
Kotorékmunkára használt vadászkutyák felkészítése (mikotorékban) 

 

Az előző részben utaltam rá, hogy minden vadászati módnál rendkívül nagy jelentőségű a rejtőző 

vad megtalálása és jelzése a vadász számára. 

A jelzésnek mindig meg kell felelni az egyes vadászkutyafajtákra jellemző öröklött tulajdonságnak. 

Így van ez a föld alatti vadászatnál is. 

Természetesen erre a különleges vadászati módra a fegyelmező gyakorlatokon túlmenően 

különleges felkészítésre van szükség. Ennek alapja a műkotorékban végzett munka, ami 

felkészítést jelent a természetes kotorékvadászatra. Itt minden helyzetet modellezni tudunk, 

amivel a valódi kotorékban találkozhat a kutya. 

A tanítás során rendkívül fontos a következetesség és a folyamatos sikerélmény nyújtása a fiatal 

tanuló kutyának. E munkára a tacskók és terrierek, mint vadászkutyafajták alkalmasak, de csak 

azok az egyedek, amelyek fizikailag, pszichikailag és idegrendszerüket tekintve "rendben" vannak. 

A túlfűtött és a túl enervált egyedek e munka végzésére alkalmatlanok, és használatuk esetén 

előbb-utóbb a "természetes szelekció" áldozatává esnek. 

A műkotorékban fel tudjuk készíteni kutyáinkat a föld alóli apportírozásra, aminek vadgazdálkodási 

jelentősége felbecsülhetetlen, főleg az ivadékgondozás időszakában. Ilyekor nem csak a lefojtott 

rókákat, hanem a táplálékul behordott zsákmányállatok maradványait is kihozhatjuk. Ezekből 

értékes információk birtokába jut a vadgazda az ott élő róka, borz és egyéb kotoréklakók 

táplálkozási szokásairól. 

Szintén itt mérhető le a hangjelzési készség megléte vagy hiánya. Csahol-e megfelelően kutyánk 

a kotoréklakóval való találkozáskor? Ha igen, milyen intenzitással, mennyire folyamatosan és 

kitartással. Esetleg néma marad, és csak fogni akar. Ez utóbbi eset nem kívánatos. Minden 

körülmények között ragaszkodni kell a határozott csaholással kísért jelzéshez. Ebből kaphatunk 

információt a föld alatt történtekről. A jó kutyamásképp csahol, ha elakad egy gyökérben, és küzd, 

hogy tovább tudjon haladni. Más hangot ad, ha beomlott a kotorék, és földakadályt kell elhárítania. 

Megint mást, ha utolérte a "házigazdát". Mindenképp fontos a hanggal történő kapcsolattartás. 

Ennek hiánya céltalanná teszi ezt az egyébként rendkívül izgalmas és nem mindennapi vadászati 

módot. 

A műkotorék pályák használata mindenkor a kutyák tanítását, felkészítését hivatott szolgálni egy 

olyan vadászatra, amely feltétlenül kétesélyes. A felkészületlen vagy rosszul felkészített kutya 

természetes kotorékba küldése sokszor végzetes. Ezért nem támogatandók azok a versenyek, 

ahol a vadászati kívánalmaktól eltávolodtak az elvárások. 

A műkotorékban gyakorláskor mindenkor tekintettel kell lenni a kutyák korára és fizikai állapotára, 

teljesítőképességére. A leküzdendő ellenfelet úgy kell kiválasztani, hogy a kutya győzelme ne 

legyen kétséges. Csak így biztosítható a folyamatos pozitív élmény és az állandó önbizalom 

növelés, valamint a kitartó "küzdővé" válás. 

A kutya ellenszenvét a szőrmés kártékony állatokkal szemben már egész fiatalon felszínre kell 

hozni. Ezt szolgálja a felszíni előkészítés, a ketrecbe zárt patkány, görény, macska stb., 

amelyeket kutyánkkal ugattatjuk úgy, hogy azokat nem tudja birtokba venni. Ezzel növeljük azt a 



vágyát, hogy meg akarja fogni ellenfeleit. Amikor ráébred, hogy ez nem lehetséges, minden dühét 

a csaholásba adja ki. Így kialakul benne a feltétel nélküli határozott csaholás, ami természetes 

viselkedési formává válik minden hasonló helyzetben. Amikor kutyánk ezt már tökéletesen 

végrehajtja, továbbléphetünk. 

 

 Egy rövid, földbe süllyesztett, kb. 20 cm átmérőjű csövön a segítőnk keresztülhúz egy kimúlt 

patkányt, üregi nyulat vagy egyéb szőrmés állatot úgy, hogy mindezt kutyánk lássa. Amikor a 

segéd áthúzta a csövön és elrejtette a tetemet, engedjük kutyánkat a bejárathoz, és biztassuk a 

járatba való behatolásra. A szag és a látvány hatására minden valószínűséggel átmegy az 

alagúton. 

 

 Az előző feladat tökéletes végrehajtását követően, az új munka a föld alatti járatból való 

apportírozás. Az előzőekhez hasonlóan, a segéddel húzassuk a szőrmés tetemet a csőbe úgy, 

hogy a kijáratnál csak a zsineg lógjon ki. A kutyát engedjük a bejárathoz, és biztassuk a 

bemenetelre, majd az elhozásra adjunk parancsot. Amikor a segéd érzi, hogy a kutya közeledik a 

tetemhez, azt a zsineg segítségével mozgassa meg. A kutya fogása esetén próbálja enyhén 

húzni, ezzel ösztökélve a kutyát az ellenállásra és az ellenkező irányba történő mozgásra. Ennek 

következtében a kívánt célt fogjuk elérni, vagyis hogy a vezetőjéhez vigye a kivonszolt vadat. Az 

akció közben a vezető harsányan biztassa ebét az apport kihozására. Amennyiben ez sikerrel járt, 

soha ne maradjon el a kiadós dicséret. Néhány gyakorlás után a segéd munkájára már nem lesz 

szükség, a kutya önállóan is végre fogja hajtani az elhozást. 



 

 

Kotorékvadászatra használt vadászkutyák feladata természetes kotoréknál 

Lelkiismeretes - felszín feletti és műkotorékban - történt felkészítés után kutyáinkkal 

megkezdhetjük a föld alatti vadászatot természetes közegben. Követelmény az eredményes 

munkához, hogy itt is tudjunk kommunikálni ebünkkel. 

 Ez történhet hangadással és a természetes kotorék környékén és bejáratánál tanúsított 

viselkedéssel. Rendkívül fontos a kutyavezető részéről a kotorék bejáratánál található nyomok 

felismerése. Ezek alapján kell döntenie a munka megkezdéséről, netán elnapolásáról. Soha ne 

engedjük kutyánkat úgy szabadon, hogy előtte nem mértük fel behatóan a kotorékot és környékét. 

Még ekkor is érheti meglepetés a "kotorékvadászt". Ezét a kutya föld alatti vadászatának néhány 

fontosabb szabálya: 

 

- Legalább két ember vegyen részt a kotorékozáson, mert ha a kutyabajba kerül, egyedül nem 

vagyunk képesek hatékony segítségnyújtásra. 

- Minden szükséges eszközt vigyünk magunkkal (ásó, lapát, csákány, balta, fogóvas, fogóháló, 

szállítóláda, tiszta víz stb.). 

- Az elsősegély csomag külön kiemelendő, kutyánk esetleges sérüléseinek ellátásához. 

- Vigyázzunk, hogy a nyakörv még véletlenül se maradjon a kutyanyakán, mert könnyen az 

életébe kerülhet. 

- Ne kockáztassuk kutyánk testi épségét, olyan kotorékban ahol nem határozható meg a "lakó 

személyazonossága", ahol a szükséges segítségnyújtás eleve kizárt a környezeti tényezők miatt 

(talajszerkezet, domborzati viszonyok, stb.). 

Ezen ismeretek birtokában vizsgáljuk meg, mi is a kutya teendője a természetes kotoréknál a föld 

felszínén és a föld alatt. 

 A kutyának a fajtától függetlenül - a kotorék környékét mindenre kiterjedően, szaglászva le kell 

keresni. A bejáratnál a szagok alapján el kell dönteni, hogy az adott kotorék üres, járt vagy lakott. 

A megállapításait valamilyen módon közölnie kell a vadásszal. 



 

 Az üres, vagy csak ritkán látogatott kotorékkal szemben ebünknek érdektelenséget kell 

tanúsítania. Ez úgy nyilvánul meg, hogy a bejáratnál közömbösen, minden jelzés nélkül 

továbbhalad, kan kutyák esetében az sem ritka, hogy a bejáratot vizeletükkel megjelölik, és 

abbahagyva minden további vizsgálódást, továbbmennek. 

 

Róka, borz vagy egyéb kotoréklakók által alkalomszerűen látogatott kotorékokba a kutya bemegy, 

a járatokat hangjelzés nélkül átvizsgálja, közbe-közbe kijön, körülnéz, majd egy még át nem 

vizsgált járaton visszamegy. Amennyiben érdemleges esemény nem történik, végleg kijön, és a 

továbbiakban közömbös a kotorék iránt. 

 



Lakott kotorék közelébe érve, rendkívüli érdeklődést mutat. Szabadon engedve, azonnal eltűnik a 

bejáraton, majd kis idő elteltével csaholással jelzi, hogy a "házigazda" nyomán van. Ilyenkor a 

kotoréklakó a járatokon keresztül próbál elmenekülni. Ez azt jelenti, hogy vagy a végkatlanba 

húzódik, vagy a kijárat felé veszi a menekülés útját. Ez elsősorban attól függ, hogy a 

kotorékvadászat milyen időszakban zajlik, milyen erős a kötődés a kotorékhoz. Koslatáskor 

gyenge, tehát hamar ugrasztható. Szaporodási és ivadékgondozási periódusban rendkívül erős, 

tehát nagy lesz a valószínűsége a föld alatti harc kialakulásának. 

 

Kotorékvadászat lakott kotorékban 

 

 A természetes kotorékmunka kezdetén a felszín és a kotorékbejárat felderítése az elsődleges. A 

további munka mindig a föld alatt zajlik, ami minden esetben "zsákbamacska". 

Bármilyen lelkiismeretes is a külső nyomok felmérése, lehet a rókavárban védett állat 

(vadmacska), esetleg borz, üregi nyúl is. 

A kotorékvadászat lényege, hogy a kutya számára a föld alatti környezet ismeretlen, ráadásul ő a 

nem kívánt látogató. Ezért lényeges a testi-lelki kifejlettség, valamint az állandó sikerélményen 

alapuló tanítás, ami egészséges önbizalmat ad. A föld alatti munka során a kutyák stílusa és 

reakciói eltérőek lehetnek. A vadászati gyakorlat szempontjából elvárható a jó kotorékebtől, hogy - 

legyen megfelelően óvatos, de soha nem gyáva, - a föld alatt megfelelő és biztonságos 

távolságból kitartóan csaholjon, ami nem feltétlen támadó jellegű megnyilvánulás. Ez egy idő után 

szinte már nem is zavarja a kotoréklakót. Az ilyen állapot órák hosszat is eltarthat eredmény 

nélkül, és szinte elkerülhetetlen az ásás. Természetesen ez az együtt dolgozás nem jelent 

élményt a vadásznak, csak fölösleges időpazarlást. - Az ideális föld alatti vadász megfelelő 

agresszivitással, fokozatosan kinyomja "ugrasztja" ellenfelét, vagy ellenállás esetén lefojt minden 

élőlényt, ami előrehaladás közben az útját állja. 

- A lefojtást követően elvárható a tetemek apportírozása a felszínre; ha ezt nem teszi, marad a 

vadász számára az ásó, a lapát és a nem éppen kellemes ásás.  

- A kotorékban lévő minden maradvány (táplálék, tetem, csontok stb.) feltárása óriási 



jelentőséggel bír a vadgazda számára. Ebből fontos következtetések vonhatók le a terület 

kotoréklakóinak táplálkozási szokásairól és hatásukról a zsákmányállatok populációira. 

A kotorékok kiásása nem mindig lehetséges, ez a talajadottságoktól függő nehézségi fokú feladat. 

Törekedni kell arra, hogy minél kevesebbszer kerüljön sor ásásra. Ez a minden lényeges feladatra 

megtanított, jól bevadászott kutyák alkalmazásával érhető csak el. Azt azonban tudomásul kell 

venni, hogy a kotorékvadászaton az ásás nem zárható ki teljes egészében, nemritkán csak így 

menthető meg a kutya élete. 

Ez a vadászati mód, ahol a kutya a munka végzése során kizárólag csak saját magára számíthat. 

A menetközben adódó problémákat ott és rögtön kell megoldani, hiszen hibázás esetén súlyos 

következményekkel kell számolni. 

Ma már a kotorékvadászat a róka veszettség elleni immunizációja miatt veszélytelen vadászati 

mód. Ez egyben azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb vadgazdálkodási jelentőséggel bír, mint amit 

jelenleg e vadászati módtól elvárunk. 

  

Az "előfekvés" lehet rossz szokás vagy bátortalanság, esetleg öröklött hajlam. Az utóbbi esetben 

nincs sok tennivalónk, az ilyen kutyát ki kell vonni a kotorékvadászatból! Ettől persze más 

vadászati módon lehet eredményesen alkalmazni (vaddisznóvadászat, kajtatás, utánkeresés stb.). 

 

 A rókavárba lendületesen behatoló kutya a "kötelező" megfontoltság mellett agresszív támadást 

produkálva, folyamatos csaholással készteti menekülésre a rókát vagy más szőrmés ellenséget. A 

végső eredmény általában az "ugrasztás". Ennek lényege, hogy olyan időszakban, amikor a 

kotoréklakó kötődése az "otthonhoz" gyenge, a legkisebb gyanús eredményre szinte észrevétlenül 

próbál a kijáraton elinalni. A menekülő rókát a vadásznak kell lövéssel terítékre hozni. 

 

 A több kijáratú rókaváraknál érdemes néhány kivételével eltorlaszolni a kijáratokat. A szabadon 

átjárható nyílásokat pedig az ugrasztásos vadászati mód esetén megfelelő jelzőrendszerrel ellátni. 

Így kizárható a kellemetlen meglepetés, a róka észrevétlen távozása. Ezt úgy tudjuk egyszerien 

kivitelezni, hogy egy nádszálat vagy vékony vesszőt dugunk a szabad járatokba olyan mélységig, 

hogy a vége kilátsszon. Amikor a bentlakó oson kifelé, a jelző megmozdul, és időben tud reagálni 



a vadász a várható eseményre. Természetesen kapkodni nem érdemes, nehogy a kutya kerüljön 

terítékre. 

 

A szaporodás, az ivadéknevelés és -gondozás időszakában az "ugrasztás" nem járható módszer. 

Az anyai ösztön jóval erősebb, mintsem magára hagyná a kölyköket, így a járatba hatoló kutya 

feltehetően ellenállásba ütközik. Ezt a felszínen figyelő vadász a kotorékból jövő csaholás, 

dobogás, szuszogás és más egyéb hangjelekből észleli. Általában a végső összecsapás a 

végkatlanban alakul ki, ami az esetek nagy többségében a kutya győzelmével ér véget. A kutya 

felszínre jön, elvégzi természetes szükségleteit, pihen, iszik, és ha szükséges, kezelnünk kell a 

sérüléseit. Ezt követően visszamegy a kotorékba, és folytatja a munkáját. 

 

 A jól bevadászott tacskók és terrierek a kimúlt állat tetemét kihúzzák a kotorékból, majd 

parancsra vagy anélkül visszamennek. Ezzel megkezdődik az aprólékos "vizsgálódás". 

 

 Az eb minden járatot átvizsgál. Erre azért van szükség, mert a szuka róka veszély esetére a 

kölyköknek kisméreti üregeket kapar, a katlanból elágazva. Fölöslegesen kereső kutya ezek 

mellett elmegy, nem veszi észre az ott megbúvó kölyköket. Vadgazdálkodási érdekből kívánatos a 

megtalált ivadékok likvidálása, és a felszínre hozása. A tisztogatást addig kell végeznie, amíg talál 

valamit a kotorékban. Ez alatt értendő a táplálékul szolgált állatok csont- és egyéb maradványai is. 



 

 A vadászat végén itt is, mint minden vadászaton szokás, a vadász a kotorék tartalmából terítéket 

készít, és pontosan rögzíti az adatokat. 

 

Amennyiben a kutyánk bevadászása nem megfelelő, vagy más okokra visszavezethetően az eb 

nem hozza felszínre a kotorékban található dolgokat, úgy ez a feladat a kutya vezetőjére hárul. Ki 

kell ásni a kotorékot. 

 


