
Vaddisznós kutyák munkája tankertben 

 

A vaddisznó egyéni és társas vadászatán egyaránt kívánatos a jól képzett vadászkutya 

alkalmazása. Megjegyezendő, hogy valójában e vadfaj vadászatán nem ragaszkodunk a 

fajtatiszta egyedekhez, mivel itt a legnagyobb arányú a veszteség. 

Kevés példány éri meg a "nyugdíjas" kort. 

Kiválóan alkalmazható fajták a tacskók, terrierek, kopók, lajkák, fürjészebek és nem utolsósorban 

a magyar pásztorkutyák közül a pumi és mudi, valamint a felsorolt fajták keresztezéséből 

származó egyedek. 

A vaddisznó vadászatára feltétlen fel kell készíteni kutyáinkat fizikailag és pszichikailag egyaránt. 

Az elv ugyanaz, mint a kotorékmunkánál ismertetettek. A kutyák a megfelelő fegyelmezettségi 

szint elérése után, kb. egyéves korukra vihetők először a vaddisznós tankertbe. Itt az elsődleges 

cél elsajátítani a vaddisznó fedett terepen történő felkutatását, a megtalált ellenféllel szemben 

tanúsított, vadászati szempontból kívánatos viselkedést, pl. a vad megállását, illetve hajtását. 

Természetesen törekedni kell a fajtákra jellemző öröklött hajlamok kibontakoztatására. Ez egyben 

azt jelenti, hogy fajtánként más és más stílust kell elfogadnunk függetlenül attól, hogy a végzendő 

munka azonos. Másképp keres és hajt a tacskó, a kopók különböző fajtái, a terrierek és a lajkák. 

Ebből egyenesen következik, hogy a vaddisznó is másként viselkedik és reagál az egymástól 

eltérő stílusokra. Megfelelő gyakorlás után kutyáinkban kialakul és szokássá válik egy harcmodor, 

mind a támadó, mind a védekező és a gyakran alkalmazott elterelő, a vad figyelmét megosztó 

munka területén. 

Fontos feladat kutyáink hozzászoktatása a dermedt vad jelzéséhez. Kívánalom hangadással, 

"dermedtre" csaholással a vadász tudtára hozni a megtalált vad tartózkodási helyét. 

Miből is áll a tankerti felkészítés? A kutyavezető parancsára a rejtőző vadat módszeres kereséssel 

meg kell találni úgy, hogy közben a kutya az orrát tudatosan használja. A keresésnek 

lendületesnek és határozottságot mutatónak kell lenni. A találni akarás mindennél fontosabb. A 

kutyák fajtától függően dolgozhatnak egyénileg és párban. 

A felsorolt gyakorlatokra kivétel nélkül a tankertben készítjük fel a kutyákat. A tanítás és a 

gyakorlás addig szükséges, amíg a különböző szituációkat a kutyafeltétel nélkül, az adott 

körülményekhez képest legjobban tudja megoldani. A tankertben alkalmazott vaddisznó 

mindenkor a kutyatudásának, fizikai állapotának megfelelő legyen. Tehát süldővel kezdjük a 

munkát, ezt koca, majd fiatal kan követi. Hasonlóan a műkotorék munkánál tárgyaltakhoz, 

folyamatosan pozitív élményhez segítjük a kutyát, ezzel növelve az önbizalmát és a harci kedvét. 

A tankertben ugyanakkor lehetőség nyílik arra is, hogy megakadályozzuk a mindenáron való "ölni" 

akarását és az üldözött vad "ész nélküli" hajtását. 

Fontos még említést tenni a kizárólag vaddisznóra történő munkáról is. Ez azt takarja, hogy a 

vaddisznón kívül más vad űzése tilos. Ennek megtanítására csak a kertben van mód. 

A felsoroltak elsajátítását követően mindenki nyugodt lelkiismerettel viheti kutyáját "igazi" 

vadászatra. Biztos lehet benne, hogy nem vall szégyent a legigényesebb vadászok előtt sem. 



 A kutya keresése - főleg, ha a kertet már nagyon összejárták a disznók - történhet légszimat 

alapján, amikor is feltartott orral, a levegőből kapott szaganyagok alapján keresi a rejtőző 

vaddisznót. Rendkívül fontos az eredményesség szempontjából, hogy a kutya milyen mértékben 

veszi figyelembe a szél irányát. Erre a kiképzőnek figyelnie kell, szükség esetén a beavatkozás 

nem maradhat el. 

 

 A vaddisznó keresésének másik módja a csapázás. Ekkor a kutya a talajon hátrahagyott 

szagnyomok alapján kutatja fel a csapa végén rejtőző vadat. Erre akkor kerülhet sor, ha a 

tankertben még kevés mozgás volt. 

 

 Bármelyik módszerrel megtalált vaddisznó láttán bátorságot kell tanúsítani, és a vackából kiugró 

állatot - a vezető külön parancsa nélkül - csaholva hajtani kell. Amennyiben ez nem történik meg, 

úgy a vezető biztathatja, uszíthatja a kutyát, de törekedjen arra, hogy az mihamarabb önállóan 

kezdje az üldözést. 

 

A hajsza során a kutya igyekezzen mielőbb olyan pozícióba kerülni, hogy a vaddisznót meg tudja 

állítani. A csaholás folyamatossága nem szakítható meg még akkor sem, ha a disznó 

ellentámadásba lendül. 



 

 A támadó vaddisznó elől a visszavonulás csak átmeneti lehet. A vaddisznó figyelmét elterelve, a 

kutya próbálja meg az újbóli állítást, és tartson ki addig, amíg vezetője a disznóról le nem hívja. Az 

állításkori csaholás időtartama fokozatosan növelhető. 

 

 A disznós kutyáknál is alapkövetelmény a feltétel nélküli behívás spontán vagy munka közben 

egyaránt. A behívás történhet sípra, kürtre, esetleg lövés hangjára. Ezt a tankertben kell 

reflextevékenységgé fejleszteni. 

 

 A dermedt vadnál elvárás a "dermedtre" csaholás. Ez mindaddig tart, amíg a vezető oda nem ér a 

vadhoz. 

 



Vaddisznós kutyák munkája egyéni vadászatokon 

 

Sikeres tankerti képzés után kutyáinktól jó teljesítményt várhatunk egyéni és társasvadászatokon, 

amennyiben a kutyás vadász tökéletesen tisztában van az egyes vadászati módok jellemzőivel, a 

kutya szerepével és a vadászkutyával szembeni reális elvárásokkal. 

Cserkelés: 

A vaddisznót gyalogosan megközelíteni és terítékre hozni a legnehezebb vadászteljesítmények 

egyike. Itt a kutya sokat segíthet, de nem ritka az sem, hogy a vadász egyedül is soknak bizonyul, 

és a vad idejekorán kereket old. tudomásul kell venni, hogy a cserkésző vadász és kutyája 

mozgásban van, míg a vad rejtőzik, figyel minden gyanús jelre, szagra, és ő territóriumán belül, 

vagyis előnyös helyzetben van. 

A cserkelés valójában nincs napszakhoz, évszakhoz kötve, vadászati idényben bármikor 

élvezetes, de rendkívül nehéz vadászati mód. Feltétele, hogy a vadász tökéletes ismerője legyen 

a vaddisznó (vagy más nagyvad faj) viselkedésének napszakonként, évszakonként, változó 

időjárási és egyéb környezeti tényezők esetén. 

A vadászkutyának magasan képzettnek, intelligensnek, rendkívül jó idegzetűnek, jól 

alkalmazkodónak és nem utolsó sorban rendkívül jó kapcsolattartónak kell lenni. Bármelyik 

tulajdonság hiánya meghiúsíthatja a vadászat sikerét. 

A jól cserkésző vadászkutya úgy viselkedik, mintha jelen sem lenne. "Együtt él" a cserkelő 

vadásszal. Követi mozdulatait, mozgásritmusát, a cserkelés kezdetétől a végéig. ugyanakkor, ha 

valamit észlel, azt rögtön jelzi gazdájának, a lehető legkevesebb feltűnéssel. Szükség esetén 

némán helyben marad, míg gazdája vissza nem ér, vagy egyéb módon más parancsot nem kap. 

A cserkészés alapja a lassú, nem folyamatos haladás, vagyis apró lesek sorozata. Az erdei 

cserkészúton a cserkelő vadász meg-megállva, vadászszékére leülve figyel és távcsövez. 

Mögötte vadásztacskója feszülten figyelve és orrát a levegőbe fúrva próbál szimatot venni a 

rejtőző vagy éppen pihenő vadról. 

A vad észlelésekor a cserkelő vadász kutyája kézjelre fekszik és helyben marad, hogy jelenlétével 

ne zavarja se a vadászt, se a vadat. Kellő pozícióba kerülve, a vadász lövést tesz. A kutya erre 

sem mozdulhat helyéről. Türelmesen kell gazdáját várni. 

Csapázás, nyomkövetés: 

Nem tévesztendő össze a sebzett nagyvad vércsapán történő követésével, az utánkereséssel. 

A csapázást végezhetjük kutyával és kutya nélkül egyaránt. Mi szükséges az eredményes 

nyomkövetéshez? A kutya nélküli csapázás alapfeltétele a friss porhó megléte. Ezen megnyugtató 

biztonsággal követhető a magányos vadkan nyoma. 



 

 Kutyával vagy anélkül, mindenképp szükséges a vad jellemző viselkedési szokásainak ismerete. 

 

 Tudni kell, mikor és hol táplálkozik, mikor és hol pihen, mi a menekülési stratégiája stb. Fontos a 

vadász környezetbe illő ruházata, felszerelése. Tudni kell lassan és nesztelenül járni és 

folyamatosan figyelni a környezetet. A vadász és kutyája jó állóképességű legyen, mert soha sem 

tudni, mikor és hol ér véget a csapa. 

 

A kutyát mindenkor hosszú vezetéken tegyük a kívánt nyomra, és úgy kövessük a kiszemelt 

vadat. A nyom követésekor figyeljük kutyánk viselkedését, mert az sok mindenről árulkodik. Ne 

feledkezzünk meg egy aranyszabályról, miszerint soha ne lépjünk a nyomra, ne tapossuk el, mert 

nem lehet kizárni a nyomtévesztést. A csapa mellett kell haladni, így bármikor újra felvehető és 

követhető az elveszett nyom. 



 

 A támadó vaddisznó elől a visszavonulás csak átmeneti lehet. A vaddisznó figyelmét elterelve, a 

kutya próbálja meg az újbóli állítást, és tartson ki addig, amíg vezetője a disznóról le nem hívja. Az 

állításkori csaholás időtartama fokozatosan növelhető. 

 

 A csapa és közvetlen környéke sokat mond a hozzáértőnek. Amikor a kutya lelassul és tétován 

körbe-körbe szaglászik, majd újból határozottan megindul, érdemes odafigyelni. Megnézve a 

nyomokat, azt tapasztaljuk, hogy a disznó turkált, élelem után kutatott. Ez annyit jelent, hogy 

messze van még a pihenőhely, vagyis a csapa vége. 

Cserkelés: 

1. Amikor azt tapasztaljuk, hogy kutyánk kissé kileng, tétovázik, szintén érdemes figyelmesen 

megvizsgálni a nyomokat. Általában a vaddisznó vackolás előtt tesz tétova, forgolódó mozgást. 

Keresi a pihenésre legalkalmasabb helyet. Innen már a siker közelségének biztos tudatában 

mehetünk tovább. Nem árt tüzetesen távcsövezni a területet, mert nem kizárt a disznó 

látótávolságon belüli fekvése. A vackoló vaddisznó sokszor horkolásával árulja el magát. Azonban 

mindig a legbiztosabb a kutya magatartásából levonni a következtetéseket. Amikor a kutya 

idegessé válik, és fokozott intenzitással követi a nyomot, már nincs messze a hőn áhított 

magányos kan. 



 

 A vaddisznó jellemző viselkedése, hogy vackoló helyét szembeszéllel keresi meg azért, hogy 

megbizonyosodjon, nincs-e valami zavaró körülmény a közelben. Ha mindent megfelelőnek talál, 

bevackol. Teszi ezt úgy, hogy saját nyomával szemben fekszik el. Ennek ismeretében, a csapa 

várható végéhez közelítve, állandóan lövésre késznek kell lennünk. Kutyánkat a vezetékről 

lecsatoljuk, és hagyjuk önállóan dolgozni. 

 

 Néhány perc múlva feltehetően hallani fogjuk a közeli csaholást a disznó robajt keltő felugrását, 

fújását. A jó vaddisznós kutya az álmából felvert kant folyamatos csaholással állítja, ezzel teszi 

lehetővé a vadász lövéshez jutását. 

 

 



Vaddisznós kutyák munkája társas vadászaton (vaddisznóhajtás) 

 

 A vaddisznó társas vadászati módja a vaddisznóhajtás. Ennek a lényege, hogy vaddisznós 

kertben vagy szabadterületen kijelölt lőállásokban leállított vadászok irányába hajtsák a hajtók a 

levadászandó területek vaddisznóállományát. 

E feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek a jó hajtókutyák. Milyen a jó vaddisznós kutya? Bátor, 

de nem oktalanul vakmerő, kitartó, intelligens, engedelmes és nem utolsó sorban képes az önálló 

munkára, amennyiben erre szükség van. A hajtásban lényeges, hogy csak a vaddisznót hajtsák. 

Más vaddal maradjanak közömbösek, de legalábbis rövid hajsza után önként álljanak le a vad 

űzéséről. Kívánalom, hogy a lőállásokban lévő vadászok vonalán túl már ne űzzék a vaddisznót 

sem. A vadászat folyamán ne kezdjenek önállóan sebzett vad utánkeresésébe. Törekedni kell 

arra, hogy a kutyák ne verődjenek falkába, mert úgy a hajtás jelentős része kutya nélkül marad. 

Ennek az a következménye, hogy több disznó elmarad, vagy visszatör a hajtók mögé. A sebzett 

vad megkeresésére és terítékre hozása mindenkor a vadászatvezető útmutatásai alapján 

történhet, többnyire a hajtás végezetével. 

Szabad területeken rendezett hajtásokon nem szerencsés az olyan kutyák alkalmazása, amelyek 

kotorékmunkában is kiválóak, és szeretik ezt a vadászatot. Amennyiben a hajtásokban kevés a 

disznó, viszont kotorék van, úgy a gazda tudta nélkül munkához látnak. Gyakori az ilyen kutyák 

átmeneti elvesztése, esetleg végleg is le kell mondani róluk, és soha nem derül ki, mi lett a sorsuk. 

Valószínűleg egy kontrollálatlan és sikertelen kotorékvadászatnak estek áldozatául. Más a kerti 

vaddisznóhajtás. Ott ismertek a kotorékok és a vaddisznó tömeges jelenléte is garantált, így nincs 

unatkozásra idejük, és minden erejükkel a hajtásra koncentrálnak. 

A kutyavezetők egymástól biztonságos távolságra állnak fel, elejét véve, hogy a kutyák egymást 

zavarják, verekedjenek, eldöntsék a rangsorvitákat. A fölösleges agresszivitás nem kívánatos a 

vadászat során, bármilyen vadászkutyafajtáról és vadászati módról legyen szó. 

 

 A felugró kondát vagy egyes disznót a legközelebbi kutya hangos csaholással kezdte hajtani. 

Ehhez a szomszéd kutya csatlakozhat és részt vehet az üldözésben. Minden igyekezetükkel azon 

kell lenniük, hogy a vad ne fordulhasson vissza. Ez elsősorban a hajtás intenzitásától függ. 



 

 A kutyavezető törekedjen arra, hogy kutyája a vaddisznót minden körülmények között a lővonal 

felé hajtsa. 

 

 A visszatörő disznókról a kutyák lehívandók. Így az ebekben kialakul és rögzül az igazi 

hajtómunka lényege. 

 

  

A lőállások vonalán átjutó vaddisznó további hajtása nem kívánatos, akár esett lövés, akár nem. 

 

  

  



Amennyiben magától nem áll meg a kutya, haladéktalanul hívjuk le a vadról. Rövid ideig 

parancsoljuk láb mellé. 

 

 Nem kívánatos és az eredményesség rovására megy, ha egy disznót hajtó kutya csaholására a 

hajtásban lévő összes eb falkába verődve a csaholás irányába vágtat. A "falkában bátor kutya" 

munkája céltalan, önállótlan, és hosszú távon használata szükségtelen. 

 

 Gyakori jelenség, hogy a kutyák által üresen maradt hajtóvonal előtt felkelő konda a hajtók között 

visszatör, de az sem ritka, hogy csak a hajtók mögött kelnek fel vackukból a disznók. Ezek abban 

a hajtásban már nem kerülnek lőállások közelébe. 

 



 A hajtás végén a sebzett vad terítékre hozása a kutyák feladata. A kutyavezetők a hajtásokban 

megjelölt rálövési helyeket felkeresik, és kutyáikat vezetékre véve, követik a sebzett vad nyomát a 

vércsapán. 

 

 A teríték átadásakor a hajtásban részt vevő összes kutya és vezetője sorakozzon fel, és vegyen 

részt a vadnak járó végtisztesség megadásában. 

 

 


