
Pomázi Ágoston – Vadelhozás felnőtt korban 

 

A tárgy- és vadelhozásnál nagy hangsúlyt kell fordítani a fogás szabályosságára és 

erősségére. Ennek elmulasztása később sok problémát okozhat (például vadrágást). 

A vadat a gazda előtt mindaddig ülve kell tartani, míg az "Ereszd!" parancs el nem 

hangzik. Ehhez azért kell ragaszkodni, hogy az esetleges sebzett vadat ne engedje 

szabadon az eb, és ezt követően ne kezdjen vele játszani. ugyanakkor figyelni kell, 

hogy a szájában lévő vadat meg ne próbálja rágcsálni, rázni, esetleg drasztikusan 

megroppantani. Minden ilyen próbálkozást csírájában el kell fojtani! Soha nem 

lehetünk elnézőek, a fiatalkori engedékenységünket később csak nagy kínok árán 

tudjuk korrigálni. 

A kutya szabályosan ül vezetője előtt, és figyelmesen várja annak parancsát. 

 

 Kis idő elteltével az oktató a kezében lévő vadat a kutya szája elé tartva, kiadja a 

"Fogd!" parancsot. Ekkor a kutyának meg kell fogni a vadat. Kívánatos, hogy ne 

"foghegyre vegye", hanem mindig "tele pofával" fogjon. 

 



A kutya szájzugába kell a vadat fognia. Lehetőség szerint középen, a legkevesebb 

roncsolással, de stabilan, akár hosszabb ideig is tartania kell. A vezető kezdetben - 

ha szükséges - segítse kezével a kutya munkáját, igazítsa a szájban lévő vadat, s 

közben hangoztassa a "Tartsd!" vezényszót. 

 

Amikor a kutya láthatóan jól fogja a vadat, vezetője egyenesedjen fel, fokozottan 

figyelve a kutyára, nehogy idő előtt eleressze a vadat. Törekedjünk arra, hogy az eb 

szemével, illetve fejtartásával kövesse gazdája mozdulatait, közben nyugodtan tartsa 

a szájában lévő vadat. 

 

  



A kutyavezető rövid idő elteltével, lassan előre hajolva biztassa kutyáját a vad 

további tartására. Közben illesse dicsérő szóval, és készüljön fel a vad átvételére. 

 

 A vezető határozott mozdulattal nyúljon a vad irányába, és eközben adja ki az 

"Ereszd!" parancsot. Amennyiben a kutyanem engedi át a vadat, ismételje meg a 

parancsot. Amikor ez sem vezet eredményre, a már említett módon alkalmazzon 

kényszert, és az így elengedett vadat vegye el. Ezt követően dicsérje meg kutyáját. 

Ez mindig nagyon lényeges, mert a kutyára a pozitív élménynek kell utoljára hatni. 

 

A szárazföldi elhozás gyakorlásának utolsó fázisát a meleg vaddal való munka 

jelenti. A "meleg vad" fogalmán a frissen elejtett, de nem a kutya jelenlétében lőtt 

vadat értjük, amely még nem került a hullamerevség állapotába. 



Erre az időszakra a kutyának már az elhozás minden részletével tisztában kell 

lennie. A meleg vad szaga, fogása mind-mind új ingert jelent, amire a kutyának a már 

megszokott, természetes módon kell reagálnia. A feladatot szőrmés és szárnyas 

vaddal egyaránt végre kell hajtani. 

A kutyavezető elfekteti kutyáját, és a "meleg" vadat 30-40 méterre előreviszi, majd 

eldobja úgy, hogy a kutya szemmel követhesse. Az ebnek mozdulatlanul helyben kell 

maradni, míg vezetője visszaér, és az újabb parancsot ki nem adja. 

 

 

 Az "Előre, hozd!" parancsra a kutya lendületesen elindul, és a fácánhoz fut. Azt 

szabályos fogással felveszi a földről, és töretlen lendülettel indul gazdájához. Nem 

engedhető meg, hogy a vadat tétovázva vagy többszöri próbálgatás után fogja meg, 

s ez által elveszítse lendületét. Mindent el kell követni, hogy a fácánt ne tegye le, 

kivéve, ha valami miatt fogást kell igazítania. 

 



Gazdájához érve leül, előtte tartva a vadat, majd a már megszokott módon, az 

"Ereszd!" vezényszó hallatán átengedi a zsákmányt vezetőjének. 

 

 


