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… akkor bizony már kiskorától úgy is kell tartani, nevelni és tanítani leendő társunkat, hogy a 

közös munka élmény legyen mind a gazda, mind a kutya, mind a vadásztársak szemében is. 

Hogy hogyan kell? Abban szeretném tapasztalataimmal segíteni a kutyás vadászokat sz első 

lépésektől a bevadászásig. 

Ilyenkor kellemes tavaszi időben kerül a legtöbb kölyök az új gazdákhoz, akik ha felelősen 

gondolkodnak már előkészítették a kis jövevény helyét. A FELELŐS ÁLLATTARTÁS 

lényege, hogy társállat és gazdája úgy tudjanak harmonikusan együtt élni, hogy ebben a 

kapcsolatban ember és állat jól érezze magát. Ha a kutyatartók bizonyos alapvető szabályokat 

betartanak, akkor a kutya, gazdája és családja sokkal jobban fogják élvezni egymás társaságát, 

s a szomszédokkal sem keverednek konfliktushelyzetbe. Ennek alapja a jól szocializált eb és 

kultúrált kutyatartó. 

Mint ahogy a kutya is négy lábon áll, mi is erre a négy alappillérre helyezzük a legfontosabb 

tudnivalókat. 

- Egészségvédelem 

- Táplálás 

- Mozgásigény 

- Nevelés, tanítás 

 

1. Egészségvédelem: ha kutyánkat lelkiismeretes tenyésztőtől vásároltuk, nyolc hetes 

koráig (mikor elhoztuk) már legalább egy, de inkább két oltáson és minimum két 

féreghajtáson át kellett esnie, ezekről az oltási könyvben nyoma kell hogy legyen az 

állatorvos pecsétjével és aláírásával. Nekünk a feladatunk az, hogy megérkezés után 

nem sokkal a mi (vagy közeli) állatorvosunkat keressük fel a kölyökkel, aki átvizsgálja 

és tanácsokat ad a további oltásokról, külső és belső élősködők elleni védekezésről. (A 

féreghajtást nagyon szigorúan kell venni, különösen kisgyermekes családoknál!) 

2. Táplálás: a kölyök fejlődéséhez energia szükségeltetik, amit táplálékból tud magához 

venni. Fehérje, szénhidrát, zsír, vitaminok, ásványi anyagok. A táplálékból nyert 

energiákból látja el hőháztartását, az izmok működését, a növekedést. Ebben a korban 

különösen fontos a kutya megfelelő etetése. Van aki a tápokra esküszik, van aki a saját 

maga által készített eledelre. Egy szépen fejlődő, egészséges kiskutyának fényes a 

szőre, eleven, mozgékony, se nem kövér, se nem sovány. Hogy ezt ételmaradékkal, 

vagy táppal érik ez azt a gazda, a lehetősége szabja meg. Fontos azonban a csontok 

fejlődése szempontjából a kalcium és foszfor (Ca, P) bevitele a szervezetbe, amit 

bármely kutyásboltban kapni lehet. És még a friss, tiszta víz amelynek mindig lennie 

kell a kutya előtt! 

3. Mozgásigény: akinek nincs ideje a megfelelő mozgatásra az ne tartson kutyát! Sajnos 

vadászaton sok olyan kutya jelenik meg, amely az előző idény utolsó vadászata óta 

nem volt kint az udvarból! Az ilyen „tettvágytól” túlfűtött kutyát elronthatják az egész 

társaság szórakozását és az eredményességet is befolyásolja. Sajnos negatív irányba. 

Kutyánkat minden nap illik megsétáltatni, ami nem csak pórázon vezetésből áll. 

Adjunk lehetőséget neki, hogy idegen kutyákkal ismerkedjen, játszon, futkározzon. Ez 

a szocializáló szempontból is nagyon fontos. Amikor így „kijátszotta” magát, fáradtan 

nagyon kezes tud lenni, és remek alkalom a pórázon vezetés gyakorlására haza felé 

menet. És itt elérkeztünk a negyedik pillérhez. 

4. Nevelés, tanítás: amint megérkezik hozzánk a kis kölyök az elejétől következetesen, 

türelemmel meg kell kezdeni a nevelését. Alapfeladatok, amiket meg kell tanulni egy 

kölyöknek a mindennapi élethez: névismeret nagyon fontos egy kutya életében. 

Kedvesen ejtem a nevét, s amint felfigyel, leguggolok úgy hívom, s ha hozzám jön 



jutalmazom, simogatom. Ha nem reagál, etetési időben az etetőtállal újra 

próbálkozom, s a jutalom maga az ebéd, vagy vacsora. Én ezt a módszert alkalmazom 

a síppal történő behíváskor is (három rövid sípjel), mert nem szeretem, vadászaton 

rekedtre kiabálni magam, s a sípjelek a vadat sem zavarják úgy mint az emberi hang. 

A nevelés és tanítás lényege tulajdonképpen a jutalmazás és fegyelmezés közti 

egyensúlyozás. Jutalmazás lehet egy lágyan mondott „jól van” „ügyes” vagy „jó 

kutya” simogatással. Jutalmazni lehet falattal is, bár ez nálam a vizsláknál nem igen 

működik, mert ha feladatot kell megoldani akkor rögtön „ezerrel” pörög a kutya és 

nem foglalkozik a kajával. Fegyelmezés lehet a lágy pórázrántástól a vékony vesszőig 

sok minden, de a fontos, hogy ilyenkor a hangunkból is érezze a kutya, hogy rosszat 

csinált. Ilyenkor a jó mély „mit csinál?” vagy „pfúj” szavak használatosak. Ha 

megszűnik az ok a fegyelmezésre, mindig oldjuk fel a hangulatot egy kis játékkal. De 

ne felejtsük el, hogy a fejlődő szervezetnek sok pihenésre, alvásra is szüksége van, és 

ne feszítsük túl a húrt, amit a gyerekeknek se hagyjuk! 
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