A kerékpáros tréning a középnagy fajtáknál, spánieleknél elegendő 
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lehet, a vizslák és kopók részére azonban területen adjunk alkalmat a 

szabadon előre küldött kölyöknek a futkosásra. 
A fiatal kutyák szellemi fejlődésére az első életév környezeti hatásai igen 

nagy jelentőségűek. Az emberhez, gazdájához fűződő finom kapcsolat, az 
önbizalom fejlődése és megszilárdulása, a különböző szituációkhoz való 
alkalmazkodási képesség – különösen a vadászati követelményekhez – 

idősebb korban hasonló eredménnyel alig érhető el. 
A kutya és az ember közötti kapcsolat kifejlődésére és a kapcsolat 

erősségére az első hónap behatásai a legdöntőbbek. Mindezeket azok az ősi 

ösztönök alapozzák meg, amit a kutya a farkas-ősöktől örökölt. A legerősebb 
és legősibb ösztön a falkához való tartozás ösztöne, amely még a mai 

kutyáinkban is erősen él. 
Az alomból elszakított kutya keresi a falkát, s ezt a vele együtt élő 

emberben véli felfedezni. A falka ősi törvényeit a mai napig is örökletes 

anyagában birtokolja, és a falkavezért is hamar kiválasztja magának. Neki 
engedelmeskedik elsősorban, mert tudja, hogy a falkavezér súlyosan 

megbünteti az engedetlenséget, a falkatörvény megsértőjét. Ezt az örökletes 
tulajdonságot kell elsősorban a gazdának kihasználni, hogy a kölyök őt 
tekintse a falkavezérnek. A kutya a falkavezértől jobban elviseli a büntetést 

is, ha nem teljesítette parancsát, s ősi ösztönétől hajtva betartja azt. 
A kutya világrajövetele után hétről hétre fejlődik értelmi képességeiben, 

melynek ismerete hasznos segítséget nyújt a későbbi kiképzés során. A 

vegetatív fázisnak nevezett első két héten csak az ősi ösztönök birtokában 
szopnak, s anyjuk hasa mellé fekve élvezik az anyai gondoskodást. A 

harmadik héten, az átmeneti fázisban nyílik ki a szemük, s kezdik orrukat is 
használva alomtestvéreiket, környezetüket vizsgálni, egymást nyaldosni. 
Ekkor alakul ki a későbbi társas magatartás csírája is. Itt kell az embernek, 

a jövendő gazdának a kölyköket felemelve az első közvetlen kapcsolatba 
lépni. A tapasztalatok rögzítésének fázisa a negyediktől a hetedik hétig tart, 

mikor már érzékszerveinkkel tapasztalatot gyűjtenek környezetükről. 
Játszani kezdenek, veszekednek, vicsorognak egymásra, farkukat csóválják a 
barátság kifejezésére. Minden érdekli a kölyköket, mindent kipróbálnak, 

szájukba vesznek. Ebben az időszakban mindent meg kell ismerniük, mert 
amit akkor nem ismernek meg, azt később sohasem tudják pótolni. Ez az 
időszak tehát az, amikor a kölyköknek emlékképeket kell rögzíteniük az 

emberről. Ha ekkor kezeinkkel sokszor megfogjuk a kutyát, akkor ez a 
kölyök az emberhez szorosan kötődni fog. Ha csak keveset vesszük kézbe 

vagy hozzá sem nyúlunk, akkor a viszony kapcsolatszegény lesz. A 
különböző kísérletek azt bizonyítják, hogy nem elegendő az, hogy a kölyök az 
embert naponta lássa, az embernek közvetlen kapcsolatba kell lépni a 

kölyökkel, amiben a szimat rögzítése a döntő. A nyolcadik hét után szokás a 
kölyköt eladni. Az új gazdának igyekeznie kell, hogy az új környezetbe került 
kölyök mielőbb megismerje közelebbi és távolabbi környezetét, és őt ismerje 

el falkavezérnek. Gyakran kell játszani a kölyökkel, dicsérni, ha jól 
viselkedik, de szigorúan és következetesen büntetni is szükséges a 

nemkívánatos viselkedést. 
Nagyon alkalmas módszer ebben az időszakban a kölyök mozgatására, a 

játékra az ún. horgászbot-dresszúra. Egy 3-4 méteres bambusz vagy egyéb 

botra ugyanolyan hosszú horgászzsineget kötünk. A zsinór másik végére egy 



 22 

teniszlabda nagyságú szőrme- vagy rongydarabot erősítünk, ez lesz a 

„zsákmány”. Később egy középen kifúrt, 10 cm hosszú, 4-5 cm átmérőjű 
fadarabbal helyettesítjük, mert a szőrmefélét a kölykök hamar darabokra 

tépik. A játékot úgy kezdjük, mint azt a kismacskákkal szokták, a zsinór 
végére kötött zsákmányt a kölykök orra előtt húzgáljuk. Ennek látása 
azonnal kiváltja a kiskutyákban a hajsza utáni vágyat, azonnal 

nekiiramodnak az előttük cikázó bőrpamacsnak, és igyekeznek azt minél 
előbb birtokba venni. Erre a hatásra épülnek fel a későbbi gyakorlatok. A 
kiskutyák viselkedéséből, rámenősségéből, kitartásából igen hasznos 

következtetést vonhatunk le a későbbi időkre. Ha nincs mód a kutyakölykök 
futtatására, akkor ezzel a módszerrel tréningezhetjük azokat. 

A fiatalkori élmények és tapasztalatok rendkívüli módon befolyásolják a 
kutya idegrendszeri szilárdságát vagy ideges voltát. Trumler, a híres 
kinológus kutató, azt írja, hogy „… a fiatalkori fejlődésben a növendékeket 

ért környezeti befolyások jobban befolyásolják a kutya későbbi magatartását, 
mint az öröklöttek. Az ember habozás nélkül kijelentheti: egy rossz öröklött 

képességgel bíró kutya egy jó fiatalkori fejlődéssel jobb kutya lesz, mint 
amelyik a legjobb örökletes tulajdonságokkal van megáldva, de egy elégtelen 
fiatalkort élt át. Bizonyos, hogy sok modern tenyésztő, akik többet néznek ki 

a származási igazolványból, mint magából a kutyából, nem helyesen 
gondolkodik”.  
A sokat emlegetett koraérés is sokkal kevésbé függ az öröklött képességektől, 

mint a neveléstől és a tartástól. A vadászérzék (Jagdverstand) a revierben 
fejlődik ki. Már a fiatal kutyának meg kell ismerkednie a revierrel, a vaddal. 

A 3-6 hónapos kutyával ki kell menni a területre. Pl. amikor egy sétát tesz 
vagy egy-két társával busírozik. Sok mindent átél a növendék ilyenkor, 
amikor az ember kiniglit lő, vagy a felnőtt kutya nádból kitolja a nyári 

kacsát. Gondolkodás nélkül belemegy a vízbe az öreg kutya után. Ezáltal 
már korán önbizalma lesz a vízben. Ilyen alkalmakkor nem „vezetjük”, csak 

„velünk van” a kölyök. Ha már zavarni kezdi a vadászt és az idősebb kutyák 
munkáját, akkor már nem kell többet magunkkal vinni, mert addig már 
elértük a célt: megszokottá vált számára a vad és a víz. 

Ezek a kis séták, vadászkirándulások azt a célt szolgálják, hogy a 
vadászat különböző eseményeit megismertessék a kölyökkel és több mozgást 
biztosítsanak. Hozzászokik a gazdához, a gazda pedig már megfigyelheti a 

kölyök adottságait, öröklött képességeit. 
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4. A VADÁSZKUTYÁK SZAPORÍTÁSA 

 

4.1. A szuka szaporodásbiológiája 

 
A nemi érettséget a szuka általában 6-9 hónapos korában éri el. Ezt az 

első tüzelés jelzi, amely kisebb testű fajtákban rendszerint korábban, 
nagyobb testűekben később jelentkezik. A környezeti hatások közül az 

ivarérettség idejét különösen a tartásmód befolyásolja, az ún. szobakutyák 
ivarérettsége több hónapot is késhet. 

A tenyészérettség szaporításra való alkalmasságot jelent, vagyis azt, 

hogy az utódok létrehozása nem veszélyezteti sem a szuka, sem pedig a 
kölykök egészségét. A tenyészérettség általában a második és a harmadik 
tüzelés idejével és a fajtára jellemző testtömeg elérésével esik egybe. 

A kan kutya az ivarérettséget 7-10 hónapos, a tenyészérettséget 
(megfelelő mennyiségű és minőségű spermiumot képes termelni) kb. 12 

hónapos korában éri el. 
A kutya ivari ciklusa több vonatkozásban is különbözik a többi háziállat 

nemi működésétől. A nemi ciklus 9 napos előivarzásra, 5-8 napos ivarzásra, 

kb. 2 hónapon tartó sárgatestfázisra és ezt követő 4-4,5 hónapos nyugalmi 
időszakra tagolható. 

 
5. ábra: A szuka nemi ciklusa 

 



 24 

Az előivarzás alatt a hüvelyből véres ivarzási nyálka ürül, amelyet a 

köznyelv „tüzelésnek” nevez. A tüzelés azonban magába foglalja a „vérzést” 
követő rövidebb tényleges ivarzás időszakát is, ami lényegében a termékeny 

időszak (a párosodási hajlam és fogamzóképesség) ideje. 
A kutya jellegzetesen kétszer ivarzó állat, a tüzelés évente általában csak 

kétszer jelentkezik. A két ivarzási idő között eltelt intervallum nem feltétlenül 

hat hónap, esetenként négy-öt, kivételesen tizenkét hónap is lehet. Legtöbb 
kutyafajta évi első tüzelése február-március, a második augusztus-október 
hónapban jelentkezik, ritkábban a nyár eleji hónapokban is megfigyelhető. 

A szuka tüzelésének két szakasza jól elkülöníthető: a petefészek 
állományában a tüszőnövekedéssel együtt járó előivarzást véres ivarzási 

nyálka ürülése jellemzi; az ezt követő ivarzás idején a szuka a kan közeledtét 
tűri, azt felveszi és hajlandó párosodni. A vérzés megjelenésével egy időben a 
szuka viselkedése feltűnően megváltozik, nyugtalan lesz, előszeretettel és 

gyakran elkóborol, étvágya csökken, pérája megduzzad, kissé megnyúlik, a 
kevésbé pigmentált bőrű egyedeknél vöröses színű lesz, némely szukát 

gyakori és elaprózott vizeletürítés jellemez. Az előivarzás alatt ürülő véres 
ivarzási nyálka hígan folyó, barnásvöröses színű, és kb. 7-10 napon át 
észlelhető. 

A szuka ekkor még a kan közeledtét nem tűri. Kb. a 10. nap után az 
ivarzási nyálka véres jellege megszűnik, „feltisztul”, s a tüszők ebben az 
időszakban repednek föl. Ilyenkor a kan közeledését elfogadja, ez az idő a 

legalkalmasabb a párosításra. A véres nyálka ürülésének időtartama fiatal, 
első fialás előtt álló szukáknál a szokásosnál rövidebb, 3-5 napos lehet, de az 

is előfordul, hogy észrevétlen marad. Egyes esetekben a tüzelés abbamarad, 
majd 1-3 hét múlva ismét jelentkezik. 

A szukában a tüszőrepedés a tényleges ivarzás 1-2. napján (a véres 

nyálka ürülését követő napokban) következik be. Valamennyi érett tüsző 
néhány órán belül megreped, a kiszabaduló petesejtek a tüszőrepedést 

követően még nem tekinthetők érettnek, ugyanis a petevezetőben mintegy 3-
4 napon át a második, számfelező osztódáson (meiózis) esnek át, és csak 
ezután válnak alkalmassá a megtermékenyülésre. Érésük után a petesejtek 

még 24-48 órán át megőrzik termékenységüket. 
A párosodáskor az ondósejtek 15-20 percen belül eljutnak a 

petevezetőbe, ahol 4-7 napon át életben maradnak és termékenyítőképesek. 

Lényegében tehát a megfelelő időben végzett párosításkor a 
termékenyülésnek elég nagy esélye van. A gyakorlati tenyésztésben egyszeri 

párosításkor két véglettel számolhatunk: 

• a tüszőrepedés ritkábban a tényleges ivarzás előtt 2-3 nappal, a vérzés 
időszakában következik be, s a pároztatáskor (a vérzés megszűntét 
követő 2-3. napon) az ondósejtek már nem találnak életképes petesejtet. 
Az elöregedett, de meg nem termékenyült petesejtek is elpusztulnak. 

Vemhesülésre tehát nem kerül sor, a szuka üres marad, esetleg 
álvemhesség jelentkezik, 

• a tüszőrepedés megkésve (az ivarzás utolsó, pl. 4. napján) történik meg, 
ás a párosításra ugyanakkor megfelelő időben, még az 1. napon sor 

kerül. A petesejtek megtermékenyülése ebben az esetben később fog 
bekövetkezni. A tüszők – az előző számoknál maradva – a párosítás 
utáni 3. napon repednek meg, és a négynapos érésük miatt a 
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termékenyülésre csak a 7. napon kerülhet sor. Ez lehetséges, mert az 

ondósejtek jó esetben még életben vannak. A késedelmes tüszőrepedés 
következménye a vemhesség időtartamának látszólagos 

meghosszabbodása lesz, mivel a vemhesség idejét általában a 
párosítástól számítjuk. 
A kutya átlagosan 63 napig (60-66) napig vemhes. Egyes törpe fajtákban 

4-5 nap rövidülés lehetséges, de egy magzat esetén 68-70 napig is 
meghosszabbodhat. A vemhesség időtartama azonban meglehetősen állandó, 
ha azt a tüszőrepedéstől vagy az ezt megelőző LH (luteinizáló hormon) 

csúcstól számítjuk (63 nap!). 
Az embriók a vemhesség 14-18. napjától ágyazódnak be a 

méhnyálkahártyába, megtapadásuk a 20-22. napra befejeződik, és a 
vemhesség félidejéig tágulatok formájában tapinthatók. 

 
6. ábra: A kutya méhének változása a vemhesség alatt 
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A méh kezdetben ampullázottá, majd később egyenletesen kitágulva 

tömlőszerűvé válik és 10-15-szörösére is megnagyobbodik. Közben a has 
megnövekszik, alakja megváltozik, kissé lelóg, később a hasfalon keresztül a 
magzatok mozgásai is észrevehetők. Az emlők a vemhesség második felében 

kifejlődnek, megnövekednek, nagyon sok esetben már a várható ellés előtt 1-
2 héttel tejszerű váladékot (előföcstejet) termelnek. 

A közeledő fialást jellemző tünetek kísérik, így az emlők kifejlődése, 
duzzanata, a tej megjelenése, a viselkedés megváltozása („fészkelés”). A péra 
a szülés előtt megduzzad, a pérarésből nyúlós, szürkésfehér váladék ürül, a 

hasfal ellazul és leereszkedik. 
Az ellésnek három jól elkülöníthető szakasza van: 

• az előkészítő és megnyílási szakasz, 

• a kitolási szakasz és 

• az utószakasz. 
Az előkészítő és megnyílási szakaszban a pérából nyálka ürül. Ezt az 

időszakot a szukák nyugtalanságukkal, ide-oda szaladgálásukkal jelzik. A 
méh szabálytalan időközökben összehúzódik, ezt a szuka jósló vagy megnyitó 
fájások formájában észleli, s ilyenkor nemritkán nyöszörgő hangot hallatnak. 

Ez a szakasz 6-10 órát vesz igénybe. 
A kitolási szakaszban a fájások egyre kifejezettebbek és rendszeres 

időközönként jelentkeznek. Ezek a tolófájások. Az első magzat megjelenését a 
magzatvízzel teli magzatburok megjelenése előzi meg. Közepes kölyökszám 
esetén a kitolási szakasz 3-12 óráig terjed. A magzatburkok legtöbbször a 

magzattal együtt, vagy közvetlenül utána távoznak el. A kutya magzatburkai 
a méhről rendszerint könnyen leválnak, heves fájásoknál nemegyszer már a 

méhen belül is, emiatt a burokban születés sem ritka a kutyánál. A szuka 
rendszerint eltépi ezeket a burkokat, ha mégsem, akkor közbe kell avatkozni, 
különben az újszülött megfullad. A szuka a magzatburkokat fölfalja, s ezzel 

egyúttal a köldökzsinórt is elrágja. Ez a tevékenysége ösztönös. 
Az összes magzatburok fölfalásának megakadályozása akkor indokolt, 

ha a megszokottnál több kölyök születik. A túl sok burok ugyanis bélhurutot 

okozhat, és a közhiedelemmel ellentétben ezáltal csökkentheti a tejtermelést 
is. Téves tehát az a nézet, hogy a méhlepény hormontartalma révén fokozná 

a tejtermelést, ez azért is lehetetlen, mert a benne lévő hormonok egy része 
szájon át hatástalan, a felszívódó szteroidok közül pedig a progeszteron 
inkább gátolja a tejtermelést. 

Az utolsó magzat távozását az utószakasz követi, amelyre a méh gyors 
összehúzódása a jellemző. Az esetleg bennrekedt burkok még távoznak, és 

egyben a méhben lévő vére magzatvíz (lochia) is gyorsan kiürül. 
Tekintve, hogy a kutya medencealakulása a fialáshoz kedvező, 

segítségnyújtás általában nem szükséges. Néhány fajtánál (angol és francia 

bulldog) a szülészeti segélynyújtás (nagyon sokszor császármetszés 
formájában) elengedhetetlen a magzat és a szülőút aránytalansága miatt. 

Megszületéskor a kölyökkutya egész teste – az alsó hasfalat kivéve – 

dúsan szőrözött. A szemhéjak összetapadnak, a hallójárat zárt. A 
metszőfogak még nem törték át a fogínyt. Az újszülött megfelelő érettségét 

leginkább az alábbi tünetek jelzik: 

• fejlett, bársonyos szőrzet, 
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• fejlett szaruképletek (karmok), 

• élénk reflexmozgás, 

• jó szopási reflex, 

• fejlett tüdő, melyet erőteljes visító hang jelez, 

• zárt hallójárat és összetapadt szemhéjak, 

• fajtára jellemző testtömeg (100-800 g) 
 

Az újszülött kölykök gyakorlatilag vakok, süketek, hőszabályozásuk 
nem stabil. A szuka a kölyköket megszabadítja a buroktól, szárazra nyalja, 
miközben légzésüket és vérkeringésüket kíméletesen serkenti. A has és a 

végbélnyílás lenyalásával a bélszurok és később a bélsár eltávolodását, 
valamint a húgyhólyag kiürítését is elősegíti. 

 

4.2. A kan szaporodásbiológiája 

 

4.2.1. Tenyészkanok andrológiai vizsgálata 

 
 A kutyatenyésztésben gyakran merül fel a kanok 
tenyészalkalmasságának és termékenyítő képességének kérdése. A fogamzás 

elmaradásának mindkét ivar oka lehet. A terméketlenség okának felderítése 
a kanok rendszeres és alapos vizsgálatát sem nélkülözheti. A kan kutyák 
vizsgálatakor az alábbi szempontokra vagyunk figyelemmel.  

 Azonosítás. Nagyon lényeges a vizsgálandó hím lehetőség szerinti 
pontos azonosítása (tetoválási szám, orrtükörlenyomat, egyedi jegyek, 

törzskönyvi adatok), mivel leginkább ez az a lehetőség, ahol a legtöbb 
visszaélés és megbízhatatlanság tapasztalható. Az utódok származási 
ellenőrzése csak vércsoport és különféle markerek vizsgálatával lehetséges.  

 Kórelőzmény. A részletes vizsgálat előtt korábbi adatokat kell 
tisztázni. Ajánlatos az eddigi tartási és takarmányozási körülmények alapos 

elemzése. Tekintettel vagyunk a korábbi szervi és általános 
megbetegedésekre, az állatnál tapasztalható növekedési zavarokra, 
lényegesek az eddigi tenyésztési eredmények, így a fedezések száma és 

gyakorisága, az elért alomszámok. Az ivari viselkedés sajátosságai (túlzott 
ivari aktivitás, változó nemi vágy, libidóhiány stb.) is fontos adatok. 
 Általános vizsgálat. Ennek során az állat általános állapotát, 

tápláltságát, tenyészkondícióját, ápoltságát, vérkeringését (pulzusszámát), 
testhőmérsékletét, légzését, szőrzetének állapotát (szőrhullását) vizsgáljuk. 

Részletes vizsgálat. Az andrológiai vizsgálat részletes része az 
ivarszervek, a járulékos nemi szervek, a nemi reflexek és az ejakulátum 
vizsgálatát tartalmazza. 

A tasak vizsgálatakor figyelemmel vagyunk fejlettségére, a külső és 
belső felületen lévő sérülésekre, különféle elváltozásokra (fekélyekre, 

göbökre, gyulladásos területekre, összenövésekre), a nyílás tágasságára, 
veleszületett é szerzett tasakszűkületek fennállására stb.  A gyakori, 
hurutos-gennyes váladékozással járó tasakgyulladásnál eldöntendő, hogy az 

önállóan vagy a húgyúti szervek gyulladásával összefüggésben alakult-e ki. 



 28 

A pénisznél a fejlettséget, a gyulladások, a daganatok, a törések, a 

nyálkahártya-sérülések és a vérzések fennállását vizsgáljuk. 
A hereborék megtekintése és tapintása során a részarányosságot és a 

bőr állapotát (megvastagaodását, pigmentáltságát, ekcémás pikkelyezését, 
gyulladását, daganatok jelenlétét) vizsgálkjuk. 

A heréknél azok helyeződését (közel, távol a hasfaltól, hereborékban 

vagy azon kívül), alakják, nagyságát, tapintatát és fájdalmasságát vizsgáljuk. 
Rejtettheréjűségnél feltétlen tisztázandó annak típusa (hasűri vagy 
lágyékcsatorna közeli) és a rejtett here nagysága (daganatos 

megnagyobbodás, fejletlenség, sorvadás?). 
A prosztata kan kutyánál vizsgálható szerv, tapintása hasfalon vagy 

végbélen keresztül lehetséges. A prosztata nagysága, tapintata, 
fájdalmassága értékes támpontot nyújthat az egyes elváltozások (túltengés, 
daganatok, ciszták stb.) fennállásához.  

A nemi reflexek szabályosságának vizsgálata ivarzó nőstény kutya 
jelenlétében, fedezés vagy spermavétel során lehetséges. Leggyakoribb zavar 

a felugrás, a helytelen átkarolás, a bevezetés, valamint az ejakuláció 
elmaradása.  

A spermavétel után megítéljük az ejakulátum színét, szagát, 

mennyiségét. Amennyiben lehetséges, célszerű az egyes frakciókat 
(mellékhere-váladék, prosztata-szekrétum) külön-külön is felfogni és 
vizsgálni. 

A spermiumdús középső frakciónál a mennyiségen túlmenően az 
ondósejtek mozgását (tömeg- és egyedi mozgását, motilitási arányt = 

előreirányuló mozgást mutató ondósejtek arányát), a sűrűséget 
(ondósejtszám) és a kenetben a különféle morfológiai rendellenességek 
előfordulását vizsgáljuk. 

Az ejakulátum mennyiségi és minőségi vizsgálatakor figyelembe kell 
venni, hogy az egyes elváltozások (pl. spermaképződés hiánya) jóval korábbi 

(2-6 hónapos) hatások következményei lehetnek. A károsodott csírahám 
regenerációja igen hosszú, legalább 4-6 hónapos időtartamot igényel. 
 

4.3. A szaporítással kapcsolatos teendők: a pároztatás 

 
 A pároztatás. A kutya szaporításának sarkalatos mozzanata a 
megfelelő időpontban és módon végzett párosítás. A szülőpárok 

megválasztása a tenyésztők és a kutyatartók felelőssége. A gyakorlatban 
általános, hogy a tulajdonosok elhatározásából mindig egy adott szuka és 
kan párosítására kerül sor. Ez a nem mindenkor tenyészpárosításnak 

nevezhető esemény figyelmen kívül hagyja a természetes körülmények között 
érvényesülő ivari kiválasztódás, a „szabad párválasztás” lehetőségét. A 
kutyafajban – köztudottan – nem jellemző a monogámia, a szinte alkalmi 

párválasztás korántsem életre szóló kapcsolat. Ez alól kivételt képez néhány 
különleges fajta, pl. a komondor, amely esetenként hajlik bizonyos fokú 

monogámiára. Mindkét ivar képviselőire inkább a promiszkuitás jellemző. 
Viszonylag gyakran hiányzik a kölcsönös vonzalom, s a tenyésztőknek az 
eredményesség érdekében ezért különféle párosodást segítő 

beavatkozásokhoz kell folyamodniuk.  
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 A tenyészkan. Általában kedvező, ha a tenyészkannak szánt hímet 

viszonylag korán, az ivarérés késői szakaszában vagy a tenyészérettség 
kezdetén (1 éves kor körül) veszik tenyésztésbe. A korai kezdés számos 

előnnyel jár.  A rutinon túlmenően a libidó is kedvezően alakul, az ilyen kan 
már a tenyészérett kor első felében eléri teljesítménye csúcsát. A 
tenyésztésbevétel nyilvánvaló előfeltétele – a fajtastandard követelményeinek 

teljesítése mellett -, hogy a kan mindkét heréje a herezacskóban legyen és 
azok megfelelő fejlettségűek legyenek.  
 A fiatal, tapasztalatlan kanok nevelése nagy gondosságot igényel. Az 

ivarérésben lévő hímek viselkedése igen változó és szertelen lehet. 
Begyakorlásképpen nem ivarzó szukákat, más egyedeket, sőt tárgyakat is 

ugrálnak. A jó gazda ezt a magatartást kellő „diszkrécióval” megfelelő 
mederbe tudja terelni. A túlzott mértékű szóbeli és tettleges fenyítés 
ugyanakkor ebben az érzékeny korban könnyen vezethet „pszichés” 

zavarokhoz és impotenciához. Az egyszer tiltott, máskor bátorított viselkedés 
közötti különbségtétel nem várható el a kantól. 

A legtöbb kennelben szokásos a fedeztetés valamilyen mérvű 
irányítása. a szukát többnyire pórázon tartják vagy a fejénél fogva rögzítik, 
esetenként hátulsó testfelét is megfogják. A vad, harapós, a hímre támadó 

nőstényt is célszerű megfékezni, mivel durvasága a hím impotenciáját is 
okozhatja. A párosodást megelőző játszadozás és felugrási kísérletek 
jótékonyan hatnak a hím libidójára és spermaminőségére. Bár a szukánál a 

tüszőrepedés spontán bekövetkezik, a játék és maga a párzási aktus is 
kedvezően befolyásolhatja a petesejtek megtermékenyülését. Az ezáltal 

kiváltott ritmikus méhösszehúzódások segítik a spermiumok följutását a 
petevezetőbe. A hím könnyen megszokhatja, hogy számára rendszeresen 
rögzítik a nőstényt, sőt a gazda szóban és tettel is közreműködik. Az ilyen 

kan a későbbiekben nem igen hajlandó olyan szukát fedezni, amelyet nem 
fogtak meg vagy amely nem eléggé kooperatív. Tapasztalhatjuk azt is, hogy a 

szabad mozgáslehetőséggel egybekötött fedezéshez szokott hímek nem 
kedvelik, ha partnerüket lefogják. A tenyésztők és a segédkezők jelenléte 
nagyon hasznos lehet az összeragadás és a hím lefordulása pillanatában. 

Egyes szukák visszafordulva és megpördülve komoly fájdalmat okozhatnak a 
hímnek. Az összeragadás, amely a jó fogamzáshoz elengedhetetlen, kb. 5-60 
percig is eltarthat. A több órás „együttlét” nem kívánatos és komoly 

veszélyeket hordoz magában (sérülések, helyi vérkeringési zavar stb.). A 
tartósan összeragadt párok nemegyszer csak altatással és érzéstelenítéssel 

választhatók szét.  
Gyakran vitatott kérdés, hogy mikor és hányszor pároztassunk. A 

szuka igazán termékeny időszaka általában nem több 2-4 napnál. Általában 

igaz, hogy a szuka petevezetőjében az ondósejtek 4-6 napig is életben 
maradnak és megőrzik termékenyítőképességüket. Ezért ha a párosodás 
megfelelő időben történt, a fogamzásnak és a kellő nagyságú alomnak nincs 

különösebb akadálya, lényegében egyetlen párosodás is elégséges a 
termékenyüléshez. Ha újabb fedeztetésre is sor kerül és nem vagyunk 

biztosak a szuka termékeny időszakában, ajánlatos a második fedezést 
legalább 48 vagy akár 72 óra múlva megismételni. A 24 óránál nagyobb 
időközzel végzett fedeztetés mind a fogamzás, mind a hím szempontjából 

előnyös. Egyrészt jóval hosszabb ideig találhatók termékenyítőképes 
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ondósejtek a nemi utakban, másrészt a 2-3 napos időköz a spermiumok 

érettségére is kedvezően hat. 
A hím kutya nemi reflexei. A párosodást a kan kutya egymást 

szabályosan követő reflexsorozaton (reflexláncon) keresztül valósítja meg. 
Ahhoz, hogy a reflexlánc beinduljon és zavartalanul végigfusson, bizonyos 
ingerekre van szükség. Ezek a kan kutyánál elsősorban szagingerekre 

épülnek, tehát olfaktórius jellegűek, ugyanakkor nem elhanyagolhatóak a 
vizuális, az érintéses jellegű és a hangingerek sem. A szagingerek a kanok 
nagyfokú feromonérzékenysége miatt kiemelkedő jelentőségűek, a hím kutya 

viszonylag nagy távolságból is érzékeli a tüzelő nőstények ivari szagát, azaz 
főleg az ivarzási váladékkal ürülő feromonokat. Ez nemcsak vonzó, hanem 

stimuláló hatással is van a kan aktivitására és a fedezéssel kapcsolatos 
reflextevékenységére. Konzervált (mélyhűtött) ivari szag nőstény nélkül is 
fölkeltheti a hím érdeklődését. A kanokat stimuláló nőstényferomont 

mesterségesen is előállították. Ilyen anyag a metilhidroxibenzoát, amely a 
kereskedelemben is hozzáférhető. 

A párosodás módja egyes kanokra vérmérsékletük függvényében 
jellemző, így beszélhetünk 

- kiegyensúlyozott, 

- féktelen-agresszív és 
- félénk-gátlásos kanokról. 

A kiegyensúlyozott vérmérsékletű kanok problémamentesek, nemi reflexeik 

jók, szabályosan, megfelelő előjáték (szaglászás, péranyalogatás) és 
”beazonosítás” után párosodnak. A féktelen kanok szinte tüzelésüktől 

függetlenül lerohanják a nőstényt. A túlzott igyekezet és agresszió nem 
feltétlenül jelent szabályos nemi reflexeket és jó minőségű spermát. A 
gátlásos kan fokozott segítséget, biztosítást igényel, rendszerint sokáig és 

tehetetlenkedve készülődik. Nemi reflexeik bizonytalanok, spermaminőségük 
sem mindig kielégítő. Ezért is lényeges, hogy a kan a megszokott 

környezetében fogadja a nőstényt. 
A kan kutya nemi reflexei sorrendben a merevedés, a felugrás és az 

átölelés, a pénisz bevezetése, a hágómozgások, az átfordulás és az 

összeragadás sorozatában jelentkeznek. 
A kutya erekciója kisebbrészt a pénisz, nagyobbrészt a duzzadó testek 

megnagyobbodásával jár. A felugrás és az átkarolás egymást gyorsan 

követik. Az átölelés akkor jó, ha az a külső csípőszögletek előtt történik meg. 
Ezután kereső mozgások közepette kerül sor a pénisz bevezetésére, amit 

élénk, többszörös hágómozgások követnek. Eközben már ürül a húgycsövet 
tisztító prosztata váladéka. A hágómozgások megszűntével sor kerül az 
összeragadásra, amelyet egyrészt a duzzadó testek erőteljes 

megnagyobbodása, másrészt a hüvelyelőcsarnok körkörös szorítóizmának 
összehúzódása biztosít. A kan ezután rendszerint bal irányba át- és lefordul 
a nőstényről, miközben pénisze a szuka hüvelyében beszorulva marad és 

megtörik. Rendszerint ekkor ürül a mellékhere spermadús váladéka. Az 
összeragadás további idején, 5-20 percig a prosztata vízszerű váladéka is a 

hüvelybe kerül. 
A sperma ürülése három fázisban aszinkron történik: 

1. frakció (előfázás). A prosztata váladékának egy része, amely víz 

tisztaságú folyadék és egyáltalán semmi vagy csak nagyon kevés spermiumot 
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tartalmaz. Mennyisége 0,2-5,0 ml között változik, feladata a húgycső 

megtisztítása, többnyire fél-egy percig ürül. 
2. frakció (1. főfázis). A mellékhere farki részéből származó, magas 

spermiumkoncentrációjú folyadék, színe fehéres, tejszerű. Mennyisége 
változó, 0,2-4 ml lehet. 
Az ondóminőség jellemzői kan kutyánál a következők:  

vízszerű világosszürkétől a sűrű, fehéres színig változik. A teljes ejakulátum 
mennyisége 3-30 ml között ingadozik. A sűrűség nagy szórást mutató. A 
Bürker-kamrás módszerrel is ellenőrzött ondósejtszám 0,2-1,2 x 109/ml, 

azaz 200 millió – 1,2 milliárd/ml. 
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5. VADÁSZKUTYAFAJTÁK 

 
 

5.1. Vizslák és szetterek 

 
Pointer: Spanyol származású 
kutya, melyet a világhírű angol 

tenyésztők úgy, mint sok más 
állatfajt is, kiváló érzékkel és 

következetes munkával a világ 
leghomogénebb fajtájává 
alakították. Kiváló orrú, magasra 

tartott orral kereső, gyors mozgású 
kutyák. Szőrzetük rövid, színük 
fehér, sárga, barna vagy fekete 

foltokkal. Fejére jellemző az enyhe 
csukaorr, erős arcorrszög (stop). 

Csontozata kiváló, termete arányos. 
A kanok magassága 60-65 cm. 
Farkát nem csonkítják, mellkasa 

mély, a végtagok egyenesek. Főleg 
szárnyasvad vadászatában nyújt 

kiváló teljesítményt kiváló orrával 
és vadmegálló képességével. Az 
elmúlt évtizedek során azonban 

nem egy mindenes vizslaként 

dolgozó kiváló pointert is láthattunk 
a vizsgákon és versenyeken. 

Speciális vizsgaszabályzattal tartott, 
ún. field trial-on minősítik 

munkájukat. Hazánkban a 19. szd-
ban terjedt el, azonban a német 
vizslák nagyrészt kiszorították. 

 

 
 

 
 

Angol szetter: Származása vitatott. 
Eleinte azt állították a kinológusok, 
hogy a spánielből tiszta vérben, 

szelekció útján tenyésztették ki, 
azonban újabban úgy tartják, hogy 

a német fürjészeb (Wachtelhund), a 
pointer és a hosszú szőrű spániel 
keresztezéséből állították elő. Színe 

fehér alapon fekete pontozottság és 
foltok a leggyakoribbak, de van 
barna és veres pontozottság is. Az 

orrhát egyenes, de az arcorri szög 
határozott, ha nem is olyan erős, 

mint a pointeré. Magassága: kanok  
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65-70 cm, szukák 61-65 cm. Szőrzete a fej hátsó részétől kezdve kissé 
hullámos, hosszú, selymes, a mellső és a hátulsó végtagokon a mancsokig 

zászlóval. A farkon a zászló hosszú, fényes, hullámos, de nem göndör. Élénk, 
gyors mozgású, jó álló kutya. Magas orral keres, de nem megy olyan 
távolságra gazdájától, mint a pointer. Hajdanában az egyik legkiválóbb 

foglyászkutyának tartották. Sajnos, napjainkban vadászatra alig használják, 
inkább mint divatkutyát láthatjuk. 
 

 
 

Ír szetter: Valószínű ősei a pointer 
és a Franciaországból származó 
veresfehér spániel, melyet 

szelekcióval egyszínű mahagóni-
veres színűre szelektáltak. Az angol 

szetternél kecsesebb, finomabb 
csontozatú, vizet szerető fajta, 
melyet vadászatoknál ma igen 

ritkán látunk. Inkább városi 
divatkutyaként kerül manapság 
szemünk elé. Szőrzete a fejen, a 

lábszárak elülső felületén és a 
mancsok felső részén mérsékelten 

hosszú, enyhén hullámos. A lábak 
hátsó részén, a farok alján zászlós. 

 
 
 

Gordon szetter: Neve 
kitenyésztőjétől, a skót Gordon 

hercegtől származik. Valószínű, 
hogy a fekete spániel, az angol 
szetter és a skót juhászkutya 

szerepel ősei között. Teste nagyobb, 
csontozata erősebb, mint az angol 
vagy az ír szetteré. 

Kiegyensúlyozott, nyugodt, 
munkaszerető mindenes kutya. 

Mezőn és vízen egyaránt jól 
dolgozik. Szőrzete a többi 
szetteréhez hasonló, zászlós 

farokkal. Színe csillogó szénfekete, 
cser jelzésekkel a szemek felett, a 
pofa oldalán, a toroktájékon, a 

combok belső oldalán, a térd elülső 
felén, a csánkon át a lábujjakig. A 

kanok marmagassága 65-68 cm, a 
szukáké 58-65 cm. Hazánkban 

sajnos alig található pár egyed a 
vadászoknál. 
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Labrador retreiver: Az utóbbi 

években kezdett a fajta hazánkban 
elterjedni, főleg a nagyobb 

vízfelületekkel fedett területeken. 
Angliából tenyésztették ki az Új-
Foundlandból, a Labrador 

félszigetről származó kutyákból 
1830 körül. Szetter-vérrel a fajta 
kecsességét, buldog-vérrel a 

rámenősségét csepegtették a 
fajtába, de mindenféleképpen az 

elhozóképesség fokozása volt a fő 
cél a fajta tenyésztésében. Könnyen 
kezelhetők és idomíthatók. A kanok 

magassága 55-57 cm, a szukáké 
54-56 cm. Feje széles, kifejezett 

stoppal, füle nem nagy és nehéz, 
közvetlenül a fej mellett csüng, 
mellkasa széles és mély, farka 

tövénél nagyon vastag, hegye felé 
elvékonyodó, sűrű labrador-szőrrel 

fedett, ún. vidrafarok. Színe 

legtöbbször fekete, lehet májszínű 
és sárga is, de mindig egyszínű. 

 

 

 
Golden retriever: A fajta alapját a 

Labrador félszigetről behozott ebek 
képezték, melyet a kiváló angol 
tenyésztők spániellel, szetterrel és 

angol vérebbel finomítottak, illetőleg 
tették kiváló vadászkutyává. 

Végleges formáját egy 1858-ban, 
cirkusztól vásárolt, aranysárga, 
középhosszú szőrű kaukázusi 

juhászkutyával alakították ki. 
Általános benyomása az a 
szemlélőnek, mintha egy magyar 

kuvasz lenne aranysárga szőrzettel 
és egy kicsit alacsonyabb termettel. 

A kanok magassága 51-63, a 
szukáké 42-56 cm. Feje erős, széles 
koponyatetővel, határozott stoppal. 

Orrtükre fekete, szeme sötétbarna. 
A fejhez simuló, rövid aljszőrzetét 
enyhén hullámos fedőszőrzet 

borítja. Színe aranysárga. Könnyen 

tanítható, vizet nagyon kedvelő, 
nyugodt vadászkutya. 
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Rövid szőrű német vizsla: Az 

ónémet vizslából a pointer vérével 
nemesítve a 19 szd. végére, célszerű 

szelekcióval egy rendkívüli 
teljesítményekre képes, 
engedelmes, erős idegrendszerű, 

rövid szőrű, mindenes vizslatípust 
állítottak elő. A kanok magassága 
62-66 cm, a szukáké 58-63 cm, 

színe barna vagy fekete, illetve 
spriccelt, barna vagy fekete foltos. 

Feje száraz, markáns, arányos 
széles fejtetővel, az arcorri szög nem 
kifejezett. Nyakán a bőr feszes, 

lebernyegmentes. Egyenes hát, 
széles szügy, mély mellkas és 

magasan tűzött farok jellemzi, a 
farokból csak egyharmadot vágnak 
le, kétharmad megmarad. Kiváló, 

fáradhatatlan munkája, valamint 

feltétlen engedelmeskedő hajlama 
miatt ma hazánk legkedveltebb és 

leggyakoribb külföldi származású 
vadászkutyafajtája. 
 

 
 
 

Drótszőrű német vizsla: Az 
ónémet kopó és a francia barbet 

keresztezéséből származó ősöket 
valószínűleg hosszabb és durvább 
szőrű ónémet fürjészebbel is 

keresztezték, majd a rövid szőrű 
német vizsla, a pointer és a griffon, 

egyesek szerint még az airedale 
terrier vére is belekerült a fajtába. 
Igen jó tulajdonságokkal 

rendelkező, kemény, munkabíró 
kutya. Mindenes munkájában főleg 
erdei és vízmunkájában nyújt kiváló 

teljesítményt. Kemény kézzel 
idomítva a legkiválóbb vadásztárs 

lehet. A kanok marmagassága 62-
68, a szukáké 56 cm-nél több. Feje 
száraz, az arcorri szög enyhe, a 

jellegzetes bajusz és szakáll 
kívánatos. Izmos nyak és törzs, 

egyenes háttal, széles szüggyel, 
mély mellkassal. 

Erős munkakutyatípus. Szőrzete 
középrövid, testhez simuló, kemény 
szálú, mely a füleken vékony szálú, 

bozontos szemöldökű. Igénytelen, 
de kiváló vadászati tulajdonságai 

miatt kedvelt fajta hazánkban is. 
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Hosszú szőrű német vizsla: Nagy 

termetű, szetterre emlékeztető, 
aránylag lassú mozgású, nyugodt 
természetű kutya. Szőrzete a törzs 

oldalán és a háton 3-5 cm, a nyak 
alsó élén, a szügyön és a hason 
valamivel hosszabb. A végtagokat 

is, valamint a farkat is dús szőrzet 
borítja. Színe gesztenyebarna. 

Nálunk sem a múltban, sem 
napjainkban nincs elterjedve. 

 
 
Weimari vizsla: A fajta eredetét a 

13. szd. vége felé Károly Ágost 
weimari herceg sárgafoltos pointer 

szukájára vezetik vissza, melyet egy 
ónémet vizslával pároztattak. Az 
alomban volt egy szürke kan, amely 

a legkiválóbb munkát nyújtotta. A 
kannal a környéken sok száz 
szukát fedeztettek be, így a jól 

örökített szín mellett sok jó 
képességű kölyök is származott 

tőle. Önálló fajtának 1896-ban 
ismerték el, azóta szigorú 
tenyésztési előírásokkal védik a 

fajta tisztaságát és vadászati 
tulajdonságait. Jó orrú, nem 
túlságosan heves vérmérsékletű, 

könnyen vezethető, jól és kitartóan 
kereső, a vizet is kedvelő kutyák. 

Különösen a lövés utáni munkában 
tűnnek ki. Rövid szőrű, kemény és 
hosszú szőrű változatban 

tenyésztik. A szőrzet színe 
ezüstszürke-őzszínű vagy egér-

színű. Kis fehér folt a mancsokon és 

a szügyön elfogadható. A kanok 
marmagassága 59-70 cm, a 

szukáké 57-60 cm. Füle széles és 
aránylag hosszú, szája széléig ér, 
magasan tűzött és vékony. Nyaka 

jól izmolt, csaknem henger alakú és 
nem lebernyeges. Törzse hosszú, 
farkát nem kurtírozzák. 

 

 
 
Német fürjészeb: Vizes, mocsaras, erdős területeken nagy vadászkedvvel 

dolgozó kutya. A múlt század második felében a vadászati célokra 
kiválogatott, nagyobb testű spánieleket a német rövid szőrű vizslával 
keresztezték, és a csepp-vérkeresztezésből származó egyedeket a 

kívánt vadászati célra gondosan 
szelektálták. 
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A vadászatot igen nehéz terepen, 

hóban is egész nap bírja. Kiváló 
kajtató készségét a spánieltől, 

vadmegálló és elhozóképességét a 
rövid szőrű német vizslától örökölte. 
Feltűnő a nyújtott testforma. nemes 

megjelenése mellett erős 
csontozatú, szikár és jól izmolt 
kutya. Marmagassága 40-50 cm 

között van. Szőrzete erős, sűrű, 
nem túl hosszú, enyhén hullámos 

vagy laposan és szorosan testhez 
simuló. A mellső láb, valamint a 
comb hátulsó részén és a farkat 

dús szőrzet borítja. Színe 
gesztenyebarna vagy szürkésfehér 

alapon gesztenyebarna foltos. Füle 
magasan tűzött, lelógó és gyakran 

göndör szőrrel borított. Farkát 

egyenesen vagy lefelé lógatva 
hordja, mely a vad észlelésekor 

élénken mozog. Régebben farkát 
felében kurtították, ma egészben 
hagyják. 

 

 

 
 
Kis münsterlandi vizsla: A német 

fürjészeb és a spániel 
keresztezéséből állították elő. 

1914-ig kevesen ismerték. 1935-ig 
a sprinter spániellel és a hosszú 
szőrű német vizslával igyekeztek 

csepp-vérkeresztezéssel a kívánt 
küllemet és tulajdonságokat 

kialakítani. 1935 óta tiszta vérben 
tenyésztik. Középmagas, 48-60 cm, 
finom fejű, könnyed csontozatú, jól 

izmolt. Középhosszú, enyhén 
hullámos, testhez simuló szőrzete a 
végtagokon és a farkon zászlót 

alkot. Farkát nem csonkítják. Színe 
barnásfehér, barnásszürke, 

cserszínű foltokkal. Kiválóan, 
hangosan és alaposan kajtat, a 

vadat állja és behozza. A vadászat 

közben gazdájától keresés közben 
sohasem távolodik messzire. 

Németországban gyakoribb, mint a 
nagy münsterlandi. 
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Nagy münsterlandi vizsla: 
Hasonlóan a kis münsterlandihoz, 

a német fürjészeb, valamint a 
spániel keresztezéséből származik, 
de a kis münsterlandival is 

kapcsolatban van. Sokáig nem 
ismerték el önálló fajtának. 
Közepes nagyságú, könnyed 

mozgású, nemes alkatú kutya. 
Magassága 58-62 cm. Szőrzete 

hosszú, könnyedén hullámos 
lefutású, farkán és a végtagok 
hátsó oldalán zászlót képez. Színe 

fehér, fekete foltokkal és 
pettyezettséggel. Főleg fedett 

terepen, nádban végez elsőrendű 

keresőmunkát. Jó elhozó-
képességgel rendelkezik. 

 

 
 

Cseh vizsla: A volt Csehszlovákia 
területén a német drótszőrű 
vizslából tenyésztették ki. 

Csontozata erősebb, testméretei 
nagyobbak a drótszőrű német 

vizsláénál. A kanok magassága 60-
70 cm, a szukáké 58-64 cm. A fej 
száraz, keskeny, és hosszabb az 

arcorri rész, mint a koponyai. Az 
orrtükör mindig sötétbarna, a fül 

magasan és szélesen tűzött, hegye 
felé elkeskenyedő. Széles szügy, 
mély mellkas, kissé felhúzott has, 

szabályos lábállás jellemzi. A test 
puha aljszőrzetét durva, erős szálú, 
testhez simuló szőrzet fedi. Szakáll 

és bajusz jellegzetes. Színe 
szürkésfehér, barna fröcskölt 

foltokkal vagy barna, folt nélkül. Jó 
teljesítményű mindenes vizslák, 
melyeket a fajta hazájának kemény 

vizsgarendszere szerint munkára is 
szelektáltak. Nálunk is kedvelt 

fajta. 
 

 
 
Rövid szőrű magyar vizsla: Sajnos a világháború és az azt követő rombolás-

fosztogatás a magyar vadászkutyákat sem kímélte. Főleg vidéken volt súlyos 
a veszteség, a fővárosban, nagyobb számban maradtak meg magyar vizslák. 
A javulás a 70’es években kezdődött, amikor a fajta tenyésztésének vezetése 

kiváló szakemberek, vadászok kezébe került. 
Ma már nemcsak Európa nyugati országaiban, hanem az USA-ban is 

dicsőséget szerzett a fajta nemcsak tetszetős, nemes küllemével, könnyű 
betaníthatóságával, hanem a vizslaversenyeken és vizsgákon elért kiváló 
eredményeivel is. Nemes, arányos, könnyed mozgásával, fejformájával, a 

farok és a fülek tűzésével, valamint a ma már általánosan bevezetett 
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csonkítatlan farkának tartásával 

elárulja kopószármazását. A törzs 
általában hosszabb, mint a mar 

magassága. Általában korán érő és 
gyorsan fejlődő fajta. A fej nemes, 
értelmes kutya benyomását kelti a 

szemlélőben. Az arcorri szög alig 
vehető észre, az orrhát egyenes, az 
orrtükör barna, szeme barna vagy 

sárgásbarna. Füle középmagasan 
tűzött, elkeskenyedő, de lekerekített 

végekkel. Mellkasa széles és mély, 
háta egyenes, a far jól ízesül a 
háthoz. A farokkurtítás, mely csak 

a ’30-as években jött divatba, ma 
már szabálytalan. 

 

Szőrzete sima, testhez simuló, sűrű 

növésű és egyenes szálú. Színe 
zsemlesárga és annak sötétebb, a 

cserszín felé hajló árnyalatai. A 
fehér mellfolt megengedett ősi jel, 
melyet azonban igyekeznek 

kiküszöbölni. Rendkívül 
engedelmes, tanulékony fajta. 
Erőszakos parforce idomítással 

többet ronthat a kiképző, mint 
javíthat. Szinte igyekszik 

gazdájának engedelmeskedni, hogy 
ezzel is kedveskedjék neki. Orra 
kiváló, a meleget is jobban bírja 

egyéb vizslatársainál. Bár a városi 
tenyésztés idejében egyes vonalak 

nem kedvelték a vizet, jó tenyésztői 
munkával és a munkavizsgákon 
alapuló kiválogatással a tenyésztők 

ezt a hibát már helyrehozták. 
Vércsapa és vonszalékmunkában is 
kiválóak, nem tagadhatják meg 

kopó őseiket. Bár hivatalos 
számadataink jelenleg nincsenek, 

de hozzávetőlegesen e fajtából a 
legtöbb a magyar vadászok kezében 
van. 

 
 

 
 
Drótszőrű magyar vizsla: A Vasas 

József helyőcsabai kenneljéből 
induló drótszőrű magyar vizsla a 
negyvenes évek második felében az 

FCI által elismert fajtává vált, és 
megnyerte nemcsak a hazai, 

hanem a határokon túl élő 
vadászok tetszését is. Küllemében 
teljesen megegyezik a rövid szőrű 

magyar vizslával, csak szőrzetében 
és valamivel erősebb csontozatával 
tér el. Magassága, általában 

hasonlóan a test tömegéhez, kissé 
nagyobb, mint a rövid szőrű 

magyar vizsláé. Szőrzete hasonló a 
drótszőrű vizsláéhoz.  
 

 

 

 
 

 



 40 

A néha előforduló, vékony szálú, loboncos szőrzetű egyedek nemkívánatosak. 
Ezeket a tenyésztésből ki kell zárni. Farka vastagabb a rövidszőrűnél, ezért a 

szebb megjelenés végett egyharmadát le kell vágni. Vérmérsékletében, jó 
értelmi képességében hasonlít a rövid szőrű magyar vizslához. Hidegtűrése 
talán jobb, a vizet nagyon kedveli, a mezei és az erdei munkában egyaránt 

kiváló. Hazánk egyes vidékein egyre többen használják vadászatra, és 
Ausztriában is kedvelt vadászkutya.  
 

5.2. Kajtatóebek 

 
A kajtatóebek leggyakoribb képviselői hazánkban a spánielek. Sajnos bár 

minden adottsága megvan a fajtának arra, hogy a vadászok hasznos 
segítőtársa legyen, alig találni pár egyedet közülük, amelyikkel vadásznak. 

Aki azonban vadászik vele, nem kell szégyenkeznie kutyája miatt. 
Emlékezetes, kitűnő eredményt vizslaversenyeken is elérnek. Minden olyan 
munkára használható, mint a vizsla, egy kivételével: nem állja a vadat. 

Nálunk két fajtával találkozhatunk:  cocker spániellel és a springer 
spániellel. 
 

 
Cocker spániel: Még a 17. szd-ban 

került őse Spanyolországból 
Angliába és Franciaországba, ahol 
céltudatos szelekcióval egységes 

küllemű fajtává alakították, 
vadászhajlamait rögzítették. A 19. 

szd-ban a nyugati államokban igen 
jól elterjedt, s csak a vizslák 
állományának növekedése 

szorította vissza. Termete 
középnagy. Értelmet sugárzó 
szemei nagyok és barnák, feje 

vizslához hasonló, erős stoppal. 
füle alacsonyan tűzött, selymes, 

hosszú, egyenletesen hullámos 
szőr borítja. Hossza előrehúzódva 
az orrtükörig ér. Teste 

oldalnézetben téglalap alakú, 
marmagassága 38-43 cm. Farka 

alacsonyan tűzött, rövidre 
kurtítják. Farkát munka közben 

jellegzetesen élénken mozgatja. 

Lábain finom, selymes zászlós 
szőrzet van.  
 

 
 

Testét igen dús, kissé hullámos, de 

nem göndör szőrzet borítja, mely 
néha enyhén fürtös is lehet. Több 

színváltozatban találkozunk vele. 
Leggyakoribb a fekete és a sárga, 
de van barna és fehérrel tarka 

háromszínű változata (trikolor). 
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Springer spániel: Szintén 

Spanyolországból származik, de 
vérébe valószínűleg juhászkutyák 

vére is belekeveredett. A 
századfordulón, a cockernél pár 
évvel később ismerték el önálló 

fajtának. Kiváló nyomkereső, az 
apróvad vadászatát ezzel a fajtával 
különös élménynek tartják, ennek 

ellenére nálunk alig pár példány 
van belőle vadászoknál. Külleme, 

termete hasonló a cockeréhez, de 
annál magasabb, 50 cm-es 
marmagasságával a legnagyobb 

spánielfajta. Szeme viszont kisebb 
a cockerénél. Egyéb testtájai, 

kivéve a nyakát, amely hosszabb, 

hasonlóak a cockeréhez. Testét 

közepes hosszúságú sima, nem 
hullámos szőrzet borítja. Lábai 

hátsó oldalán zászlót alkot a 
szőrzet. Színe fekete-fehér, barna-
fehér, nagy foltokban vagy 

spriccelve. 

 
 

5.3. Kotorékebek 

 

A kotorékban élő vad már igen régen érdekelte a vadászó embert, értékes 
prémje miatt. Elejtését megkönnyítette, ha rövid lábú, kis testű kutyával 

kiugrathatta, vagy a kotorékban lefojthatta a borzot, a rókát. Ezért harcias 
természetű, kotorékba beférő, fogós kutyákat válogattak ki maguknak. Ezek 
eleinte nem voltak egyformák, csak természetük és használhatóságuk volt 

azonos. Legrégebbi ábrázolás a tacskóról maradt fenn az óegyiptomiaknál. A 
tacskók mellett a középkorban megjelent a szintén harcias természetű, föld 

alatti munkát végző kutyatípus, a terrier is (terra latinul föld). Használatuk a 
20. szd. elejéig igen népszerű volt, és az ötvenes évek végéig nálunk is 
kedvelt vadászati módszer volt a róka kotorékból ugratása, illetve lefojtása 

kotorékebekkel. Sajnos a rókák veszettségének terjedésével az emberre is 
veszélyessé vált ez a vadászati mód. 
 

 
Tacskó: A kotorékebek, ezek között a tacskó nemcsak a föld alatti 

munkában jeleskedik, hanem a nagyvadászatokon is. Vércsapamunkában 
sokszor méltó vetélytársa a vérebeknek, s nemegyszer különb munkát is 
végez. Kajtatásra, apportírozásra, de még vízi munkára is betanítható. 

Három szőrváltozatban fordul elő: rövid szőrű, szálkás szőrű és hosszú 
szőrű. A fajtán belül a legősibb változat a rövid szőrű. Ennél valószínűleg 

idegen vér nem keveredett a fajtába. A szálkás szőrű tacskó őse a rövid szőrű 
tacskó, és úgy állították elő, hogy durva, vastagabb, bozontos szőrű, majd 
később terrier jellegű kutyákkal keresztezték. Az így előállított állomány igen 

heterogén volt, csak a vadászati hajlam volt valamennyi egyedben kitűnő. 
Később, a küllem egységesítése céljából foxterrierrel és kis testű, durva szőrű 
kopóvért is belecsepegtetve javították és homogenizálták a fajtát, megtartva 

jó képességeit is.  



42 

Ma ez szőrváltozat a legkedveltebb 

a vadászok között. Hosszú szőrű 
tacskó nálunk csak elvétve 

található vadászoknál. Szőrzete 
kialakulásában valószínűleg a 
spánielvér is szerepet kapott. 

Mindhárom szőrváltozatra azonos 
méretek és küllemi tulajdonságok a 
jellemzők: a talajhoz közeli, 

megnyúlt tömör test, intelligenciát 
sugárzó tekintet, megnyúlt, 

elhegyesedő fej, magasan és hátul 
tűzött fülek, melyek simák, 
lekerekítettek. Feszes, egyenes hát, 

rövid, kotorékmunkára alkalmas, 
erős mellső lábak, melyek 

majdnem párhuzamosak. Farkát 
nem hordja túl magasan. A szálkás 
szőrű tacskóval szemben 

követelmény, hogy összességében a 
rövid szőrű tacskó megjelenésével 
bírjon, de a pofán a bajusz és a 

szemöldök borzas legyen. Az egyéb 
testtájon a szőrzet kemény, sűrű, 

aljszőrzettel bíró, egyenes szálú. 
Színe vörös, sárgásvörös, sárga 
vagy fekete, tisztán vagy keverve, a 

rövid szőrűé vaddisznószínű, vagy 

fekete-rőt a szálkásé, s ezek 
árnyalatai. 

 
 

Terrierek 
 
Foxterrier: A terrierek közül a legismertebb és legrégibb fajta, mely két 

változatban fordul elő, a sima szőrű és a drótszőrű változatban. A tacskóhoz 
hasonlóan mindkét szőrváltozatnál a küllemi követelmények azonosak, csak 
a szőrzet minősége más. Mindkettőnél alapkövetelmény az élénk 

vérmérséklet, a gyors és rugalmas mozgás, a harcias, bátor viselkedés, a jó 
vadászhajlam. Küllemre a négyzetes testforma, a meredek végtagszögelés, az 

izmos comb és földhöz közeli csánk jellemzi. Feje kissé lapos, hosszúkás, 
erős, jól fejlett állkapoccsal és fogazattal. 
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A magasan tűzött, kis fülek előretörtek. Magasságuk 37-39 cm. A hát, az 

ágyék rövid, jól izmolt, farkát kurtírozzák. Színe többnyire fehér alapon 
feketével vagy vörösbarna foltokkal tarkított. Szőrzete a simaszőrűnél 

egyenes, rövid, testhez simuló, mely az egész testet befedi. A drótszőrűnél 
kemény, sűrű, tömött, kismértékben a szőrszálak összekeveredési hajlamot 
mutatnak úgy, hogy ujjal szétválasztva a szőrszálakat, a bőr nem látható. 

Színe szintén fehér, barnásrőt foltokkal. 
 
 

Német jagdterrier:  
 

 
 
Az utóbbi évtizedekben egyre 
nagyobb népszerűséget élvez 

hazánkban is, melyet kiváló 

vadászhajlamának, harcias, kitartó, 
fáradhatatlan magatartásának 

köszönhet. Termete a foxterrieréhez 
hasonló. Szőrzete erős, vagy durva, 
de sohasem rövid, sima. A szemek 

köze keskenyebb, a stop nélküli 
arcorri rész rövidebb, mint a 

foxterriernél. Orrtükre általában 
fekete, de ha a színe barna, akkor 
az orrtükör is az. Háta erős, 

egyenes. Általában jól izmolt. Színe 
főleg fekete, de lehet barnásvörös, 
világosabb sárga jegyekkel a 

szemöldökén, az arcorri részen a 
mellen és a végtagokon. Farkát 

kurtírozzák. 

 

 
Welsh terrier: A terrierekre 
jellemző, élénk mozgású, bátor 

kutyák. Hasonlóan a többi 
terrierhez, kiváló segítője a 

vadásznak a föld alatti munkában 
és a nagyvadvadászatnál egyaránt. 
Termete a foxterrierhez, szőrzete a 

drótszőrű foxterrierhez hasonló, de 
színe jellegzetesen eltér ettől. 
Kívánatos a fekete és cser vagy 

sötétszürke és cser. A fekete szín a 
csánkok alatt hibának számít. 

 

 
 

5.4. Vérebek 

 

Hannoveri véreb: Eredete egészen a kelták koráig vezethető vissza. 
Újabbkori története feltehetően akkor kezdődött, amikor megjelentek a 
korszerű lőfegyverek ősei. Azok a fegyverek még nagyon primitívek voltak, 

csupán könnyű sebet ejtettek a vadon. Szükség volt tehát olyan, jól csapázó 
kutyákra, amelyek ha kell, képesek a sebesült vadat megállítani, illetőleg 

hosszú időn keresztül nyomon követni.  
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Nagyjából ilyen megfontolások 

alapján tenyésztették ki a mai 
hannoveri véreb ősét, valószínűleg 

a leithund és a kopó 
keresztezésével. Színe a vörös 
különböző árnyalatai, valamint 

fekete-barna csíkos.  
Marmagassága 50-60 cm, tömege 
28-35 kg. Közepes nagyságú, erős, 

nyújtott testű, viszonylag rövid 
lábú kutya. Feje közepesen nagy, 

agykoponyai része valamivel 
szélesebb, mint az arcorri rész. 
Felső ajka erősen takarja az alsót. 

Orra fekete vagy barna. Az arcorri 
rész lehet maszkos, de maszk 

nélküli is. Szeme sötétbarna, néha 
valamivel világosabb. Füle széles, 
közepesen nagy, szorosan a feje 

mellett lelóg. Nyaka igen izmos és 
hosszú, nem lebernyeges. Háta 
széles, erős, kissé íves. Mellkasa 

erős és széles, hasa egészen 
enyhén felhúzott. Fara kissé lejtős. 

Farka hosszú, rendszerint kissé 

lefelé, rézsútosan tartja. Egyenes 
mellső lábai valamivel erősebbek, 

mint a hátulsók. A hátulsó 
végtagon a comb kevésbé izmos. 
Mancsa kerekded, ujja zártak. 

Szőrzete rendkívül dús, sűrű, 
rövid, sima. Kitűnő vadászkutya. 
Nyugodt, kiegyensúlyozott, kiváló 

nyomkövető. Bátor és kitartó, 
munkaszerető, tevékeny és élénk. 

Rendkívül jó nyomtartó. 

 

 
 
 

Bajor hegyi véreb: Miután a 
hannoveri véreb kissé nehézkes, 

erős testalkatával a hegyvidéken 
nem boldogult, keresztezték a hegyi 
kopóval. Az eredmény könnyebb, 

izmosabb kutya lett. Így alakult ki 
a mai bajor hegyi véreb. Színe a 
vörös legkülönbözőbb árnyalatai, 

de lehet halványsárga is, egészen a 
zsemlyeszínűig. Marmagassága 45-

50 cm (kan), illetve 40-45 cm 
(szuka). Tömege 20-25 kg. Hasonlít 
a hannoveri vérebre, de sokkal 

mozgékonyabb, lábai vékonyabbak, 
és hosszabbak. feje kisebb és 
keskenyebb, magasabban hordja, 

mint a hannoveri. Orrtükre fekete. 
Szeme sötét, de a világosabb barna 

is elfogadott szemszín. Felső ajkai 
jól fedik az alsókat, de ezek nem 

annyira lelógóak, mint a 
hannoverié. Füle nagy, széles 

alapon ül a fejtetőn, s lelóg, nem 
csavarodik, vége lekerekedő. Nyaka 
izmos, háta erős, széles, mellkasa 

mély, hasa enyhén felhúzott.  
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Mellső végtagjai egyenesek, erős csontozatúak, a hátsó combok jó 

izomzatúak. Farka hosszú, vízszintesen vagy enyhén lefelé tartja, a farok 
alsó fele erősebben szőrös. Mancsa nem annyira erős, mint a hannoverié, de 

egyébként jól zár, karmai feketék. Szőrzete sima, sűrű, rövid és erős, a hasán 
és a combján hosszabb, durvább. füle, farka, pofája és háta gyakran 
sötétebb. A bajor hegyi véreb nyomtartó képessége elmarad a hannoveri 

vérebé mögött, hajszája azonban egészen kiváló. Bátor jóindulatú, jó szimatú 
kutya. Valamivel élénkebb temperamentumú, mint a hannoveri, éppolyan jól 
kiképezhető.  

 
 

Angol véreb: Mint általában a 
legtöbb ősrégi fajta eredetét, az 
angol vérebét is meglehetős homály 

fedi. Angliában tenyésztették ki, bár 
egyes kinológusok az angol eredetet 

kétségbe vonják. Az tény, hogy 
valamikor az ilyen fajta kutyákat a 
rablók és a tolvajok követésére is 

használták. Színe fekete, vörös, 
vagy vörösesbarna, olykor sötétebb 
bronzos árnyalattal keverve vagy 

egészen kis fehér folttal tarkítva. 
Marmagassága 65-69 cm (kan), 

illetve 58-65 cm (szuka). Tömege 
40-48 kg. Súlyos, nagy testű, 
impozáns eredeti megjelenésű állat. 

Nagyon érdekes a feje, és feltűnően 
nagyok a lelógó fülei. Bőre laza, 

ráncos, felső ajka nagy, lecsüngő. 

Követi a sebzett vad nyomát, 
ezenkívül megtalálja az elcsavargott 
jószágot, kiszimatolja a föld alatti 

vezetékek gázszivárgását. Gyakran 
használják még ma is eltévedt 

turisták, gyerekek felkutatására. 
 

 

 

5.5. Kopók 

 

Erdélyi kopó: Ősi magyar vadászkutya. Származása azonos a Kárpát-
medencében található más, fekete alapszínű kopófajtáéval. Az alföldi 

erdőkből visszahúzódó nagyvaddal együtt az itt honos kopók is csak az 
erdős, nagyvadban bővelkedő, hatalmas revierekben maradtak meg. 
Erdélyben a 18. szd. végéig az előkelő főurak az ott honos kopókkal 

vadásztak, azonban a 19. szd-ban a nyugatról behozott falkakutyák 
kiszorították azokat. A Vadászkutya c. szaklap 1941. évi 1. számában jelent 

meg Kölcsei Kende Mihály felszólítása az erdélyi kopó megmentése 
érdekében. A beindított összeíráson 27 kopót és tacskókopót számoltak 
össze. A háború után a román vadászati szabályok kiirtásra ítélték az erdélyi 

kopót. Megmentése csak az utolsó pillanatban, a Vadászati Világkiállítás 
előkészületei során sikerült. Az erdélyi kopónak régebben egy hosszú lábú, 
hegyi terepen használt, és egy rövid lábú, sík vidéken kedvelt típusa volt. 

Ebből később egy középnagy típus alakult ki. A szukák marmagassága 50-
60, a kanoké 55-65 cm. Megjelenése tipikus kopó, nemes, száraz, arányos 
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fejjel, izmos törzzsel, végtagokkal. Feje hosszúkás, de nem elhegyesedő, 

finom, típusos kopófej. A koponyaboltozat enyhén ívelt, az arcorri szöglet 
enyhe, az orrhát egyenes.  

 
 
Az ajkak fedik a fogsor, fogai erősen fejlettek. Sötétbarna szeme középnagy, 

ovális alakú, kissé ferde metszésű. Füle középmagasan tűzött, fejhez simuló, 
elkerekedő V alakú. Farka nyugalmi állapotban combjához simuló, alsó 
harmada felfelé hajló. Futás közben gyakran hátrafelé kunkorodottan hordja. 

Körme, orrtükre feketén pigmentált. Szőrzete rövid, 2-4 cm, erős testhez 
simuló, de hosszabb, mint a többi rövid szőrű fajtáé. Sűrű, fényes, tapintása 

durva, tömött. A farok szőre is a testhez hasonló, de alsó részén jellegzetes 
kefét alkot. Alapszíne lehet fekete. A szem felett, a pofatájékon, a mellen és a 
lábakon, valamint a farok alatt rozsdás-sárga színű. A fehér szín jelenléte is 

követelmény a következő helyek valamelyikén: a nyakon, a mellen 
nyakkendő vagy mellfolt formájában, a lábakon mint kesztyű, a homlokon 

csillagként, a maron foltként vagy a farok végén. Sajnos, hazánkban e szép 
kutya nem a vadászok, hanem a városi kutyakedvelők között szaporodott el, 
vadászok kezében alig van.  

 
 
 

Szlovák kopó: Származása azonos 
az erdélyi kopóéval. Annak rövid 

lábú egyedeiből tenyésztették ki, a 
tacskókopó vérét is belecsepegtetve. 
Szigorú küllemi és vadászati 

követelmények alapján tenyésztett 
vonalakból egységes, vadászatra 
alkalmas fajtát hoztak létre. A 

kanok marmagassága 45-50, a 
szukáké 40-45 cm. Színe fekete, a 

végtagokon, a pofatájékon, a szem 
körül és a farkon rőtbarna 
foltokkal. A fehér szín kizáró ok. 

Szlovákia nemzeti fajtája, melyet 

medve- és vaddisznóvadászathoz 
használnak. 
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Vesztfáliai tacskókopó: Alacsony, 
rövid lábú, erőteljes felépítésű 

vadászkutya. Színe és mintázata 
ugyanolyan, mint a német kopóé. 
Az 1880-as években kezdtek 

vesztfáliai vadászok céltudatosan 
kisebb, rövidebb lábú kopókat 
tenyészteni, amit a vadászterületek 

csökkenése indokolt. A „Bracke” 
megnevezés a hetedik században 

kezdte kiszorítani a kopókra addig 
használatos „Segusier” szót. 
Először Marculf szerzetes egyházi 

tárgyú írásaiban bukkant fel. A 
középkorban elsősorban a csapázó 

kutyákat nevezték Brackénak, 
majd a XIX. századtól 
általánosságban a hangosan 

vadászó ebeket. Habár maga a 
Dachsbracke kifejezés igen 

újkeletű, Ludwig Beckmann és 
Otto Grashey kinológusok 1886-

ban írták le először, rövid lábú 
kopók már Nagy Károly idején is 
léteztek. Bár a vesztfáliai 

tacskókopó a német kopó rövidlábú 
változata, de önálló fajta. 
Marmagassága 30-38 cm. 

 

 

5.6. Vaddisznós kutyák 

 
Többféle vadászkutyafajta használható erre a célra. Természetesen a kutya 
vérmérséklete, harciassága, valamint testnagysága szerint különböző módon 

hajt. Megfigyelhető, hogy amíg a terrierek főleg szemrevétel után hajtanak, és 
vadul támadják a vaddisznót, addig a tacskók orral keresik a friss 

disznócsapát és a biztonságos távolságot tartva, csaholva követik azt. A 
vaddisznó is különböző módon viselkedik hajtás közben. Rohan a vadul 
támadó terrier elől, de a kis termetű tacskót nem tartja ellenfélnek, ezért 

lassabban halad előtte, és néha visszafordulva a tacskó felé támad. A tacskó 
előnye a kis termet és ügyes kitérés a disznó támadása elől, azonban nagy 
hátránya, hogy nagyobb hóban vagy túlságosan sűrű, gazos terepen elakad. 

A nagyobb testű kopók is alkalmasak a disznó hajtására, azonban nagy 
testükkel könnyebben áldozatul esnek a disznó agyarának. Jó hajtókutyák a 

különböző keresztezett korcs kutyák is, ha kellően be vannak vezetve a 
disznóhajtás tudományába. 
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Airedale terrier:  
 

 
 

 

 
 

Megjelenésében és színében 
hasonló a Welsh terrierhez, 
azonban lényegesen nagyobb. A 

kanok magassága 58-61 cm. Színe 
a fej, a fülek, a koponya minkét 
oldalán lévő sötét foltok kivételével 

cserszínű. A végtagok a combokig 
és a könyökig cserszínűek, a test 

pedig fekete vagy sötétszürke. 
Hazánkban ritkán használják 
vadászatra. 

 
 

Lajka: Ázsia északi népeinek ősi 
kutyája a lajka, mely évszázadok 
során nyugaton is számos 

országban népszerű lett. A lajkákat 
használták embervédelemre, 

szánhúzónak, rénszarvas-csordák 
őrzésére is, de elsősorban vadászni. 
Igazi hírnevét az űrkutatások 

beindulásával szerezte, mert mielőtt 
az ember kijutott a világűrbe, a 
lajkákon figyelték meg az űrutazás 

hatását. A lajka azonban mint 
vadászkutya nyújtja a legtöbb 

segítséget gazdájának. Mint kajtató- 
és hajtókutyát az apróvad és a 
nagyvad vadászatához egyaránt 

eredményesen használják. Néhány 
hazai tulajdonos is csak jót mond 

kiváló küzdő-képességükről, a 
disznóhajtásokon tapasztalt 
rámenősségükről és ügyességükről. 

Elsőrendű követelmény, hogy a 
lajka legyen erős, gyors és bátor. Az 
oktatás során különösen nagy 

gondot kell fordítani a behívásra, 
mert vadászat közben a vad után 

beugró lajkát szinte lehetetlen 
visszahívni. Munkabírása 
hihetetlenül nagy, a tartási és 

táplálkozási viszonyokkal szemben 
a nálunk honos fajtáknál 

igénytelenebb. Mivel a lajkák 
elterjedési területe igen nagy, 
számtalan változata ismeretes. 

Nálunk az orosz-európai és a 
nyugat-szibériai lajka fordul elő. 
Ezenkívül van még orosz-finn lajka, 

kelet-szibériai lajka, észak-orosz-
szamojéd lajka is. Színük általában 

fekete, fehér és vörös, különböző 
színkombinációkban. 
 

 
(nyugat szibériai lajka) 
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6. VADÁSZKUTYÁK NEVELÉSE, IDOMÍTÁSA 

 

6.1. Alapidomítás 

 

Névismeret: A kutya már igen fiatal korában megtanulja, ha a gazda 
mindennapi találkozáskor, etetéskor nevén szólítja a kutyáját. 
 

A nyakörvhöz és a vezetékhez szoktatás: A nyakörv és a hozzá tartozó 
vezeték a legfontosabb kelléke a kutya oktatásának. Ez lehet sima bőrszíj, de 

a parforce idomításhoz a szeges nyakörv, a korál, valamint a nyakszorító, 
helytelenül fojtósnak nevezett nyakörv is használatos. A kennelen kívül a 
kajtatatás, a vízimunka, valamint a hajsza kivételével a nyakörvnek mindig a 

kutya nyakán kell lennie. A vezetéken tartás ellen eleinte gyakran ellenkezik 
a növendék, érzi, hogy elvesztette önállóságát, a vezetőjével került függőségi 
viszonyba. Ha idejében elkezdjük ennek szoktatását, a két hónapos kutyával 

már rövid pár óra alatt eredményt érünk el. A kutyát mindig a bal láb mellett 
kell vezetni. Amint a kutya megszokta a nyakörvet, eleinte a ház körül 

sétáltatjuk. Ha hagyja magát vezetni, dicsérjük meg, s falatadással 
jutalmazzuk. Ezután kerülhet sor a területre. Természetesen a vadászterület 
a legtöbb esetben nem a házajtónál kezdődik. Ezt vagy kerékpárral, 

motorkerékpárral, vagy gépkocsival közelítjük meg. A kerékpár melletti 
futtatást csak akkor szabad elkezdeni, ha a kutya már pórázon vezethető, s a 

kutya csak a jobb oldalunkon futhat. Eleinte jobb kezünkben kell tartani a 
pórázt, bal kézzel fogni a kormányt, ilyenkor egy szeges nyakörv igen 
hasznos lehet. Gépkocsival szállítva a legegyszerűbb megoldás a kombi hátsó 

része. Ha ilyen nincs, akkor vagy a hátsó ülésen, vagy a vezető mellett a 
lábnál kell a kutyának feküdnie. Igen fontos, hogy a kutya csak a jobb oldali 
ajtón hagyhatja el a gépkocsit, mert így, ha esetleg hamarabb kiugrik, mint a 

gazdája szeretné, nem üti el egy másik, mellettük haladó gépkocsi. 
 

A kutya behívása: Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy később a 
bevadászás alkalmával, valamint a vadászaton használható legyen. Ezt 
legkönnyebben úgy érhetjük el, ha már a kölykök első etetési kísérleteinél és 

utána mindig azt a sípjelet alkalmazzuk, amit később is használni kívánunk. 
Ez általában két rövid sípszó. A kölyökben így reflexszerűen rögződik, hogy 

ha a sípszóra a gazdához megy, ott kellemes érzés éri. A sípjelet később 
társítani kell „ide hozzám” vagy más hasonló vezényszóval, valamint kézjellel 
is. A hívásra gazdájához szaladó kutya sokszor felugrik mellső lábaival a 

gazdára és összekeni sárral a ruhát. Erről úgy lehet leszoktatni, hogy „pfuj” 
vezényszó mellett a talajon maradt hátsó láb körmére lépünk. A parancsot 
teljesítő kutyát azonnal jutalomfalatban részesítjük. 

 
Ültetés: Már az első sétái alkalmával, a mellettünk bal oldalon, vezetéken 

haladó kutyával megállunk, jobb kezünkkel a vezetéket gyengén felfelé 
húzzuk, majd a bal kezünkkel a farát lenyomjuk. Eközben „Ülj” parancsszót 
adunk. Ha a kutya engedelmeskedik, azonnal megdicsérjük, és 

jutalomfalatot adunk neki. Egy-egy séta alkalmával ötször-hatszor 
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megismételjük a gyakorlatot, és pár nap múlva már biztosan ül a kutya. 

később egy pálcával is segíthetünk, amikor az ülj parancs-szót kiadjuk, a 
jobb kezünkben a hátunk mögött tartott pálcával gyengén a kutya farára 

ütünk. Ha a kutya már ül, akkor magunk előtt álló kutyának ajduk ki az 
„Ülj” parancsot, s jobb kezünk mutatóujjával intünk. Később már csak az 
intésre is ül a kutya. 

 
Fektetés: Vadászatra csak olyan kutyát szabad kivinni, amelyik feltétlen 
engedelmességgel fekszik a vezetője parancsára. Ugyanis ezzel lehet csak a 

kutyát a vad utáni beugrásról vagy heves viselkedéséről leszoktatni. A 
fektetésre a kutyát csak akkor lehet megtanítani, amikor már vezényszóra 

feltétlenül ül. 
A fektetésre tanítás módszere a következő: Az előttünk ülő kutya mellé 
hajolunk, jobb kezünkkel mindkét első lábát előre húzzuk, és a nyakánál 

fogva talajra nyomjuk a fejét. Eközben erőteljes „Feküdj” vezényszót adunk. 
Majd jobb kezünkbe a lábakat eleresztjük, és a mar tájékát nyomjuk le, bal 

kezünkkel pedig a fart. A kutya igyekszik szabadulni, mi nem engedjük, 
hanem dicsérő szavakat, „bravó”, „Jól van, kutyám”, mondunk. Többszöri 
ismétlés után a kutya már nem ellenkezik, ekkor a gyakorlat után 

jutalomfalatot adunk. Ha már a kutya kezdi betanulni a gyakorlatot, akkor a 
parancsszó helyett határozott trillfüttyöt fújunk az erre alkalmas és a 
vadászkutyák részére nélkülözhetetlen sípból. Ha már a kutya sípra is 

fekszik, akkor a sípszóval együtt a kinyújtva felemelt és előre tartott 
kezünkkel egészítjük ki a jelzést. Ezek után váltva, hol egyik, hol másik 

parancsjelre fektetjük a kutyát. 
 
A fektetéssel együtt tanítjuk be a helyben maradást is: A már jól fekvő 

kutyát, amelynek nem engedjük meg, hogy a fejét a talajról felemelje, pár 
lépésre, jobbra-balra kerülgetjük, és közben dicsérő szavakat hallatunk. 

Később egyre növekvő távolságról kerültetjük a kutyát, szemünket állandóan 
rajta tartva. Ha a fejét felemeli, vagy elmozdulni próbál, erélyesen ismét 
„Feküdj” parancsszóval fektetjük. Többszöri eredményes gyakorlat után a 

fekve kutyát otthagyva elbújunk előle úgy, hogy a kutya ne lásson, de mi 
lássuk őt. Ha elmozdult, ismét „Feküdj” parancsot adunk. Majd visszatérve 
megdicsérjük a fekvő kutyát, és jutalomfalatot adunk. 

 
Lábnál követés, előreküldés: A kutyának nemcsak vezetéken, hanem 

anélkül is, szabadon, láb mellett kell követnie gazdáját. Ha sokat 
gyakoroltatják a kutyával a vezetéken láb melletti járást, és szigorúan 
megköveteljük, hogy szorosan a lábunk mellett járjon, fejével a térdünk 

mellett, akkor a kutya vezeték nélkül is ugyanúgy megy majd szabadon is. 
Természetesen ezt be kell gyakorolni. 
 

6.2. A nevelési szakasz a kölyökkortól a kiképzésig 

 
A különböző fajták képességei 

A vadászkutya semmi esetre sem azonnal vadászkutya. A különböző 
fajtáknak használati célja szerint évtizedek, évszázadok óta a mai napig 
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különböző képességei, testfelépítése alakult ki. Azonnal feltűnik az, ha 

összehasonlítunk egy terriert egy vérebbel. A vérebnél a nyugalmat, 
„meggondoltságot", a koncentrálóképességet, a terriernél mértéktelen 

temperamentumot, a félelem nélküli küzdést a föld alatt és a föld felett 
várunk el. 
A többi fajták is különböznek jelentősen képességeikben, de legyenek is 

különbözőek, mert a vadászok által támasztott követelmények is 
különböznek egymástól. 
Minden fajtánál magától értetődő, hogy ösztönösen állják a vadat. Az ösztön 

nem mutatkozik meg mindig egészen fiatal korban. Vannak egyedek, 
amelyek már három hónapos korban szárnyasvad-szimatra megmerevednek, 

de még inkább szemre állnak, gyakran ez az ösztön csak 8-10 hónapos 
korban jelentkezik egészen a csak megtorpanástól a szilárdan állókig. Ebből 
a különböző megnyilvánulásokból még nem szabad végleges 

következtetéseket levonni a későbbi használhatóságra. A csak megtorpanó, 
rövid ideig álló kutya a kiképzés folyamán szilárdan állóvá válhat, de egy 

szilárdan álló is elrontható a rossz kiképzés és vezetés folyamán. 
 
A csapázóképesség. A vadász számára igen fontos ösztön a nyugodt, szívós 

csapakövetés. Nem olyan erős ösztön, mint az állás, a keresés és a 
vízkedvelés stb. A nyugalom, az összpontosítás képessége a nehéz csapán 
olyan tulajdonságok, amelyeket minden másnál jobban meg kell 

követelnünk, hogy a vizslával eredményesen vadászhassunk. Szerencsére a 
vadászok egyre inkább értékelik ezeket a tulajdonságokat. 

 
Az elhozási készség. Kívánatos a természetes elhozókészség. 
Megkönnyítheti a megbízható elhozóvá képzést. 

 
A dúvadgyűlölet. Nélkülözhetetlen a gyakorlati vadászatban a vizsla 

gyűlölete a dúvad iránt. Ehhez megfelelő rámenősség, fogó- és fojtókészség 
szükséges, elsősorban a beteg vad megfogásához és kínjaitól való 
megszabadításához, természetesen humánus szempontok alapján. 

Szükséges ez a tulajdonság az apróvad védelme érdekében is. Nagyvadas 
területen a vadvédelmet a személyzet növelésével elérhetjük, de ez nem 
elegendő az apróvadas területen, ott a dúvadfojtó kutya olcsóbb, 

hatékonyabb. 
 

A vízkedvelés. A vadászterületek nagy részén nélkülözhetetlen a vizet 
kedvelő kutya. Szerencsére sok vizslában magas fokon jelen van. Céltudatos 
kiképzéssel általában jó eredményt érhetünk el. 

 
A keresés. Hasonlóképpen a vízkedveléshez természetes ösztöne a vizslának 
a keresés. Az utóbbi 50-60 évben erősen megváltoztak a vadászati viszonyok, 

régebben sokszor hiányzott a gyorsaság és kitartás. Manapság az ellenkezője 
áll fenn. A gyorsaság hiánya ma kevésbé gond, mint a gyorsaságot, az 

alaposságot a keresésben összhangba hozni. A túl gyors kutyák sokszor 
elvesztik képességüket a mindenes feladatok megbízható teljesítésére. Ez 
különösen a vércsapamunkára és minden más csapamunkára vonatkozik. 

Különösen fontos ez, ha figyelembe vesszük, hogy a 60-as évektől kezdődően 
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a vadászati viszonyok a keresés tekintetében alapvetően megváltoztak. Addig 

a fő vad a fogoly volt, attól kezdve a fácán egyre jobban visszaszorította a 
foglyot. A fácán-fogoly arány 1970-ben a terítéken 77:23 volt. Inkább az 

alaposságra törekedjünk, mint a gyorsaságra. 
 
A találni akarás. Minden keresésnél döntő figyelmet a találni akarásra kell 

fordítani. Sokkal értékesebb, mint a gyorsaság. A kutya mozgásán látni kell, 
hogy nemcsak fut, hanem keres. 
Az eddig említett ösztönök nemcsak a fizikai, hanem elsősorban inkább a 

„pszichikai" adottságoktól függnek. A szilárd idegrendszernek igen nagy 
jelentősége van. A jó idegrendszer és nyugodt viselkedés sokkal fontosabb, 

mert a tenyésztési módszerek kétségtelen kitűnő sikereket, az ösztönök 
javulását hozták, de egyúttal a gyenge idegrendszert és a gyengébb 
testalkatot is.  

Minden vadász fordítson nagy figyelmét arra, hogy a kutya váratlan, 
szokatlan eseménynél hogyan viselkedik. (Megijed, illetve félőssé válik.) Ha a 

kutya viselkedése csak kismértékben negatív, a gyakorlatban egyes 
esetekben még megfelelne, mert megfelelő bánásmóddal és gyakorlássál a 
negatív viselkedés befolyásolható, javítható, de tenyésztésre ezek az állatok 

alkalmatlanok, mert utódaik, de ők maguk is a gyakorlati vadászatban 
csődöt mondhatnak. 
 

A szilárd idegrendszer. A jó vadászkutyává válás első meghatározó feltétele 
a szilárd idegrendszer és a jó orr. Az orr, a nyomkövető hajlam, a 

dúvadgyűlölet és a szilárd idegrendszer veleszületett tulajdonságok, amelyek 
kiképzéssel és vezetéssel kismértékben javíthatók. 
Az elhozás, az állás, a nyugalom és minden más engedelmességi feladat 

(elfektetés, pórázon követés, viselkedés lőálláson, láb mellett követés stb.) 
beavatkozásunk, a kiképzés eredménye. A keresést, a bokrászást, kajtatást 

(erdőben, vízben) messzemenően befolyásolhatjuk. A vércsapamunka is 
nagymértékben megtanítható, de az orrjóságot, a nyomkövetési képességet, a 
dúvadgyűlöletet, a szilárd idegrendszert a kutyának örökölnie kell. 

A fajták között a képességek öröklődésében nincs jelentős különbség. Talán 
a rövid szőrűek előnye az elegáns mezei keresés, a drótszőrűeknél az 
általános sokoldalúság, a hosszú szőrűek az erdei munkában jobbak. Ez 

azonban semmiképpen nem azt jelenti, hogy az egyes egyedek csak ennek 
felelnek meg. Valószínű, hogy minden fajta a saját vadászkörnyezetének 

megfelelően a szükséges tulajdonságait fejleszti ki, és ennek megfelelően a 
legmagasabb teljesítményt érheti el, aminek mindenképpen korrekt kiképzés 
és vezetés az előfeltétele. 

 
A környezet hatása a felnevelési időszakban 
Kiváló képességekre kitenyésztett állatnál, mint amilyen a vadászkutyánk, az 

ápolásnak és a bánásmódnak az első évben - tehát a fő fejlődési szakaszban 
- jelentős szerepe van. Ebben az életszakaszban nemcsak a fizikai alapokat 

rakjuk le, hanem a „szellemi" fejlődést is magas fokon befolyásolhatjuk.  
A fizikai és pszichikai fejlődéshez fontos: 
a) az elhelyezés 

b) a takarmány és az etetés 
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c) a mozgás 

d) az együttlét a gazdájával a vadászterületen 
 

a) Az elhelyezés 
A vadászkutyát láncon tartani nem szabad. A felügyelet nélküli tartózkodás a 
lakásban tisztátlanságot hoz és károkozásokhoz vezethet. A hosszabb 

tartózkodás fűtött helyen elpuhítja vadászebünket. Jó, tágas kennel 
napfénnyel és árnyékkal a kutyáink felneveléséhez és tartásához nem 
nélkülözhető. Itt folyamatosan friss levegőn van az állat, mozoghat, és nem 

okozhat kellemetlenségeket, nem ronthatják el, és nem kerül büntetés 
veszélyébe a természetes szükségleteinek kielégítése miatt. Egy dolog 

azonban fontos: a gazdinak naponta legalább egy órát együtt kell lennie a 
növendékkel, hogy kapcsolatuk és a „szellemi" fejlődés hátrányt ne 
szenvedjen.  

A kennelben huzatmentes és száraz kutyaházat biztosítsunk. Célszerű a 
kennel egy részét lefedni. A fekvőhelyet nyáron - májustól szeptember végéig 

- csupasz deszkán szívesen feküdtek és jól érezték magukat. Télen vastag 
szalmaréteget helyezzük házába, amit kéthetenként cseréljünk. 
 

b)  Takarmányozás, etetés 
A kölyköt 3-4 hónapos korig naponta háromszor etessük. Mindig pontosan 
azonos időben, később kétszer naponta másfél, kétéves koráig, amikor a 

kifejlődik. Ezután már csak egyszer etessünk naponta. Nyers hús a kutya 
természetes tápláléka. 

Kiegészítőnek alkalmas: zabdara, árpadara, rizs, zabpehely. Rizsből ne a 
hantoltat használjuk, hanem a héjasat. A rizsnek nagy tápértéke van, 
hátránya, hogy hosszabb főzést igényel, amíg a darát és pehelyt nem kell 

főzni, csak forró vízzel leönteni és kis ideig dagadni hagyni. Alapvetően egy 
keveréket etethetünk (fele-fele arányban) árpadara és zabdarából. Ez tápláló, 

tartós és olcsó. Az árpadara egymagában nehezebben dagad meg. A hús és a 
kiegészítő takarmány aránya a kutya fizikai igénybevétele szerint változhat. 
75% húst és 25% kiegészítő takarmányt kell biztsítani. Bizonyára nem csinál 

hibát az, aki munkakutyáknál csak húst etet. 
Különösen fontos - különösen a gyári késztakarmányok etetésénél - bőven 
csontot kínálni, amelyek nem túl kemények, porcogósak. A fogazat 

kialakulásához, hogy erős használatnak tegye ki fogazatát, állandóan legyen 
alkalma a rágáshoz, aprításhoz és tépéshez. Ha nincs lehetőség elegendő 

csont etetéséhez, adjunk rendszeresen kalcium- és foszforkészítményt. A 
csont azonban jobb az állkapocs és a fogak mozgatásához. 
A húst és a csontot lehetőleg nyersen adjuk. A húst mindig tojás- és ököl 

nagyságú darabokban kell adni. A kölyköknek 5 hetes kor után nagyobb 
darabokat is adhatóak, hogy szaggathassák, téphessék a húst. A tépés 
bizonyára jót tesz a fogazatnak, az állkapocs erősödéséhez. Teljesen helytelen 

egy egészséges kutyának állandóan aprított takarmányt adni (darált hús). Ez 
nem felel meg emésztőrendszerének. Különösen értékesek az emlősállatok 

zsigerei. Itt nem támaszthatunk emberi ízlés szerinti igényeket. A beleknek, 
bendőnek és a kérődzők más gyomor részeinek különös értéke van. A félig 
emésztett növényi részek különös, a kutyának fontos hatóanyagot 

tartalmaznak. Nem alap nélkül tépi fel a ragadozó először a hasi részt. Más 
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szagos hús etetése is fontos. (Emberi fogyasztásra már nem alkalmas, mert 

szaga van.) Még nem láttam szagos hússal etetett kutyát, amely a vadat 
kikezdte volna. A kikezdés 98%-ban etetés kérdése, nem a mennyiséget 

illetően, hanem a takarmányfajtától függően. A szagos húsban a húsevőknek 
szükséges fontos hatóanyagok vannak jelen. Nyersnek kell lennie. Főtt húst 
nem szabad hosszabb ideig tartani és romlottan etetni. A tej korlátozott 

mennyiségben jó. Minden takarmányt télen kézmelegen, nyáron  hidegen 
adjunk. Az etetőedényt minden alkalommal tisztára nyalva vegyük el. Ha 
nem fogy el az adott mennyiség, adjunk kevesebbet. Az edényt minden etetés 

után tisztítsuk meg. Jól táplált kutyának időnként osszunk be heti egy böjti 
napot. 

A vadászkutyát este etessük, ugyanis viszonylag lassan emészt. Ne etessünk 
reggel, különösen akkor, ha vadásznap van, vagy egyéb munka vár a 
kutyára. A munkastílus, a tempó, a kitartás összehasonlíthatatlanul jobb, 

ha a kutya nincs jóllakva. 
 

c) Mozgás 
A kutya futóállat. Munkájának nagy részét csak akkor tudja elvégezni 
megbízhatóan, ha megfelelő gyorsasága és kitartása van. A testi, fizikai 

fejlődésében sokkal nagyobb jelentősége van az első évnek, mint életének 
bármely szakasza, döntő a kutya egész jövője szempontjából. Nemcsak a 
csontozat alakul ki ebben az időszakban, hanem a szív és a tüdő is ekkor 

tágul, edződik. A fiatal kutya szíve 1/3-dal többször húzódik össze, tüdeje 
azonos viszonyok között nagyobb működést igényel, mint a kifejlett kutyáé. A 

belső szervek kifejlődésében a mozgáshiány aránytalanságokat okozhat. A 
fiatal kutya testének, amelynek később kitartásra, gyorsaságra van 
szüksége, különösen fontos az elegendő, rendszeres és megterhelő mozgás. 

Legyen lehetősége naponta mozogni, futni a szabad ég alatt: minden nap, 
amelyet a növekedési időszakban a kennelben tölt, csökkentheti fejlődését és 

hatással van a későbbi kitartására és gyorsaságára. A rendszeres, erős 
mozgás a szabadban, amikor a kutya az önkéntes elfáradásig kitombolhatja 
magát, elengedhetetlen ahhoz, hogy eredményes társsá váljék. A nagy közúti 

forgalomban ez nagy problémává lett, de mindenki, aki egy vadászkutyát 
felnevel, tudja: sok mozgás a területen nem nélkülözhető. 
A kerékpár melletti futtatásnak - hosszabb távokon - megvannak a veszélyei, 

jobb mint a semmi, de ne hajtsuk túl. Ne titkoljuk el, hogy a kerékpár 
melletti futás a kutyára egyoldalúan hat. Más a helyzet, ha a kutyának 

lehetősége van a kerékpár mellett szabadon kifutni, ha tempóját maga 
határozhatja meg. Ha kényelmesen kerékpározunk olyan utakon, amelyeken 
nincs forgalom (dűlőutak, rétek), a kutyának marad annyi ideje, hogy 

egyszer lassabban, egyszer gyorsabban fut, vagy egy számára érdekes 
szimatnál megáll, hogy utána tempósan igyekezzen a kerékpár után. 
 

d) Együttlét a gazdával a vadászterületen 
A „szellemi” fejlődésben a környezetnek kiemelkedő jelentősége van. Az 

önállóság, a kapcsolat az emberhez, a minden helyzethez való alkalmazkodás 
képességének kialakítása, megerősítése idősebb korban hasonló módon alig 
érhető el. „Amit Jancsika nem tanult meg, János már nem tanulja meg!" 

Valószínű, hogy a fiatal kutya kapcsolata az emberrel és környezetével a 
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későbbi időben döntő befolyással van idegrendszerére és a környezethez való 

alkalmazkodására. A viselkedéskutató E. Trumler írja: A normál fiatalkori 
fejlődés megfigyelése a kutya viselkedésére még újabb forrásokat fog 

nyújtani, amelyek a viselkedést befolyásolják, persze nem olyanokat, 
amelyek öröklődnek. De hiszem, hogy kutyáink egyedi tarkaságában sokkal 
meghatározóbbak, mint az öröklöttek. Tudjuk már, hogy a farkascsapatban 

az egyedek között bizonyos különbségek figyelhetők meg, amelyek bizonyára 
nem mind öröklöttek, hanem a fiatal korban alakultak ki. Ez normális és 
bizonyára a farkascsapat számára bizonyos előnyöket jelent. Kutyáinknál 

ezen az úton nemcsak feltűnő viselkedészavarok léphetnek fel, hanem 
ideggyengeség, idegrendszeri zavarok is.”  

Nem tehetünk jobbat, mint hogy a normális, semmitől sem zavart fiatalkori 
fejlődést nagy gondossággal biztosítsuk. A felnőtt kutya nemcsak az öröklött 
tulajdonságok produktuma, hanem a fiatalkori felnevelés eredménye is. 

Kétségtelenül állíthatjuk, egy rossz, öröklött tulajdonságokkal megáldott 
kutya jó fiatalkori felneveléssel jobb kutya lehet, mint a jó öröklött 

tulajdonságokkal megáldott, de az elégtelen fiatalkori felnevelésben 
részesülő.  
A vadászati alkalmasság a területen fejlődik ki. A fiatal kutyának meg kell 

ismernie a területi viszonyokat és az ott található vadfajokat. A fiatal kutyát 
már 3-6 hónapos kortól vigyük a területre, még a vadászatokra is. Ezeken az 
alkalmakon nem vezetjük a kölyköt, csak velünk jön, szabadon mozog. 

Megtapasztalja, hogyan lövünk meg egy vadat, együtt van a nádban kajtató 
idősebb kutyával. Egyre nagyobb érdeklődéssel figyeli, míg végül követi az 

idősebbet. Kifejlődik benne a biztonság a vízben, már átúszik egy kisebb 
vizes árkon, sikerélménye lesz a lelőtt kacsával, amely különösen érdekli és 
felizgatja. Amint azonban az idősebb kutyát és a vadászt zavarja, már nem 

jön a vadászatokra. Magától értetődő, hogy a fiatal kölyköt csak akkor vigyük 
a vízbe, ha megfelelő hőmérsékletű és ne erőltessük túl hosszú ideig tartó 

játékkal. A cél az, hogy a kölyök a vadászaton előforduló eseményekkel 
megismerkedjen, illetve mozgási lehetőséget biztosítsunk. Később az őszi 
vadászatokon is addig lehet velünk, amíg nem zavar. Ez sokszor hamar 

megy, máskor tovább tart. Némelyik már 4 hónapos korban vadat áll, mások 
erre a legcsekélyebb hajlamot sem mutatják. Ez teljesen természetesen, ha 
ebben a korban nem megfelelően viselkedik, rosszat csinál, ne avatkozzunk 

bele keményen, semmiképpen sem büntessük. 
Megtalálhat egy meleg nyúlfekvést és rövid távolságra követi a nyomot, a 

sűrű bokrokban felzavarhat egy fácánt, így ismeri meg az idők folyamán a 
vadfajokat. Nő a munkakedve és a vadászati alkalmasság, és már időben 
hozzászokik a lövéshez. Ezeken az alkalmakon már vonhatunk le 

következtetéseket a kutya öröklött tulajdonságairól, képességeiről, de még 
végleges megállapításokat ne tegyünk ebben a korban. A következő időben 
majd kiderül, a 6-7 hónapos kor után, ehhez természetesen szükséges, hogy 

a kutya továbbra is a mezőre, a területre jusson, de már nem a vadászaton. 
Ezután már egyedül vigyük és tisztázzuk fokozatosan, rendelkezik-e a 

szükséges ösztönökkel. A jövendő munkakutya legyen megfelelően 
intelligens, legyen munkakedve, kitartása, kedvelje a vizet, rendelkezzen 
különösen jó orral, csapakövetési hajlammal és szilárd idegrendszerrel. 

Ezeket a tulajdonságokat alig lehet vizsgálni, ha nem visszük a kutyát a 
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területre. Az elegendő együttlét a gazdával fejleszti a kapcsolatot. 

Takarmányát mindig a gazdája adja, időnként ápolja szőrzetét és törődjék 
kutyájával. 

 
Nevelés a kiképzési korig 
A nevelés semmiképpen nem téveszthető össze a kiképzéssel. A kiképzésnél a 

súlypont a helyes viselkedésre a kényszerítésen nyugszik. A nevelési 
szakaszban meg kell óvni a kutyát az elrontástól és alaposan meg kell 
ismertetni a későbbi környezetével. 

Alapvetően mindig barátságosan bánjunk vele. Teljes bizalom alakuljon ki 
benne gazdája iránt, ragaszkodjon hozzá. Ebben a szakaszban a 

megelőzéssel messzebbre jutunk, mint a hibák kijavításával. A lakásban 
vagy udvaron szabadon ide-oda járó kölyöknek több lehetősége van rossz 
szokások felvételére, mint a kennelben tartottnak. Amíg nem tudjuk állandó 

felügyelet alatt tartani, legjobb helye a kennelben van. Lehetetlen a kutyát 
szobatisztaságra nevelni, ha nincs állandó felügyelet alatt. A legfontosabb itt 

a szokás. A rendszeresen, óránként a szabadba vitt kölyök hozzászokik, hogy 
kint végezze el dolgát. Kevésbé hajlamos a lakásban piszkítani, mint az, 
amelyik megszokta, hogy az udvarban, szabadban végzi dolgát. A büntetés 

csak egy perccel is a tett után teljesen értelmetlen, mert a kölyöknek 
hiányzik a kezdettől fogva, hogy a büntetést a tettével kösse össze. 
Beavatkozásunknak azonnal a tett elkövetésének kezdetekor kell 

bekövetkeznie, vagy már akkor, amikor arra készülődik. Pfuj paranccsal 
azonnal vigyük a szabadba és ott dicsérjük meg, amikor tettét végrehajtotta. 

Legtöbbször csak kevés ismétlés szükséges ahhoz, hogy ne a szobában 
végezze dolgát, magától nyugtalanul fog az ajtó felé menni, ha 
megkönnyebbülni akar. Ha már megteszi, engedjük dicsérettel a szabadba, 

és ettől kezdve az óránkénti kiengedést is elengedhetjük, amikor felügyelet 
alatt van. Egyébként a kutyánál a szobatisztaságra szoktatás igen 

különböző: az egyiknél a tisztaság veleszületettnek látszik, mások viszont 
nehezen szoktathatok rá. 
Ha egy kutya szőnyeget, takarót, ruhát, bútort megrág, természetes ösztöne 

nyilvánul meg és teljesen helytelen volna utólag ezért büntetni. Ne hagyjuk 
egyedül a fiatal kutyát a szobában, ahol rosszat tehet. A mi dolgunk, hogy 
közvetlen megfigyelés alatt tartsuk, vagy ha nem, akkor azonnal kenneljébe 

tegyük. Ugyanez vonatkozik az ennivalólopásra is. A csont adagolásával a 
rágási ösztönét a bútorok megrágására csökkenthetjük valamelyest, de nem 

lehet megszüntetni, mert a kutya sokszor unalmában vagy játékból is rág. 
A játszási vagy mozgási igény a hosszú egy helyben fekvést is nehezíti a 
kutyánál. Túlzott követelmény tőlünk, hogy a fiatal kutyától órák hosszat egy 

helyben maradást követeljünk a szobában. Másrészt szokjon egy 
meghatározott helyre, amelyet kijelölünk számára a házban vagy szobában. 
Fontos, hogy a helyét kellemessé tegyük és minden más helyről tiltsuk el. 

Fekvőhelynek legjobb egy vaddisznóbőr (más vadbőr nem jó, mert a szőrök 
hamar törnek), vagy egy kosár, egy alacsony láda, amelynek aljára 

valamilyen párnát rakunk. A helyén sohase érje kellemetlenség, amíg 
minden más helyről elzavarjuk egy kézlegyintéssel, könnyű mancsára 
lépéssel stb., ilyenkor mindig a „helyedre!" paranccsal kísérjük helyére, ott 

nyomjuk le, dicsérjük és néhány nap alatt megszokja, hogy ez a hely 
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számára nyugalmat ad, ahol senki nem bántja így a helyremenéssel a maga 

számára előnyt érez. 
Legyen ez a hely a szobában félreeső, a kutya is szívesen megy oda és a mi 

érdekünk is, mert nem zavar bennünket a mozgásban. Tegyük egy sarokba 
vagy két nagyobb bútordarab közé, vagy az íróasztal vagy más asztal alá, de 
sohasem a kályha közelébe. Leggyorsabban akkor érünk el eredményt, ha az 

első kísérleteket akkor végezzük, mikor elfáradt a kölyök. Egy hosszabb 
kintlét után beviszem a szobába és megmutatom a helyét, így sokkal inkább 
lesz hajlandó ottmaradni, pihenni, mint ha a pihent kölyköt a kennelből 

viszem a szobába. Ha néhány hétig így járunk el, a megszokás 
következményeként kipihenten is tartani fogja helyét, legalábbis rövidebb 

ideig. Természetesen még mindig állandó megfigyelés alatt tartjuk, és 
minden elhagyási kísérletet egy kellemetlen érzés nyújtásával honoráljuk. 
Egyiknél elegendő egy kemény parancs, másiknál egy ütés szükséges, amely 

attól a perctől kezdve, hogy a kutya megértette, mit akartunk tőle, 
keményebb is lehet, céltudatos módon gyorsan és minden előzetes szólás 

nélkül érje a kutyát. 
A rendszeresen etetett kutya is, ha orrával megérzi valami ennivaló szagát, 
azt meg akarja szerezni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy természetes 

ösztöne kényszeríti erre a kutyát, saját nézőpontjából ezzel nem tesz rosszat, 
az evés ösztöne vezeti. Egy kölyök nem lop, mint ahogy egy 18 hónapos 
gyermek sem lop. A lopásról, mint egy rossz szokásról csak akkor 

beszélhetünk, ha egy élőlény megtanulta, hogy valaminek a teljesítése tilos. 
Meg kell gondolni, hogy a kutya csupán tapasztalni akarja-e a szag eredetét, 

számára kellemetlenséget okozhat, vagy további tapasztalatokat szerezhet-e. 
A Teletakt (elektromos nyakörv) készülék létezése óta a készülék alkalmazása 
is szóba jöhet. Itt is, mint mindenütt máshol, a tapasztalatlan kiképzőt óva 

intem az alkalmazásától. A hamis összekapcsolás és a pszichikai károsodás 
igen veszélyes.  

Itt említem meg a „nyulas udvart", amit nem mindenki tud biztosítani 
magának, amely igen értékes segítséget adhat. Akinek elegendő helye van 
egy bekerített, néhány ezer m2 területen házinyulat, baromfit vagy szelíd 

szárnyas vadat tartani, annak könnyebb a kutyát a vad előtt kézben tartani. 
A terület ne legyen kopasz, hanem füves, bokros és takarás is legyen. Ha 
ebben a kertben a kutya röpködő baromfit, futkosó házinyulat vagy akár 

szelíd vadat lát, sokkal könnyebben lehet a vad meglátására és a vele való 
viselkedésre megtanítani. Ez igen nagy előny, valamint az állás is 

gyakorolható és erősíthető itt. 
A nevelési szakaszban sokkal nagyobb jelentősége van a megelőzésnek, mint 
a valamiről való leszoktatásnak. Lényegében célunk, hogy bizonyos 

természetes, számunkra azonban nem kívánatos viselkedést megelőzzünk. 
Csak ismételhetem, hogy ehhez a kennelben tartás igen nagy előny, amíg 
nincs időnk a fiatal kutyánakat állandó felügyeletünk alatt tartani. 

Minden rossz cselekedete csak az ember szemszögéből rossz. A kutya 
számára az ürítés a szobában, a tárgyak megrágása, a hangoskodás a 

kennelben, a baromfi űzése stb. természetes életjelenség. Mindig kíséreljük 
meg magunkat a kutya „lelkivilágába" beleképzelni. Elsőrendű mindig a 
kérdés, hogyan „gondolkodik" a kutya? A mi feladatunk, hogy a kutya 

természetes viselkedésére, amely nekünk nem kívánatos, kellemetlen 
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érzésben részesítsük, hogy helytelen szokásait feladja. 

 
A vadászati ösztönök vizsgálata és képzése 

Mielőtt a vadászati ösztönöket vizsgálnánk, fordítsuk figyelmünket az 
idegrendszerre. 50 évvel ezelőtt még nem volt szükséges ezzel külön 
foglalkozni, nem volt jelentősége, mert az ősi típus kevésbé volt hajlamos az 

ideggyengeségre. A modern tenyésztés terjedésével a szilárd idegrendszer 
hiánya egyre erősödött így ma a szilárd idegrendszer hiánya vadászkutya-
tenyésztésünk első számú ellensége. Félős, zajra érzékeny, nyüszítő kutyák, 

amelyek a vad meglátásakor nyüszítenek, vonyítanak, a legnagyobb 
nehézséget okozzák a kiképzésnél. Előfordulhat, hogy a hasalásnál, a 

nyugodt csapakövetésnél, egy szimat észlelésénél szinte megtébolyodva ide-
oda rohannak. Minden fajtánál ezek nem ritkák. A vadászaton az átlag 
vadász kezében használhatatlanok, és csak a kiképzésben mester tud velük 

eredményt elérni.  
A vadászati hajlamokhoz tartozik: 

a) a munkakedv – vadászszenvedély (passzió) 
b) az orr 
c) a nyomkövetés és a nyomkövetés biztonsága 

d) a rámenősség (dúvad) 
e) tanulékonyság (intelligencia) 
f) állási hajlam 

g) viselkedés 
h) kitartás és gyorsaság  

i) keresési hajlam 
 
a) Vadászszenvedély (passzió) a mai vadászkutyáinknál oly mértékben van 

jelen, hogy szinte a túlzott szenvedélytől kell tartanunk. Egy olyan kutya, 
amely 8-10 hónapos korában néhány gyakorlás után a nyulat nem üldözi 

vagy 100 m-es hajsza után érdektelenül otthagyja, amelyik szorgalmasan, 
buzgón nem keres, a kiképzést nem éri meg. Ez ugyan ritka eset, de a 
vizsgálatnál irányítsuk figyelmünket erősen annak megfigyelésére, hogy a túl 

szenvedélyesség nem megy-e már át idegrendszeri gyengeségbe. Tébolyodott, 
ide-oda rohangálás egy vadszimat-érzékelésekor egy pórázon menő kutyánál, 
még hozzá az ugatás, nyüszítés a vad meglátásakor, egy álló kutya, vagy házi 

baromfi látásakor, az ijedtség, vagy elfutás váratlan zajtól is gyenge 
idegrendszerre utal.  

 
 b) Az orr-jóság a vadászkutya egyik legfontosabb tulajdonsága. Ebben 
egyetértés van. Ezt azonban egyértelműen megállapítani nehezebb, mint 

bármely más ösztön megvizsgálása. 
Tény, hogy a fej magasan vagy mélyen tartása a keresésnél, nem enged 
biztos következtetést. Általában a magas fejtartással kereső a szárnyas vadra 

van bedolgozva, de hogy az orr-jóság ezért jobb vagy rosszabb, nem 
törvényszerű. Ezzel szemben sokszor tapasztalható, hogy azok a kutyák, 

amelyek a mezőn keresés közben fejüket kevésbé tartják vízszintesen előre, 
inkább a föld felé, tehát a fejtartás inkább a függőlegeshez közelít, mint a 
vízszinteshez, nem a legjobb orrúak. 

Pozitív, de nem 100%-osan biztos jel a folyamatos jelzése minden 
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vadszimatnak. A különböző gyorsaságú keresés és minden szimat folyamatos 

vizsgálata előrenyújtott fejjel, rövid megállás, lelassulás egy pacsirtánál, vagy 
régebbi vadnyomnál vagy más szimatoknál, hogy utána álljon, vagy tovább 

keressen, nemcsak találni akarást jelent (elsősorban ezt), hanem finom orrt 
is. Ha állás közben „rágja" a szimatot (főleg szárnyasnál), finom orra 
következtethetünk. 

Mindezek a jelek azonban csak jelzések, amelyekből biztos ítéletet nem 
alkothatunk. A döntő, hogy a kutya hogyan talál vadat. Az erdei munkára 
tartott kutya orr-jóságát a nyúl megtalálása és nyomának követésével 

vizsgáljuk. Az angol vizslákét pedig kizárólag szárnyas vadon vizsgáljuk. A 
mindenes célra tartott vizslánál a különböző vadfajok (szárnyasvad és nyúl) 

szimatán kell az orr-jóságot vizsgálni. A kopóknak, a tacskóknak a 
nyúlnyom, az angol vizsláknak a szárnyasvad-szimata, a mindenes vizslának 
szárnyasvad- és nyúlszimata, és a vadkövetés a próbaköve. A nyúl 

nyomának követése egy kopasz szántáson egymagában is kiváló alkalom az 
orr-jóság megállapítására akkor, ha a kutya ilyen terepen hosszan képes 

biztosan követni a nyúl nyomát.  
Egy kutya, amely ismételten talál vackában lapuló nyulat, jó orrú. A nyúl 
megtalálása magasabb követelményeket támaszt az orr-jósággal szemben, 

mint a fogoly vagy a fácán megtalálása. Mindenki tapasztalhatta, hogy jó 
orrú kutyák is sokszor kihagyják a lapuló nyulat, ami egy igazán jó orrú 
kutyánál csak kivételesen és rossz körülmények között fordulhat elő, hogy 

kihagy szárnyas vadat. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a mindenes 
vizslánál a jó orr a találni tudásban, míg a kajtató ebeknél a nyomkövetés 

biztonságában és az angol vizsláknál a szárnyas vad megtalálásában 
fedezhető fel. 
 

c) Csapázókészség és csapatartás. A jó orr mellett a csapázókészség és a 
csapa-tartás a legfontosabb tulajdonságok, amelyeket négylábú segítőnktől 

meg kell követelni. Sajnos ez a tulajdonság ma elég gyenge fokon van jelen 
vizsláinknál és sokáig a tenyésztésben elhanyagolták. Az a tévhit, hogy 
mesterséges csapákon (vonszalék) a csapázóképesség és a biztos csapatartás 

megállapítható, sokat ártott. A csapázókészség az öröklődés útján sokkal 
fontosabb, mint a követés biztonsága. Az utóbbi nagyobb mértékben rutin 
dolga. A csapázni akarásból és a kutya koncentrálóképességéből adódik. A 

mezőn, keresésben kiváló vadtaláló kutya bizonyára sok ölömet okoz, és a 
vadászt sokszor juttatja lövéshez.  

A csapázókészség szempontjából fontos, hogy a szárnyas vadat kedvelje, az a 
képessége, hogy mélyen tartott orral egy felvett nyomot messze és 
állhatatosan kövessen. Sokszor azonban hiányzik ehhez a szükséges 

nyugalom és kitartás. Ideges és túlzottan nagy vérmérsékletű kutyák nem 
képesek erre. Ehhez a munkához nyugalom, önuralom, koncentrálás és 
abszolút kitartás szükséges. A túl nagy vérmérsékletű és az egyoldalúan 

szárnyasvadra bevadászott kutyánál ezek a tulajdonságok rendszerint 
hiányoznak. Egyik tulajdonság sem igényel annyi kiképzést, gyakorlást, mint 

éppen a csapázás és egy területen sem követünk el annyi hibát, mint itt. 
A nyomkövetési hajlamot örökölni kell, bár úgy, mint az orrhasználat és a 
rámenősség képezhető, de az öröklött hajlam nélkül nem megy. Az 

orrhasználatnál és a rámenősségnél sokkal nagyobb mértékben 
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befolyásolható negatívan irányba a csapakövetési hajlam.  

Minden körülmények között akadályozzuk meg a fiatal kutyánál az őz 
üldözését. Ne vigyük olyan területre, ahol őzek vannak és az üldözés veszélye 

fennáll. Ne találjon meleg őznyomot, semmi esetre sem szabadon, csak 
pórázon dolgoztassuk. Ugyanis minden kutyának különös szenvedélye az 
őznyom követése. Az őzállományt zavarjuk, nyugtalanítjuk, de a kutya is 

szinte gyógyíthatatlan őzüldözővé válik, és később is mindig hagyja magát 
eltéríteni a követendő nyomról, ha őznyommal találkozik, így tehát vezessük 
a fiatal kutyát őzmentes területen, ahol megfelelő a fedettség, takarás, hogy 

ne szeme, hanem kizárólagosan orra után menjen, ha nyomot követ. 
Már 3-4 hónapos korban lehet a kölyköt olyan területen, ahol fedett terep 

van (rét, vetés, lucerna) nyúlnyomra vinni, ha jelzi azt, dicsérjük meg és 
kövessük a nyomot a kölyökkel együtt a menekülés irányába. 
Sokszor már ebben a korban is leszegett orral követi a nyomot 20-30-50 

méter hosszan fokozatosan, ahogy idősödik, orrát a nyomon tartva mindig 
messzebbre, távolabbra fogja követni a csapát. Itt figyeljük meg, hogyan 

vadászik a nyúlnyomon. Ha nyugodt és fegyelmezett marad, a farok élénk 
mozgatása jelzi az érdeklődését, elégedettek lehetünk. Vizsláink nagy része - 
a tenyésztés következményeként - túlzottan heves és izgatott lesz, és inkább 

lábait használva, futva igyekszik célba érni, mint orrával és a nyugalom 
segítségével. Az olyan kutyákkal szemben, amelyek a nyomot keresztezve 
nagy ívben követik és az első nehézségnél (kopasz terep, éles törések, a 

növényzet megváltozása) otthagyják a csapat, bizalmatlanok lehetünk. A 
megbízható elhozó, a sebzett vadat megtalálni akaró bizonyára nyugodtan, 

biztosan marad a nyomon, nem idegesedik fel, nem lesz nyugtalan és minél 
nehezebb lesz a nyom, annál lassabban és gondosabban követi azt. Ilyen 
esetekben csak akkor jut előre, ha „a nyomot a mellső lábai közzé veszi". 

Olyan kutya csapakövetési hajlamát magasabbra értékeljük, amely egy 
igazán nehéz nyúlcsapát 150-300 m-ig gondosan és szívósan követ, mint 

olyanét, amely réten friss nyomot törések nélkül hevesen 500-700 m hosszan 
követ. Az első ugyanis igazi csapamunkát végez, míg a másik valószínűleg 
szimatot követ, azaz még a levegőben álló vadszimatot követi 

 
d) A rámenősség, dúvadgyűlölet. A harmadik nélkülözhetetlen tulajdonság 
a vadászkutyáknál a rámenősség, a dúvadgyűlölet. A róka vagy macska 

állítása csaknem értéktelen, sokszor még káros is. A kóbor macska az 
apróvadas területeken az egyik legnagyobb kártevő. A rámenős kutya a 

sebzett őzet is gyorsan lehúzza, megfojtja, megszabadítja kínjaitól, amíg a 
csak állítókutya elkerülhető kínokat okoz. Felelősségteljes vadvédelem és 
vadgazdálkodás az apróvadas területeken bátor, fojtókutya nélkül 

elképzelhetetlen. 
A gyűlölet a dúvad iránt egyedül tenyésztési kérdés. A bátor, kíméletlen 
fogási hajlam fejleszthető megfelelő tartással, etetéssel és vezetéssel, de 

ennek a tulajdonságnak messzemenően a vérében kell lennie a kutyának. 
Aki nem rámenős kutyákat tenyészt, árt a munkakutya-tenyésztésnek és az 

állatvédelemnek egyaránt. Évtizedekig uralkodott általános nézetként, hogy a 
munkakutya életének első évében ne találkozzon dúvaddal, mert rászokik a 
kemény fogásra, a haszonvad-elhozásnál megropogtatja és kikezdi a vadat, 

azonban az ettől való félelem alaptalan.  
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e) Intelligencia, tanulékonyság. Kevesebb gondot jelent, mint a 

nyomkeresés és az idegrendszer, mert kimondottan buta vadászkutyák ma 
már viszonylag ritkák. Bizonyára az egyik gyorsabban tanul, mint a másik. 

Egyiknek kevesebb tapasztalatra van szüksége ahhoz, mi okoz neki kellemes 
érzést, mint társának, de nem mindig lehet a fiatalkorban erről biztos 
következtetéseket levonni. A kanok sokszor butábbnak tűnnek, mint az 

érzékenyebb szukák, holott nem biztos, hogy azok. Nem mellékes az sem, 
hogy a kutya illik-e gazdájához! Úgy van ez - az ok maradjon nyitott kérdés - 
hogy egyik ember egyik kutyával azonnal jó kapcsolatba kerül, a másikkal az 

igazi jó kapcsolatért hónapokig birkózhat, és sokszor az egymáshoz nem illő 
karakterek között sohasem alakul ki 100%-os kapcsolat. Az első esetben a 

kutya különösen intelligensnek látszik. A valóságban az ellentét nem a kutya 
tanulékonyságán múlik, hanem a mi ügyetlenségünkön. A kutya 
tulajdonságait idegrendszere szerint kell kezelni. 

A nevelésben és kiképzésben sokkal fontosabb a tanulékonyságnál, hogy a 
vadászkutya villámgyorsan a pillanatnyi vadászati munkafajtákhoz 

alkalmazkodjék. Erre a képességre fordítsunk nagyobb figyelmet, mint arra, 
hogy a házban hogyan engedelmeskedik kívánságainknak. A kiképzés során 
a szükséges alapfogalmakat akkor is megtanulja, ha eleinte kicsit lassabban 

megy.  
 
f)  Az állási hajlam. Csaknem mindenfajta vizslában megvan. Nem 

ismertem még olyant, amely ezt a tulajdonságot nem örökölte volna, 
mindegy, melyik fajtára gondolok Más kérdés az, hogy melyik időpontban 

mutatkozik meg ez a hajlam. Semmi esetre sem jelentkezik az első vaddal 
való találkozáskor, még akkor sem, ha a vizsla a rendszeres mezőre járás 
ellenére növendék korában első esetben találkozik vaddal. A viselkedés 

egészen különböző és variálódik a kitartó állás és a vadba belerohanásig 
anélkül, hogy egy pillanatig is megtorpanna. Néhány alkalom után azonban 

eljön a nap, amikor a kutya az elhúzó vadat jelzi és állja is. Egyik már 4 
hónapos korában is megteszi, a másik csak 10 hónapos korban, vagy még 
több idő múlva. Az egyik „villámsújtottan" megáll és kitartóan áll, a másik 

rövid megállás után a negyedik sebességgel felzavarja a vadat és 100 m 
távolságra is űzi, a harmadik az „édes" szimat észlelésekor megnyúlik és 
lelassul, a negyedik csak lehasal, feszült izomzattal a vadra húz, amíg az fel 

nem kel. Az elmondottakból a lehetséges viselkedésformákból 10-12 hónapos 
korig biztos következtetéseket a későbbi vadmegállásra nem lehet levonni. 

Természetesen a kitartóan álló növendék jobb hajlamot mutat, mint a 
negyedik eset, ez azonban semmi esetre sem jelenti azt, hogy az utóbbi 
néhány héttel később nem mutat azonos teljesítményt. A későbbi biztos 

álláshoz elegendő, ha a kutya egyáltalán hajlamot mutat az állásra. Alig van 
másik tulajdonság, amely a kiképzés és vezetés által annyira befolyásolható, 
mint az állási hajlam. 

 
g)  Vízkedvelés. A vízkedvelés a munkakutya tulajdonságai közül nem 

hiányozhat még akkor sem, ha vannak olyan vadászterületek, amelyeken 
igazi vízi vadászat nem lehetséges. Szerencsére a mai vadászkutyáink közül 
alig van a víztől félő, emellett azonban ennél nagyobb számban vannak, 

amelyek víz hiányában a vizet nem ismerik. Bizonytalanok, mert nem 
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ismerik a vizet és nem ismerik a vízben való kajtatás célját. 

Messzemenően a legjobb módszer a víz megismertetéséhez egy másik jól 
dolgozó kutyával együtt dolgoztatni a vízben. Jó idő esetén ez már 

kölyökkorban is lehetséges, csak a fiatal kutyánkat ne erőltessük túl, illetve 
ügyeljünk arra, hogy sokat nem úsztassuk, mert az úszás különösen vízi 
növényzet között nagy fizikai megterhelést jelent és igen megerőltető. Ha van 

lehetőségünk a mintegy 6 hónapos növendéket egy jól úszó kutyával a vízhez 
szoktatni, hamarosan elmúlik minden félelme a víztől, és nemsokára 
ugyanolyan biztonsággal mozog a vízben, mint a szárazföldön. Ilyen 

lehetőség hiányában ezt elmulasztjuk, akkor az éves kutyával júniusban, 
júliusban más módon kell megértetni, hogy a víz nem okoz kellemetlenséget, 

sőt ellenkezőleg, kellemes örömöt okoz.  
 
h) Kitartás és gyorsaság. E két tulajdonság nélkül a kutya 

teljesítményének értéke erősen csökken. Míg a kisebb gyorsaság kevésbé 
jelentős, kitartás nélkül azonban a kutya nem lehet teljes értékű. Már a 

vadászaton a kereső munkában is bosszantó, ha a kutya egyórai munka 
után kimerültén a vadász mögött vonszolja magát, és már semmi módon 
nem küldhető el keresni. Még ennél is elkeserítőbb, ha a kutya a vadászaton 

a sebzetten menekülő vadat nem képes követni a csupán, hajszában nem 
képes elfogni a sebzett nyulat vagy rókát és azt lefojtva gazdájához vinni. A 
kitartás és gyorsaság feltétele a jó testfelépítés, jó erős szív, jó tüdővel. Nem a 

külső szépség a döntő, hanem az, hogy ne forduljanak elő olyan hibák, 
amelyek a teljesítményt befolyásolják.  

A fiatal szervezet fejlődése nagymértékben a takarmányozástól és a 
mozgástól függ. Egy szervezetet teljesítőképes belső és külső szervekkel 
felnevelni az állandó és rendszeres mozgással lehet. Ezt kielégítő 

mennyiségben csak a vadászterületen találja meg a kutya. A viszonyok 
változatosak, állandóan különböző mértékben megerőltetőek és ez alapján 

egészségesek és hasznosak a kutya számára. A pórázon sétáltatásnak nincs 
értéke, és a kerékpár melletti futtatás forgalommentes utakon is csak 
szükséges helyettesítése a területen szabadon keresésnek. A 

kölyökkutyánkat már 3-5 hónapos korban minden lehetőséget kihasználva 
egészen a kifejlődésig magunkkal kell vinni a területre. Hogy eközben az 
intelligencia, orrhasználat, csapabiztonság és magabiztosság egészen 

másképpen fejlődik, mint olyan állatnál, amely egészen fiatal korában a 
kennelt, az udvart el nem hagyja, egészen bizonyos. Emellett hasznos a 

növendéket egy másik hasonló korú pajtással együtt tartani, hogy 
lehetőségük legyen a kennelben, udvaron, kertben kedvükre játszani, 
kitombolni magukat.                                                                           

 
i) Keresés. Hogy a végén említem meg a keresést, nem azért történik, mert 
kisebb értékű, mint bármely más tulajdonság, hanem azért, mert mai 

kutyáinkban oly mértékben van jelen, hogy a gyakorlati vadászathoz 
elegendő. A jó keresés nemcsak a vadászati eredményt növeli, hanem 

szépséget és vadászias élményt is jelent. A munkakutya ne mutasson 
fergeteges keresést. A keresés annál magasabbra értékelendő, ahogyan - a 
szélet kihasználásával - lekeresi a területet anélkül, hogy kihagyná a 

területen található vadat. A kutya mozgásán látni kell, hogy vadat keres és 
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nemcsak fut. A gyors és kitartó futás csak része, előfeltétele a jó keresésnek. 

A további keresésnél figyelembe kell venni a kutya fejtartását. Döntő érték a 
találni akarás, a levegő állandó szimatolása vadszimat után és végül a találni 

tudás. 
A kiképzésnél helyes a kutyát futni hagyni. A kutya röviden tartásával nem 
javítjuk a keresést. Sípolással és hívással úgysem uralhatjuk a növendéket, 

csak elrontjuk a nem kiképzett kutyát és rászoktatjuk a kiabálásunkra, azt 
annyira megszokja, hogy végül már nem is hallja hangunkat („Megsiketül." 
„Nagyothalló lesz.") Feladatunk annyi, hogy a kutyát a tervszerűségre és a 

szél kihasználására szoktassuk. A legegyszerűbben, de legbiztosabban a 
jobbra-balra-keresztben keresést úgy segítjük, ha magunk is jobbra-balra 

járunk, ha a kutya tőlünk jobb felé halad, forduljunk balra és fordítva. A 
fordulást mindig akkor végezzük, ha a kutya kb. a 80 m távolságot elérte. A 
kutya, amikor gazdáját távolodni látja, hamarosan fordulni fog. 

Természetesen a terepviszonyokhoz alkalmazkodni kell, hogy a kutya a terep 
fedettségének megfelelően tudjon keresni. Ezzel a módszerrel a keresztbe 

keresést tanítjuk, továbbá a kutya megtanul önkéntelenül figyelni gazdájára, 
amivel az együttműködést alapozzuk. A további gyakorlásoknál a keresést 
ilyen módon javítjuk. 

Az első gyakorlatokat csak jó széllel kezdjük, azaz a menetirány mindig 
széllel szemben legyen. Ha lehet, keressünk olyan területet, ahol a kutya 
vadat is talál. Rövid idő alatt megtanulja, felfogja a célt és napról napra 

tudatosabb lesz a keresésben. 
Az úgynevezett falkavezéreknél vagy túl heves vérmérsékletű kutyáknál 

előfordulhat, hogy a növendék nem törődik gazdájával és a keresésben 
önállósítja magát. Ilyenkor minél távolabb igyekszik keresni gazdájától - 
legtöbbször tervszerűtlenül -, vezetőjével való minden összeköttetés, 

kapcsolat nélkül, tervszerűtlenül rohangál. Minden sípszó és hívás a 
kiképzetten kutyánál nemcsak eredménytelen, hanem káros is. Tanácsolom, 

hogy ilyenkor előbb az összetartozás érzését erősítsük úgy, hogy naponta 
órák hosszat foglalkozzunk a kutyával, sokat vele lenni, személyesen etetni 
és másokat távol tartani tőle. Utána megkísérelhetjük a területen a kutyát 

úgy becsalni, hogy magunk lefekszünk vagy elbújunk úgy, hogy kikerüljünk 
látómezejéből, ha nagyon messzire elmenne. Némelyik ilyenkor azonnal 
megkezdi keresni gazdáját és visszajön. Ha nincs eredmény, a további 

gyakorlását fel kell függeszteni az alapkiképzés végére. 
A kiképzés eredményessége a szorgalmas gyakorlás mellett szinte kizárólag 

attól függ, hogy a kiképző mennyire tudja magát beleélni a növendék 
„lelkivilágába”. 
A kényszer szükségességét ismételten hangsúlyozni kell, azonban felmerül a 

kérdés: 
a) miért szükséges a kényszer? 
b) mit értünk kényszer alatt? 

 
a) A kérdésre egyszerűen a biológia felel. A csoportállatokban kialakuló 

rangsorviszonyok is kényszer útján alakulnak ki. A csoportban a rangsor 
szerint elfoglalt helyet harc árán szerzik meg a csoport tagjai. Ez megfelel a 
kutya természetének. Az utolsó a rangsorban (omegakutya) mindig harc 

nélkül lesz feltehetően puhább, az ösztöneit lassabban követi, kevesebb 
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kényszerítésre van szüksége az ember kívánságának teljesítéséhez. A rangsor 

közepén elhelyezkedő, fölötte vagy legfölül elhelyezkedő kutyák (alfakutyák), 
mint munkakutyák sokkal értékesebbek, bár erősebben kell kényszeríteni a 

kívánt munka megbízható teljesítéséhez.  
b) A laikusok körében még ma is azt gondolják, hogy a kényszer az 

dorongot, korbácsot, éneztetést jelent. Már a póráz használata is 

kényszerítés. A póráz megakadályozza a kutyát a gazdától való 
eltávolodásban, és arra kényszeríti, hogy gazdájával maradjon. A kemény 
tiltó parancs „Pfuj!” a következő fokozat. A szöges nyakörv, mint kényszerítő 

eszköz szinte minden kutyánál nélkülözhetetlen, sok előnyt nyújt. 
Használatát a kutya érzékenységéhez kell szabni. 

Ugyanez vonatkozik a vessző vagy keményebb kutyánál - a korbácsra. 
Mindkettő a kiképzésnél csak egy ütéshez kell, az ütés erősségét mindig a 
kutya keménységéhez kell igazítani. A tapasztalt kiképzőknek rendelkezésére 

áll az elektromos nyakörv (Teletakt), arra az esetre, ha az engedelmességet 
más módon nem tudja elérni. 

Csak ilyen kényszerítő eszközökkel tudjuk abszolút következetességgel 
akaratunkat a kutyára kényszeríteni. Dorong és a verés nem tartoznak az 
eszközök közé. 

 
Megértetés ember és kutya között 
A hely, ahol kezdetben a kiképzés történik, nem kell mindenképpen 

szobának lennie. Éppen olyan jó egy körülzárt hely vagy udvar, mint a szoba, 
ahonnan a kutya nem szökhet meg és nem vonhatja ki magát a kiképző 

hatásköréből. Nem kell fedett helynek lennie, ha az időjárás nem akadályoz 
bennünket és a kiképzési eszközök kéznél vannak. E hely ne legyen túl kicsi, 
mert a kutyával való járáshoz kell egy bizonyos távolság, ahol haladhatunk, 

vagy az elhozás, a hasalás gyakorlásához is bizonyos távolság a kiképző és a 
kutya között szükséges. Tehát, ha nincs 30-40 m2 nagyságú fedett terep, 

akkor egy zárt udvar, kert, gyümölcsös is megfelelő. Két dolog fontos: 
1. a kutya figyelmét ne vonja el semmi a kiképző helyen, 
2. a kutyának ne legyen lehetősége, hogy meneküléssel kivonja magát a 

kiképzője hatása alól. 
 
A kutyával azonban a kiképzés során kezdettől fogva érzékeltetni kell, hogy a 

gazda hatalmát tisztelni kell. Tapasztalnia kell, hogy nemcsak a pórázon, 
hanem szabadon sem vonhatja ki magát a gazda hatalma alól. Ehhez 

szükséges a kiképzésben a zárt, bekerített gyakorlóhely, ahonnan a kutya 
nem szökhet meg. Amikor az egyes feladatok főleg, az elhozás és a hasalás, a 
rövid és hosszú pórázon korrekt kivitelezésben megy, akkor gyakorlók zárt 

helyen póráz nélkül szabadon.  
A kutya korának meghatározása a kiképzés megkezdéséhez nagyon nehéz. 
Kívánatos bizonyos fizikai és „szellemi" érettség. A bekövetkezés különböző, 

általában a 10 hónapos kor betöltése után, néha később. A 18 hónapos 
koron túl igen sok többletmunka szükséges, sokszor dupla munka, és ha 30 

hónapon felüli a kutya, a sok munka is alig hoz teljes sikert. Általában abból 
indulhatunk ki, hogy a kiképzésre alkalmas kor a 8 és 30 hónapos kor 
között van, a legkedvezőbb kor a 8-12 hónapos kor között van. Aki jó 

eredménnyel akar kutyát kiképezni, annak akarat, nyugalom, türelem, 
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kitartás és szívósságra van szüksége. Döntő jelentőségű minden 

gyakorlatnak az állandó ismétlése. A kutya nem tanul elvont 
meggondolásokból, hanem tapasztalatokból.  

Szavainkat a kutya egyáltalán nem érti. Számára a tónusnak van 
jelentősége. Ha a kutyának kedves tónusban mondom: „Te átkozott dog”, úgy 
ezt „dicséretet” farokcsóválással fogja nyugtázni, de ha mérgesen kiáltok rá: 

„Te aranyos fickó”, ijedten fog reagálni behúzott farokkal. A szavak tehát 
egyenlő értékűek. Állandó ismétlés után a kutya a „disznósült” szóra 
ugyanúgy le fog ülni, mint az „Ülj!” parancsra. Csak sokszori ismétlés után 

lesznek a parancsok a kutya számára fogalommá („Ülj”", „Hozd!" stb.). 
A cél az alapkiképzésnél – ezt nem lehet eleget hangsúlyozni  – nemcsak az 

egyes viselkedési formák megtanulása, hanem elsősorban a hiánytalan 
alárendelés, engedelmesség. Mindezt annál gyorsabban érjük el, ha az 
alapelveket figyelembe vesszük, éspedig: 

1. a kutya „fejével gondolkodni” (és minden hibánál, amit a kutya elkövet, 
magamat kérdezem „milyen hibát követtem el én?”), 

2. villámgyors reagálás minden helyes és helytelen megnyilvánulásra, 
3. következetesen megkövetelni a végrehajtást. 
A kiképzés és vezetéshez rendelkezésünkre álló kényszerítő eszközök 

különböző erővel hatnak. Kezdjük a „Pfuj!”, és a mérges tónussal, és 
befejezzük  a szöges nyakörvvel. Verést sem az alapkiképzésnél, sem a 
vezetésnél nem ismerünk. Aki kutyáját veri, maga érdemli a verést 

tízszeresen, egy kivétellel: ha a kutya a gazdáját megtámadja.  
 

Kiképzési és vezetési hibák 
A legtöbb kutyát már a kiképzés előtt helytelenül nevelik, a legtöbbször 
környezetükkel nem ismerkedtek meg kellően, így nincs önállóságuk vagy 

ellenkezőleg, falkavezérré nevelődött, nem ismeri el gazdája rangelsőbbségét. 
Következetes kiképzéssel és vezetéssel némely hiba kijavítható. A 

tapasztalatlan kiképző akaratlanul is elkövet ismétlődő hibákat, amelyek 
közül a következőkben a leggyakoribbakat foglalom össze:  
 

 
helytelen helyes 

a) A behíváskor  a kutya felé menni, 

vagy éppen utánafutni, őt 
fenyegetni, megfélemlíteni 

 

Elfelé menni, leguggolni vagy elbújni, 

barátságosan hívni és dicsérni 

b)  Kölyköket kiképezni Fiatal kutyákat a kiképzési korig diplomatikusan 

kezelni, úgy nevelni, hogy rossz szokásokat ne 

vegyenek fel 
 

c)   Kiképzésben póráz nélkül  

      tartani a kutyát 

Minden gyakorlatot alaposan pórázon gyakorolni 

addig, amíg maradéktalanul megy, utána zárt 

helyen (udvar), szabadon, hosszú pórázon és csak 

fokozatosan átmenni a teljesen szabadon végzett 

munkához (a kutya sohasem érezheti, hogy 
kiképzője hatalma alól kivonhatja magát. A póráz 

jelentősége sokkal nagyobb, mint ahogy sokan 

gondolják.) 
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d)  Az egyes feladatoknál túl gyorsan 

haladni (a második lépést az első 

előtt megtenni) 

Mindig ismételni! A következő lépcsővel csak 

akkor kezdeni, amikor az előző már hibátlanul 

megy 

 

e)   Az egyes gyakorlatokat túl hosszúra 
nyújtani 

Tudni, mikor kell abbahagyni, sokat dicsér-ni! A 
feszültséget feloldani, sok változatosságot, 

többször lazítani. Minél keményebb a 

kényszerítés, annál több lazítást az érzékeny 

kutyáknál 

 
f) Az első gyakorlatozásnál megtűrni a 

zavarásokat    

Naponta gyakorolni. Kezdetben kerülni a 

zavarásokat, később tudatosan keresni 

 

g)  Következetlenség (kényelmesség) A kiképzőnek mindig igaza legyen 

 

h) Kényszer olyan helyen, ahol 
helytelen a kényszer (vércsapa, víz) 

Kényszeríteni a növendék koncentrálását, 
diplomatikusnak lenni, ahol a kutyát nem lehet 

kényszeríteni 

 

i) Korai kényszer, kevés kényszer, túl 

sok kényszer felszabadítás nélkül 
(túldresszírozás). Rosszul 

alkalmazott kényszer (emberi 

gondolkodás szerint), kényszer 

sikeres munka után 

 

Mindig figyelembe venni, hogy a kutya másképp 

„gondolkozik", mint az ember. „Kutyául” 
gondolkodni, minden hibánál magamban keresni 

a hibát 

j) Az elkövetett hiba után 
természetesnek venni a hibát. 

Elmulasztani a dicséretet, amikor 

megérdemelt 

 

A hiba elkövetésénél feltétlenül korrigálni, sikeres 
végrehajtás után dicsérni és örülni 

 

k)  A kiképző saját hangulata szerint 
foglalkozik a kutyával 

Nem mérgelődve a kutyához menni, föloldva, 
kiegyensúlyozottan dolgozzunk 

 

l)  Etetni gyakorlás előtt Éhes maradjon a kutya a foglalkozás végéig, a tele 

has nem szívesen „tanul” 

 

m) Hangoskodás, kiabálás a kiképzés  
alatt 

Halkan, de határozottan mondjuk a parancsokat                   

 

A legfontosabb parancsok (hangjelek, kézjelek) 
Már fentebb hangsúlyoztuk, hogy a kutya az egyes szavakat emberi 

értelemben nem érti, csak hosszú gyakorlás, ismétlés után tanulja meg, hogy 
egy bizonyos hangjelre bizonyos cselekedetet kívánunk tőle. 
Fontos, hogy egy feladat gyakorlásánál mindig ugyanazt a hangjelet 

használjuk. Ha 6 hétig az elhozás gyakorlásánál az „Apport” parancsot 
használjuk és hirtelen a „Hozd" parancsot adjuk, úgy ezzel a paranccsal 
szemben a kutya értetlenül áll, mert az elhozást az „apport" szóra tanulta 

meg és nem a „Hozd!” parancsra. Alapvető ezért, hogy egy-egy feladat 
elvégzésére mindig ugyanazt a parancsot használjuk. Kifejezésre kell juttatni, 

hogy nemcsak a szó, hanem az azonos hangsúlyozás, kiejtés és hangerősség 
is fontos. 
Másodsorban fontos, hogy a hangjel legyen rövid, hatásos (a kutya fülének) 

és hangzásában különbözzön más parancsoktól, hogy az „Apport!” vagy a 
„Hozd!” parancsot részesítik előnyben, ízlés dolga.  
Csaknem minden hangjelhez tartozik egy kézjel is. Minden kiképző 
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öntudatlanul is kézjelekkel fog dolgozni, azaz bizonyos gyakorlatoknál 

azonos testtartásban, azonos mozdulatokat fog végezni, amelyekre a kutya 
éppen jól vagy még jobban reagál, mint a hangjelre. Hogy a kutyák mennyire 

sokoldalúan figyelnek mozdulatainkra, jól megfigyelhetjük a foglalkozás 
közben. Sok ismétlődés által fölismeri az öntudatlan mozdulatainkból, hogy 
kifelé megyünk, ahová tapasztalatai szerint velünk jöhet. Ezt a 

megfigyelőképességet használjuk ki a kiképzésnél és vezetésnél, amennyire 
csak lehetséges, kapcsoljunk tudatosan minden hangjelhez egy kézjelet, 
fokozatosan hagyjuk el a hangjelet és csak a kézjellel dolgozzunk. 

 
Parancs szó Kézjel 

„Lábhoz” Rövid feléfordulás, szükség esetén mancsaira 

lépés. 

„Ül” Jobb mutatóujjunk felemelése a kutya felé 

fordulva. 

„Dropp” (hasalás) Előre rézsútosan tartott kar lefelé néző tenyérrel. 

„Ide” Megállni és felemelt karunkkal lefelé inteni. 

Hosszú sípszó a sima síppal. Mutatóujjunkkal 
az elhozandó tárgy felé mutatunk 

„Hozd” Mutatóujjunkkal az elhozandó tárgy felé 

mutatunk 

„Ereszd” Megfogjuk az elhozott tárgyat  

„Keresd, előre” Intés az alkarunkkal  

„Elveszett, keresd” Kezünket csípőre tesszük.                

„Keresd, csapázz” Mutatóujjunkkal mutatjuk a csapát. 

„Ugass” Lefelé fordított tenyerünkkel az ujjúnkat 

becsukjuk és kinyitjuk. 

„Bakhoz” A csapairány felé fordulva, a csapára tett 

kezünkkel mutassunk a csapa irányába. 

„Keresd” (hajtatás) Karunkkal a sűrű felé intünk. 

„Állj” (elnyújtva)  

„Marad! Helyeden”  

(elfektetéskor) 

Ferdén lefelé tartott kar tenyérrel lefelé. 

 

 
 Az idő előre haladtával a hangjelet elhagyhatjuk és csak kézjelekkel 

dolgozunk. Pl. az ültetésnél, a hasalásnál, elfektetésnél, kajtatásnál. (A 
hangnélküliség igen fontos.) Ezek mellett a parancsok mellett még különböző 
szavakat mondhatunk a kutyának pl. a vércsapa munkánál. 

 
Fontos technikai segédeszközök 
A kiképzéshez különböző segédeszközök használata nagy jelentőségű.  

A póráz - a legfontosabb eszköz. Az alapkiképzésnél minden feladatnál 
nélkülözhetetlen, mert már a kezdetén tudatosítani kell a kutyával, hogy 

megszökni nem lehet, a gazda hatása alól nem vonhatja ki magát. Kell egy 
rövid, kb. 2 m hosszú és egy 15 m hosszú vékony vezeték.  
Szöges nyakörv - a kereskedelemben kapható, részekből összeállított fém 

fojtóöv a legjobb. Néhány elem kivételével rövidíthető vagy hozzáadásával 
hosszabbítható a kutya nagyságának megfelelően. 

A síp - különösen a dupla hangú, szaruból készült síp ajánlható, amely az 
egyik oldalán sima éles hangot ad, a másik végén pedig a sípban lévő kis 
golyócska segítségével trillázó hangot ad (Triller). Beszerzésénél vigyázzanak, 

hogy ha kisebb erővel fújjuk, finom hangot, ha erősebben fújjuk, akkor 
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erőteljesebb hangot kapunk. 

Minél finomabb hanghoz szoktatjuk a kiképzés alatt a kutyát, annál kevésbé 
áll fenn annak veszélye, hogy a kutya sípszóra vagy más parancsra nem 

reagál (megsüketül). 
Könnyű apportfa - az első elhozási gyakorlatokhoz használjuk. A kiképző 
maga készíti el. Egy 3-5 cm átmérőjű henger alakú fát bevonunk bármi 

puhább anyaggal (szalma, sás, rongy, nyúl-, macskabőr, fácánszárny stb.), 
spárgával a közepén és a két végén a fára erősítjük.  
A nehéz apportfa - a nagyobb kutyák számára nélkülözhetetlen. A 

kereskedésben kapható eszköz cserélhető fa- és fémnehezékekkel készül, 
amelyek segítségével az eszköz súlya l-től 6-7 kg-ig növelhető. (Nálunk 

kereskedésben nem kapható, ezért magunknak kell elkészíteni.)  
A vérebvezeték - az alapkiképzéshez még nem szükséges, de hozzátartozik a 
kiképző felszereléséhez, jó, ha egy darabból van, nem összevarrott, legalább 

6-10 m hosszú legyen. 
Az eddig említetteken kívül még a következő fontos eszközöket ajánlom:  

A csúzli - a kutya váratlan megbüntetéséhez a hatótávolsága miatt is kitűnő 
eszköz. Kitűnően alkalmazható a kennelben a vonyítás, ugatás 
megszüntetésére, a helytelen cselekedetekkor is, ha sikerül a kutyát abban a 

pillanatban eltalálni, amikor a helytelen cselekedetet akarja elkövetni. Arra 
azonban ügyeljünk, hogy szemközt ne lőjünk! 
Kitömött bőrök - a nyúl-, a macska-, rókabőrök kitömésével változatossá 

tehetjük az elhozási gyakorlatokat. Ezzel rászoktathatjuk a változatos 
tárgyak elhozására.  

A korbács vagy vessző - puha, érzékeny kutyáknál szükségtelen. Kemény 
kutyáknál használható. A kiképzésben csaknem minden esetben elegendő 
egy könnyű, kisujjnyi vastag 80-100 cm hosszú vessző. 

A bőrrel bevont lánc - olyan kutyáknál fontos, amelyek hajlamosak a póráz 
elrágására. Notóriusoknál nélkülözhetetlen. Ha ugyanis a kutya egyszer is 

tapasztalta, hogy egy bőrpórázt könnyen elharaphat, olyan tökéletes 
„szabaduló művész” lesz, hogy akár egy harapással már kiszabadítja magát. 
Vannak kutyák, amelyek az elhozásnál bátortalanul viselkednek és a könnyű 

apportfától a nehéz fához való átmenetnél a nehéz fára nehezen térnek át; 
mert a súlykülönbség nagy. Ha ezt nem gyakoroljuk be alaposan, könnyen 
előfordul, hogy a nehezebb nyulat eldobja. Ezért az apportfát is fokozatosan 

nehezítjük. 
 

A horgászbot 
Az eszköz egy 3-4 m hosszú, kevésbé hajlékony botból és egy ugyanolyan 
hosszú perlonzsinórból áll. A zsinór egyik végét a bothoz erősítjük, másik 

végére egy kisebb karabínert erősítünk. Ehhez készítünk rongyból labdát, 
bőrrel bevonva, de lehet ugyanaz egy fadarab, ugyancsak szőrmés vad, 
macska gereznájából bevonva, amelyre egy hurkot erősítünk, hogy a zsinór 

végén lévő karabínerhez akaszthassuk. Ha nem csak otthon kívánjuk 
használni, akkor készítsünk egy 3 részre szétszedhető és összerakható botot, 

így könnyebb lesz a szállítása! 
Ezzel az egyszerűnek tűnő szerkezettel a kölyökkortól, egészen kész kutya 
koráig is sokoldalú gyakorlatot végezhetünk. A trükk abból áll, hogy a 

zsinórra függesztett tárgyat a földön körbe, vagy cikcakkosan ide-oda 
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mozgatjuk, vagy bizonyos magasságban is megtehetjük ezt. A mozgó, a 

kutyától távolodó tárgy a kutyából kiváltja a hajszolási ösztönt. Erre épül fel 
minden gyakorlat. 

a) Vigyük a tárgyat körbe a zsinóron, a kölyök rövid idő alatt 
megtanulja azt követni. Nagy örömet okoz neki. Egy darabig az orra előtt 
vihetjük, majd oldalt, majd visszafelé fordíthatjuk. A kölyök nemcsak fut, 

hanem fordul, ugrik, fékez, tehát folyamatosan változó irányú mozgásban 
van. Ha sikerül neki a tárgyat megfogni, amire bizonyos idő után lehetőséget 
adunk, kicsit játszhat vele. Érzékeny kölyköknél a zsinóron húzhatjuk a 

tárgyat és dicséret közben biztathatjuk a fogásra, hogy ne engedje el, amivel 
a birtoklási ösztönét erősíthetjük. A győztes mindig a kutya maradjon. 

Ezáltal önbizalmát erősítjük. 7-10 hetes korban már egyrészt 
megfigyelhetjük a különböző viselkedést a fogásban, az üldözésben, másrészt 
az állási hajlamban is. 

b)  A kutya a tárgyat megfogta, kis ideig játszott vele, úgy egy nyújtott 
„Ereszd!” paranccsal elveszem úgy, hogy ne húzzuk ellenkező irányban a 

tárgyat. Később az elhozás tanításánál a parancsra minden segítség nélkül 
kell kinyitnia száját és a tárgyat engednie. Az eleresztést a fiatal kutyánál 3-
10 hónapos korig nem mindig könnyű elérni, de kis kényszerítéssel, 

következetességgel elérhető, és így egy fegyelmi gyakorlatot is összekötünk a 
futó tárggyal. 

c) Nyolc hónapos kor után már fegyelmi gyakorlatot is 

összekapcsolhatunk. Pl. ülve maradás, amíg a tárgy mozog: a kutya ül a 
kiképző mellett. A kiképző, ha van segítő, akkor az, mozgatja a tárgyat. A 

növendék nem hagyhatja el a helyét. Ez már magasfokú önuralmat és 
fegyelmet, engedelmességet követel, és ez a gyakorlat éppen ezért nagyon 
fontos. Parancsra üldözheti a tárgyat  

d) Amikor a kutya már ismeri a hasalást (hangra, sípszóra), 
megtanulja a futás közbeni hasalást a parancsokra.  

e) Ha a kutya ismeri már a tárgy üldözését és azt örömmel csinálja, 
kitűnő eszköz a kutyát a vízhez szoktatni.  

f) Az ugrást a kutyák többsége minden segítőeszköz nélkül is gyorsan 

megtanulja, mert az ugrás örömet okoz neki. Még könnyebb, ha a tárgyat a 
zsinóron egy akadály mögé lendítjük, ahol az akadály magasságát 
fokozatosan emelhetjük is. Egy évnél fiatalabb kutyáknál tartsunk mértéket. 

Egy-két ugrás naponta elviselhető, jobb, ha ezeket az ugrásgyakorlatokat 
hetenként csak kétszer csináljuk. 

 
Az elektromos nyakörv (teletakt)  
A készülék arra ad módot, hogy a kutyára kb. 100 - 800 m távolságra 

elektromos áramütést mérjünk. Ez azt jelenti, hogy a hosszú vezetéken és 
lőtávolságon kívül is hatást gyakorolhatunk a kutyára. A gyors változások 
korában élünk és a technika gyorsan halad. A teletakt készülék is 

tökéletesedett, amivel nőtt a túl gyors és korai alkalmazásának veszélye. Ezt 
a veszélyt csak tanulással lehet csökkenteni. Valóságban a készüléket 

szélesebb körben alkalmazták, mint amire ismeretekkel rendelkeztek.  
1. A technika fejlődését nem tudjuk megállítani, mindegy, hogy 

egyetértünk-e vagy sem. Emiatt a teletakt készüléket is egyre többet fogják 

használni. 
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2. A teletakt készülék egy igen jó segédeszköz a kutyában a felismerést 

megszilárdítani, hogy a gazda hatásköre úgymond határtalan. 
3. A teletakt készülék nem alkalmas az alapkiképzést bármilyen 

formában helyettesíteni, sokkal inkább a szabályszerű, következetes 
kiképzés, mint előzmény után hasznos eszköz. 

4.  A tapasztalatlan, fegyelmezetlen kiképző kezében olyan a készülék, 

mint a „majom kezében a borotva". 
Aki nem szereti kimondottan a kutyát és nem érti igazán a kutya pszichéjét, 
ne használja a készüléket. Egyesületek, klubok és kiképzőiskolák a 

legmodernebb készüléket szerezzék be, de ne kölcsönözzék válogatás nélkül 
tagjaiknak. Alapvetően maradjon egy kézben és csak a tapasztalt kiképző 

használja, a tapasztalatlanabb kutyatulajdonos jelenlétében. 
Ha a készüléket használni akarod, tartsd be a következő útmutatásokat: 
1. A készülék nem kiképzési eszköz, csak segédeszköz a tanultak 

megerősítéséhez. Az alkalmazás előfeltétele a kutya szilárd idegrendszere és 
a kiképző tapasztalata. 

2. Alkalmazásának előfeltétele az alapos, következetes alapkiképzés, 
elsősorban a hasalás távolban is. Csak olyan parancsokat lehet a 
készülékkel megszilárdítani, amelyeket a kutya hibátlanul ismer. 

3. A teletakt utánzatot legalább két hétig folyamatosan kell viselnie a 
nyakörv használata előtt, hogy a kutya az áramütést ne a készülékkel 
kapcsolja össze. Többször vegyük le, de azonnal tegyük is vissza, hogy ne 

tűnjön fel, hogy később a valódi készülékkel kicseréljük. Ennél a csalásnál a 
cserélés helyét is cseréljük (kennel, autó, vadászterület). Sikeres használat 

után ne vegyük le azonnal a készüléket. 
4. A kutyának az impulzust a paranccsal kell összekötnie, ne a készülékkel 
vagy a vaddal. 

5. Tanácsos vad nélküli gyakorlatokat is végrehajtani a készülékkel a vadnál 
való alkalmazás előtt. A következő módon: egy hozzáértő segítő pórázon 

vezeti a kutyát, és egy bizonyos távolság után a kiképző a hasalás parancsot 
(pl.: síppal) adja. Ha a kutya nem hasal villámgyorsan, a gombot megnyomja. 
A gyors hasalást a segítő hajtja végre ezután a kutyával. 

6. Parancs és beavatkozás a készülékkel mindig a következő sorrendben 
történjen: parancs - impulzus (utóbbi csak akkor, ha a kutya a parancsot 
nem teljesíti) sorrendben és semmiképpen sem fordítva. 

7. A készülék alkalmas: 
a) egy megértett parancs végrehajtását kikövetelni, pl. a sípjelre nem hasal le 

a vadüldözésnél; 
b) a nem kívánatos, káros cselekedetekről leszoktatásra (pl. baromfiüldözés).  
Legfontosabb követelmények: 

a) a készülékkel elért engedelmesség ne befolyásolja a vadászaton szükséges 
fontos tulajdonságokat (önállóság, keresni akarás, követési hajlam); 
b) a készülék alkalmazása mellett minden körülmények között is meg kell 

őrizni a kutya bizalmát gazdájához és a gazda érzését a kutya iránt. 
 

Pórázon vezetés, követés 
A vadászkutya egész életén át nagyjelentőségű a pórázon követés. A pórázon 
nem vezethető kutya nemcsak rossz benyomást kelt, hanem zavarja gazdáját 

számtalan alkalommal, nem utolsósorban a vadászaton is. Amint ennél az 
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első engedelmességi gyakorlatnál a gazda és kutya közötti magatartás 

alapjait rakjuk le, igen gondosan kell eljárni. Már itt meg kell a kutyának 
100%-os gazdára koncentrálást tanulnia és tapasztalnia, hogy ebben nincs 

kompromisszum. A hibátlan pórázon követés előfeltétele a szabadon 
követésnek láb mellett, melynek a vadászaton rendkívüli jelentősége van. 
a) A feladat címszavas tagolása a gyakorláshoz: 

1. A gyakorlás helye: zárt udvar. 
2. Eszközök: szöges nyakörv, rövid póráz, vékony, könnyű vessző 
3. A gyakorlás fokozatai: 

a) az udvaron a kutya a vezető bal oldalán fal, kerítés mellett megy. 
b) megfordítva, a kutya megy kívül. 

c) szabadban egy akadály mellett (kerítés, árok, bokrok, fák, karó). 
d) szabadban akadályok nélkül. 
e) gyors és változó tempóban. 

f) mint előbb, jobbra-balra fordulással.                                                   
4. Gyakorlás időtartama: kb. 10 perc, szabadon engedés dicsérettel. 

5. Beavatkozás: húzás a szöges örvön, fej előtt a vesszővel fenyegetni, 
mancsára lépés hirtelen fordulással. 
Parancs: „Lábhoz!" 

6. Pszichológia: a kutyával tapasztaltatni mi az előnyös számára. Az erősebb 
és gyengébb beavatkozást váltakozva. 
7. Alapvető: a kutyát kényszeríteni a gazdára koncentrálni. A kutya a 

fegyelem első fokozatát tanulja, felismeri, hogy a gazda akaratát teljesíteni 
számára előnyös. Ezért ne követeljünk olyat, amit nem tudunk végrehajtani. 

 
Az ültetés 
A gyakorlás már a pórázon követés tanulásával indulhat, a legegyszerűbb 

feladat a megtanulandók közül. Kezdő kiképzőnek való. Amíg az elhozás 
tanítása már „segédi", a hasalás korrekt megtanítása már mesteri feladat. 

a) A feladat címszavas tagolása a gyakorláshoz: 
1. A gyakorlás helye: zárt helyen, szabadban, zavarásokkal.  
2. Eszközök: szöges örv, rövid és hosszú póráz, könnyű vessző.  

3. Gyakorlás fokozatai: 
a) Jobb kézzel fogjuk a pórázt, bal kézzel az ágyéktájon lenyomjuk a 
kutyát. 

Hangjel: (parancs) „Ül!" 
b) Erősebb ráhatásként ütés a farra. 

c) Egy percig ülni hagyni, pórázt magasra tartani és a kutya körül menni. 
d) „Ide!" - behívás, vagy halk sima sípszóval, majd dicséret. 
e) Ismétlés változatos ültetéssel. 

f) „Ül!" - pórázt elengedni. A kiképző eltávolodik. „Ide!", halk füttyjel. 
g) Ugyanazok a gyakorlatok szabadban később hosszú pórázon. 
h) Gyakorlás 10 percig, utána dicséret és szabad keresés. 

 
Az elhozás 

Még mindig vannak vadászok és kiképzők, akik azt hiszik, hogy kutyájukkal 
játszva is elsajátíthatják az elhozást. Büszkék arra, ha a 6 hónapos 
növendék kutya egy eldobott labdát, botot, vagy akár egy vadat is odahord 

gazdájához. Igen, ha ezzel csak az elhozási hajlamot akarják vizsgálni, 
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minden rendben volna, de azt gondolják, a vadászaton is megfelelő lesz 

kutyájuk. Ezer kutya közül alig akad egy megbízható, minden vadat elhozó, 
ha az elhozás a kiképzésnél nem kényszerítéssel történt. Kényszer nélkül itt 

nem megy. Sem ezer ismétléssel, sem dicsérettel kedveskedő 
következetességgel nem lehet biztos eredmény elérni. Bizonyára vannak 
kutyák, amelyek játékos kiképzéssel is elhozzák a szárnyas vadat, vagy az 

üregi nyulat, de zavarás esetén már hibázik, ha egy szárnyasvad, vagy nyúl 
felkel, vagy lövés esik az elhozás közben. Rendszeresen, ha szokatlan vagy 
számára kellemetlen vadhoz jut (apró ragadozók, szalonka, róka, varjak stb.) 

nem veszi fel. 
 

a) a feladat címszavas tagolása a gyakorláshoz :     
1. Fogások a tárgy megfogatásánál. 
2. Tűri szájában a kiképző kesztyűs kezét. 

3. A kutya tűri a könnyű tárgyat és a nyúlbőrt. 
4. A kutya tartja a könnyű tárgyat és a nyúlbőrt 

5. Viszi a könnyű tárgyat és a nyúlbőrt. 
6. Ugyanezek a gyakorlatok a nehezebb elhozó fával. 
7. A kutya maga fogja meg a könnyű tárgyat, így napról napra erősítsük a 

kényszert. A kutyában minden elhozási kedvet elnyomtunk. Nem azért, mert 
akarja, hanem azért, mert teljesítenie kell az akaratunkat. Azt akarjuk 
elérni, hogy hagyja el a játékos elhozást és a vele járó helytelen viselkedési 

formákat (rágás, tépés, kikezdés, elásás stb.).  
8. Enyhébb és keményebb beavatkozás: 

a) ajkak szorítása 
b) fülcsípés 
c) hátulsó mancsokra lépés 

d) minden olyan beavatkozás, amelyre a kutya kinyitja száját (szöges 
nyakörv stb.). Az első hajlandóság a fogáshoz abban mutatkozik, hogy a 

száját kinyitja. Ennek első jelénél nagyon dicsérjük. Az első lépés a 
legnehezebb. Ez a következő gyakorlatokra is vonatkozik. Ezért az első lépést 
megkönnyíteni: ne legyen zavaró körülmény, a kutya ne legyen fáradt, 

minden segítés itt helyes. Csak röviden kényszeríteni. Lazító gyakorlatokat 
beiktatni, különösen olyanokat, amelyeket a kutya örömmel tesz. 
9. A kutya rövid távolságról a szája elé tartott tárgyat megfogja. A távolságot 

fokozatosan növelni. Fokozatosan lefelé tartjuk a tárgyat.  
10. Gyakorlás különböző tárgyakkal. Gyors felvételhez erősíteni a kényszert. 

Ne hagyjunk időt a meggondolásra. 
11. Hasalásból felvenni a tárgyat. 
12. Kihűlt vad és dúvad elhozása. 

13. Elhozás gyors tempóban, sűrűségből is. 
14. Nehezebb tárgyak elhozása. 
15. „Hopp" - az ugrás. 

16. Elhozás a vezető nyomán. 
17. Eszközök: Rövid és hosszú póráz, szöges örv, könnyű apportfa, kitömött 

gereznák, nyúl, macska róka stb. nehéz apportfa. 
Az elhozás gyakorlása sok fázisra oszlik. A következő fázisra csak akkor 
térünk át, ha az előtte lévő már jól megy. Csak akkor használhatjuk 

eredményesen a kényszerítést. 
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A hasalás („Dropp" , „Halt", „Down") 
Az egész kiképzés alfája és omegája a hasalás. Hogy a kutya minden 

helyzetben a hasalás parancsot hallva bármely távolságról hasaljon – csak 
egy mesterkiképző képes. 
A döntő az eredményes vizslavezetésben az alárendelés, az engedelmesség. 

Az a mód, ahogy minden helyzetben biztosan hasal, fokmérője az 
engedelmességének. A hasaltatással uralja a vezető kutyáját, és megóvhatja 
a szenvedélyességében elkövetett hibáktól. A hasaltatással hiánytalanul 

kézben tudja tartani a kutyát. Ha a hasalás valóban 100%-os a kutyánál, a 
többi szinte magától megy. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a kutya 

minden további nélkül szabályosan végzi az elhozást, vagy nyugodtan 
dolgozza ki a csapdákat, vagy más kiképzési feladatokat magától végre fog 
hajtani. De egyet mindenkorra elértünk: a kutya megtanult gazdája 

akaratának engedelmeskedni, és az ellenszegülést, amely különösen kemény 
kutyáknál előfordul, könnyen letörheti. A vezető személyiségét elismerte a 

kutya. 
A kutya ha hasal, fejét tegye a földre, vagy a mellső lábaira. Ez a helyzet már 
a legyőzöttség érzését kelti, és elveszi minden ellenkezésnek az alapját. Ezért 

az alapkiképzésnél a legnagyobb szigorral, következetességgel a hasalást kell 
megtanítani. Ebben a legnagyobb gyorsaságra és korrekt végrehajtásra 
kínosan kell ügyelni. Itt kell alkalmazni az egyednek megfelelő keménységet. 

A legnagyobb hangsúlyt ennél a gyakorlatnál a fejtartásra kell fordítani. A 
kutyának meg kell tanulnia azt, hogy ennél a gyakorlatnál nemcsak gyorsan 

kell hasalnia, hanem a fejét is szorosan a földre vagy mellső lábaira kell 
szorítania. A nem szakember nem hiszi el, hogy ennek az apróságnak milyen 
nagy jelentősége van az engedelmesség szempontjából. A vezető 

következetlensége, a játékos kiképzés, felületesség sehol nem bosszulja meg 
magát annyit, mint ennél a gyakorlatnál. Ez a gyakorlat az, amelynél a 

legtöbb vezető zátonyra jut. Nem az elhozás megtanítása okozza a 
legnagyobb gondot az átlagos kiképzőnél, hanem a korrekt, 
kompromisszummentes biztos hasalás. Pedig ez a döntő a sikeres 

vezetéshez. 
 
a) A feladat címszavas tagolása a gyakorláshoz: 

1. Hasalás erős fájdalmas kényszerítés nélkül (lenyomni a kutyát, a 
fejemelésnél a vesszővel könnyű ütés) 

2. Hasalás szöges nyakörvvel pórázon. 
3. Hasalás vesszővel (fő célja mindenáron a gyakorlat gyors végrehajtása). 
4. Hasalás kar felemelésre és sípszóra (a golyós síppal, a 3., 4. gyakorlat 

ülésből, majd állásból és járás közben). 
5. Hasalás távolról (kettős sima sípszóra behívni). 
6. Hasalás előre. 

7. Parancs: „Halt", „Down", „Dropp" „Feküdj"!  
8. Karjel: előre kinyújtott vízszintesig felemelt kar. 

 
Láb mellett követés szabadon 
Ez a feladat a gyakorlati vadászat szempontjából igen fontos, a kutyát arra 

neveli, hogy bármilyen zavarás esetén is a vezetőjére koncentráljon. Pórázon 
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vezetett kutya zavarhat, ha gyors lövés leadása szükséges. Ezzel a feladattal 

– éppúgy, mint az elfektetéssel – akkor kezdünk foglalkozni, amikor a 
hasalás már pontosan, gyorsan megy, mert a kutya minden 

figyelmetlenségét leggyorsabban a hasalással lehet megszüntetni és figyelmét 
a vezetőre irányítani. 
 

Az elfektetés 
A hasalás gyakorlatánál a kutya megtanult néhány percet hasalni. Ezt az 
időt most fokozatosan negyed órára növeljük. Ez nem okoz nehézséget. 

Mindig a „Maradj!" paranccsal távolodunk el, a kutyát már most 
hozzászoktatjuk, hogy erre a parancsra nem hagyhatja el a helyét. Kézjelként 

a hátratartott kart lefelé tartott tenyérrel használom. A hely elhagyását 
büntetjük, de elnézhetjük a fej felemelését. Csak a hasalásnál kell 
megkövetelni a fejet a földre szorítani, elmenésünk közben hallgatólagosan 

eltűrjük a fej felemelését. Helyeslem, hogy valamilyen használati tárgyat az 
elfektetésnél a kutyánál hagyunk (hátizsák, kesztyű, hosszú vezeték 

összehajtva, zsebkendő), számunkra megjelöli az elfektetés helyét, a kutya 
számára pedig azt jelenti, hogy visszamegyünk érte. A „Maradj!" parancs és 
az ott hagyott tárgy a megkülönböztetés jelei a „Dropp!"-tól. Ezt gyorsan 

felfogja a kutya. 
 
A dermedthez vezetés, dermedtre csaholás 

A dermedthez vezető és csaholó kutyáknak a vadászterületen igen nagy 
jelentőségük van. A legtöbb esetben ugyan elegendő egy megbízható 

vezetékmunkát végző kutya, mégis lehetnek esetek, amikor a vezetéken nem 
követhető a kutya (vizes sűrűségek, vetések, tüskés aljnövényzet). Ezen kívül 
minden hajszával végződő utánkeresésnél a vezető nem tudhatja a 

végeredményt. Előfordulhat az is, hogy szabadon kereséssel találja meg a 
kutya egy nagyvadat, amit a kutya vezetője nem láthat. Ez esetben egy 

dermedthez vezető, csaholó kutya igen eredményes lehet. 
Alig van annál felemelőbb, mint a dermedt vadnál csaholó kutya. Az élmény 
költői és az igaz vadásznak valószínűleg a hideg végigfut a hátán az élmény 

hatására. Csukott szemmel mondhatjuk: „Várjunk egy keveset, mert ez olyan 
szép." 
Mégis a siker előtt meg kell izzadni. Hónapokig tartó munka szükséges a 

biztos, megbízható dermedtre csaholó kiképzéséhez. További nehézséget 
jelent az átmenet a kiképzésből a gyakorlati munkába, és végül később is 

állandó gyakorlást kíván. Mindaz, akinek kedve, ideje és szorgalma van, 
képezze ki kutyáját dermedtre csaholónak. Ehhez két alapvető mondat: 
1.   A dermedtre csaholónak nem a kevesebb ugatás a bűne, hanem a vad 

elhagyása. 
2. Ameddig a kutya nem biztosan és örömmel csahol, a kiképzést ne 
végezzük a vezetékmunka után a vércsapán. 

1.  A vad elhagyása jelenti a legnagyobb veszélyt, mert az ilyen hibát elkövető 
kutya ritkán megy vissza még egyszer az elhagyott vadhoz. Több 

gyakorlásból tudja, hogy nem megengedett módon cselekedett és 
kimondottan hunyorít, hamiskodik, másfelé megy. Majdnem mindig ez 
történik. A gyakorlatban a megtalált vadnál maradó kutyát, amelyik 

dermedtre csahol, megkereshetem és szerencsés esetben közelébe kerülve 
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hívással vagy síppal biztathatom. Ha elhagyja a kutya a vadat, legtöbbször 

elveszik a vad, és a „rossz lelkiismerete" hátráltatja abban, hogy újra 
visszamenjen a vadhoz. 

2. A dermedthez vezetés, csaholás két különböző munka. Amíg a kutya a 
csaholást és a vadnál maradást kényszerrel tanulja és itt többször éri 
kellemetlenség, addig a kiképzés alatt minden mást örömmel tesz, a kiképző 

feladata, hogy a vércsapa munkát örömteli feladattá tegye. A vércsapa 
munkát nem azért teszi a kutya, mert kell, hanem azért, mert szabad neki. 
Ha kezdettől fogva mindkét feladatot összekapcsoljuk, a vércsapa öröme nem 

érvényesül, mert tudja a kutya, hogy a végén kellemetlenség következik, a 
kellemetlen kényszerítés a csaholásra, így elveszi munkakedvét, és meg akar 

téveszteni bennünket, hazudik nekünk. Minden esetben elrontjuk a 
vezetékmunkáját. Valószínűleg ez az oka annak, hogy sok dermedtre csaholó 
gyengén dolgozik a vércsapán, vezetéken, ennek viszont az az oka, hogy a 

dermedtre csaholást és a vezetékmunkát korán összekapcsolták. Ha a kutya 
a vadnál már magától értetődően csahol, a kényszerítést már régen 

elfelejtette és a kutya örömmel „hívja" gazdáját, csak akkor engedhető 
sikeres vezetékmunka végén az utolsó sebágytól szabadon a még menekülő 
sebzett vadhoz. 

A kiképzéshez csak akkor érdemes hozzáfogni, ha a kutya egyébként is 
szívesen ugat, a hosszabb ugatás nem okoz neki nehézséget. Vannak kutyák, 
amelyeket a hosszabb ugatás kellemetlenül befolyásol, elfáradnak. Ilyen 

kutyák nem alkalmasak a dermedtre csaholásra. Ezért előzőleg figyeljük 
meg, ugat-e kitartóan. Ehhez egy alacsony fára kergetett macska a legjobb 

alkalom. 
Ha a kísérlet eredményes, úgy mielőbb kezdjük el a kutyával megértetni az 
„Ugass!" parancsot. Már 8 hónapos korban vagy még korábban elkezdhetjük.  

Tele etetőedénnyel a kézben a megszokott etetési időben az etetőhelyen vagy 
a kennelben is lehet, barátságosan hangoztatom az „Ugass!" parancsot 

mindaddig, amíg a növendék valamilyen legkisebb hangot is ad. Ha megtette, 
azonnal dicsérettel odaadom az ennivalóját. Sok türelem kell, mindenesetre a 
kiképzőnek is nagyobb türelemre van szüksége, mint a kutyának, mert csak 

a türelmetlen kutya fog ugatni. El is távolodhatunk a tállal, hogy fokozzuk a 
kutya türelmetlenségét, az első hangra azonnal visszatérünk és dicsérettel 
odaadjuk az ennivalót. Ezzel együtt gyakorolhatunk a következő módon is: 

egy drótkerítéshez, kiskapuhoz hívjuk az éhes kutyát egy általa kedvelt 
falattal a kezünkben, a kerítés másik oldalán megszagoltatjuk a falatot, de 

nem adjuk oda, ismételten megszagoltatjuk, közben többször mondjuk az 
„Ugass!" parancsot. Ha csak egy kis hangot ad, azonnal adjuk oda a falatot. 
Ezt a módszert sikeresen használhatjuk. 

Néhány nap után felfogták, hogy csak akkor kapják meg az ennivalójukat, ha 
ugatnak, és ettől a pillanattól az „Ugass!" parancsra ugatni kezdenek, ha teli 
etetőtálkájukkal megjelenek. 

Természetes, hogy a tál a főszereplő, mert nélküle a paranccsal még nincs 
siker. Néhány ismétlés után mégis megérti a parancsot, felfogja a kutya. Ha 

legalább egy percig folyamatosan ugat (még mindig a tál meglátásakor), 
szeme  láttára leteszem a tálat a földre és letakarom egy őzbőrrel, és az 
„Ugass!" parancsot adom. Aligha okoz nehézséget most is megugattatni. Az 

őzbőr használatával elérjük, hogy idővel a bőr lesz a tál helyett a főszereplő. 
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Ha a kutya ilyen módon mintegy két hétig naponta legalább egy percig 

ugathat, hogy végül megkapja ennivalóját, elkezdem a kényszerítést. A tál 
elmarad, a szögessel a nyakán a pórázon a bőrhöz vezetem a kutyát és az 

„Ugass!" parancsot adom. A bőrt úgy fektetem, hogy a mellette ülő kutyát 
pórázán magasan megakaszthassam (fal, fa, oszlop). Ha az „Ugass!" parancs 
egy-kétszeri ismétlésére a kutya nem ugatna, a pórázt oly magasra 

akasztom, hogy a kutya ne tudjon lefeküdni és közelében elbújok, közben 
ismétlem az „Ugass!" parancsot. Ha nem is mindjárt, a kutya – már ismeri a 
parancsot – rövidebb-hosszabb idő után ugatni fog. Rögtön előjövök, 

dicsérem, hagyom még rövid ideig ugatni és dicsérve az etetőtálhoz vezetem. 
Mintegy tucatnyi ismétlés után már nem a tál, hanem a bőr lesz a középpont 

és megtapasztalja, hogy csak hosszabb ugatás után lesz szabad és mehet 
enni. Mielőtt elengedjük a bőrt, mindig felemeljük. A hangjelhez használjunk 
kézjelet is. A kutya felé tartott tenyerünkkel előre mutatva a hüvelykujjunkat 

alulra, a többit felülre tartva mintegy kutyaszájat alakítunk ki és nyitjuk, 
zárjuk az „Ugass!" parancs hangoztatásakor, így a kézjel azonos jelentésű 

lesz a tanítvány előtt. 
A sikeres feladat végrehajtás végén nem mindig etetek, hanem a bőrfelvétel 
után csak egy kedves falatjából kap. Előfordulnak napok, amikor a kutya 

rosszul ugat, vagy egyáltalán nem. Csak a türelem és idő vezet célhoz. Több-
kevesebb idő után mégis elkezd, ha csak nyüszíteni is, ez már jele az ugatási 
hajlamnak. Segítsük egy dicsérettel, „Jól van, ugass!", ilyen napokon, ha 

csak kivételesen fordul elő, elégedjünk meg a gyengébb teljesítménnyel. 
A kutya a megakasztott szöges hatására megtanulta, hogy az „Ugass!" 

parancsra több percen át ugatnia kell, elkezdem a bőrhöz küldést. Hosszú 
pórázra véve ül, a bőrt szeme láttára 4-5 m távolságra leteszem, és a bőrhöz 
vezetem. Leültetem, néhány lépést hátralépek, hang- és kézjellel ugatásra 

biztatom 8-10 gyakorlás után a kutya bizonyára maga megy a bőrhöz, 
mindenesetre néhány hét alatt elérem, hogy a kutya 5 méter távolságig a 

parancsra a bőr mögé megy és csahol. 
Hibátlan teljesítés esetén megnyújtom a távolságot, amelyről a kutyát a 
bőrhöz küldöm. Egészen lassan 10-20-30 m-ig még mindig hagyom hosszú 

pórázon, amit maga után húz. Ha ezt a gyakorlatot is 5-6-szor hibátlanul 
megteszi, fokozatosan növeljük tovább a távolságot. Itt azonban gyorsan 
haladni, pl. 30-100 m-re, durva hiba lenne. 30 m-nél nagyobb távolságig a 

hosszú póráz használata felesleges. Egyelőre azonban csatoljuk rá a rövid 
pórázt, mert ezzel még inkább érzi vezetője hatalmát, mint ha szabadon 

menne. Ismétlem: a távolság hosszabbításánál legyünk nagyon 
körültekintőek, és csak akkor hosszabbítunk, ha az eddigi távon 
megbízhatóan és biztosan dolgozik a kutya, ha valahol nem megy, azonnal 

vissza kell térni az előző távra. Amikor ezzel a módszerrel a biztos csaholást 
elértem 100 m távolságra, olyan helyet választok, ahol az elküldés után 
elrejtőzhetek a kutya elől, és mivel ez ideig mindig látott, most elfelejti a 

csaholást. Ha tovább várakozik a szokásosnál, úgy rejtekhelyemről adom az 
„Ugass!" parancsot és dicsérve előjövök, amint a parancsot teljesíti. 

A leírt módszer alkalmazása folyamán nemcsak a helyet változtatjuk, hanem 
az időtartamot is 1-10 percig. Ha tíz gyakorlatnál egymás után 6 percnél 
abbahagyatom a csaholást, a 11. gyakorlatnál is ugyanennél az időnél 

valószínűleg abbahagyja. A kutya mindig bizonytalan legyen abban, hogy 
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gazdája egy vagy 10 perc után jön, de ez az idő se váljon jellé, inkább 

növeljük az időtartamot fél órára. Ha 6-8 gyakorlás után a kutya nem 
hibázott, a távolságot fokozatosan 400 méterig növeljük. Itt se legyenek a 

lépcsők egyik a másiktól túl nagyok (max. 20-30%).  
Előfordulhat, hogy a gyakorlás folyamán a kutya nem megy a vadhoz, vagy 
odaérve azt otthagyja. Ez az a pillanat, amikor nincs kompromisszum még 

akkor sem, ha hónapokra vissza kell nyúlni. Ha előfordul, az indítás helyétől 
a szögesen kúszassuk a vadhoz, és ott pórázon csaholjon közvetlen 
közelemben. A következő gyakorlatnál aztán a távolságot erősen 

megrövidítjük szükség esetén 20-30 m-re a hosszú póráz használatával. 
Szerencsénk van, ha rövid távon következik be a hiba. A kijavítás akkor 

sokkal könnyebb. 
Csak akkor van befejezve az alapkiképzés, ha a kutya erdőben, 400 m 
távolságban a bőrt megkeresi és csaholja. Ennek ellenére sem kész 

dermedtre csaholó a növendék. Eddig csak az alapfogalmakról volt szó. Ne 
csak rendszeres ismétléssel erősítsük az alapot, mert ezután jön még az 

átmenet a gyakorlati munkára. 
Legközelebb változtassuk a tárgyakat. Az őzbőr helyett használjunk 
disznóbőrt, szarvasbőrt, először azonban legfeljebb 30 m távolságra, hosszú 

pórázon. Ekkor jöhet már a kihűlt őz. Ezt először csak nagyon rövid 
távolságra gyakoroljuk, úgy, hogy a kiképző közvetlen közelről szükség 
esetén azonnal beavatkozhasson. Mindezekkel, ha jól megy, ugyancsak 400 

m távolságig gyakorolunk Ha a kutya eközben nem téved, a kiképzést egy 
mindenes vizsgán szükséges mértékig befejezettnek tekinthetjük, de még 

messze vagyunk a vadászati gyakorlathoz szükséges kiképzés befejezésétől. 
Hogyan fog a kutya meleg vadnál a hajsza után lerántott és lefojtott baknál 
viselkedni? A megváltozott helyzetben nem fogja-e elhagyni a vadat? Mind 

kérdések, amelyeket 6-8 hónapig folyó kiképzés után csak ritkán 
válaszolhatok meg. 

A meleg vadon gyakorlás talán akkor gyakorolható eleget, ha a kutya mindig 
gazdájával van a területen, de évek is eltelhetnek, amíg lehetőség adódik 
hajszára és lefojtásra. 

A vizsgákon (versenyeken) sem a tiszta vezetékmunkát végző, de a dermedtre 
csaholó vagy vezetőnél, nem állapítható meg, hogy a fent leírt esetekben 
hogyan viselkedne. A vezetékmunka után a megtalált, még élő és menekülő 

vad terítékre kerül-e vagy sem, egyszerűen nem vizsgálhatjuk. 
 

 
A dermedthez vezető (tárggyal dermedthez vezető, bringsliző) 
A dermedthez vezető a csaholónál később született. Az I. világháborúban 

alkalmazták először a hadsereg egészségügyi egységeinél sebesült katonák 
megkeresésére. Arra képezték ki, hogy a sebesült katonától valamilyen 
tárgyat elhozzon. Később a megbízhatatlanság miatt áttértek arra, hogy a 

nyakörvére egy bőrdarabot akasztottak (Bringsel). Ha talált egy sebesültet a 
kutya, úgy szájába vette a bőrdarabot, vezetőjéhez ment és a sebesülthöz 

vezette. Ezt az eljárást alkalmazta Hegendorf a vadászatra, aki elsőnek 
alkalmazta az egészségügyi kutyák kiképzését a vadászkutyákra, és a 
módszert a szaksajtóban nyilvánosságra hozta. Sokáig tartott, mire a 

módszer elterjedt. Mint minden újnak, sok ellenzője volt, és 
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használhatatlannak minősítették. Ezt tették elsősorban a teljesen laikusok, 

akik maguk sohasem képeztek ki erre a feladatra egy kutyát sem.  
Mint minden dolognak, ennek a módszernek is vannak fény- és árnyoldalai. 

Az utóbbihoz tartozik, ha a dermedthez vezetés mocsaras területen történik, 
olyan helyen, ahol a vadász nem követheti a kutyát, nehézségek adódnak. 
Ritka az ilyen terület. A hátrány nem jelent sokkal többet, mint a dermedtre 

csaholásnál az a tény, hogy rossz időjárás (vihar, mély völgy) esetén néhány 
100 m-ről már nem lehet hallani a csaholást. 
Egyébként a dermedtre vezetőnek van jó néhány előnye. A dermedtre 

csaholónál sokkal egyszerűbb a kiképzés, és az tény, hogy a dermedthez 
vezető jól kiképezve életen át nem felejt akkor sem, ha évekig nem 

gyakorolunk vele, amíg a dermedtre csaholó a kiképzés befejezése után, 
legalábbis az első években rendszeres gyakorlást kíván, ha azt akarjuk, hogy 
a gyakorlatban ne mondjon csődöt. 

Teljesen érthető, hogy ezerszeres ismétlésekkel az elhozási gyakorlatoknál a 
kutya megtanulta, a legrövidebb úton gyorsan a vadhoz megy, gyorsan 

felveszi és azt a legrövidebb úton vezetőjéhez viszi. Ez a kényszer idomítás 
folyamán vérévé vált, hogy a megtalálás után felveszi, és gyorsan a vezetőhöz 
visszavinni szent kötelessége. Ugyanez az előzménye a dermedthez 

vezetésnek is. Az általános beállítottság a kutyánál nem változik, és ebben 
van a legnagyobb előny a dermedthez vezető kiképzésében. 
A kiképzést akkor kezdjük el, ha a kutya elhozásban tökéletesen készen van 

és a csapázást is felfogta. Jobb, ha már a csapakövetést is jól tudja. Amíg 
azonban a dermedthez vezetést nem tudja tökéletesen és örömmel nem 

csinálja, soha se gyakoroljunk a vércsapával egybekötve. Csak a dermedthez 
vezetést biztosan és örömmel végző kutyát szabad a vezetékmunka után 
közvetlenül a dermedthez vezetéshez tanítani. 

A tárgy (Bringsli) egy 10-15 cm hosszú vastag, keskeny bőrdarab. Egy ujjnyi 
vastag összehengeredett bőrdarab fenti hosszúságban is használható. A 

gyakorlás elején a bringsli kicsit hosszabb is lehet, hogy a kutya könnyebben 
megfoghassa. A későbbi gyakorlatban a fenti hosszúságot ne lépjük túl. 
Célszerű a tárgyat már a gyakorlás megkezdése előtt néhány nappal a 

nyakörvre erősíteni (nem fojtóra), hogy a kutya megszokja a viselést, ha egy 
kis karabinert erősítünk rá, akkor egy mozdulattal könnyen felerősíthetjük. 
Először a kutya szeme előtt dobjuk el a bőrdarabot és többször egymás után 

engedjük elhozni, hogy mint elhozandó tárgyat, hogy ismerje meg és szívesen 
vegye föl. Ezután tegyük a bőrdarabot egy kitömött őzbőrre (lehet sima bőr 

is), amíg a kutya ülve nézi a vezető tevékenységét. „Keresd, hozd!" paranccsal 
az őzbőrhöz küldjük, hogy elhozza a tárgyat. Simán szokott menni. Ha 
helyette az őzbőrt akarja elhozni, megakadályozzuk és megmutatjuk az 

őzbőrön levő tárgyat. Helyes az őzbőrt valamihez odaerősíteni. Nem vesszük 
el azonnal, ha elhozza a tárgyat, hanem a „Bakhoz!" vezényszóval inkább 
dicsérőleg hangoztatva a parancsot, az őzbőrhöz megyünk, ott szabályosan 

leültetjük, megsimogatjuk, az őzbőrt kissé megemeljük és utána az „Ereszd!" 
parancsra elvesszük a tárgyat, nagyon dicsérjük meg! Az őzbőr megemelése 

azért fontos, mert a kutya ezáltal jobban megérti, hogy a vadbőr az egész 
folyamatnak a központja. 
A gyakorlatot néhányszor megismételjük, amíg az jól nem megy. Ez 

legtöbbször csak néhány percig tart. Ezután ráerősítem a tárgyat a 
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nyakörvre, hogy menet közben éppen a talajt érintse, és a kutyát 5-8 m-ről 

„Bakhoz!" parancsra az őzbőrhöz küldöm. A kutya a tárgyat csak az őzbőrnél 
vegye fel. Itt kezdetben is nehézség léphet fel, éspedig a kutya azonnal 

felveszi a tárgyat anélkül, hogy az őzbőrhöz menne, vagy az őzbőrnél nem 
találja meg a tárgyat. Rendszerint néhány gyakorlás után felfogja, hogy a 
tárgyat csak az őzbőrrel veheti fel. Korábbi felvevést ne tűrjünk. Kemény 

„Pfuj!"-jal tiltsuk meg, akadályozzuk meg. Szükség esetén kihúzzuk a 
szájából anélkül, hogy leülne. Minden esetben, ha a tárggyal szabályosan 
megjelenik, dicsérőleg mondjuk mindig a „Bakhoz!", „Hol a bak?" parancsot 

és mutassunk karunk kinyújtásával az őzbőr felé. Elmegyek vele állandó 
ismétlés mellett az őzbőrhöz, leültetem az őzbőrnél, megemelem az őzbőrt és 

a tárgyat elveszem. Dicséret. Szoktassuk a kutyát arra, hogy a tárgyat ne 
vegyük el túl korán, ha mégis elejtené, úgy kell eljárni, mint az elhozás 
tanításánál. Ha felfogta a helyes végrehajtást, minden jól végzett munka 

után ízletes falatot kapjon. 
8-10 hibátlan végrehajtás után a tárgyat tartó zsinórt kissé megrövidítjük 

úgy, hogy a kutyát a menésben kevésbé akadályozza, de még mindig a fej 
lehajlásakor a talajt könnyen érintse. Szokás szerint akkor is megtanulják a 
kutyák a tárgyat felvenni, ha még rövidebbre kötjük, aránylag gyorsan: egy 

kis mozgás a fejjel és már repül is a tárgy a kutya szájába. Növeljük a 
távolságot is 10-15-20 lépésre. Mindezt 2-3 nap alatt megtanulja a kutya. Ez 
még nem jelenti azt, hogy a kutya teljesen kész, de az alapokat már 

elsajátította. 
Tudjuk, hogy minden munkát csak akkor végez megbízhatóan a kutya, ha 

folytonos ismétléssel szokásává válik. A szükséges megerősítéshez több 
napon, napi 5-20 ismétlésre van szükség. Amint a kutya felfogta, hogy a 
tárgyat az őzbőrnél fel kell venni, és fel is veszi, elhagyom a „Hozd!" 

parancsot, úgy, hogy már csak a „Bakhoz!" parancs marad. Ettől kezdve már 
fokozatosan növelni kell a távolságot úgy, hogy a kutya a vezetője nyomán 

500 m távolságban teljesítse. (Vonszalékot is készíthetünk, de nem 
vércsapán!) 
Legtöbbször néhány nap múlva a kutya már nem a vezetővel megy az 

őzbőrhöz, hanem igazán vezet, azaz visszanéz, visszafordul, önállóan megy 
oda. Vannak kutyák, amelyek nem szeretnek ilyen kifejezően vezetni, 
hajlamosak a kóborlásra. Ezeknél a távolság növelésénél legyünk óvatosak, 

és csak 10-40 m-ről engedjük őket az őzbőrhöz menni. További hosszabbítás 
csak akkor lehetséges, ha már a kóborlásnak jelét sem látjuk. 

Mindig kínosan kell ügyelni arra, hogy a tárgyat csak az őzbőrnél vegye fel és 
ott is adja át. Ha nem a bőrnél veszi fel pontosan a tárgyat, mindig térjünk 
vissza az előző távolságra. Egy átláthatatlan területen - éppen ilyenen kell 

sokat gyakorolni - hívunk egy segítséget, aki megfigyeli, hogy a kutya hogyan 
érkezik a bőrhöz, ott hogyan viselkedik, közvetlenül a bőrnél veszi-e fel a 
tárgyat stb. A csapahúzáshoz rendszerint úgyis kell segítő. Vannak kutyák, 

amelyek a kiképzésnél hajlamosak a „hazugságra", azaz, ahogy a vezető 
szeme elől eltűnnek, felveszik a tárgyat, és visszatérnek vezetőjükhöz, és 

többé-kevésbé jó1 vezetnek. Erről a rossz szokásról könnyen leszoktathatok. 
Tegyünk a csapa végére az őzbőr helyett egy kitömött nyúl vagy macska bőrt, 
küldjük a kutyát a tárggyal oda parancs nélkül. Tudja, hogy a vonszalékot ki 

kell dolgoznia és a végéről valamit el kell hoznia. Ha azonban nem megy a 
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végére a bőrig, hanem már félúton felveszi a tárgyat és azzal jön vissza, 

erélyes „Pfuj!"-jal kihúzzuk a szájából a tárgyat, és most a „Hozd!" paranccsal 
küldjük el újra. Ha megint nem megy a nyúlbőrig, hanem a tárggyal jönne 

vissza, a szögesen pórázra vesszük és a nyúlbőrig vezetjük, azt felvetetjük és 
azt az indulás helyére visszavitetjük. Néhány napig felváltva az őzbőrt és a 
nyúlbőrt használjuk a csapa végén, megtanulja hamar a csapát végig ki kell 

dolgozni.                               
Ellenőrzésként néhány hétig minden vonszalék kidolgozásánál hagyjuk a 
nyakán a tárgyat. Ez a „hazudozás" a dermedthez vezetés kiképzésénél az 

egyetlen kényes pont, de ezen könnyen juthatunk túl, ha az összes vonszalék 
gyakorlatoknál rajta hagyjuk a nyakán a tárgyat (bringslit). 

Minden más nagyon egyszerű a kutya számára, mert lényeges átállásra 
nincs szükség, és az elhozás és csapakidolgozással szinte azonos munkát 
kell végeznie (gyors tempóban a bőrhöz, felvenni és visszamenni). Ellentétben 

a szabadon vezetőnél, itt kevesebb az eltérési lehetőség veszélye és semmi 
esetre sem nagyobb, mint bármely utánkeresési munkánál. A 

tulajdonképpeni vezetés folyamatosan a vezető szeme előtt történjék. 
Rendszerint nem is jönnek a kutyák közvetlenül a vezetőhöz vissza. Ez nem 
is szükséges, ha az alapok rendben vannak. Egy valamennyire átlátható 

területen már 30 méter távolságra megállnak, megfordulnak, visszanéznek a 
vezetőre és várják a gazdát. A dolog lényegét teljesen megértették. Mások 
hajlamosak a visszatérés után azonnal visszarohanni a bőrhöz. Ilyenkor a 

vezető szeme elől eltűnnek. Ezt meg kell akadályozni. Hasalással meg kell 
állítani, az erőszakosakat vissza kell hívni. Kezdettől fogva meg kell szoknia, 

hogy a vezetés csak a vezetővel való közvetlen kapcsolatban lehet. 
Az ún. ingázás módszerét, mellyel a vezetés úgy történik, hogy a kutya 
állandóan a bőr és a vezető között ingázik. Hosszabb távolságoknál ez a 

kutyára fárasztóan hat és jobban ki van téve az eltérítéseknek. Képzeljünk el 
a gyakorlatban egy dermedthez vezetést az „ingázó" módszerrel, 400 vagy 

700 m távolságra, ahol csak néhány méter távolságig lehetett látni: az ingázó 
kutyának így számtalan km-t kell megtennie, amíg a gazda a vadhoz ér. 
Büntetni nem szabad, ha a kutya egyszer nem teljesít, rövidebb vagy 

hosszabb távra nem veszi fel a tárgyat, hanem az előző távolságra kell újra 
gyakorolni, ha szükséges, újra egészen rövid távon gyakoroljunk, hogy 
közvetlen befolyásunk alatt legyen. Éppen úgy kell eljárni, ha a kutya 

visszafelé a tárgyat elejti. Mindezek a hibák jelek arra, hogy az alapot nem 
gyakoroltuk elég ideig, vagy nem elég alaposan, és túlságosan gyorsan 

haladtunk előre. 
Az őzbőrhöz vezetés most már jól megy, cseréljük ki egy disznóbőrre vagy 
szarvasbőrre, és gyakoroljunk már kihűlt és meleg vadon is, ahányszor csak 

lehetőség van.  
Magától értetődő, hogy a gyakorlás helyeit folyamatosan változtatni kell, 
hogy a kutya ne egy bizonyos hellyel kapcsolja össze a munkát, és minden 

frissen lőtt vadat használjunk ki a gyakorláshoz. A kiképzés ideje a fenti 
módszerrel alig tart több hétig, mint a dermedtre csaholás megtanulása 

hónapokban.  
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Kényszeridomítás 

 
A játszva tanítás során mindig ügyeljünk arra, hogy az eb kedvét ne veszítse. 

Észrevétlenül teremtettünk olyan helyzeteket, amelyek folytán a tanítvány 
kívánságunkat (parancsunkat) teljesítette. Kínérzetet nem okoztunk, hiszen 
a kölyköt ezzel egyszer és mindenkorra félénkké, azaz használhatatlanná, 

tettük volna.  
 
Idősebb korú ebek, kiváltképp a keményebb természetűek játszva tanítása 

azonban túl hosszú időt igényelne, és ritkán végződne sikerrel. Ilyenkor 
kénytelenek vagyunk kényszeridomításhoz folyamodni, azaz fizikai 

eszközökkel (akár kínérzet előidézésével is) teremtünk olyan helyzeteket, 
amelyekből ebünk csak engedélyünk után, a fizikai kényszer megszűnésével 
szabadul. Ez a „szabadulás” valójában már annyit jelent, hogy teljesítette 

parancsunkat. Többnyire vizsláknál és kajtatóebeknél alkalmazzuk, 
ritkábban dúvadirtó ebeknél (de vérebeket sohasem szabad kényszerrel 

tanítani).  
A kényszeridomítás legismertebb eszközei a szöges nyakörv (korall), a fojtó 
nyakörv és a 20-25 m-es hosszú zsinór. 

Az egyes fegyelmi gyakorlatok betanítása kényszerrel a következőképpen 
történik: 
Behívás: Szöges nyakörvet, valamint 10-15 m-es zsinórt teszünk az ebre és 

hagyjuk szaladgálni. Ügyeljünk arra, hogy a zsinór az ebet le ne rántsa, tehát 
fokozatosan fékezzük le a zsinór lendületét kezünkkel. A tanítvány által 

követett irány folytatását a zsinór megakadályozza, az eb vagy tanácstalanul 
megáll, vagy ugrándozni fog a zsinór végén. Ilyenkor hallassuk a hívójelet, és 
a kézjel egyidejű alkalmazása közben húzzuk a zsinórral magunk felé. Ha 

hozzánk ér, dicsérjük meg. Később a távolságot növeljük a zsinór teljes 
hosszáig. Ha nem jönne első hívásunkra, a zsinórt minden esetben rántsuk 

meg. Óvakodjunk a gyakorlat túlhajtásától, mert ebben az esetben a kutya 
nem mer tőlünk eltávolodni tőlünk. 
Ültetés: Szöges nyakörvvel vegyük pórázra. „Ülj” vezényszóra a kutyát elöl 

jobb kezünkkel feltartjuk, bal kézzel pedig csípőjére nyomást gyakorolunk 
mindaddig, amíg le nem ül. Ekkor megdicsérjük, és a pórázt lazára 
engedjük. 

Hasaltatás: A szerelék kezdetben azonos az „ülj” tanításánál használtakkal: 
szöges nyakörv, rövid póráz. A pórázt bal talpunk alatt áthúzva jobb kézzel 

enyhén megrántjuk, majd bal kézzel az ebet a lapockája között lefelé nyomva 
fekvő helyzetbe kényszerítjük. Közben a pórázt jobb kezünkkel mindaddig 
húzzuk, amíg az eb le nem feküdt. A felszabadítás előtt legalább 5-10 

másodpercig tartsuk fekve a tanítványt. Ezt sűrűn gyakoroltassuk, és egyre 
tovább fejlesszük. Tegyünk hosszú zsinórt az ebre, és mindig messzebbről 
hasaltassuk. Ha szükséges (pl. a hasalás nem elég gyors), kerültessünk meg 

a kutyával egy fát vagy oszlopot. Ilyenkor a zsinór hosszabb fele van a 
kezünkben, a rövidebb száron van a kutya. Az adott paranccsal egyidejűleg 

rántsuk meg a zsinórt, így a távolról való hasaltatást eredményesen 
fejleszthetjük. A hasaltatásra 15-20 m-en túl a kézjellel egyidejűleg hang 
helyett használjunk sípjelet. 
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Elfektetés: Kivitele azonos a hasaltatással, csak ilyenkor már hosszabb ideig 

tartjuk fekve az ebet. A 25 m-es zsinór elég hosszú a megbízható 
helybenmaradás eléréséhez. Itt is igénybe vehetjük azt a módszert, hogy a 

zsinórt eleinte egy fa derekán átvetjük, s ha a kutya utánunk indulna, az 
áthurkolt zsinórt megrántjuk, ami a tanítványt visszarántja fekvő helyzetébe. 
Ha 20-30 percig is nyugodtan fekve marad, fejlesszük tovább a gyakorlatot 

úgy, hogy az elfektetés alatt az eb minket ne láthasson. Az előbbi 
gyakorlathoz hasonlóan a zsinór vége ilyenkor is kezünkben legyen. Tűnjünk 
el a szeme elől, de figyeljük, hogy miként viselkedik. A kutya szimatunkat 

ilyenkor ne vehesse. Ha eltűnésünk után is nyugodtan fekve marad, zsinór 
nélkül folytathatjuk a gyakorlatozást. 

Pórázon követés: A játszva tanítás módszerével azonos, csak itt a szöges 
nyakörvet rakjuk rá. 
Lábhoz: A játszva tanítás módszerével azonos, csak itt a szöges nyakörvet 

rakjuk rá. 
Elhozás: ma is nyitott kérdés, hogy játszva vagy kényszerrel tanítsuk-e 

ebünket az elhozásra, melyik módszerrel tanítható biztosabban a kutya? Van 
olyan eb, amely a szabályos elhozásra játékos módszerrel nem tanítható 
meg, olyan is akad, amelyik egyik vagy másik vadat egyáltalán nem, vagy 

vonakodva veszi a szájába, a kényszeridomítást ebben az esetben 
nélkülözhetetlennek kell minősítenünk. Nagyon fontos, hogy a kényszerből 
és a játékból is az idomítás során csak a szükségeset alkalmazzuk. A célunk, 

hogy az eb parancsra bármit szabályosan elhozzon. Az oktatásnál az egymást 
követő fokozatokat tartsuk be: a tárgy szájban tartása, kézből elvétele, földről 

való felvétele, távolról szemre és végül szimatra elhozása. 
Eszköze a szöges nyakörv és a póráz, valamint különféle gyakorló tárgyak: 3-
4 cm vastag, 25 cm hosszú fadarab, majd a fokozatosságot betartva 4-5 kg-

os fatuskó vagy gyakorló bak, amelyeket nyúlszőrrel boríthatunk. Első 
követelmény, hogy a kutya a szájába tett tárgyat nyugodtan, finom fogással, 

biztosan tartsa. Ajakszögleteire kétoldalt egyidejűleg nyomást gyakorolunk, s 
amint az eb száját a nyomásra kinyitotta, a gyakorlófát szájába tesszük. Ha 
magától nyugodtan tartja, dicsérjük meg, és 10-15 mp után eleinte vegyük el 

tőle. Később a szájbantartást 4-5 percen át is megkövetelhetjük. A kézből 
való elvétel ezután többnyire könnyen elérhető. A tanítványt leültetjük, és a 
fát a szája elé tartjuk. Ha a „fogd” vagy a „hozzad” vezényszóra nem venné a 

foga közé, a szöges nyakörvet a nyakán felfelé húzzuk (ilyenkor nem 
rángatjuk). A kutya fájdalmat érez, elnyikkantja magát és ebben a 

pillanatban tegyük a szájába a fát, de rögtön engedjük lazára a pórázt is, 
hogy a kínérzet megszűnjön. Ezt a gyakorlatot olyan mértékűre kell 
fejleszteni, hogy vezényszóra az eb még magasra tartott kezünkből, ugrás 

árán is elkapja a tárgyat. Ha ezt a gyakorlatot már jól csinálja, fokozatosan, 
mindig lejjebb a földhöz tartjuk a tárgyat. Ha azt a földről gondolkodás 
nélkül fel nem venné, a szöges nyakörv egyidejű meghúzásával kezünket 

tartsuk a tárgy közelében. Amint a földről felveszi a fát, tegyünk az ebre 10-
15 m-es zsinórt. Eleinte a tárgyat 1-2 m-re dobjuk eléje és engedjük azonnal 

érte menni, ha vonakodna, a zsinór rántásával egy időben mi is szaladjunk a 
tárgy felé. A távolságot egyre növeljük. A gyakorlat akkor kielégítő, ha a 
tanítvány vágtában megy érte, és kedvvel hozza. Amíg ezt nem teszi, zsinór 

nélkül ne kísérletezzünk.  
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Az oktatás befejező mozzanata az eldobott tárgy megkeresése szimatra. 

Ilyenkor már szabadon dolgoztatjuk ebünket, s csak akkor vesszük újra 
zsinórra, ha netalán megbicsaklott. Ha az eb szenvedéllyel keresi, és 

lendületesen hozza a tárgyat, következő feladatként hasaltassuk, és így 
várakoztassuk 5-6 percig. A jól sikerült kényszeridomítás azt eredményezi, 
hogy parancsunkra gondolkodás nélkül elhoz már mindent, legfeljebb az 

újszerű és ismeretlen tárgyakat vagy vadat egy-egy alkalommal a szöges 
nyakörv enyhe húzásával fogjuk elhozatni. Ha az idomítás során helyes volt 
a kényszer és a játék aránya, a kutya feltétlenül megbízhatóbban hozza el 

majd a vadászzsákmányt, mint a csak játszva tanított. 
 

Az alapidomítás tartama alatt a kutya minél többet legyen velünk. Az újabb 
gyakorlatok oktatása alatt is a már tanultakat ismételtessük. Kevés 
beszéddel, halkan és ritkán adott paranccsal irányítsuk ebünket, de annak 

teljesítését feltétlenül követeljük meg. Ha jó volt az alapidomítás, az ebnek 
több örömet szerez a vadászat, mint amennyi fáradságot okoz. 
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7. VADÁSZEBEK BEVEZETÉSE 

 
 

7.1. Vizslák bevezetése 

 
Amikor az alapidomítás gyakorlatait ebünk már megbízhatóan elvégzi, 
szerezzünk be egy mezeinyúlhoz hasonló egyszínű házinyulat. Ezzel a nyúllal 

fejleszthetjük ki vadálló képességét, majd ugyanezzel szoktathatjuk meg az 
óvatos, lassú utánhúzásra, végül ezzel a nyúllal tanítjuk meg ara, hogy az 

egészséges mozgó vad láttára hasalnia kell. 
 
Ahhoz, hogy a vizsla az élő vadat megtalálhassa, a terepen tőlünk eltávolodva 

kell keresnie. Bár ez a hajlam a vizslával vele születik, gyakran előfordul, 
hogy a keresési távolságon és stíluson módosítanunk kell. A túlidomított 
vagy fiatal vizslák kezdetben nem mernek tőlünk eltávolodni, az idősebbek 

vagy fegyelmezetlenek viszont nemkívánatos távolságra keresnek. 
 

Az első esetben dicsérni, bíztatni kell az ebet, a másodikban pedig 
visszahívni, vagy hosszú zsinórra kell venni, és azon tanítani meg a 
szabályos, fegyelmezett keresésre. Ha keresés közben a vizsla vadat talál, az 

eddig céltalannak tetsző jobbra-balra szaladgálása (keresése) tudatossá 
válik. 

 
Az első természetes vad lehetőleg fogolycsapat legyen. Erről erős szimat árad, 
amelyet az eb hamarabb észlel, mint más apróvadét. A fogoly ezenfelül 

jobban bevárja a kutyát, mint a fácán, tehát a vad megállásához is 
hamarabb jut az eb. Ha beállta a foglyokat, tartassuk ki vele az állást 1-2 
percig, majd félkörben eléje kerülve rebbentsük fel a csapatot, és egyidejűleg 

hasaltassuk a kutyát. Mindenáron érjük el, hogy az általa beállt csapatot 
felrebbenthessük. Ha a foglyok az állás közben tovább gyalogolnak, az ebet 

lassú tempóban engedjük utánahúzni, és mi is óvatosan lépegessünk 
mellette. Bár ennél a gyakorlatozásnál lövést nem adunk le, időközben 
tanítsuk meg lövésre hasalni a kutyánkat.  

 
Eleinte légpuskával, majd riasztópisztollyal, később pedig sörétes fegyverből 

kilőtt, fokozatosan erősödő töltetekkel szoktatjuk a lövéshez. Az első 
lövéseket mindig pórázon hallja az eb. Így hasaltassuk, s ha a lövéstől esetleg 
nyugtalan volna, dicséret közben megnyugtathatjuk. Ha hideg, lőtt vadat 

már jól hoz, vigyük fogolycsapat elé, de a felrebbentett csapatból már lőjünk, 
lehetőleg dögre, egy darabot.  
 

Az elhozási parancs előtt fektessük az ebet 2-3 perecig, és mikor a foglyot 
elhozta, nagyon dicsérjük meg. Nem árt, ha ugyanazt a vadat különböző 

helyekről is elhozatjuk. Ha víz van a közelünkben és az időjárás is elég 
meleg, kíséreljük meg a vízből elhozatást. Ilyenkor szívesen megy a kutya a 
vízbe, tehát a vízi munkára szoktatást nyári melegben végezzük. Később 
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bármilyen tárgyat használhatunk a vízi munkához, és ezt fokozatosan 

mindig messzebbről hozatjuk el ebünkkel. 
 

Ha a bevezetés meg is történt, vizslánkat még távolról sem mondhatjuk 
megbízható használati ebnek. Ezt viszont elérhetjük, ha ügyelünk a 
következőkre: 

 
– A kutyát sohasem szabad ütni-verni! Ha büntetünk, akkor is 

szelíden, legfeljebb egy-két vesszőütéssel tegyük, és mindig 

közvetlenül a hiba elkövetésekor. A később alkalmazott fenyítés a 
kutyának csak fájdalmat okoz, de nem tudja, miért kapja, s így 

félénkké, bizalmatlanná válik. 
– Elsőmezőnyös kutyával lőtt nyulat ne hozassunk, második 

mezőnyben is csak akkor, ha mi vagy társunk valami oknál fogva 

nem tudnánk érte menni. Sebzett nyúlra vagy macskára legalább 
három-négy idényt levadászott, tökéletesen fegyelmezett ebet 

küldjünk. 
– Körvadászatra az első két mezőnyben csak pórázon vigyük az ebet. 
– Vadászidényen kívül is gyakoroltassuk az ebbel az addig 

tanultakat, és a fegyelmezettséget a hétköznapi életben is követeljük 
meg tőle. 

– Kutyánkat soha senkinek ne adjuk kölcsön. 

 

7.2. Vérebek bevezetése 

 

Az alapidomításon túljutott 10-12 hónapos vérebet először hideg csapán 
dolgoztatjuk Egy magányos, erős szarvasbikát figyelnek meg hajnalban. 

Megjelölik a beváltás helyét (a véreb ilyenkor nincs jelen). 3-4 óra múlva a 
vérebet a bika beváltó nyomához vezetik. Innen az egészséges vad kihűlt 
nyomán eleinte rövidebb, később hosszabb távolságra a vérebet hosszú 

vezetéken dolgoztatják. A német felfogás szerint az egyedi nyomtartó készség 
legjobb fejlesztője a hideg csapán való dolgoztatás. 
 

Ugyancsak ez az iskola követelte a mesterséges vércsapa kidolgozását. A 
mesterséges vonszalék nem pótolhatja a sebzett vad utánkeresésekor 

szerezhető tapasztalatokat, több szempontból mégis célszerű gyakorlat. A 
mesterséges vonszalékot és környékét élő vad kevésbé zavarja, így 
módunkban áll nyugodt körülmények között megtanítani, illetve később is 

gyakoroltatni a vérebet a csapa szabadon követésére, a dermedtre csaholásra 
vagy a dermedtre vezetésre. 

Amikor megítélésünk szerint vérebünk már érett arra, kamralövéssel 
sebezzünk meg részére kora hajnalban egy tehenet. Fontos, hogy első 
alkalommal a csapa néhány száz méternél ne legyen hosszabb, és vérebünk 

már dermedt vadat találjon. A lövés után 3-4 óra múlva a rálövés helyére 
megyünk, és a vérebet hosszú vezetéken utánkeresésre bíztatjuk. Hajoljunk 
le, s kezünkkel a talajra mutatva bíztassuk: „nyomon keress”. Észre fogjuk 

venni, hogy a véreb sokkal nagyobb tűzzel és kedvvel fekszik bele a szíjba a 
természetes vércsapán, mint a mesterségesen, és bíztatás helyett általában 
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nyugtatni kell. A dermedt vadhoz érve dicsérjük meg, és bíztassuk 

csaholásra. Feltörés előtt óvatosan vonjuk el a dermedt vadtól, és 20-25 
lépéssel távolabb fektessük le hátizsákunk mellé, amíg munkánkat 

elvégezzük. 
 
Amikor a véreb legalább két éves elmúlt, és időközben a lövéshez is 

hozzászoktattuk, s úgy ítéljük meg, hogy eléggé érett arra, sebezzünk meg 
részére lágy lövéssel (hátsó testrész, alsóhas-lövés) egy tehenet. Vezetéken, 
kb. 3-4 óra múlva kezdjük meg az utánkeresést, Ha friss sebágyat értünk, a 

véreb viselkedése megváltozik, izgatott lesz, erősen húz. Ilyenkor engedjük 
szabadon, és bíztassuk hajszára. Ha utolérte a sebzettet, csaholni fogja, és 

minden valószínűség szerint rövidesen le is állítja. Ha egyhelyből hallatszik a 
csaholás, azaz a véreb „állóra csahol”, iparkodjunk óvatosan, jó széllel a 
közelébe kerülni, hogy a sebzett vadnak a kegyelemlövést minél előbb 

megadhassuk. A lövéssel nagyon vigyázzunk, nehogy a kutyában kárt 
tegyünk. Az álló vad rendszerint gyorsan változtatja a helyét, ennek 

megfelelően a kutya is, így a vadat mindig nyakon vagy magas váll-lapon 
lőjük. Az elesett vadhoz érve a vérebet nagyon dicsérjük meg. Az természetes, 
hogy bele-belecsíp a vadba, vagy a sebből szivárgó vért nyalogatja, de intsük 

le, ha a vadat tépné vagy kikezdeni akarná. Régebben a sikeres hajsza végén 
a szarvas és dámvad májából adtak egy-egy falatot a vérebnek. Ha ezt 
tennénk, bár egészségügyi szempontból nem helyeselhető, és a kikezdés 

veszélyét mindig magában hordozza, a távolabb elfektetett kutyának a 
„jutalmat” a feltörés befejezése után adjuk. 

 
A bevezetés során igénybe vehetjük a hideg csapát és a mesterséges 
vércsapát is, de igazán jó vérebünk csak akkor lesz, ha minél több alkalmat 

adunk számára sebzett vad utánkeresésére. Amíg egy fajta vadra nem 
tökéletes, másfélére ne dolgoztassuk. A szarvasra vagy dámra kiválóan 

dolgozó, hosszú hajszákra képes vérebet sohase kockáztassuk disznóra. 
 

7.3. Kotorékebek bevezetése 

 

A kotorékebek legkívánatosabb erénye a fogósság. Ahhoz, hogy ezt a 
tulajdonságot kifejleszthessük, adjunk már kölyökkorában a kutyának 

alkalmat a fojtásra. Kezdetben ürge, hörcsög, majd féléves korától 
kölyökróka, görény, kölyökborz vagy selejtezésre ítélt házimacska legyen az 
ellenfele. Vezérelvként tartsuk szem előtt, hogy a bevezetés alatt álló 

kotorékeb ellenfele mindig csak olyan erős legyen, amelyet le is tud győzni. 
 

A bevezetéshez nagy segítséget nyújt egy házilag elkészített gyakorló 
műkotorék, s az ebbenvaló gyakorlatozás. A műkotorékban otthonosan 
mozgó és jól fogó eb bevezetése természetes kotorékba élvezetes munka. Erre 

a célra keressünk egy lakatlan és sekély természetes kotorékot, lehetőleg 
homokos talajon (a föld alatt legfeljebb 1 m mélységben). Ebünk szeme 
láttára tegyünk macskát a kotorékba és engedjük azonnal utána. A kotorék 

szájánál a biztonság okáért álljunk fegyverrel, mert a macska kiugorhat. Ha 
a kutya nem fojt, és nem hozza ki a macskát, ássunk le minél gyorsabban. 
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Az első természetes kotorékmunka eredménye döntő a továbbiakra nézve, így 

feltétlenül jól kell sikerülnie. Ha az ásással leértünk a harc színhelyére, a 
kutyának feltétlenül fojtania, azaz győznie kell, ha másként nem, a mi 

segítségünkkel. 
 
A továbbiakban dolgoztassuk ebünket minél többször természetes 

kotorékban, hogy kellő tapasztalatot szerezhessen, és tartsuk szem előtt a 
következőket: 

– A kutyát a kotorékba mindig nyakörv nélkül engedjük. 

– A kotorék levadászását de. 9-10 órakor kezdjük, du. ne fogjunk 
hozzá. 

– Ne engedjük egyéves kora előtt felnőtt rókára és kétéves kora előtt 
felnőtt borzra. 

– kiáshatatlannak minősített borzkotorékban feleslegesen ne 

kockáztassuk ebünk épségét. 
– A leásandó akna helyét csak akkor jelöljük ki, ha megállapítható, 

hogy az eb a dúvadat a végjáratra szorította. 
– Egyedül soha, legalább 3-4 fővel induljunk kotorékvadászatra. 
– A szükséges felszerelés: ásólapát, kapa, fejsze, csákány, fogóvas, 

villásfa, zsák, erős zsineg, nagy mennyiségű ivóvíz, zseblámpa, 
fegyver és természetesen bőséges hideg élelem.  

– Egyszerre csak egy kutyát engedjünk dolgozni, a másodikat csak 

akkor engedjük, ha a bentlevő szorongatott helyzetben van. Ezt is 
csak különnemű kutyák esetén. 

 

7.4. Disznóskutyák bevezetése 

 

A mai gyakorlat szerint a disznós kutyákat általában vadászatokon, 
tapasztalt kutyák társaságában vezetjük be. Amelyik kutyának szerencséje 
van, azaz kedvező lehetőséget fog ki az első alkalmakkor, azt megtartjuk, és 

továbbképezzük, amelyiknek ez nem sikerül, selejtezzük. 
 
A használat során gyakran mindig a legjobb kutyák sérülnek meg vagy 

pusztulnak el. Tekintve, hogy napjainkban vaddisznó már mindenfelé 
található, sőt továbbszaporodásával kell számolni, az eddiginél nagyobb 

létszámú disznóskutya-utánpótlásról rövid idő alatt kell gondoskodni. Ez 
viszont csak mesterséges körülmények között lehetséges. 
 

A disznós kutya bevezetése „belterjes” módszerrel elég költséges. Erre a célra 
1-2 hektár bekerített, bokrokkal sűrűn fedett területet kell fenntartani. 

Ebben telepítjük a tanítás idejére a „tandisznót”, amely azonban 60-70 kg-
nál semmi esetre se legyen súlyosabb. Egyévesnél idősebb kanokat és 
kétévesnél idősebb kocákat a tanításhoz nem szabad használni. 

 
A bevezetés során lövést ugyan nem adunk le a disznóra, de a kutyában, ha 
jók az adottságai, rövid időn belül kialakul a disznó iránti ellenszenv. A 

viszonylag kis területet rövid időn belül lekeresheti, a disznót megtalálhatja 
és hajthatja. Az ilyen tanításhoz célszerű tapasztalt kutyát is bevonnunk a 
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tanítvány segítésére. Az a kutya, amelyik a „tankertben” jól és kitartóan 

hajtja a disznót, a szabad terepen sem fog szégyent vallani. 
 

A disznóra való bevezetés nem a kutya korától, hanem érettségétől függ, és 
egyedenként igen változó. Az igazán jó disznós kutya más nagyvadat nem 
hajthat. Ezt elérni sűrű gyakorlatoztatás nélkül a szabad terepen igen nehéz, 

s már ezért is hasznos a belterjes oktatás. 
 
Meg kell említeni a különböző fajták keveredéséből született korcsokat 

(tacskó-terrier, kopó-terrier, puli-tacskó stb.), amelyekből gyakran kitűnő 
disznós kutyák válhatnak. A fajtiszta törzskönyvezett kutya ugyanakkor 

nagyobb biztonságot nyújt kiváló használati értékei felől. Éppen ezért a 
vadászkultúra bizonyos fokmérője is a vadászkutya fajtatisztasága, vagy 
ahogyan köznapi nyelven emlegetik, törzskönyvezettsége. A vadász 

tekintélyét, társadalmi rangját jelentősen fokozza a jól dolgozó, 
törzskönyvezett vadászkutya is. Nem is beszélve arról, hogy a kutya munkája 

egyetlen modern vadász számára sem nélkülözhető. 
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8. VADÁSZKUTYAVIZSGÁK 

 
 

A vadászkutyák vadászatra való használhatóságának megállapítására, 
valamint a tenyésztés szempontjából fontos tulajdonságok felderítésére a 
vadászkutyavizsgák szolgálnak. Vizsláknak a következő vizsgákat tartják: 

– fiatal vizslák képességvizsgálata (KV) 
– őszi tenyészvizsga (ÖTV) 
– mindenes vizsla vizsga (MBVV) 

– speciális magyarvizsla-verseny (SMV) 
– vadászati alkalmassági vizsga (VAV) 

 
Fiatal vizslák képességvizsgálata (KV): Fiatal vizslák képességvizsgálata 
olyan, törzskönyvezett vizslák nevezhetők, amelyek a vizsgát megelőző 

második év november elsején vagy az után születtek. A vizsga célja a fiatal 
vizsla öröklött tulajdonságának vizsgálata, melyek nagy valószínűséggel 
öröklődnek, és megmutatják a szülők átörökítő-képességét. A 

képességvizsgán az idegrendszeri szilárdságot is vizsgálni kell, melyet úgy 
hajtanak végre, hogy a keresési munka közben, amikor a vizsla legalább 25 

m távolságra van, két lövést adnak le sörétes vadászfegyverből, és 
megfigyelik, hogy a vizsla a lövésre hogyan reagál, félős-e vagy az 
érdeklődésen túl nem mutat semmiféle félelmet. A különböző feladatok 

elbírálásánál fő figyelmet a nyugalomra, a koncentrálóképességre, a találni 
akarásra és a kitartásra kell fordítanunk. Bírálatra kerül az orr jósága, a 

keresési mód, a gyorsaság, a vadmegállás, a vadjelzés, az utánhúzás, a 
kitartás, valamint az engedelmesség. 
 

A vizsga során a még vadászatra be nem tanított kutyát a vezetője előreküldi 
a mezőn, s kerestet vele. A bírók figyelemmel kísérik a kutya munkáját, s az 
egyes feladatok teljesítését 4-0-ig terjedő osztályzattal jutalmazzák. A 

feladatra kapott osztályzatot megszorozzák a gyakorlatra megállapított 
értékszámmal, s a kapott szorzat adja a gyakorlat pontszámát. 

 
Őszi tenyészvizsga (ÖTV): A fiatal vizslák képességvizsgájának 
kiegészítésére, elmélyítésére szolgál. Kiképzésüket és bevadászásukat erre az 

időre már be kell fejezni, ezért itt már nemcsak az örökletes tulajdonságokat 
vizsgálják, hanem azok mellett a kiképzés során nyert vadászati tudást is. A 

vizsgán nemcsak kerestetni kell a mezőn a vizslával, hanem a lőtt vadat is 
meg kell keresnie és behoznia, valamint szárnyas és szőrmés vadat kell 
megkeresnie a csapán és behoznia. 

 
Vízimunkából is vizsgáznia kell a jelöltnek, mégpedig kajtatni kell vízben élő 
kacsa után a vízinyomot követve, majd ki kell hoznia a lőtt vízivadat a mély 

vízből. Külön vizsgálják a kutya vízkedvelését is. E két eredményes vizsga a 
feltétele a vizsla tenyészthetőségének. 

 
Mindenes vizsla vizsga (MBVV): A mindenes vizslavizsgát nyugodtan 
nevezhetjük a vizslák mestervizsgájának is. Itt már a teljesen kiképzett 

vizslák vadászati használhatóságát kívánják megállapítani sokoldalú 
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vadászati munkában. Így nemcsak mezei és vízi, hanem erdei munkában is 

be kell mutatni tudását. A vizsgán nagy súlyt kell fektetni a fegyelemre. Csak 
az a vizsla felelhet meg ezen a vizsgán, amely a fegyelemben elérte azt a 

szintet, amellyel a gyakorlati vadászat minden helyzetében, a vadászat 
zavarása nélkül, vezetőjének igazi segítője. 
 

Az őszi tenyészvizsga leírásánál már ismertetett mezei és vízi munkákon 
kívül itt 500 m-es mesterséges vércsapán kell végighaladnia, s megtalálni a 
csapa végére fektetett lőtt őzet. Ha a vezetője előre bejelenti, hogy a kutyája 

dermedtre vezető vagy dermedtre csaholó, úgy az utolsó 100 méternél a bírók 
utasítására szabad keresésre küldik a kutyát, melynek 10 percen belül meg 

kell találnia a vadat, és jeleznie kell azt vagy csaholással, vagy előre 
bejelentett módon a dermedt vadhoz kell vezetnie gazdáját. A dermedtre 
csaholást vagy vezetést külön pontszámmal jutalmazzák. 

 
Mindezeken kívül az erdőn nyúl- és dúvad-vonszalékmunkát is kell végeznie 

a kutyának, majd cserkelnie kell. A feltétlen engedelmességet az elfektetésnél 
vizsgálják, amikor is a kutya elől rejtekhelyre bújt vezető két lövést ad le, s a 
kutyának nyugodtan, a helyén fekve kell maradnia. 

 
A vizsga rendszerint kétnapos. A második nap kezdőmunkája a dúvad 
kihozása az akadályból, valamint a viselkedés vizsgálata lőálláson hajtás 

közben. A kutyának ekkor a hajtók zaja, valamint a vezetője és szomszédai 
által leadott lövések ellenére gazdája mellett kell fekve maradnia. 

 
Speciális magyarvizsla-verseny (SMV): Nagyjából megegyezik a mindenes 
vizsla vizsgakövetelményeivel. Külön bírálandó az ún. szekundálás, amikor is 

mezei munkán egyszerre két kutya dolgozik, s a vadat álló kutyát a másik 
kutya állja. A vízi és erdei munka is hasonló, csupán az erdei dúvad-

vonszalék-munka marad el.  
 
Vadászati alkalmassági vizsga (VAV): A vadászati alkalmassági vizsga olyan 

követelményeket és feladatokat tartalmaz, amelynek végrehajtása a vizsla 
eredményes munkájához feltétlenül szükséges, ezért kerül a hangsúly a 
fegyelemre és a lövés utáni munkára. Az ezeket a feladatokat nem teljesítő 

vizsla nem alkalmas a vadászatra. A vizsgázó kutyának a mezei és a vízi 
munkában leírtak szerint kell vizsgáznia. Kizárandó a vizsgából az a 

vadászkutya, amelyik ideggyenge, lövésfélő, vadűző, amely nem hívható 
vissza, és úgy űzi a vadat, hogy ezzel a vadászatot zavarja, amelyik nem 
hozza el a lőtt vadat, s amelyik fegyelmezetlensége olyan mérvű, hogy azzal 

zavarja a vadászatot.  
A vizsgán megfelelt vadászkutyák az eredményes vizsgáról igazolványt 
kapnak. Vadászaton csak ilyen vizslák vehetnek részt. 

A vadászati szakértők egyöntetű véleménye az, hogy jól képzett vadászkutya 
nélkül a meglőtt apróvad és nagyvad 30%-a nem kerül terítékre, mert nem 

találják meg, és sebzetten elpusztul. Vízivadászatkor ez a veszteség az 50%-
ot is eléri, mert a mély vízbe vagy sűrű nádba esett kacsát kutya nélkül 
megtalálni, illetve kihozni nem nagyon lehet.  
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Ez az érem egyik, gazdasági oldala. A másik oldal az a csodálatos élmény, 

amit a jól dolgozó kutya nyújt gazdájának. Ezt nem lehet leírni, ezt át kell 
élni, ezért kellene sokkal több gondot fordítani hazánkban is a 

vadászkutyákra. 
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9. A KUTYA BETEGSÉGEI ÉS BETEGSÉGTERJESZTŐ 

SZEREPE 
 

9.1. A betegségek megelőzése 

 

A szopós kölyköknek az első egy-két hónap folyamán anyjukon kívül 
egyébre általában nincs szükségük. Ideális táplálásban, gondozásban 
részesülnek. A magzati korban, majd az első napi ún. föcstejjel (kolosztrum) 

kapott immunanyagok rendszerint még a fertőző betegségek ellen is 
megvédik a kölyök szervezetét, ha a szuka egészséges és jól táplált (passzív 

immunitás). 
Fontos teendő szopós korban, hogy a kölyköknek 2-3 hetesen be kell 

adni az eborsóféreg (Toxocara canis) elleni hatékony féreghajtót. Az 

orsóféregtől való mentesítés a kölykök normális fejlődése és a 
környezetükben élő emberek egészsége szempontjából egyaránt fontos. 

Sokféle betegség kialakulása vagy súlyos kimenetele előzhető meg a 

kölykök megfelelő táplálása, etetése révén. Csak a normálisan növekvő és 
fejlődő kölyök szervezete képes hatékonyan védekezni. A fertőző betegségek 

elleni vakcinázások mit sem érnek, ha az alultáplált vagy angolkóros kölyök 
immunrendszere nem működik kielégítően. 

A megfelelő táplálás mellett igen fontos a fejlődő állat mozgásigényének 

kielégítése. A játék közben és mellett egyre többet kell futnia, hogy kellő 
ütemben izomzata, szíve, tüdeje. Az udvaron, kertben egész nap szabadon 
lévő kölyök ösztönösen jó önképző e tekintetben. A lakásban tartott kutyát 

viszont rendszeresen ki kell vinni a szabadba, viszont vigyázni kell a korai 
túlzott igénybevétel elkerülésére, nehogy maradandó szívtágulat vagy 

ízületkárosodás alakuljon ki. 
A fertőző betegségekre a legfogékonyabb a 1 ½ - 2 hónapos kölyök. Az 

anyától kapott passzív védettség már kimerülőben van, a saját aktív 

immunitás pedig még nem fejlődött ki. Ebben az időszakban kerülni kell az 
idegen kutyákkal való közvetlen találkozások, összeszagolások lehetőségét. 

Ügyeljünk arra is, hogy ne vegyen a szájába ételmaradékot, hulladékot stb. A 
kutyaürülék, vizelet is fertőzési forrás! 

A fertőző betegségek elleni védőoltásokat (vakcinázásokat) az utóbb évek 

tapasztalatai szerint a következő rendszer szerint ajánlatos elvégeztetni: 
 

• parvovírus elleni első védőoltás 6-8 hetes korban, 

• szopornyica, fertőző májgyulladás és leptospirózis elleni első védőoltás 
(S-M-L) 8-10 hetes korban, 

• parvovírus elleni második védőoltás 10-12 hetes korban, 

• S-M-L elleni második védőoltás 12-14 hetes korban, 

• veszettség elleni védőoltás 15-16 hetes korban (minden kutyát kötelező 
beoltani veszettség ellen, amikor betöltötte a 3 hónapos kort, de még a 4 
hónapos kort nem), 

• parvovírus elleni harmadik védőoltás 5-5 ½ hónapos korban (nem 
feltétlenül szükséges), 

• S-M-L elleni harmadik védőoltás 6 hónapos korban, 
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• S-M-L + veszettség elleni újraoltás évente egyszer. 
 

9.2. A legfontosabb betegségek ismertetése 

 

9.2.1. Vírusok okozta betegségek 

 
Aujeszky-féle betegség 

Kórokozó: Porcine (swine) herpeszvírus 1 = P/S/HV-1 
Álveszettségnek is nevezték korábban sajátos idegrendszeri tünetei 

miatt. A fertőzés forrása sertés, vaddisznó esetleg patkány. A kutyák 
rendszerint nyers vaddisznó- vagy sertésbelsőség fogyasztásától betegszenek 
meg. 

Tünetek: hirtelen 2-4 napos lappangás után levertség, nagyfokú 
nyugtalanság. Az erős viszketés miatt a kutyavéresre vakarja, dörzsöli, 

harapja magát. Később görcsök, bénulások és 1-2 napon belül elpusztul az 
állat. A gyors kialakulás és lefolyás miatt sokszor mérgezésre gyanakodnak. 

Megelőzés: húst vagy belsőséget csak főzés után adjunk a kutyának, 

vaddisznótetemnél, zsigerelésnél ne hagyjuk enni, nyalakodni a kutyát. 
 
Fertőző májgyulladás (Rubarth-kór) 

Kórokozó: Mastadenovírus (CAN-1) 
A fertőződés általában szájon át következik be, különösen a 3-12 

hónapos kutyák érzékenyek. 
Tünetek, elváltozások: 2-5 napos lappangás után elesettség, ismétlődő 

hányás, étvágytalanság, nagyfokú szomjúság, láz. A betegség lefolyása lehet 

túlheveny (1-2 nap után elhullás), heveny (5-6 napig tartó), félheveny (2 hétig 
is elhúzódó). A sárgaság jelentkezése mellett a száj nyálkahártyáján vérzések, 

a vizelet, az ürülék is gyakran véres. 
Megelőzés: védőoltással 

 

Parvovírus okozta bélgyulladás 
Elsősorban fiatalkorban pusztít, de felnőtt kutyák is gyakran súlyosan 

megbetegszenek. A fertőzés forrása a beteg egyedek ürüléke, és az azzal 

érintkezett tárgyak. 
Kórokozó: a Parvovírus genus tagja. 

Tünetek: 2-4 napos lappangást követően véres-bűzös hasmenés és 
ismétlődő, makacs hányás. Étvágytalanság, inni sem hajlandó, csak fekszik. 

A kiszáradás és a keringési zavar miatt a megbetegedett állatok 70-80 

%-a a 3-8. napon elpusztulhat. A tünetek észlelésénél (minden hányással, 
hasmenéssel járó állapotot tanácsos parvovírus okozta jelenségnek tekinteni) 

azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mert 1-2 nap késlekedés is gyakran 
végzetes lehet. 

Védekezés, orvoslás: intravénásan, naponta 2 alkalommal adott 

folyadék- és elektrolitpótlás. 
Megelőzés: védőoltás; a még oltatlan kölyköt zártan kell tartani. 
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Szopornyica 

Hazánkban a parvovírus előtt ez volt a leggyakoribb ebvész. A fertőzés 
szájon át, illetve belélegzéssel is történhet. A betegség terjesztésében a 

fertőzött állatnak van döntő szerepe, amely már a tünetek megjelenése előtt 
is üríti a vírust váladékaival és a vizelettel, a bélsár lényegesen kevesebb 
vírust tartalmaz. 

Kórokozó: a Morbillivírus genusba tartozik. 
Tünetek: heveny esetben orrhurut, hurutos tüdőgyulladás, kötő- és 

szaruhártya-gyulladás, hányás, hasmenés, torokgyulladás. Idült esetben 

izomrángások, rendezetlen mozgás, bénulás, a bőrön piros foltok, később 
kölesnyi-lencsényi göböcskék, pörkök a hasaljon és a combok belső 

felületén. 
Megelőzés: védőoltással 
Védekezés: az antibiotikumokkal (nem a szopornyicát gyógyítja, hanem 

a kísérő egyéb bakteriális fertőzésektől véd) és a szopornyica elleni 
szérummal (passzív immunizálás) végzett azonnali kezelés jó eredményt ad. 

 
Veszettség 

Kórokozó: a Lyssavírus genus tagja, mely iránt az összes melegvérű 

állatfaj fogékony. 
Bejelentési kötelezettség alá tartózó betegség! Állatról emberre is 

átterjedő, gyógyíthatatlan betegség (csak megelőzés lehetséges az időben 

adott vakcinázással). 
Az ún. klasszikus (városi, urbánus) veszettség fő terjesztője a kutya, de 

a betegségnek ennek a formáját a kötelezően előírt országos eboltási 
gyakorlattal már a két világháború közötti időszakban sikerült jelentősen 
visszaszorítani. Később hazánkban is elterjedt a betegség másik formája, az 

ún. erdei (szilvatikus) vagy rókaveszettség. Ez a vírus-mutáns elsősorban a 
rókák (és a nyestkutyák) között okoz jelentős veszteségeket, de egyéb vadon 

élő és házi emlősállatok – és az ember is – fogékonyak iránta. 
A vírus a legnagyobb töménységben a beteg központi idegrendszerében 

és nyálában található. Lappangási ideje 2 héttől 2 hónapig terjedhet. 

A fertőződés harapással, marással terjed, amikor a nyílt sérülésbe nagy 
mennyiségű vírus jut. 

Tünetek: heveny lefolyású betegség, mely halálos kimenetelű agy- és 

gerincvelő-gyulladást okoz. Kutyáknál három szakaszban zajlik le, és 5-16 
napig tart. 

A bevezető vagy melankolikus szakaszban az állat viselkedése 
megváltozik, csökken az étvágya, nyelési zavarai vannak. A második vagy 
izgalmi szakasz dühöngésig fokozódó reflexingerlékenységben, indokolatlan 

támadási hajlamban, a kóborlási ösztön fokozódásában, majd kezdődő 
bénulásokban nyilvánul meg. A harmadik vagy bénulási szakasz során – az 
előzőekben már elkezdődött bénulások fokozódása és kiterjedése után – a 

bénult állat a légzőizmok működésének kiesése miatti fulladás következtében 
hullik el. A szemmozgató izmok bénulása okozza a kancsalságot, a nyelésért 

felelős izmok bénulása pedig a nyáladzást. 
Védekezés: a betegég mind az emberek, mind az állatok esetében 

gyakorlatilag gyógyíthatatlan ezért a megelőzésre kell törekedni. 
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Az ember közelében lévő húsevők (kutya, macska) rendszeres preventív 

vakcinázásával és a vonatkozó igazgatási rendszabályok betartásával az 
urbánus veszettség megelőzhető. Az erdei veszettség a vadon élő húsevők 

csalétekben elhelyezett élő, attenuált (gyengített) vírussal történő orális 
vakcinázásával (repülőgéppel szórják ki már az egész országban) felszámolás 
alatt van. 

Közegészségügyi jelentőség: fertőződéskor, vagy annak csak gyanúja 
esetén is azonnal orvoshoz kell fordulni! Az esetlegesen bekövetkező 
harapásokat, karmolásokat rögtön 20 %-os szappanoldattal ki kell mosni, de 

szükség esetén és a gyorsaság érdekében a tiszta vízzel történő alapos 
kiöblítés is megfelelő. Ez nem helyettesíti a megfelelő orvosi ellátást, tehát ezt 

követően szükségszerű, sőt kötelező az orvos felkeresése, aki megteszi a 
többi szükséges intézkedést! 

Az elejtett rókák nyúzásakor használjunk vastag gumikesztyűt vagy 

bőrkesztyűt, de amennyiben lehetséges minden elejtett rókát, kutyát, 
macskát stb. csak gumikesztyűben fogjunk meg! 

 

9.2.2. Baktériumok okozta betegségek 

 

Gümőkór 
Bejelentési kötelezettség alá tartózó, fertőző betegség! 

Kórokozó: kutyában a Mycobacterium tuberculosis és az 
Mycobacterium bovis. A fertőződés szájon át történik. 

Tünetek: általában idülten lezajló betegség, változatos – légző-, 

emésztőszervi, esetleg bőr- stb. – tünetek mellett. 
Védekezés: a fertőzöttnek talált kutyát (tuberkulinos bőrpróba) ki kell 

irtani, mert más házi- és vadon élő állatot, sőt az embert is megfertőzheti. 
 
Brucellózis 

A kutya brucellózisának nagy közegészségügyi jelentősége van, mert 
valamennyi Brucella faj iránt az ember is érzékeny, és a 
kutyatenyészetekben jelentkező járványt humán megbetegedések követhetik. 

Bejelentési kötelezettség alá tartózó, fertőző betegség! 
Kórokozó: legjelentősebb a Brucella canis, de az egyéb állatfajokat 

megbetegítő fajoktól is lehetséges fertőződés. 
A fertőződés szájon keresztül történik, illetve nemi úton az ivarzási 

nyálkával vagy ondóval. 

Tünetek: a kanokban here- és mellékhere-gyulladás, terméketlenség, 
szukáknál a vemhes állat a 48-58. nap között vetélhet, a fertőzött kölykök 48 

órán belül elpusztulnak. A szuka súlyosan ritkán betegszik meg, 2-3 vetélést 
követően egészséges almot hozhat világra (átvészeléses immunitás). 

Védekezés: a heveny megbetegedés antibiotikumokkal kezelhető, de a 

beteg általában baktériumhordozó marad, kenneltársait és az embert 
fertőzheti. 

Megelőzés: a szerológiailag pozitív kutyákat tanácsos selejtezni. 

Jelenleg egész Európában nem fordul elő a vadon élő állatok körében Br. 
canis, így a vadászat nem jelent a kutya számára fertőződési veszélyt. 
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Leptospirózis 

Széles körben elterjedt betegség, s mivel az ember is könnyen 
fertőződhet, a kutya megbetegedésének közegészségügyi vonatkozásai 

vannak. 
Kórokozó: a kutya számos Leptospira-szerotípus iránt fogékony. 
Tünetek: a fertőződés legtöbbször tünetmentes. A vérfertőzés stádiumát 

átvészelt egyedek a kórokozót a vizelettel ürítik. A vadászkutyák nyáron a 
meleg, nedves, pocsolyás területeken is fertőződhetnek, mivel a kórokozók az 
ilyen helyeken hetekig életképesek maradhatnak. 

Heveny esetekre jellemző a súlyos levertség, láz, sárgaság, barnás 
vizelet, hányás, hasmenés, gyakori elhullás. Az idült esetekben 

aluszékonyság, teljes étvágytalanság, hányás, hasmenés, bőséges ivás 
vizeletürítés, ritkán elhullás. 

Védekezés: két éven át félévenkénti, majd az évenkénti védőoltás 

tanácsos. 
 

Lyme-borreliózis 
Kórokozó: a Borrelia burgdorferi nevű baktérium, melynek terjesztője 

főként az Ixodes ricinus nevű kullancs. 

Tünetek: a kullancsszúrás után pár nappal kör alakú bőrpír jelenik 
meg, melynek kiterjedése pár napig növekszik. Később színe kékre, majd 
zöldre változik (mindezt csak pigmentszegény bőrrészeken lehet látni). 

Hetekkel később láz és általános rosszullét alakulhat ki, hányinger, 
szőrhullás kíséretében. Idegrendszeri, illetve ízületi eredetű mozgászavarok 

(pl.: epilepszia) is kialakulhatnak. 
Védekezés: megelőzésként a kullancsok elleni védelem (bolhanyakörv) 

az alapvető lehetőség. A betegség diagnosztizálása után szintetikus 

penicillinfélék (pl.: amoxicillin) alkalmazása ajánlható. 

9.2.3. Állati élősködők 

 
Babéziózis (vérfestékvizelés) 

Kórokozó: a Babesia canis nevű spórás egysejtű, mely a 

vörösvértestekben fejlődik. Terjesztője a Dermacentor pictus nevű kullancs. 
Tünetek: 2-3 napos, ritkán 1-2 hetes lappangás után alakul ki a 

heveny forma magas lázzal és feltűnően sötét vizelettel. A vérszegénység és a 
vörösvértestek szétesése miatt sápadtság, majd sárgaság és nehezített légzés 
is kialakul. Idült esetekben a légző-, keringési-, emésztő- és központi 

idegrendszer, valamint más szervek (lép, szem) betegedhetnek meg. 
Megelőzés: a kullancsban dús területek elkerülése, a felszedett 

kullancsok időbeli eltávolítása, a kullancsok ellen is hatékony bolhanyakörv 
használata. 

Gyógykezelés: időben beadott Berenil injekcióval látványos gyógyulás 

érhető el. 
 
Galandférgesség 

Kórokozó: kutyáknál leggyakoribb a Dipylidium-fertőzöttség, amit a 
bolhák közvetítenek. Nyulak, csülkös vadfajok és emlős háziállatok 

belsőségeinek, húsának stb. nyers fogyasztása révén különböző Taenia és 
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Echinococcus galandférgek is kifejlődhetnek. Ez utóbbi az emberre is 

veszélyes. 
Védekezés: a megelőzés legjobb formája a potenciálisan fertőző nyers 

szövetek hőkezelése. A galandférges ebek gyógyszeres féregtelenítésére 
különböző készítmények vannak forgalomban. 
 

Eborsóférgesség 
Kórokozó: Toxocara canis. 
A fonalférgek közül ez a legjelentősebb, mivel az ember is fertőződhet, 

sőt meg is betegedhet. Főleg kisgyerekeknél fordul elő a vándorló lárvák 
okozta agyvelőgyulladás. Rendszerint a játszótéren, a homokozóban 

fertőződnek. 
Védekezés: az emberi fertőződések megelőzése érdekében fontos a 

játszóterek (udvarok) kutyaürülékkel való szennyeződésének 

megakadályozása, a kölyökkutyák korai, hatékony féregtelenítése. 
A legtöbb kutya már a magzati korban fertőződik, emiatt már 2 hetes 

korban el kell végezni az első féreghajtást. A második féreghajtást 5-6 hetes 
korban célszerű végrehajtani. 
 

Szőrtetvesség 
A szőrtetvek a levált hámrészekkel és szőrrel táplálkoznak. A tetves állat 

sokat vakarózik, dörzsölőzik, harapdálja magát. Szőre fénytelen, megritkul, 

foltokban ki is hullik. Csak a gyenge ellenálló-képességű egyedekben alakul 
ki erős fertőzöttség. Megelőzhető megfelelő táplálással és higiénikus tartási 

körülményekkel. 
 
Bolhásság 

Vérszívásukkal nyugtalanítják az állatot, emellett a Dipylidium 
galandférgek terjesztői, köztigazdái is. Az egyszeri bolhairtás rendszerint nem 

elegendő, mert a bolhalárvákból 2-3 hét alatt újabb bolhák alakulnak ki. 
Célszerű ezért a bolhanyakörv tartós használata. 
 

Rühösség 
A bőrben élősködő rühatkák a bőr gyulladásos, pörkös elváltozását 

okozhatják. Az atkák rendszerint csak kutyáról kutyára terjednek át. 

A Sarcoptes-rühösség rendszerint a fejen kezdődik, onnan terjed át az egész 
testre. A has alján és a combok belső felületén piros csomócskák, gennyes 

hólyagocskák tapasztalhatók. Később szőrritkulás. Feltűnő az erős 
viszketegség. 
 

Demodikózis 
Kórokozó: a Demodex canis szőrtüsző atka, mely az egészséges kutyák 

bőrében is előfordul. 

Tünetek: csak ellenálló-képesség csökkenés esetén alakulnak ki a 
szemmel látható bőrelváltozások. A pikkelyező demodikózis leginkább a 

fejen, a szemboltozaton alakul ki, szőrhullásban, pikkelyezésben nyilvánul 
meg. A gennyesedő forma az előbbiből alakul ki a szőrhullásos területeken, 
ahol kisebb nagyobb, könnyen felfakadó gennyes csomók jelennek meg. 
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Kullancsok 

Vérszívó élősködők. A vérszíváson károkozásuk a különböző betegségek, 
így a lyme-borreliózis, babéziózis terjesztésében nyilvánul meg. A bolhairtó 

nyakörv a kullancsok ellen is hatékony. 
 

9.2.4. Egyéb betegségek, sérülések 

 
Toklász okozta elváltozások 

Általában a vadzab zöld vagy száraz kalásza, illetve annak ízei okozzák. 
Az ízek a szőrzetben mindig előre, a hegyük felé mozognak, s a természetes 
testnyílásokon át a fülbe, az orrba, a hüvelybe jutnak, illetve a bőrbe 

fúródnak. A bejutott növényi részek vagy betokozódnak, vagy 
továbbhaladnak a lágy részekben. (például az újjak között behatoló íz az inak 

mentén. A betokozódott ízek körül tályogok képződnek, s súlyos gyulladásos 
szövődményeket okozhatnak. 

Ha a vadászkutya hirtelen prüszkölni kezd vagy fejét oldalra tartva 

felnyüszít, esetleg orrát, fülét a földhöz nyomva kúszik és a tünetek 1-2 óra 
alatt nem szűnnek meg, a kutyát haladéktalanul állatorvoshoz kell vinni. A 
gazda ragaszkodjon a műszeres vizsgálathoz! Gyakori ugyanis, hogy a már 

„több kézen átment” kutya füléből esetleg hónapok múlva műtéttel kell a 
toklászt eltávolítani. 

 
Bélelzáródás 

Kiképzés, vadászat során gyakran fordul elő idegen tárgyak vagy 

bőrdarabok, madártoll, nagyobb csontdarabok, lenyelése. Szerencsés 
esetben ezek ürülnek, viszont okozhatják a gyomor, illetve a bél elzáródását 

is. 
Kezdetben a kutya jókedvű és mozgékony, később nem eszik, az 

elfogyasztott takarmányt, vizet visszahányja, illetve spontán hány. 

Hamarosan feszessé, nehezen áttapinthatóvá, fájdalmassá válik a has. 
Gyakran kitapintható és konzervatív kezeléssel elhajtható az elzáródást 
okozó tárgy, de biztos diagnózist csak a röntgenvizsgálat ad. Az 1-2 napos 

késedelem már bélfalkárosodáshoz vezethet, ami jelentősen rontja a 
sebészeti beavatkozás eredményességét és a gyógyulás kilátásait. 

 
Gyomorcsavarodás 

Általában etetés után végzett munka, ugrás, hempergés okozza, hirtelen 

és kifejezett tünetekkel jelentkezik. A gyomor gyakran 360 fokkal elfordul a 
hasüregben, így mind a be-, mind a kijárata elzáródik. A gyorsan termelődő, 

eltávozni nem tudó gázok miatt a gyomor kitágul, a has teriméje nő, az állat 
állapota rohamosan romlik, légzése nehezített lesz, és néhány órán belül 
elhullhat. A kutya megmentésére csak azonnali kórházba szállítás és műtéti 

ellátás esetén van lehetőség. 
Megelőzhető, ha az etetéseket követően a kutyát ½ - 1 órán keresztül 

pihentetjük. 

 
 

 



 99 

Sérülések 

Gyakori a vadászkutyák szúrt, metszett, harapott, lőtt sérülése. A 
kisebb felületes sebek spontán gyógyulnak, a mélyebbek állatorvosi 

indoklása azonban javasolt. 
A sebet csak tiszta védő- vagy nyomókötéssel szabad ellátni. A jódozás 

és a hintőporozás nehezíti a seb varrását és későbbi gyógyulását. 

Végtagtörés vagy törésgyanú esetén csak a végtag sínbe helyezése után 
szabad a kutyát állatorvoshoz szállítani, mert enélkül az elmozduló tört 
végek súlyos lágyrész-sérüléseket okozhatnak. Gerincsérülés gyanús állatot 

lehetőleg valamilyen merev tárgyon kell szállítani. 
Gyakori a talppárnák szúrt, metszett sérülése. Annak ellenére, hogy a 

sérülés általában nem terjedelmes, tanácsos a seb gyógyulását védőkötéssel 
elősegíteni. Enélkül a seb gyógyulása elhúzódik, és hosszú ideig tartó 
sántasághoz vezet. 

A hasfal-, köldök-, a lágyék- és gátsérv esetenként a vadászat során 
alakul ki a nagy igénybevétel, esés, ütés miatt. A kutyát laza, de a sérvet 

mégis helyben tartó kötéssel tanácsos ellátni az állatorvosi vizsgálatig. 
 

Izomgyulladások 

A heveny, savós izomgyulladás és az egyszerű izomfájdalom általában a 
nem megfelelő felkészítés után végzett erős munka következménye. A 
pihentetés, meleg helyen történő elhelyezés, fájdalomcsillapítás, esetleg 

gyulladáscsökkentők hatására a tünetek legtöbbször hamar enyhülnek, 
illetve megszűnnek. 

 
Csontbetegségek 

A nagy mozgásigényű vadászkutyák rendeltetésszerű használatát 

befolyásolja a csípőízület rendellenes fejlődése (dysplasia), a torzító 
csigolyabetegségek (spondylosis), a porckorongsérv, és a csigolya közötti 

porckorongok elmeszesedése. E betegségek súlyosan akadályozhatják a 
mozgást; a hátulsó végtagok mozgásképtelenségét és bénulását is 
okozhatják.  

Az angolkór az intenzív növekedés alatt alakulhat ki, ha a táplálkozás 
Ca- és P hiányos. A betegség csontképződési és mozgási rendellenességekben 
nyilvánul meg.  

 
Bőrbetegségek 

A parazitózisok mellett gyakoriak a bőr gombás, ekcémás és 
hormoneredetű elváltozásai. 

Az ekcémás bőrelváltozások gyakran allergiás alapon alakulnak ki. 

Allergizálhatják a bőrt külső élősködők (bolhaekcéma), műanyagok 
(kontaktekcéma), vagy pl. a végbél körüli mirigyek pangó és felszívódó 
váladéka. 

A hormonális eredetű bőrelváltozások nem nedveznek, szimmetrikusak 
és nem viszketnek. Gyakran petefészek-, illetve heredaganat van a szőr- és 

bőrtünetek hátterébe, ez sebészeti ellátást igényel. 
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9.2.5. A kutya életkora 

 

A kutyák átlagosan 10-14 évig élnek. A kutya és az ember életkorának 
az összehasonlításánál a kutya 1. életéve 14 évnek, a 2. éve 7 évnek és a 

további évek egyenként 5 évnek felelnek meg az embernél. Pl. egy 10 éves 
kutya életkora megfelel 14+7+(8x5) = 61 éves ember életkorának. 
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10. AZ EBTARTÁSRA VONATKOZÓ HAZAI 

JOGSZABÁLYOK 
 
 

10.1. Bejelentési kötelezettség, nyilvántartás 

 
Az eb tulajdonosa (illetőleg a tulajdonos törvényes képviselője) köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 naptári napon belül az eb tartási helye 

szerint illetékes önkormányzat jegyzője által az ebek nyilvántartásával 
megbízott hatósági állatorvosnak bejelenteni, ha az állata: 

a.) a három hónapos kort elérte, 

b.) elhullott, vagy elveszett, 
c.) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott vagy 

d.) új tulajdonoshoz került. 
A bejelentésnek az ebtulajdonos adatain kívül (név, lakcím) az eb 

azonosítási adatait (fajtáját, születési évét, nemét, színét, ha van jelölési 

számát) is tartalmaznia kell. 
Az 1. bek. c.) és d.) pontja esetén a változást az új tartási helyen az 

ebnyilvántartással megbízott hatósági állatorvosnak is be kell jelenteni. A 
bejelentésnek tartalmaznia kell a veszettség elleni oltás legutóbbi dátumát. 
 

10.2. Ebtartási szabályok a közterületen, lakóingatlanok közös 
használatú területein 

 

Közterületen, a lakóház udvarán, valamint közös használatú 

helyiségben az ebet pórázon kell vezetni oly módon, hogy az eb kísérője képes 
legyen az ebet fizikailag korlátozni, személyek testi épségének 
veszélyeztetésében és vagyontárgyak rongálásában meggátolni. Harapós vagy 

támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró zárt szájkosárral kell 
ellátni.  
A felsorolt kutyafajtáknál a szájkosár használata kötelező:     

1. német-boxer   10. berni pásztorkutya 
2. dobermann    11. fekete terrier 

3. dog     12. cseh farkaskutya 
4. bullterrier    13. akiták 
5. staffordshire terrier  14. komondor 

6. délorosz juhászkutya  15. német juhászkutya 
7. kaukázusi juhászkutya  16. óriás schnauzer  
8. moszkvai őrkutya   17. kuvasz  

9. lengyel hegyi pásztorkutya és a felsorolt kutyák keverékei 
 

Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 
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Harapós vagy támadó természetű eb kizárólag az eb kiszabadulását 

biztosan megakadályozó módon, bekerített és lezárt helyen tartható 
megkötés nélkül. 

A telep, a ház (lakás) bejáratán a harapós ebre utaló megfelelő 
figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. 

Ha a harapós vagy támadó természetű eb tulajdonosa a (3) és (4) 

bekezdésben foglalt rendelkezéseket hatósági figyelmeztetés ellenére 
megszegi, el kell rendelni az ingatlanról az eb eltávolítását. 

Az eb tulajdonosa köteles biztosítani, hogy ebe a közterületre felügyelet 

nélkül ki ne juthasson. 
A kóbor, gazdátlan ebek esetén való eljárást a gyepmesteri feladatokról 

szóló rendelet szabályozza. 
Az ebek szabadon mozgásának biztosítása érdekében a jegyző, a 

rendőrkapitányság és a terület fenntartója, tulajdonosa véleményének 

meghallgatása után az ebek póráz nélküli futtatására – a területi adottságok 
figyelembevételével – forgalommentes területet jelölhet ki. E területek 

takarításáról és időszakonkénti fertőtlenítéséről a polgármesteri hivatal 
gondoskodik. 

A kijelölt ebfuttatók helyét közérthető módon meg kell jelölni és a 

helyben szokásos módon az ebtulajdonosok tudomására kell hozni. 
Nem szabad ebet beengedni, illetőleg bevinni – az üzemeltető által 

meghatározott feltételek mellett a vakvezető kutya kivételével – 

a.) a vendégforgalmat lebonyolító helyiségekbe, az élelmiszer elárusító 
üzletekbe 

b.) az élelmiszeripari üzemekbe, a játszóterekre, az egészségügyi és 
kulturális intézmények területére, a bölcsődékbe, az óvodákba, az 
iskolákba, a strandokra, a sportlétesítményekbe, a diák- és 

munkásszállásokra, az ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények és 
piacok területére. 

Ebet csak olyan vendégforgalmat lebonyolító helyiségekbe, szállodákba 
és kempingekbe szabad bevinni, ahol az ebelhelyezés közegészségügyi 
feltételei biztosítva vannak. 

A képviselő testület egyes sétányok, parkok, játszóterek területére az 
ebek bevitelét megtilthatja, mely esetben a területet a tilalomra vonatkozó 
közérthető jelzőtáblával kell ellátni. 

Amennyiben az iskolák, bölcsődék, óvodák, kórházak, szanatóriumok 
vagy hasonló intézmények, valamint játszóterek szomszédságában tartott eb 

a csendet tartósan háborítja, vagy egészséget veszélyeztet, kötelezni kell az 
ebtulajdonost az ebnek az ingatlanról való eltávolítását. 

Erdőterületen ebet szabadon engedni tilos. 

Közforgalmat lebonyolító járművön ebet szállítani szájkosár és póráz 
nélkül tilos. 

Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 

Ebet felvonón csak külön menetben szabad szállítani. 
Ebek ürítése közterületen csak az erre kijelölt helyeken, továbbá a járda 

melletti víznyelőbe engedhető meg. Bármely más helyen az általuk okozott 
szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul 
gondoskodni. 
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10.3. Ebtartási szabályok a lakóingatlanon belül 

 
Több lakást magába foglaló lakóházban lakásonként – amennyiben a 

tartási feltételek biztosítottak – csak egy eb tartható, a 3 hónapos kort be 
nem töltött esetleges szaporulatával. 

Kérelemre – ha a tartás feltételei azt lehetővé teszik – a jegyző egynél 
több eb tartását is engedélyezheti. Az engedély megadása előtt be kell 
szerezni az eb fajtája és törzskönyve szerint illetékes egyesület vagy Magyar 

Ebtenyésztők Országos Egyesülete javaslatára, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat és a hatósági állatorvos véleményét. Valamennyi feltétel 

biztosítása esetén az engedély kiadása nem tagadható meg. 
Társbérlet, albérlet és bérlőtársi viszony esetén az ebtartáshoz a 

társbérlő, a főbérlő, illetve a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása 

szükséges. Hozzájárulás hiányában az ebnek a lakásból való eltávolítását el 
kell rendelni. 

Az eb tulajdonosa köteles ebét úgy tartani, hogy az eb: 

a.) A házban, vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne 
zavarja 

b.) anyagi kárt ne okozzon, 
c.) testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen 

Ha az ebtulajdonos az (1) bekezdésben előírt tartási feltételeket nem 

biztosítja, el kell rendelni az ebnek a lakásból, lakóházból való eltávolítását, 
vagy más módon kell intézkedni a panasz okainak megszüntetéséről. 

Ebtenyészetet (kettő vagy több szukából álló, rendszeresen kölykező 
ebállomány), ebmegőrzőt létesíteni, fenntartási – ha annak technikai 
feltételei biztosíthatók – csak a jegyző engedélyével szabad. 

Az engedélyt kérő köteles beszerezni közvetlen szomszédainak és az 
ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását. Az engedélyezés előtt ki kell 
kérni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a hatósági 

állatorvos véleményét. 
Ebtenyészet engedélyezéséhez az eb fajtája és törzskönyve szerint 

illetékes egyesület vagy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete által 
kiadott tenyészalkalmassági igazolvány szükséges. 
 

10.4. Állatvédelmi rendelkezések 

 
Az ebbel szemben emberséges magatartást kell tanúsítani, ezért tilos: 

a.) az ebnek bármilyen eszközzel és bármilyen módon való kínzása, 

b.) az ebnek a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó 
teljesítményre kényszeríteni, teljesítménye fokozása céljából ajzószer 
alkalmazása. 

c.) ebek egymásra uszítása. 
 

Tilos az állatok között olyan viadal, az állatok egymás elleni uszításával 
olyan küzdelem (a továbbiakban együtt: állatviadal) szervezése, tartása, 
amely az állatok sérülését vagy elpusztulását okozhatja. 
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Tilos állatviadal céljára: 

a.) állatot tartani, tenyészteni, idomítani valamint más személynek 
átadni vagy forgalmazni 

b.) épületet vagy egyéb helyet, anyagi eszközt más személy 
rendelkezésére bocsátani. 

A tilalom nem vonatkozik a külön jogszabályok alapján az állatoknak 

vadászaton való alkalmazására. 
Tilos a bandog és a pit bullterrier küzdő eb országba való behozatal, 

tenyésztése. 

Az ebtulajdonos köteles ebét fajtájának, nemének, korának 
megfelelően kielégítő módon tartani, gondozni, megbetegedése esetén 

gyógyításáról gondoskodni. 
Ha az ebtulajdonos nem szándékozik az ebét tovább tartani, köteles 

elhelyezéséről (eladás, elajándékozás stb.) gondoskodni. 

Eben fájdalommal járó beavatkozást – az állattartás körében szokásos 
beavatkozások kivételével – csak az eb előzetes érzéstelenítése után 

állatorvos végezhet. A beavatkozás érzéstelenítés nélkül csak akkor 
történhet, ha az érzéstelenítés az állatorvos véleménye szerint az állat életét 
veszélyeztetné.  

 

10.5. Közegészségügyi és állategészségügyi rendelkezések 

 
Minden három hónaposnál idősebb ebet a tulajdonosa köteles évenként, 

a három hónapos kort elértet 30 napon belül, a saját költségére állatorvossal 
veszettség ellen beoltatni. 

A veszettség elleni védőoltás történhet: 

a.) a lakóterületen szervezett oltások keretében az oltás elvégzésére 
kijelölt állatorvos útján, melynek időpontjait és helyeit a 
polgármesteri hivatal a helyben szokásos módon közzéteszi, 

b.) hatósági jogkörrel felruházott állatorvos útján. 
A veszettség elleni védőoltás megtörténtéről az állatorvos az eb 

tulajdonosa számára igazolást ad, a polgármesteri hivatal az eb nyakörvére 
fűzhető, évente változó színű, oltást igazoló bilétát is adhat ki. 

Az eb tulajdonosa köteles: 

a.) ebét higiénikus (egészségügyi szempontból megfelelő) körülmények 
között tartani, külső élősködők észlelése esetén azok irtásáról 

gondoskodni, 
b.) a bélférgesség gyanúját az állatorvosnak azonnal bejelenteni, annak 

gyógykezeléséről gondoskodni. 

A mezőgazdasági állattartó telepen tartott ebnél, a pásztor és 
vadászebeknél, valamint a lakásban tartott ebeknél minden évben belső 
élősködőkre irányuló bélsárvizsgálatot kell végezni. Ha a bélsárvizsgálat 

eredménye szerint az eb az ember egészségére különösen veszélyes 
galandféreggel fertőzött, az ebtulajdonos nevét és címét közölni kell az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területi intézetével. A 
bélsárvizsgálatot az ebtulajdonosnak kell kezdeményezni.  
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Ha az állatorvos az eben gümőkórra utaló kóros tüneteket észlel, köteles 

az eb kártalanítás nélkül történő elkobzásának elrendelését a polgármesteri 
hivatalnál kezdeményezni.  

Gümőkórban beteg eb elkobzásáról az ebtulajdonos lakhelye szerint 
illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézetét 
értesíteni kell. 

Aktív gümőkórban szenvedő személy környezetében élő ebet a 
környezetvizsgálatot végző orvos köteles bejelenteni a területileg illetékes 
hatósági, illetve önkormányzati állatorvosnak, aki az eb gümőkórra irányuló 

vizsgálatát elvégzi. 
Veszett, veszettségre, vagy annak fertőzésére gyanús ebbel való elbánás 

tekintetében az Állategészségügyi Szabályzatban foglaltak szerint kell 
eljárni,.  

Embert mart eb tulajdonosa, illetve az eb felügyeletét ellátó személy 

köteles a marás megtörténtét  - a megmart ember, valamint saját személyi 
adatainak közlésével – az ebtartás helye szerint illetékes hatósági 

állatorvosnak és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
intézetének haladéktalanul bejelenteni és ott a veszettség elleni oltás 
igazolását bemutatni. 

Azt az ebet, amely embert mart a hatósági állatorvos 14 nap megfigyelés 
alá köteles helyezni. A megfigyelést – melynek költségei az ebtulajdonost 
terhelik – az ebtulajdonos házánál, vagy az általa megjelölt helyen kell 

végrehajtani. A megfigyelés tartama alatt az ebet megkötve vagy  bezárva kell 
tartani. 

Ha az eb megfigyelése az ebtulajdonos házánál köz- és állategészségügyi 
érdekek sérelme nélkül nem vihető keresztül, akkor az ebet a Gyepmesteri 
Telepen kell a tulajdonos költségére megfigyelés alá helyezni. 

A hatósági állatorvos és a Gyepmesteri Telep vezetője az ebmegfigyelés 
eredményéről a megmart egyént és annak lakóhelye szerint illetékes Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, továbbá az ebtulajdonost 
értesíteni köteles. 

A hatósági állatorvos kezdeményezésére a környezetére folyamatosan 

veszélyt jelentő eb esetében a jegyző elrendelheti az embert mart eb 
elkobzását. 

Az elhullott állatot (veszélyes anyag) tilos a háztartási szemétbe (kukába) 

tenni. Az 50 kg-nál kisebb súlyú hullát a tulajdonos a saját telkén eláshatja. 
Ennek hiányában (vagy ha azt nem akarja tenni) a helyi önkormányzat által 

kötelezően fenntartott ártalmatlanító helyre (hullaemésztő verem, dögtér, 
hullabegyűjtő, gyepmesteri telep) kell a hullát elszállítani a tulajdonos saját 
költségén. 
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TRÓFEABÍRÁLAT    

Dr. Majzinger István

Dr. Barta Tamás
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Tantárgy felépítése:

Trófeabírálat:

1.Trófeabírálat kialakulása.

2.Híres trófeák.

3.Trófeák kikészítése és bírálata.

4.Gímbikák bírálata.

5.Dámbikák bírálata.

6.Vaddisznó agyar bírálata.

7.Őzbak bírálata.

8.Muflon bírálata.

Korbecslés:

1. Korbecslés szükségessége.

2. Korbecslés lehetőségei.

3. Fogazat vizsgálata.

4. Gímszarvas korbecslése élő állapotban.

5. Gímszarvas korbecslése elejtés után.

6. Dám korbecslése.

7. Dám korbecslése élő állapotban.

8. Őz korbecslése élő állapotban.

9. Őz korbecslése elejtés után.

10. Muflon korbecslése élő állapotban.

11. Muflon korbecslése.

12. Vaddisznó korbecslése élő állapotban.

13. Vaddisznó korbecslése.

14. Róka korbecslése.



A tantárgyi cél:

A trófeabírálatban érintett vadfajok korbecslési módszereinek a megismerése és elsajátítása.

A trófeák ismerete, a trófea elejtés utáni szakszerű kezelése, majd kifőzése a vadgazdálkodás

elengedhetetlen feltétele, és a gyakorlati alkalmazást megelőzően tisztában kell lenni az

elméleti alapokkal. A jegyzet ebben segít, kiegészítve a sikeres vadászatot követő

vadkezelési eljárások leírásával. A trófea szakszerű kezelése és adminisztrációja is a

vadgazda feladata, ezért röviden ismertetem az alkalmazható eljárásokat. A trófeabírálat

pontos és objektív ismerete nélkülözhetetlen a vadgazdálkodásban, ezért részletesen

ismertetem az egyes vadfajok mindenre kiterjedő pontos bírálatát és a bírálaton adható

pontozás menetét.

Szükséges előzetes ismeretek: balesetvédelem, vadászati állattan és szervezettan.



Tudás Képesség Attitűd Autonómia-

Felelősség

Ismeri a bírálatra 

bemutatandó 

vadfajok korbecslési 

módszereit.

Ismeri a trófeák 

kezelését, kifőzésük 

szabályait és a 

bírálatra alkalmas 

trófeák fogalmát. 

Ismeri a trófeabírálat 

pontos és szakszerű 

menetét, a bírálat 

előkészítését és 

adminisztrációját. 

Alkalmazza az

ismert módszereket 

az adott vadfaj 

esetén élő állapotban 

és lelövés után.

Alkalmazza az etikus

trófeakezelést, illetve

betartja a trófeák 

kezelésének 

szabályait. Bemutatja

a trófeákban

fellelhető turisztikai

értékeket. 

Elfogadja a trófea

kezelés és bírálat 

során a szakma

szabályait és etikáját. 

Képviseli a szakmai

etikai

követelményeit és

szem előtt tartja a 

vadászok és a 

vadászati turizmus

keretein belül érkező

vadászvandégek

érdekeit. 

Betartja és betartatja

a trófea kezelésének, 

kifőzésének és 

bírálatának jogi és 

etikai szabályait.

Ellenőrzi és felügyeli

a trófeakezelés

szabályait a nagyvad 

társas vadászatokon. 

Irányítja a 

trófeakikészítés és 

bírálatra előkészítés 

folyamatait.

Elvárt tanulási eredmények



KORBECSLÉS

Dr. Majzinger István

SZTE MGK



KORBECSLÉS SZÜKSÉGESSÉGE:

Lényege: valamely testi-morfológiai jellemző lehetőleg egzakt kapcsolata 

az életkorral. 

Jelentősége, célja:
1. Trófea központú vadgazdálkodásban nélkülözhetetlen:

Trófeás (és nem trófeás) vad lövés előtti minősítése

 Elejtés után a lelövés szakmai minősítése (a trófeabírálat kötelező eleme)

2. Hasznosítás előtti állomány korösszetételének megállapításához

3. Az állomány megfelelő korösszetételének kialakításához:

 Élő vad terepi korbecslése lelövés előtt

 Önellenőrzés

4. Életkortól függő biológiai teljesítmény értékeléséhez

Alapszabály: az összes rendelkezésre álló lehetőséget fel kell használni.

Lehetnek ellentmondások az egyes jegyek között.



KORBECSLÉS LEHETŐSÉGEI:

Élő állapotban:

Támpontok:

Habitus, testalakulás

Viselkedés

 Agancs, szarv

Szőrzet (fejrajzolat, arc színe)



Elejtés után:

Fogazat vizsgálata:

 Tejfog, maradó fog.

 Sorba növés, fogváltás a maradó fogazat kialakulásáig (minden nagyvad)

 Fogtípus, fogazat és fogképlet ismerete (i c p m és I C P M)

 A tejfogak váltásának és a maradó fogak sorba növésének időrendje

 Fog szövettani vizsgálata:
 Pótdentinrétegek számolása

 Cementréteg-számlálás

Koponya vizsgálata:

 Kopopnyavarratok állapota.

 Agancstő méretei, állása.

 Hartántporc mérete.

 Orrsövényporc elcsontosodása.

 Pajzsporc elcsontosodása.

KORBECSLÉS LEHETŐSÉGEI:



FOGAZAT VIZSGÁLATA:

Fogazat vizsgálata:

 Tejfog, maradó fog.

 Sorba növés, fogváltás a maradó fogazat kialakulásáig (minden nagyvad)

 Fogtípus, fogazat és fogképlet ismerete (i c p m és I C P M)

 A tejfogak váltásának és a maradó fogak sorba növésének időrendje

fogváltás és sorbanövés



Fogazat vizsgálata:

 Fogkopás alapján (minden nagyvad, de elsősorban a kérődzők)
 Maradó fogazat kialakulása után

 A fogkopást befolyásoló tényezők ismerete (talajtípus, vegetáció)

 Nagy gyakorlati tapasztalat (megbízhatóság erősen vitatott)

P1
P2

P3
M1

M2

M3

FOGAZAT VIZSGÁLATA:



Idős tehén borjakkal

Csapos

(2. éves, első 

agancs)

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:

Korcsoportok

• Szaporulat: 1 éves korig
• Fiatal: 2-5 éves
• Középkorú: 6-9 éves
• Idős: 10 éves kortól

Fiatal

(3. éves, második agancs)

Középkorú

(7-8 éves)

Öreg (12-14 éves)

Fiatal tehén



Tarvad csapat, balra vezértehén Erős csapos, 

kímélendő

2. agancsú villás, 

kímélendő

Öreg, visszarakott bika
Középkorú, barkás, kímélendő

öregközépkorú

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Középkorú,  villás, lőhető

Középkorú, agancs-

tisztítás végén

Középkorú, 

kímélendő

Öreg, visszarakott, lőhető

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



2. agancsú, selejt, lőhető

Tehén borjával

Öreg, lőhető

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Középkor végén, lőhető

Golyóérett, lőhető

Fiatal, dárdás, lőhető

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



2. agancsú, gyenge 

élőhelyen kímélendőTehén borjakkal
Középkorú, 

kímélendő

3. agancsú, 

kímélendő

Középkorú, selejt Fiatal kor végén, 

selejt, lőhető
Középkorú, 

kímélendő

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Öreg, lőhető

Középkorú, szűk 

állású, selejt Csapos, kímélendő

Középkor elején, 

kímélendő
Tehén borjával

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Gímborjú

Tehenek téli szőrben

Fiatal tehén nyári szőrben

Gímborjú

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Gímtehén

Tehenek borjakkal

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Agancs összképe

 Tömegeloszlás

 Ágak megjelenése

 Ágak hossza

 Ágvégek

 Gyöngyözés
Állomány minősége

B

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Agancstő:

 Magassága

 Átmérője

Fiatal  bika Öreg  bika

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Hullott agancs:

 Rózsa teljes és porózus rész 
aránya:

a. Teljes átmérő

b. Porózus rész átmérője

c. Közbülső zóna 

 Levetési sík

Fiatal (őz) Középkorú Idős (őz)

a

c

b

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Fogazat vizsgálata:

 Sorbanövés, fogváltás a végleges fogazat kialakulásáig.

 Végleges fogazat 28-29 hónapos korra.

 Fogképlete     0133/4033=34

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogazat vizsgálata:

 Fogkopás alapján

 Metszőfog pótdentin

(réteg+3=éves)

 Cementréteg M1 fogon

 Dekalcinálással szövettani 

 Csiszolással (lásd az őznél)

 Cementréteg a gyökércsúcs 

horizontális csiszolásával

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogazat vizsgálata:

 Laboratóriumi módszerek: legmegbízhatóbb!!

1. Pótdentin-réteg számlálás

2. Cementréteg-számlálás (rétegképződés módja és háttere)

 Gyökércsúcson horizontálisan

 M1 fogon transzverzálisan

 Dekalcinálással szövettani metszeten nagy nagyítású mikroszkóppal

 Csiszolással kis nagyítású sztereo-mikroszkóppal

M1-es gyökerének pótdentinje  

(Marosán)

Metszőfog 

metszési síkja

Pótdentin rétegek

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogazat vizsgálata:

 Laboratóriumi módszerek:
 Cementréteg-számlálás az M1 fogon: csiszolással kis nagyítású sztereo-mikroszkóppal

Szarvas cementrétegei (11 éves)

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogazat vizsgálata:

 Laboratóriumi módszerek:
 Cementréteg-számlálás a gyökércsúcs horizonzális csiszolásával

Szarvas cementrétegei

cement

dentin

pótdentin

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Agancs összképe

 Tömegeloszlás

 Ágak hossza

 Ágvégek

 Gyöngyözés

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Letisztított koponyán

Agancstő:

 Magassága

 Állásszöge

 Vastagsága

 Levetési síkok 

metszési szöge

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Letisztított koponyán

Koponya:

 Varratok

 Harántporc (0 – 1,5 cm)

GÍMSZARVAS KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogazat vizsgálata:

 Sorbanövés, fogváltás a végleges 

kialakulásáig

 Végleges fogazat 27-28 hónapos

 Fogképlete     0033/4033=32

 Fogkopás alapján

 Metszőfogak kopási síkja

 Metszőfog fognyak és korona mérés

 Metszőfog pótdentin (réteg+3=éves)

 M1 cementréteg (réteg+1=éves)

 Dekalcinálással szövettani 

 Csiszolással 

 Gyökércsúcs horizontális csiszolata

DÁM KORBECSLÉSE:



A dámvad fogváltása 

DÁM KORBECSLÉSE:



Agancs összképe

 Agancs jellege 

 Tömegeloszlás

 Csipkézet

Agancstő:

 Magassága

 Állásszöge

 Vastagsága

Koszorú:

 Körmérete

 Síkja

Koponya:

 Varratok

 Harántporc 

Szívcsont (Hubertusz-

kereszt)

DÁM KORBECSLÉSE:



Dámtehén, ünő, 

borjú

Golyóérett, lőhető
Középkorú, 

kímélendőDámtehén borjával

DÁM KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Középkorú, 

kímélendő
Hasadt lapátú, 

lőhető

DÁM KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:

Középkorú, 

kímélendő



Visszarakott, lőhetőÖreg, lőhető

Középkorú, hasadó 

lapátos, lőhető

Fiatal kanalas, 

kímélendő

DÁM KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Öreg, lőhető

Csapos és fiatal, 

kímélendők

DÁM KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Középkorú, hatos, kímélendő

Középkorú, selejt bak (sutával), 

lőhető

Üzekedő őzek

Suta néhány napos gidával

ŐZ KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Középkorú barkás 

bak Fiatal, gyenge képességű, lőhető

ŐZ KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Fiatal, kímélendő
Jó képességű középkorú, 

kímélendő

ŐZ KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Selejt bak, lőhető Fiatal villás, kímélendő

Rendellenes agancsú, lőhető

ŐZ KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Suta bakkal téli szőrben

Suta szőrváltásban

ŐZ KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Koponya:

 Pajzsporc (őz)

 Orrsövényporc (őz)

Orrsövény fél éves korban (Marosán)

Orrsövény 6 éves korban (Marosán)

Az orrsövényporc elcsontosodása

A pajzsporc elcsontosodása

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Koponya:

 Orrsövényporc (őz)

2 éves: Az orrsövény csontlemeze az 

orrcsontok kéttizedéig ér (Rajnik)
8 éves: Az orrsövény csontlemeze az 

orrcsontok nyolctizedéig ér (Rajnik)

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogazat vizsgálata:

 Laboratóriumi módszerek:
 Cementréteg-számlálás az M1 fogon: csiszolással kis nagyítású sztereo-mikroszkóppal

A csiszolás helye

A metszés helye

Az M1 fog metszési síkja

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



4 éves őz cementrétegei (Marosán)

Fogazat vizsgálata:

 Laboratóriumi módszerek:
 Cementréteg-számlálás az M1 fogon: csiszolással kis nagyítású sztereo-mikroszkóppal

6 éves őz cementrétegei 

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



2 éves őz cementrétegei az M1-en (saját) 6 éves őz cementrétegei az M1-en (saját) 

Fogazat vizsgálata:

 Laboratóriumi módszerek:
 Cementréteg-számlálás az M1 fogon: csiszolással kis nagyítású sztereo-mikroszkóppal

Éltkor (betöltött éves) = M1-en a cementrétegek száma (őz)

Életkor  (betöltött éves) = M1-en a cementrétegek száma + 1 (gím) 

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Cementrétegek az M1-en (F: saját) 
Cementrétegek az M1-en (F: saját) 

Cementrétegek az M1-en (F: saját) Cementrétegek az M1-en (F: saját) 

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogazat vizsgálata: Fogváltás alapján (őzgida)

M2M1p2p1 p3

p1
p2

p3
M1 M2

p1p2
p3

P1P2
P3M1

M2

M3

10-11 hónapos 

1 évet betöltött 

p3 – három oszlopú 

P3 – két oszlopú 

6-10 hónapos gida

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogkopás 1 éves korban (F: Marosán) Fogkopás 2 éves korban (F: Marosán)

Fogkopás 3 éves korban (F: Marosán) Fogkopás 4 éves korban (F: Marosán)

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogkopás 5 éves korban (F: Marosán) Fogkopás 6 éves korban (F: Marosán)

Fogkopás 7 éves korban (F: Marosán) Fogkopás 8 éves korban (F: Marosán)

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Fogkopás 9 éves korban (F: Marosán) Fogkopás 10 éves korban (F: Marosán)

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Rajnik Ferenc

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:

Rajnik Ferenc

Az őz orrsövényporc elcsontosodás



Agancs összképe:

 Ágak

 Gyöngyözés 

 Tömegeloszlás

Agancstő:

 Magassága

 Állásszöge

 Vastagsága

Koszorú jellege

Koponya:

 Varratok, falvastagság

 Harántporc 

 Pajzsporc elcsontosodása

ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



ŐZ KORBECSLÉSE ELEJTÉS UTÁN:



Erős, közepes ívű, golyóérett 

kos

Középkorú, kímélendő

Fiatal, nyakba növő, selejt

MUFLON KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Áll alá növő, középkorú, selejt Középkorú, kímélendő

Középkorú, kímélendő Szarvalt juh

MUFLON KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Golyóérett (balra), lőhető

Fiatalok, kímélendők
Jó képességű, középkorú, 

kímélendő

MUFLON KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Golyóérett, lőhető (kb. 8 éves)

Kímélendő (kb. 7 éves)

MUFLON KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Középkorú kos, kímélendő

Juh (hátsó szarvalt), jerke és bárány Kosbárány

MUFLON KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



1. Fogazat vizsgálata:

 Sorbanövés, fogváltás a 

végleges kialakulásáig

 Végleges fogazat 46-48 

hónapos korra

 Fogképlete     

0033/4033=32

 Fogkopás alapján

2. A csiga vizsgálata:

 évgyűrűk

MUFLON KORBECSLÉSE:



• Szarv: évgyűrűk

• Szőrzet (fejrajzolat, arc színe)

MUFLON:

A muflon korbecslése fejrajzolat alapján 

(Türcke és Schmincke, 1965)

MUFLON KORBECSLÉSE:



MUFLON KORBECSLÉSE:



A muflon fogváltása 

MUFLON KORBECSLÉSE:



Koca malacokkal

Koca süldőkkel

Kan téli szőrben

Öreg koca vedlés előtt

VADDISZNÓ KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Kan nyári szőrben

Kan téli szőrben

Koca malacokkal

VADDISZNÓ KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:



Malacok

Koca

Süldők

VADDISZNÓ KORBECSLÉSE ÉLŐ ÁLLAPOTBAN:

Koca malaccal



1. Fogazat vizsgálata:

 Sorbanövés, fogváltás a 

végleges kialakulásáig

 Végleges fogazat 24 

hónapos

 Fogképlete     3143/3143=44

 Utózápfogak kopása

VADDISZNÓ KORBECSLÉSE:



A vaddisznó fogváltása 

VADDISZNÓ KORBECSLÉSE:



Fogazat vizsgálata:
 Kocák: „kampó”

 M3-as fog mérete
Koca kampó vastagság és hossz növekszik, idegüreg csökken, 

alakja változik

VADDISZNÓ KORBECSLÉSE:



Fogazat vizsgálata:
 Kanok: agyar – méret és arányok, Brandt-féle index

Brandt-féle index: 

• Számítása: ½

• Értéke: 1,8            1,0

VADDISZNÓ KORBECSLÉSE:



 Felkarcsont elcsontosodásának mértéke.

 Szemlencse száraztömegének meghatározása:

 200 mg alatt fiatal.

 Fogszerkezet vizsgálata:

 Szemfog vagy metszőfog évgyűrűi (cementréteg)

 M1 zápfog kopása.

RÓKA KORBECSLÉSE:

Csúcsos rágófelület Lekopott csúcsok Lekopott rágófelület 



 Koponya szagittális varratának (taréjának) vizsgálata.

 Két éves korig használható

RÓKA KORBECSLÉSE:

Szagittális varrat

Szagittális taréj



TRÓFEABÍRÁLAT

Dr. Barta Tamás



• A XIX. század végéig „szemre” bíraltak

• Szarvasagancsoknál – ágak száma szerint

• 1880-as években az első trófea kiállításokkal megindult a
versengés – próbálták számokkal kifejezni, rangsorolni a
trófeákat

• Első nyilvános trófeakiállítás: 1871 Bp.-i Lovardában volt
(100 évvel korábban)

• Ettől kezdve minden évben volt trófea kiállítás

• 1891-ben nagyszabású trófea bemutató az előző 10 év
díjazott trófeáiból

• 1896-os esztendő nemzetközi hírnevet szerzett a magyar
szarvasnak – Magyarország állami fennállásának 1000 éves
évfordulójára Európa-hírű kiállításra került sor a
Városligetben

Bírálati képletek kialakulása



Bírálati képletek kialakulása

• Ezen a kiállításon használtak először „bírálati képletet”,
amely csak 1 évig volt életben, később visszatértek a szemre
bírálatra, és próbálkoztak a köbtartalom mérésével is

• I. Vh. megszakította a kiállításokat

• 1925-ben a Nemzetközi Vadászati Védegylet által rendezett
kiállításra Nadler Herbert új bírálati képletet és mérési
utasítást szerkesztett

• Nadler-képlet néven egész Európa használta

• 1937-ben kisebb módosítások történtek, azóta változatlan

• Ezután több ország több vadfajra szerkesztett képleteket
(prágai, berlini képlet stb.)

• Minden ország a maga képletét tartotta a legjobbnak



Bírálati képletek kialakulása
• 1937-es berlini Nemzetközi Vadászati Kiállításra a Nemzetközi

Vadász Tanács (CIC) új képletet alkotott és már ezzel is bírálta a
kiállított trófeákat

• Ezt a képletet 1952-ben módosították, majd 1954-ben a düsseldorfi
világkiállításon véglegesítették

• Ezzel egy időben elhatározták, hogy minden szarvasagancsot a
Nadler-képlettel is el kell bírálni

• Ezen a kiállításon véglegesítették a többi vadfaj bírálati képletét is

• Nadler-képlet hibája: nem kedvez a nyugati típusú sokágú, vékony
könnyű agancsoknak, ami igaz is, mivel a kárpáti jellegű
szarvasagancsok mérése, vizsgálata alapján jött létre

• Jellemző a Kárpát-medencei szarvasra az erő, arányosság, megfelelő
hosszú, erős szárak, nem sok ágú, de tekintélyes korona, fehérre
csiszolt ágvégek

• Hibája még, hogy a terpesztés értékelésénél túl szigorú határokat
szab, bünteti a hosszú szárú, normális terpesztésű agancsokat (max.
2 pont, ami korrigálható)



Bírálati képletek kialakulása

• Átlagos felépítésű agancs kb. 8 kg-os súllyal bronz, 9 kg-os ezüst, 10
kg-os arany értékelést kap

• A CIC-képlet:

• Nadler bővített formája

• A középágat a szemággal egyenlően értékeli

• A korona max pontértékét 6-ról 10-re emeli

• A jégágakat 1-1 ponttal értékeli

• A terpesztésnél enyhébb feltételeket szab a 3 pont eléréséhez

• Ha a Nadler-képlettel elbírált agancsokat a CIC-képlettel is elbíráljuk,
ált. 1, de sok esetben 2 fokozattal előbbre kerülnek

• Majdnem mindegyik 160 Nadler-pontot elért gím trófea eléri a
nemzetközi bronz minősítést



Bírálati képletek kialakulása

• Dámlapátok elbírálására szerkesztett első képlet szintén
magyar eredetű

• Az alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján
több változtatáson ment keresztül

• Mindig a lapátok nagyságának, szabályosságának és
súlyának értéke kapott döntő szerepet

• 1962-től csak a nemzetközi képletet használjuk

• Ekkor már szükségessé vált a szakmai munka mérése

• Állandóan működő bíráló szerv létrehozása – 1958-tól a
ERTI-nél működött, majd 1963-tól Országos Trófeabíráló
Bizottság

• 1969-től megyei trófeabíráló biztottságok létrehozása



Bírálat módja és eszközei
• Dám, őz, muflon, vaddisznó – nemzetközi képlet

szerint

• Gímszarvast – CIC + Nadler-képlet szerint

• Bírálathoz 3 személy kell

• Hosszméreteket acél mérőszalaggal, ami nem

szélesebb 0,5 cm-nél, mindig a tövektől kell kezdeni a

mérést

• Körméretek: ua.

• Súlymérés: pontos mérleggel, megfelelő állvánnyal

• Szubjektív értékek

• Kormegállapítás



A trófea tömegének pontos meghatározása



Köbtartalom mérése őzbaknál



A gímszarvas és dámszarvas agancs elnevezései



Trófea méreteinek pontos felvételezése

• Jobb oldalon: korona 

mérése

• Bal oldalon: szárhossz

mérése



Trófea méreteinek pontos felvételezése

Minden középág felette ág a koronához tartozik!!



Trófea méreteinek pontos felvételezése

Minden középág felette ág a koronához tartozik!!



Trófea méreteinek pontos felvételezése

Minden középág felette ág a koronához tartozik!!



A gyöngyözés mértékének a megitélése

Kívánatos:

• sűrű

• mindkét 

oldalon

• az ágak 

végéig tart



Formai hibák:

• Villás (1)

• Dárdás (2)

• Gyenge 

korona (3)

• Ághiány (4)

• Osztott szár 

(5)

• Ellaposodó 

korona (6)

Gyenge gímbikák agancsai



Öreg bikák visszarakott agancsai



Öreg bika alul visszarakott agancsa



Golyóérett bikák sokágú agancsai



Gyenge 

korona

Selejt bikák



Több ág megjelenése



Jobb száron dárdás bika



Ághiányos bikák



A „Szálkai bika”

Osztott 

szemágak



Öreg bika 

hullajtott 

agancsa



Fiatal gyenge 

bika



Rendellenes agancsok bírálata

• Több szár esetében azt kell figyelembe venni, amelyik a
szabályoshoz hasonlóan fejlődött, a másik szár csak
ágnak számít

• Ha a sérülés nagyobb, torzulás miatt nem bírálható

• Rózsa bírálata agancstő sérüléskor (2 lehetőség van!!)

• Ha a fejlődő szár rendellenesen megvastagszik: a
legvékonyabb hely mért körméretet kétszer vesszük

• Elágazó ágak esetében a hosszabb adja az ág hosszát,
a másik ágnak számít

• 3-5 –ös korona és dárda = 0 pont a koronára

• Dárdás agancsszáron felső körméret nem mérhető

• Hiányzik a középág: a legvékonyobb körméretet vesszük
kétszer



Rendellenes – nem bírálható gímbikák agancsai



Torz agancs



Az agancs részei és a koronák típusai

Korona típusok



Sokágú fiatal bika agancsa kerti körülmények között



Sokágú, nagy méretű, vastag szárú bika agancsa



Elágazó középág – világrekord?



Trófeabírálat előkészítése



A leghíresebbek gímek

• Szálkai agancs, 1891. (1937-ben Berlinben 13.64 kg volt, 
1971-ben Budapesten újra bírálták, tömege 11.4 kg volt és 
243.90 nemzetközi pontra (IP) értékelték). Világrekord 
1937-1954

• Gamás, 1963. 250.22 IP, világrekord-várományos, magyar 
rekord 1963-1968

• Lenti, 1970. 251.83 IP, világrekord 1971-1973

• Lovászi, 1972. 252.98 IP, világrekord 1973-1976

• Pusztakovácsi, 1981. 269.89 IP, világrekord 1981-1986

• Karapancsa, 1986. 271.00 IP, világrekord 1986-1989





A leghíresebb dámok

• Gyulaj, 1923. 209,60 IP, világrekord 1937-1967

• Gyulaj, 1965. 212.12 IP, világrekord 1967-1971

• Gyulaj, 1969. 214.99 IP, magyar rekord 1969-1971

• Gyulaj, 1970. 217.25 IP, világrekord 1971-1973

• Gyulaj, 1972. 220.31 IP, világrekord 1973-1991

• Guth, 1992. 233.11 IP világrekord, 1992-2002

• Guth, 2002. 237,63 IP világrekord, 2002-



Világrekordok



A leghíresebb bakok

• Martonvásár, 1965. 228.68 IP, világrekord 

1967-1983

• Abádszalók, 1993. 230.75 IP, magyar 

rekord 1993-1996

• Jászkisér, 1996. 233.11 IP, magyar rekord 

1996-







A leghíresebb kanok

• Valkó, 1975. 135.75 IP, magyar rekord 

1975-1995

• Szin, 1995. 144,90 IP, magyar rekord 

1995-2003

• Budakeszi, 2003. 162.85 IP, világrekord 

2003-







Muflon kosok bírálata – rendellenes formák



Muflon csiga bírálata - évgyűrűk



Szabályos forma: nagy ívű és kedvező csavarodottságú



Ideális ívű csiga



Muflon kosok bírálata – formai hibák

Megfelelő ívű, de 

nem kívánatos 

csavarodottságú

Nyakba 

növő 

forma



Muflon kosok bírálata – formai hibák

Megfelelő ívű, de 

nem kívánatos 

csavarodottságú –

állkapocsba növő

Nyakba 

növő 

forma







A muflon bírálat méretfelvételei



Az őz bírálata során felvett hosszméretek

terpesztés

szárhossz



Barkában száradt fiatal bak 

agancs



Ághiányos bak: szemág és hátsó ág hiánya



Ághiányos bak: hátsó ág hiánya



Páratlan nyolcas őzbak agancs: nagy gyöngy már 

ágnak számít!!!



Visszarakott őzbak agancsa és az agancstő



Ághiányos őzbakok gyenge agancsa



Agancstő dőlése



Agancstő sérülése



„Gyilkos”, azaz ágak nélküli őzbak



Kapitális méretű, de nem szabályos hatos bak



Agancstő sérülés miatti formai hiba a bal 

száron



Földeáki bak



A vadkan agyar mérésének helyei



Trófeabírálat

Trófeák és

kikészítésük





Nagyvadtrófeák

• Gímszarvas:

1. Agancs (fő)

2. Gyöngyfog (mellék)

3. Bőr

4. Zsákmányolt trófea korábbi hullatott agancsa

5. Szarvastehén gyöngyfoga (kisebb, szebb rajzolatú)

6. Gyöngyfogak – befoglalva – kalap, ill. nyakkendő tű, 
legszebbek a 6-10 éves bikák gyöngyfoga

7. Hubertusz-kereszt ( a szarva szívében lévő porcszövet 
elmeszesedéséből) – talizmánként viselték



Érett bika



Hullott agancsok



Agancsos suta és 

parókás őzbak



Bikák a terítéken



Hullott agancsok eltérő évben



Nagyvadtrófeák

Dámszarvas:

u.a. + péniszt körülvevő szőrből kalapdísz

Őz:

• Agancs

• Bőr

• Gyöngyfog

Muflon:

• Kitömött fej

• Kos szarva vagy csigája

• Nyakról származó hosszú szőr, az ún. szakáll
(kalapdísz)



Agancstő sérülés miatt osztott szárú őzbak



Parókás őzbak 



Mechanikai 

sérülés



Ághiányos+sérült



Torz agancs



Torz 

agancs



Torz agancs



Lépegető: a 

szárak eltérőek



Barkában 

sérült



gyilkos



Érett dámbikák 

Gyulajról



Gyulaji teríték



Öreg felemás 

lapátú bika 



Lapátok 

gyűjteménye



Hullott agancs



Hosszúnyak preparátumok



Kampó, gyöngyfog



Nagyvadtrófeák

Vaddisznó:

• Agyar

• Kocakampó

• Vaddisznósörte

• Bőr

• Farok

• Kisebb agyarok felfűzése



agyar

kampó



Öreg koca



Agyar 

gyűjtemény



Trófeák 

gyűjteménye



Agyar helyzete



Remete 

kan



Egyéb szőrmésvadtrófeák

Róka, borz, nyest, nyuszt, vadmacska:

• Bőr,

• Plasztikus fejjel zöld posztóval a bőr

• Félpreparátum

• Kisebbeket egészben 

• Szemfog

• Koponya

• Penis-csont

• Hullott agancsból dísz és használati tárgyak

• Mezei nyúl: bajuszszőr

• Zerge szakáll (kalapdísz) 



aranysakál



róka



Sakál és róka



Sakál és róka



Sakál és róka



Szárnyasvadtrófeák

• Csendélet-preparátum

• Egész madár

• Egy része (siketfajd, túzok)

• Tollak: nyírfajd lant alakú farktolla, fedő-
pehelytollak, szajkó szárnytolla

• Túzok kakas: farktolla, fedőtolla, bajusztollak, ill
a másodrendű evezők – csikóstoll

• Szalonka zsírzó és festőtollai

• Gácsértoll

• Ragadozók karmai, csűdcsontból készült
ajándéktárgyak



siketfajd



nyírfajd



róka



mormota



Marco Polo 

vadjuh



tigris



oroszlán



Foltos hiéna



jegesmedve



wapiti



muflonok



Csendélet és 

nyakpreparátumok



Nyakba 

növő

mufloncsiga



Hosszúnyak 

preparátum



Hosszúnyak 

preparátum



Hosszúnyak 

preparátum



Kaffer bikák



Afrikai 

hangulat



Afrikai 

trófeák



Kárpáti 

zergék



antilopok



Hosszúnyak 

preparátum



Hosszúnyak 

preparátum



Hosszúnyak 

preparátum



Kaffer bikák



Afrikai 

hangulat



Varacskos 

kan



Tigris trófeák



Afrikai hangulat



Őzbak 

trófeák:

Kiskoponyára 

csonkolt



A gyenge és a kapitális



Öreg bakok



Öreg bak



Krokodil és víziló

trófeák



Hosszúnyak 

preparátum:

pézsmatulok



Oroszlán trófea



Egyéb trófeák:

koponyák



Afrikai dioráma



Nagyvadtrófeák kikészítése

• Már az erdőben megkezdődik

• Lőtt vad gondos kezelése

• Szállítás nehézségei – megoldások – sokszor ekkor
sérül, károsodik a trófea

• Vadkan agyar, agancs sérülései

• Zsigerelés után a trófeát célszerű leválasztani

• Gím, dám, őz esetében a fűrész használata nem
indokolt!!!

• Vadkan agyarok épségének megóvása!!! – zöldlomb-
kötegbe „haraptatjuk” és így kötjük össze

• Muflonszarv védelme – rugalmas szaru, jó fogást
biztosít, gyakran nyakkal együtt kerül kikészítésre



Nagyvadtrófeák kikészítése

A kikészítéshez használt eszközök:

• Kés

• Fa véső

• Csavarhúzó

• Kaparó kanál, kaparó horog



Nagyvadtrófeák kikészítése

Koponyák előkészítése a kifőzéshez

• Agyvelő, mirigyek, szemgolyó, faggyú

eltávolítása – hamar romlik, magas

zsírtartalom

• Fejbőr lefejtése? – szűrőként működik



Nagyvadtrófeák kikészítése

Vértelenítés:

• Gyenge, állandó átfolyó víz – vagy

gyakran cserélni

• 5-10 órán keresztül 18 oC-on

• 1 %-os konyhasóval gyorsítható



Nagyvadtrófeák kikészítése

Kifőzés:

• Koszorú helyzete

• Több kisebb trófea együtt is 
főzhető

• Az alsó harmad betekerése 
rongyba – védelem!!!

• Víz pótlása a párolgás miatt

• Főzővíz cseréje – ha van rá 
mód – zsírtalamításban van 
szerepe

• Főzési idő betartása!!!!!!!!!!!

Főzési idő!



Az agancsot ne lepje el a 

főzővíz!



Nagyvadtrófeák kikészítése

Kifőzés:

• Függ a kortól

• Elégtelen és túlfőzés kerülése

• Sok +munka vagy a koponyavarratok fellazulása, 
szétesése

• Semmi vegyszert nem célszerű használni

• Főzés után tiszta vízben hagyjuk kihűlni

• Koponya letisztítása

• Rostacsontok, orrcsontok, orrsövény kivésése 

• Öreglyuk bővítése !!

• Hallójárat, koponya, agyhártya tisztítása



Nagyvadtrófeák kikészítése

Szarvak kifőzése:

• Fej elhelyezése a főzővízben

• Szaru festékanyaga

• Tülkök lehúzása forró állapotban a szarvcsontról

• Tülök tisztítása

• Szarvcsont 10-15cm-re vágása – üreges –

csontvelővel van tele – büdös maradhat!!!!

• Fehérítés, száradás, visszaragasztás –

esztétikus legyen!!!



Nagyvadtrófeák kikészítése
Vadkanagyar kifőzése:

• Könnyű – legnehezebb???!!!

• Szállítás!

• Elpattanhat, repedhet

• Levágandó rész nagyságának 

helyes megállapítása

• Fűrész – fejsze ?

• 1-2 órán keresztül kell főzni, 

agyar kihúzása – majd 

visszahelyezése a főzővízbe a 

teljes kihűlésig

Fűrészelés helye



Ráhagyással kell a leválasztás helyét 

kiválasztani!



Agyar és kampó



Sérülés vagy betegség?



Aranyérmes vadkan 

trófeája



Nagyvadtrófeák kikészítése

Vadkanagyar kifőzése:

• Zsíros, meleg vízben kell lehűlnie, hogy a
fogcsont és a fogzománc között ne alakuljon ki
feszültség – így nem reped el (olyan gyorsan)!!!

• Ekkor mikropórusaiba zsír kerül, nem lesz fehér
– sárgás csontszínű

• Agyarak belső üregének kitöltése

• Régen: faggyú, viasz, stearin

• Agyarak elhelyezése – nagy hőingadozás
kerülése fontos!!!



Nagyvadtrófeák kikészítése

Zsírtalanítás:

• Elhullott trófeás vad esetében

• Zsírsav átjárhatja a koponya szövetét, megsárgítja,
megbarnítja azokat

• Lefőzéssel nem érhető el javulás

• Csak szárítás után lehet zsírtalanítani

• 10 liter vízhez 1 evőkanál zsíralkoholt vagy ultra
mosogatóport tegyünk, és ebben főzzük néhány
percig a koponyát

• Majd tiszta vízben öblíteni kell



Nagyvadtrófeák kikészítése

Fehérítés:

• A jól előkészített koponyát nem mindig fehérítik

1. Egyszerű fehérítése eljárás:

• 30-35 %-os H2O2 és bécsi fehér, iszapolt kréta vagy
magnézium-oxid fejföl sűrűségű péppel

• Anyagok és szerepük !!!

• Nedves, sötét helyen 10-24 órán keresztül

• Majd ezután elmossuk és napon szárítjuk

• A vegyszer ne kerüljön a kézre, illetve az agancsra



Nagyvadtrófeák kikészítése

Fehérítés:

2. Gyors fehérítés:

• Főzőedénybe vizet töltünk, ebbe 25%-os
ammóniákat, vagy szalmiákot teszünk
(literenként 5 cm3)

• Ebben forraljuk a koponyát 5 percig –
közben fogjuk!!!

• Majd a forró csontra felkenjük a H2O2-t

• Ezt követi a szárítás, majd öblítés



Nagyvadtrófeák kikészítése
Fehérítés:
3. Fehérítés hígított H2O2-dal:

• 7-10%-os cc.

• 5 ml ammóniákot kell adni literenként (lúgosság miatt)

• 1-2 napig tart

Fontos tudni:

• Más vegyszert használni nem szabad

• Mész, ill. gipsz nem használható fehérítésre

• H2O2 – mérgező, maró hatású, víztiszta, folyékony
anyag

• Szembe, bőrre ne kerüljön

• Kesztyűt célszerű használni



Nagyvadtrófeák kikészítése

Sárgítás (patinázás):

• Vakító fehér koponya – matt sárga szín

• Fehérítés után 3-6 napig 1 %-os

foszforsavoldatban (H3PO4)

• Használható 10%-os klóraminoldatot is 6-

7 napig

• Elefántcsont színű lesz



Nagyvadtrófeák kikészítése

Agancs és szarv tisztítása:

• Montírozás előtt szükséges

• Zsír, sár, vér, egyéb szennyeződések

• Zsíroldó anyaggal – a fehérítés után

• Ízlés dolga, hogy mennyire alaposan tisztítunk

• Ezután benzinben oldott stearinnal, vagy
parafinnal bekenjük és kefével kifényesítjük –
matt színű lesz

• Színtelen agancsok kezelése: pác, kálium-
permanganát, cipőpaszta stb…



Nagyvadtrófeák kikészítése

Koponyafényezés (polírozás):
• Csontfelület apró érdességeit tünteti el

• ½ iszapolt kréta és ½ bécsi fehér pépesített keverékével
bekenjük

• Ronggyal be kell kenni

• Majd 100-as polírpapírral átcsiszolni

• Legvégül denaturált szesszel hígított iszapolt krétaporral
dörzsöljük be

• A tisztára törölt csontot síkporral (hintőporral) simítjuk át, és
híg szintetikus lakkal vonjuk be.

• Csak a ragadozók koponyáját szokás lakkozni

• Festés tilos!!!



Nagyvadtrófeák kikészítése

Régi trófeák kikészítése:

• Sebzés, elhullás miatt 

• 5-6 napig áztatni kell

• Majd a főzővizet gyakran cserélve kell

kifőzni

• Majd fehérítés következik hosszabb ideig



Ragadozókoponyák és –csontok 

preparálása

• Kisragadozók koponyája – szép trófea

Egész csontváz elkészítése:

• Gyenge főzés után a vízben rothasztjuk

(maceráljuk) le az izomzatot

• Zárt üvegedényben 3-6 hét alatt

• Csontok összeszedése és fehérítése



Trófeák montírozása

• Trófeaalátétek (anyaga, minősége, ára)

• Alátét ízléses legyen, de ne feltűnő

• Sötét színű legyen

• Készülhet: gömbfából, száldeszkából stb..

Agancsok felszerelése:

• Sok megoldás létezik: a koponya ne roncsolódjon!!

• Esztétikus legyen

• Nem szabad összefurkálni

• Könnyen levehető legyen

• Csavar ne látszódjon

• Csavarokkal, pánttal

• Egész és félkoponyás rögzítések, megoldások

• Agancsok, szarvak, agyarok, ragadozó koponyák rögzítése



A helyes kiskoponyásméret 

meghatározása

Korrekció 

mértéke



Hagyományos 

montírfák

Modern montírfa

formák



A rögzítés helyei



A rögzítés 

folyamata és 

kivitelezése



Összeakadt bikák



Az öreg bika



Az érett bika



A különleges 

agancsformájú őzbak



Hatos formájú 

őzbak



Erős koszorú



Lehajló főágak



Érett, kapitális agancs: 

13,5 kg (erősen 

gyöngyözött



Agancs gyűjtemémy a 

vadászházban



Kész, érett 

dámlapát



Trófeabírálat

Gímbikák bírálata



A leghíresebbek gímek

• Szálkai agancs, 1891. (1937-ben Berlinben 13.64 kg volt, 
1971-ben Budapesten újra bírálták, tömege 11.4 kg volt és 
243.90 nemzetközi pontra (IP) értékelték). Világrekord 
1937-1954

• Gamás, 1963. 250.22 IP, világrekord-várományos, magyar 
rekord 1963-1968

• Lenti, 1970. 251.83 IP, világrekord 1971-1973

• Lovászi, 1972. 252.98 IP, világrekord 1973-1976

• Pusztakovácsi, 1981. 269.89 IP, világrekord 1981-1986

• Karapancsa, 1986. 271.00 IP, világrekord 1986-1989





A: terpesztés, B: FSZK, C: ASZK, D: szemág hossza, 

E:koszorú körméret, G: középág hossza, F: szárhossz



Gímszarvas

• Hosszméretek: szárak (0,5), szemág (0,25), középág (0,25)

• Körméretek: rózsa (1), alsó (1)- és felső szárkörméret (1)

• Agancstömeg (2)

• Terpesztés:

• - 60 %-alatt 0 pont

• - 60-69,9-ig 1 pont

• - 70-79,9-ig 2 pont

• - 80 felett 3 pont

• Ágak száma – 2 cm-nél nagyobb kinövés (1)

Szépségpontok: szín (0-2), gyöngyözés (0-2), ágvégek (0-2), jégágak (0-2),
korona (0-10)

Ponthatárok:

Arany: 210 felett

Ezüst: 190-209,99

Bronz: 170-189,99



Koronaágak 

mérése



A korona és a szárhossz

mérése



Öreg, 

golyóérett 

bika



Öreg bika



Szép korona



Esztétikus teríték



Lapátosodó korona



Lapátosodó korona 2.



Lapátosodó korona 3.



Páratlan 16-os



Páratlan huszas



2,5 – 3,8 – 2,4 kg

Hullott agancsok



Hullott agancsok



Hullott agancsok



Bika 5 kg-ig



Hullott agancs



Hullott agancs



Hullott agancs



Különleges szárú bika



Középkorú bikák



Fiatal bika



Bika a tarvadakkal



Korona – villás fiatal 

bika



Főág nélküli 

bika



Levetési síkok



Gyenge 

bikák



Gyenge 

korona



Rendellenes agancsok bírálata

• Több szár esetében azt kell figyelembe venni, amelyik a
szabályoshoz hasonlóan fejlődött, a másik szár csak
ágnak számít

• Ha a sérülés nagyobb, torzulás miatt nem bírálható

• Rózsa bírálata agancstő sérüléskor (2 lehetőség van!!)

• Ha a fejlődő szár rendellenesen megvastagszik: a
legvékonyabb hely mért körméretet kétszer vesszük

• Elágazó ágak esetében a hosszabb adja az ág hosszát,
a másik ágnak számít

• 3-5 –ös korona és dárda = 0 pont a koronára

• Dárdás agancsszáron felső körméret nem mérhető

• Hiányzik a középág: a legvékonyobb körméretet vesszük
kétszer



Előkészítés a bírálatra



Trófeabírálat

Dámbikák bírálata



Dámszarvas

Hosszméretek:

Szárak, szemág, lapát hossza

Körméretek:

Lapát szélessége, rózsa, alsó és felső körméretek

Agancs tömege: tized kg-ban

Szépségpontok:

• Szín (0-2),

• csipkézettség (0-6),

• tömeg, alak, szabályosság (3 pont adható erősségre,

2 pont a formára és szabályosságra adható)



Dámszarvas

Levonások:

• elégtelen terpesztésért (0-6),

• hibás lapátok (0-10),

• nem kívánatos lapátélek (0-2),

• egyéb szabálytalanságok (0-6) – hiba: szárak
szabálytalan állása, eltérő szárhosszak, szemágak és
középágak hosszának jelentős etérése

Ponthatárok:

160-169,99 – III.

170-179,99 – II.

180 felett – I.



Csipkézettség megállapítása

Lapátélek Egyoldali Kétoldali

Kevés rövid csipkével 0 0

Lapát 1/3-a csipkézett 1 2

Lapát 2/3-a csipkézett 2 4

Teljes hosszban csipkézett 3 6



Levonások elégtelen terpesztésért

85 %-a alatt van 1

80 %-a alatt van 2

75 %-a alatt van 3

70 %-a alatt van 4

65 %-a alatt van 5

60 %-a alatt van 6



Levonások hibás lapátok miatt

A levonás mértéke, ha a hiba: Egyoldali Kétoldali

Hal alakú, szögletes, felemás 1-3 2-6

Hasított lapát 2-4 4-8

Szabdalt lapát 3-5 6-10

Keskeny, kard alakú 4-5 8-10



A: terpesztés, B: ASZKM, C: 

FSZKM

Hosszméretek



Hullott 

agancsok



Eltűnő csipkék



Gím vagy dám?



Érett lapátok



Érett lapátok



Hosszú lapát



Keskeny lapát, kifelé 

hajló lapátéllel



Lapátélek hajlása



Különleges lapátforma



Középkorú bika



Cápafog és 

sarkantyú



Különleges 

lapátforma



Érett bika



Fekete bika



Hosszú vékony 

lapát



Hasadt lapát



Gyenge lapát 

mindkét oldalon



Verekedő bikák a ködben 



A leghíresebb dámok

• Gyulaj, 1923. 209,60 IP, világrekord 1937-1967

• Gyulaj, 1965. 212.12 IP, világrekord 1967-1971

• Gyulaj, 1969. 214.99 IP, magyar rekord 1969-1971

• Gyulaj, 1970. 217.25 IP, világrekord 1971-1973

• Gyulaj, 1972. 220.31 IP, világrekord 1973-1991

• Guth, 1992. 233.11 IP világrekord, 1992-2002

• Guth, 2002. 237,63 IP világrekord, 2002-



Világrekordok



Trófeabírálat 

Vaddisznó bírálata



A leghíresebb kanok

• Valkó, 1975. 135.75 IP, magyar rekord 

1975-1995

• Szin, 1995. 144,90 IP, magyar rekord 

1995-2003

• Budakeszi, 2003. 162.85 IP, világrekord 

2003-







A : nagyagyar hossza (cm) x 1,0

B: nagyagyar szélessége (mm) x 3,0

C: Kisagyar körmérete (cm) x 1,0 +1,0



Vaddisznó bírálata

• Nagyagyar hossza – jobb, bal (x 1,0)

• Nagyagyar szélessége – jobb, bal (x 3,0)

• Kisagyar körmérete – jobb, bal (x 1,0)

Szépségpontok:

• Nagyagyar (2 pont): hegye, színe, koptatási

felület, külső és belső sugarának szépségére

• Kisagyar (3 pont): kifejezett görbület, szín

Levonások: (0-10 pontig): nem szim., forma,

koptatás



Ponthatárok

120 pont és felette Aranyérem

115 – 119,9 pont Ezüstérem

110 – 114,9 pont Bronzérem



Szín és fenési sík 



Ragadozófajok koponyáinak mérési pontjai

A: Koponyahossz

B: koponyaszélesség
Tolómérővel 

mért méretek!



A ragadozófajok koponyáinak ponthatárai



Trófeabírálat

Őzbak bírálata



A leghíresebb bakok

• Martonvásár, 1965. 228.68 IP, világrekord 

1967-1983

• Abádszalók, 1993. 230.75 IP, magyar 

rekord 1993-1996

• Jászkisér, 1996. 233.11 IP, magyar rekord 

1996-







Méretfelvételi helyek az őzagancson:

A: terpesztés

B: szárhossz



Trófeabírálat – őzbak 

• Szárhossz

• Agancs súlya

• Agancs köbtartalma

• Terpesztés: 

1. Igen szűk: 30% alatt ………….0 pont

2. Szűk:        30-34,9    …………..1 pont

3. Közepes:  35-39,9    …………..2 pont

4. Jó:            40-44,9    …………..3 pont

5. Igen jó:     45-49,5    …………..4 pont

6. Abnorm.:  75%-nál nagyobb …0 pont



Trófeabírálat – őzbak

• Szépségpontok

1. Szín: 0-2 pont

2. Gyöngyözés: 0-4 pont

3. Koszorúk: 0-4 pont

4. Ágvégek: 0-2 pont

5. Tömeg, alak, szabályosság: 

- 2 pont adható az ágak szabályos tűzésére

- 3 pont szabályosságra (ág min. 5 cm-nek kell 
lenni)

Levonások: 2 pont – szabálytalan tűzés, ághiány

3 pont – részaránytalanság, torzulás



Köbtartalom 

mérése



Ponthatárok

130 pont és felette Aranyérem

115 – 129,9 pont Ezüstérem

105 – 114,9 Bronzérem



Öreg bak



Szemág 

hiányos



Gyenge selejt 

bak



Gombnyársas 

bak



Agancs törés



Barkában 

száradt



Gombnyársas őzbak



Barkában sérült



Felemás agancs



Páratlan 

tizes



Plusz 

rózsa



Háromszárú bak



Háromszárú 

bak



Torz 

agancsú



Osztott szárú



Osztott szárú



Osztott 

szárú



Tulipános 

forma



visszarakott



lépegető



lépegető



lépegető



Agancstő sérült



villás



Osztott szárú



Öreg bak



Öreg bak



Osztott szárú



Páratlan 

nyolcas



Öreg bak



Öröklött formai hiba 

ugyanazon területről 

eltérő évben



Öröklött formai hiba



Páratlan 

nyolcas



Páratlan nyolcas



Erős és 

széles 

koszorú



Agancstő sérülés 

következtében 

létrejött 

különleges forma



Osztott szárú  - 3 szárú a 

bal oldalon



Szemág 

hiányos a bal 

száron



Ágszerű / botszerű 

agancsforma



Sötét agancsú, 

szabályos 6-os 

bak 

Nagy 

koszorúval!



Első fiatal bak 

agancsa



Levetési sík 

domború



Vastag hosszú 

szár és ágak



Trófeabírálat

Muflon bírálata



Muflonkos bírálata

• Csigahossz – jobb, bal (x1.0)

• Csiga körméretek: I.,II.,III. (3x1.0)

• Terpesztés (x1.0)

Szépségpontok:

• Szín (0-3)

• Gyűrűzöttség (0-3)

• Csavarodottság (0-5)

Levonások:

Benövés, egyenlőtlenség – 2 pont vonható le.

C-index: 0,7, 2,5-2,69 – 1 pont

2,7-2,89 – 2 pont

2,9         - 3 pont 



Ponthatárok

205 pont és felette Aranyérem

195 – 204,9 pont Ezüstérem

185 – 194,9 pont Bronzérem



A muflon bírálat méretfelvételei

A: terpesztés, E: csiga hossza, F: szarvvégek távolsága, 

B: I. harmad körmérete, C: II. harmad körmérete, D: III. harmad körmérete



Muflon kosok bírálata – rendellenes formák



Muflon csiga bírálata - évgyűrűk



Szabályos forma: nagy ívű és kedvező csavarodottságú



Ideális ívű csiga



Muflon kosok bírálata – formai hibák

Megfelelő ívű, de 

nem kívánatos 

csavarodottságú

Nyakba 

növő 

forma



Muflon kosok bírálata – formai hibák

Megfelelő ívű, de 

nem kívánatos 

csavarodottságú –

állkapocsba növő

Nyakba 

növő 

forma







Fiatal kosok



Jó ívű fiatal 

kos



Legelő kosok



Kívánatos nagy 

ívű kos



Muflon 

nyáj



Középkorú 

kosok



5-6 éves kos



Ígéretes kos és 

szarvalt juh



Érett kos



Szép érett kos



Nyakba növő 

csiga



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


