
 

 

 
Milyen a jó vadászkutya?, 

avagy 

„eb a vadász kutya nélkül!” 
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2011. MÁJUS 28-29. 

COLD GAME TEST 

SZARVASGOMBÁSZ TRÉNING 

MÁTRATERENYE 

 

A 2011-ben kezdődő vadászkutya képzés az Országos Magyar Vadászkamara Pest 

megyei területi szervezet által valósulhatott meg a Pest megyei Vadászkamara Kynológiai 

Szakbizottság és a Retriever Vadászkutya Egyesület programjának keretein belül. A képzés 

nyitányaként az Országos Magyar Vadászkamara rendezésében 2011. március 20-án egy 

hétvégét a kutyavezetők továbbképzésének szenteltek. Pomázi Ágoston – Somogy megyei 

kynológus és vadgazda mérnök – a vadászkutyák vadászatban betöltött szerepéről, a 

vadászkutya vezetői etikáról, a kutyával vadászható vadfajok ismertetéséről, a lőtt vaddal való 

bánásmód elsajátításáról, ill. a kutya vadászatra való felkészítéséről tartott egy felettébb 

tartalmas előadást. A továbbiakban Rácz István – Pest megyei kynológus és a Retriever 

Vadászkutya Egyesület elnöke – a vadászkutya választásával, tartásával, takarmányozásával, 

gondozásával és képzésével kapcsolatos tudnivalókkal, technikákkal ismertette meg az 

érdeklődőket igazán gyakorlatias és tanulságos előadásával. Referátuma során a 

vadászkutyákon belül a retriever munkakutya fajtaismertetésére, bemutatására és képzésének 

ismertetésére is sort kerített. Mind a két előadás hasznos információkkal nyújtott segítséget a 

kutyák viselkedésének jobb megértéséhez. 

A szarvasgomba és a szarvasgombász munkakutya iránt mélyebben érdeklődők 2011. 

március 26-án Bagi István – a szarvasgombák jeles szakértője – szervezésében egy egész 

napos – Gödöllőn, a Szent István Egyetem kollégiumában megtartott – szakmai nap keretein 

belül bővíthették ismereteiket. A szarvasgombákról, vadászkutyaképzésről, 

vadgazdálkodásról, négylábú barátainkat veszélyeztető erdei veszélyforrásokról tartott átfogó, 

érdekes és színes előadások mellett a rendezvény céljai közt szerepelt a szarvasgomba kereső 

kutyavizsga szabályzatának megvitatása is. 

2011. május 28-29-én Mátraterenyén került megrendezésre Rácz István vezetésével a 

Retriever Vadászkutya Egyesület (RVE) által szervezett Cold Game Test (CGT). Ez alatt egy 

olyan hideg vadas versenyt kell érteni, amely szimulált vadászat közeli szituációkat teremtő 

feladatokból áll. Az egyesület a vadászati képzés mellett a szarvasgombász tréninggel 

bővítette képzési körét, valamint egy másik jelentős újdonsággal is szolgált: az Országos 

Magyar Vadászkamara éves pontversenyével. Minden, az Országos Magyar Vadászkamara 

által meghirdetett versenyen pontokat lehet szerezni. A végső megmérettetésen a 10 legtöbb 
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pontot összegyűjtő kutya indul az Év Vadászkutyája címért, amit 3 csoportban (mezei-, vízi-, 

és vércsapa munka alapján) fognak kiosztani. E hétvégi CGT verseny már lehetőséget nyújtott 

a pontgyűjtésre. 

Az egymást segítő, lelkes csapat nagyon változatos életkorú és tudásszinten álló 

labrador- és golden retriever munkakutyákból, golden retriever küllemkutyákból és egy 

magyar vizsla szuka kutyából tevődött össze. A verseny során izgalmas feladatokkal kellett 

megbirkózni. Engedelmességi gyakorlatokkal (pl.: helyben maradás, behívás, lövésállóság, 

stabilitás), valamint különböző terepeken történő apportírozásokkal fejleszthették 

képességüket mind a vadászkutyák, mind gazdáik. Az időjárás is igazán kedvező volt. A 

feladatok a kutyák tudásszintjéhez voltak igazítva, így a kezdők is bizonyíthatták tudásukat. A 

kutyák teljesítménye is arra mutatott rá, hogy a jó és eredményes vadászkutya gyors, bátor, 

merész, megfelelni akaró, fegyelmezett és folyamatos kontaktusban áll gazdájával. 

A terület adottságai kellő lehetőséget teremtettek a hideg vadas verseny mellett a 

szarvasgombász tréningnek is egyaránt. A szarvasgomba a természet apró ajándéka, egy ősi 

gasztronómiai fűszer gomba különlegesség. Borsos áráról is nevezetes, amelynek hátterében 

elsősorban beszerzésének nehézkes, misztikus, kincskereső körülményei játszanak szerepet. 

Még a kezdetek kezdetén a „szarvasgomba-vadászathoz” disznókat használtak, akik kitűnő 

orruk segítségével könnyedén és célravezetően találtak rá a gomba lelőhelyére. Majd a 

gombászat fejlődésével tanúbizonyságot nyert, hogy mind az idomítás, mind a tartási 

körülmények szempontjából ésszerűbb a szarvasgombász kutya betanítása. A gombászkutya 

örömét leli a keresésben, kutatásban, így leginkább a retrieverek (labrador, golden), a 

spánielek (cocker, breton), a magyar vizsla, esetleg a szetter, valamint a kifejezetten erre a 

célra kitenyésztett lagotto alkalmas erre a feladatra. 

Mint minden dolgozó munkakutya esetében a szarvasgomba kereső kutyánál is 

elsődleges szempont a kutya és gazdája közötti szoros, bensőséges kapcsolat kiépítése; a 

fegyelmezett, együttműködő, bizalmi viszony kialakítása. Ez a kötelék csak intenzív, 

rendszeres, következetes, minőségi, türelmes és komoly munka által valósulhat meg. 

Tudatában kell lennünk, hogy a kutyánknak nem tudunk hazudni szeretetünkről. Érzékeny 

lényükből fakadóan pontosan tisztában vannak gazdájuk hozzáállásával. 

A gombakeresésben jeleskedő kutyák képzése a vadászkutyához hasonlóan már 

kölyökkorban kezdetét veszi. Fontos szempont, hogy változatos területeken dolgozzunk 

kutyánkkal, hogy ne kösse azt egy adott területhez. Feladatuk, hogy az avarok örökös lakóját 

– amely maximum 30-40 cm-el a föld alatt található – felkutassa oly módon, hogy a 

termőhely ne sérüljön, majd jelezze annak pontos helyét gazdája felé. Hűséges ebtársunkkal a 
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gombászat egy lehetőség a természetjárásra, az élővilágnak és a Földön élő emberek 

legfontosabb életforrásának, legfejlettebb életközösségének: az erdőnek a megismerésére. 

Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy az erdő a „természet 

szentélye”, ahol mi emberek csak vendégek vagyunk! 

Összességében egy színvonalas, jó hangulatú tréninggel és versennyel zárult a 

hétvége. Az átélt élmények hatására ismét beigazolódott, hogy a vadászat egy olyan 

életforma, ahol vadászkutya nélkül nem igazán érdemes koptatni a vadászmezőket, hiszen „eb 

a vadász kutya nélkül!” 

 

„A kutya éppen némaságával válik mindennél értékesebbé. 

Társaságában az ember rátalál a lelki békére, 

Ahol a szavak elvesztik minden jelentőségüket.” 

 

John Galsworthy 

 

 

 

 

Írta:     Joó Katalin 
 
       2011. június 4. 

 


