Rácz István - A retriever munkája
Oly kevés vadász van, aki a kutyájával vadászik, pedig csaknem minden vadász érzi a
hiányát. Sok vadász úgy képzeli, hogy a vadászkutya már úgy van teremtve, csak ki kell vele
menni vadászni, és az embernek még a gondolatait is kitalálja. Ezért ér sok vadászt keserű
csalódás és megy el a kedvük a vadászkutyától.
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különböző vadakra. A retriever nemcsak
segítség a vadászatban, hiszen munkájával
annyi gyönyörűséget szerez, hogy a vadász
alig tud azzal betelni. Jó képességei vannak
a vadászatra, engedelmes és elegánsan
apportíroz, még az aljnövényzettel sűrűn
fedett területeken is. Szinte ösztönösen
tartja a 20-25 méter körüli távolságot
keresés közben a vezetőjével. Fiatalkorától
kezdve nagyon jó a befogadóképessége.
Főként különböző tárgyak keresésével és
ezek apportírozásával foglalkozik szívesen.
A kutyának ezt a természetéből fakadó képességét az embernek soha nem lenne szabad
megakadályozni, bár lehet, hogy ez a tulajdonság nem túl kívánatos, mégis ezt ajándéknak
kell tekinteni. Lassanként ezeket az alapösztönöket megfelelő kerékvágásba lehet terelni,
ehhez türelemre és következetességre van szükség.
A retrievert alapvetően a vízi és a mezei munkára (a vad elhozására) tenyésztették ki, ezt a
vadászati módot hordozza a fajta öröklött képessége. A kutató, kajtató hajlam éppúgy
hozzátartozik a retrieverhez, mint az apportkészség. Mindig csodáljuk kitartó és pontos
munkáját. A retriever soha nem fárad el abban, hogy minden egyes bokrot, bozótot
szisztematikusan átkutasson. Szárnyasvad vadászatánál, a kutya alapos megfigyelésekor

láthatjuk, hogy a vad észlelése után azt kitartóan figyeli, ezzel jelzi a vad jelenlétét.
Amennyiben nem adunk neki semmiféle utasítást, pár pillanat után felzavarja, és puskacső elé
emeli a szárnyasvadat. Figyelemreméltó az a kitartás, szorgalom, amellyel ez a fajta dolgozik.
Részt vehettem egy olyan vadászaton, ahol több retriever dolgozott az egyéb fajtájú
vadászebek között. El kell mondanom, hogy kitartásban és a szárnyasok hiánytalan
összeszedésében nem volt párja. Ez a fajta nem ismeri el akadálynak a hideget sem. Számukra
a hó és a hideg kifejezetten élvezet.

Az egyes konkrét vadászati feladatoknál sok kutya ismert különleges tevékenységéről. A mi
retrieverünk az apportírozás verhetetlen bajnoka. Az egész napos nagyterítékes vadászatoknál
munkája nélkülözhetetlen. A hajtás megkezdése után, valószínűleg azért, mert ennél a
vadászatnál egymás után több fácán esik vagy mert génjeiben az apportírozási hajlam nagyon
erős, a retriever teljesen átáll a lőtt fácánok hiánytalan összeszedésére, és az ültetés helyén
lerakja azokat. Ebben az esetben az élő és a futkározó állománnyal egyáltalán nem
foglalkozik, csak külön utasításra. A kutya vezetője tapasztalni fogja, hogy kedvenc kutyája
megváltozik. Utasításokat ugyan csak tőle fogad el, de idegrendszere minden végződésével a
vendégvadász puskacsövének irányát figyeli. Itt lehet megfigyelni a retriever azon képességét,
hogy egy időben több vadat meg tud figyelni, illetve annak helyét megjegyzi. Valószínűleg
ezért van az, hogy több lőtt fácán vagy kacsa esetében sem zavarodik össze, nem válik

kezelhetetlenné, hanem a tőle megszokott nyugodtsággal és pontossággal gyűjti össze és rakja
le a vadat. Ezt a viselkedési formát másfajta kutyánál még nem volt módom megfigyelni.
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kutyák is többnyire csak gazdájukkal képesek a fajtájukhoz méltó teljesítményekre. Az
idegent a retriever nem fogadja el, mint vezetőt, a megtalált zsákmányt nem viszi oda hozzá,
hanem esetleg eldugja, hogy ezzel is biztonságba helyezze. Ebben az esetben a kutyán semmit
sem kell változtatni, hanem a vezetőnek kell megértenie a történteket, és aszerint cselekednie.
A bevadászás időszakában próbáljuk kutyánkat többféle vadászati feladatba belevinni. Az
engedelmes, derék négylábú társ egyetlen vadászati mód gyakorlásában sem zavarja a
gazdáját, sőt, finom orrával és éppoly jó hallásával kiegészíti a vadász kevésbé éles érzékeit.
A vadász gyakran észre sem veszi az agyafúrt, hívott vad jelenlétét. A kutya előtt azonban a
kíváncsiskodó nem marad észrevétlen, mert figyelmezteti gazdáját, aki felkészülten várhatja a
vad felbukkanását. A retriever többnyire éppúgy észreveszi a vadat, mint az az embert. Sokat
cserkeljünk szél alatt a retrieverrel. Ha a vadász és kutyája a cserkelésen összedolgozik, akkor
jobban élvezik a vadászatot és gyakrabban járnak sikerrel. Jól kiegészítik egymást és mindig
van mondanivalójuk egymásnak. A retriever munkája lövés után még fontosabb, mint előtte.
Ez már a lövéssel kezdődik. A tapasztalt kutyák megdöbbentően pontosan felismerik a
lőjeleket. Ez apró- és nagyvadra egyaránt vonatkozik. Az ember nem lehet rövidlátó, el kell
ismernie, hogy megváltoztak az idők, a terítékek kisebbek. A vadászat során minden egyes
meglőtt, illetve sebzett vadra a terítéken szükség van. Sokan nem is gondolják, hogy mennyit
tehet egy vadászkutya a teríték nagyságáért, ha gazdáját elkíséri a vadászatra. Minél kevesebb
apróvad maradjon hátra a ragadozók örömére. A retrievert mindig kezelhető távolságban
kerestessük, ne engedjük más által meglőtt vadért, csak akkor, ha ezt a vadásztárs kifejezetten

kéri. Ne küldjük kutyánkat olyan vad elhozására, amire már másik kutya elindult.
Amennyiben goldennel vadászunk, nem árt, ha van a zsebünkben egy erős fémfésű, hogy a
sűrű szőrzetbe esetlegesen beleragadó növényi szennyeződést el tudjuk távolítani. Ellenkező
esetben a kutya teljesítménye leromolhat. A vadászat során figyeljük kutyánk viselkedését, ha
kell, fogjuk vissza, vagy dicsérjük meg. A lényeg az, hogy a kutya érezze a közös játékot, a
vadászatot. Az előbbiekben már említettem, hogy magas intelligenciájú lény. A vadászaton
kívül is, ha teheti, állandóan keresi az ember közelségét, mindent képes gyorsan megtanulni.
A családban a gyerekek állandó, és fáradhatatlan játszótársa. Ez a fajta kifejezetten
ragaszkodik a gyerekekhez.

