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Nagy társa&\gi \'adáili'll l<>n a 
kutyás,'ad:lswk,i\\cl\'l:hajtók 
c<'lw.eriicnúgy hci)'C"/.ke<J ncka 
hajtás•·onal:\~n,hogyo:g)'ku

tyaa=m&iO!dOo:!lkutyá11anva
dáS>:OknakistudjonOOiaozni, 
khogya llajtÓSO!b;lnqy.:nlc. 
LCSCillq.)'l:nckckt<l<~l\'aa•·iz5.. 
Ják. A ió•·~a ~pu$ka at.i• 
dolgo;e:ik, ami ut jclcmi, lqy 
csakol)"llnmcs:si'..i~Hivolodik 

ela•...m~6l,h0(1Ynmin
<knk~n$ikctreltudl6ni, 
~kir vadmcg:lll.bsal jelzi a 
•izslaamq:M•'Ilfkánt,ol<Jr 
vék11enülfclrcbbcnti.Akcre
"'sw.élc~gcan61isfligg, 
hogyavi zslát•'adá~ve'l<:ti-e, 

•11S>·pedigfcl)~"<:rnélkUii hai· 
t6.A•'3d1i1>'.oi<Ujáttopasl!tah 
•iZ$1áiapontosanmdjaagaWi 
fegy"·er<'nek l{d\'olsápt, <'5 
annakmcgfclol6enmozog,tc
h:lt;llta~ban~al<ul}"'il ntm 
krn:sasrommd•'alÜSI:Ok· 
nak,banemcsakasajátgazd;l
jának. Fcgyvctldcn lujtó ta
p:>Sllalt•'adúlkutyáia•is.ront 
hamarrájön,llogyl$lllmszé
dos•'adásmknakkcllkcresnic, 
menökfosjáknekiliSnioS;;t.fr. 
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nyu zsil:.mányt. llajtók ku
t)':iitch:itszélescbben k mini
mumkét»nmsz&!Oo:!l \"adisl:· 
nakkeresnek llalwo'és •·izsla 
"anahajtósorban,akkoraru
tinoskuty:íkjobbról é$balról 

Afa::3rrvadászii:a magyar Wsl;l~ le9;JvakorlbtliT'U"io:aterii· 
Jete,rr(:f'(tla(rihalal~aleQklaSSZitusabbap
I'ÓIIadiiS~Olifaj. ~egészenakO

zelrrütiglazEU~I:izár(llagl'la!lldlbvadász 
csooortol: tarthaffilk~azegyéfi_a~ 
vadász;:l[tt;va'o'lji;_A~~~~

totl"cl~ésazt~~-tetesit 
ménvegészentrnsiTU"ll:ad.JstiQér'lvel!lWilakisaopor
tokatVtq{(!gfÉ'flivaaásztseQlOWeséslstlus.AnaQ'Itei· 
téke5r#lajtasos~peclgcsaki5Yéslltáni 
~azazl.t<'rtereséstésaopon!ronstigényej 

'"""" 
is~t-kétl'adásznakkeremek. 
Nai)..:sopt~MI)S vadáw.llton a 
I"Ízsla,l\:1 madarnt talál,a.ak 
pillanamkr.l mumbatja be 
l'al!megáll6-tudom~ll)it.mcn 
antba60-3ll0shajtósorncm 
~llhatkmindcnqyesmadjr 

mqtai.Jiisakor.le~tc· 
sena•-adnq!illóéstllánhli.ro 
kut)i ktdjesítmCn}il a•-adá
w:>kna~-rn tanj:ik,ésnemrit· 
k:t, h~·asorfclállásakorajó 
hírúi"Í>~ákw.om~stgihc

lytnck mcgszcrlé.séért kisebb 

,..,~ngésis folyikal•adás2.ok 

k.ö7.i)lt.Ncm•-élctknül,hiS>Zn 
fác:inis,nyúliskt[lesmqUI· 
niúgy anöltnyzctben,h~· 
o llaj!ósor(lllalad melleuük. 
A jó Wma1d, fqydmo:z~:u 

linlanélküiMtelctlcnasikc
~vad~mkhoz. 

~~~lmc-;:ctlcn, folyton 
dórcroharoó,amadarak:ttidc
jckonlnfelveróvizs!a,·iszom 
tönkr"t:t~ia•-adászatot. Egy
c8)' clOrcroha n:bt mégdné>~ 
nckavadá$20k,dc haoorozat· 
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hangulatát a tá""'IJ.g maga 
adja, Q, hoc~ lc~t 
örillni••'adászl:irsak!.ikm!
nck,ajóku!)iktcljesitm«.yé· 
ntk - ántmutobósorban:ll 
ati~•~-aaorinak. 

AkilaoportOI\'q)' eg)ini 
apnh'Jd•-adbat tokkal na-
1)-obbR-~~m,mmq 
••-adásznakákutyf.uk~
a!im. Mí1 1 nagy ti rs.aúgi 
\-adJS>',otokona kU()"I ft'g)~l
mrl.CH!'!gcá~rö\·i<kntant 
u"alaJ)\-ct6kll\-ctclmtnnad
digin a kutyasajátotlluú
naksubadlehet6$4tt lehet 
adni. Nagy meZI'!n 1 vizsla 
teljcsir.~mbllnk.ifuthatjama

Pt,áu.abltdon[<(mhet;ha 
tan6sanbi6l:illjaa\-.dat, 
aklt.or•-anid6li)'ÖII)'Örködni 
1 munkijtNn, pem:kig is 
hail""-tiuk, Iq)- -':lorme
rn~n i llja 1 rr:it6zkldó ma
dar.~t,•-.,ylusítoumozdulo· 
tokkal köo.'CSM: (utinhúzú) 
uclll)'llloal6wJ myalt.A•"1· 
disznaknnalehctl'lsqcor· 
!"l,bl>l)'magadlassnmega 
halad:biir.lnyt,a>.a-.lehct<l-
~g Sl<'rint mindi11 szembt
J.Zélbtnmenjen. 
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"""""""''•"izslikisekkortudj:iki"I"ICI· 
mut.atni,mi!l'ktpe:ickip.dn. 
Az ml-l!kc-."á,hogyea>·m:ilt 
nemza•·arjikakei'CI6ben
rgyüttm\lködáük akkor ma
gas $ZÍnll1, h.o fQ!yamatQ6lln 

AmagvarWslalgazlrmoeoes'r.!Oászkutvaarwaiva
d.Natl~esetéeenoedlQa~legsokd
dal(tbéstegrnegtizrlatOOO!árg. Nen"CSal:aCftkSOIO
l3tban teirtvaakilcsa·.fkin·és~~ 
CSOo:1alal13~~-deszalon~.gef
lézéskorisl"'lélktiiOlhetetlen~nemt:Jeszélvear· 
rólazil~rttt.aesernénvrOI.rrlkoriOttrói:'Atappcr-

""""'-Jó~csai:Cltfdnkutvalellet.aklegyéOI:éntis 
JOlalkalmazkodO.~m. ~sor<1ngya
torta~~kelt..Uli'U.oevan."*ti"!Tiik· 
torYOfltattapóltocsl)anketl~.rnastorpe.. 
Oigc;Onai:,t);jnkeiUt:sOrOgnie. Mindezekazétnérlvtt 
~avar:laslkutva~- ~tet.!t-e 
~e<J'imaovarwsaa~rrn:l'l()gyOSiv.J· 
~hOdotta.lstene.fala'.>ezéretárg 
ságában?HaPi(laCSo:X.tisnésNelllti:én:lelném.bttto· 
sannemmelfeiMének.Oeötet~llagyOOlmost 
l)tlerol:jOlvégrettmllflkautiln}Ohetamegé!óernelt 
lu$táll:oda5 

Sttmmcl tanj.tkegymhl is, á kut)il Uplomba,á6is:iJiis
abbanapillanatblln,haCJ)i· bllmem"fdik.F..ztama.o.Jik· 
kOk•"ll!btjtlrzb:ill,atöbbi- ként illó•·i:.!5Lica kiro1:tke26 
~k is IlOnnal mcg!orpannak, •~• pill:mtio mq, min: 6 is 
á ahol ~pen •-annak, illisbl meaál~ b iaY t"'ibb: .p 
tntll:\ordnek. sm:ut'ldilhnlok line aW:.u!hal ki a mkut'ldiló 
hn;n .... kn)~t.. .... mo•iM:I· .-iulákbói. A=kut'ldiló•-iu
kcdbl, mikor 1 •-adat 'lló !tk nem kzik a n:jtM006 
•-mL> l:hdn)"l hom 1 misik madir SU3:it, azt csak u el!i>.S 



''admcgállóvizslaérti. hén 
haauekundálóvizsláknak 
elfogy a türelmük a szárnyas 
'lldkcléseclóu,akkorráhúz
nakókisa~clsővizslára, majd 

úgyhclyczkcdnckclmcllcHc, 
hogy valamennyien éralék 
avadmadárszagát./lza ma
daratállóvi/.slaazigazán 
profi, aki képes mozdulatla
nulelviselni, hogytársaimel
léálljanakbe.Kutyabarát\ll
dászoknakfelejthetetlenél
ményegyilyenlélegzetelállító 
mutatdny 

r:írsas\lldászatonahajtás
ban mindenkinck meg>':ln a 
hclyc,éscsakcgymcscncló"-'
fclé s:.:abad menni. Ha nádas 
\'anavadászdóu,akkorabba 
bclc,habozótos,akkoroda,ha 
nyíltrét,akkorarra. /\,·i<:oslá
nakahajtás,-onalaclónkell 
keresnic 

EgyénÍ\'adászatonavadász 
döntiel,hogymcrremcgy,és 
aztis,hogymcrrckUldiaku
l}"átkeresni.Tehátaküld.'s,az 
irányításinnagyszcr.-:phcz 
juthat.A,·adászgyakonacsak 
akutyátküldibeabozótosba, 
sásosba keresni. A '"il.slának 
sajáttapasztalatábólkcllrá
jönnicarra,hogyilyensGrU 
növény-tctühclyckcnértcl· 
metlena\'admegállás,agal.da 
ncmtudlóni,teh:hnekimost 
azadolga,hogykihajtsa,fcl
rcbbentsea''adat. 

Egyéni vadászaton a mun
kakülsó:ségci,-el isvanidőfog

lalkmni.Példáula=l,hogya 
\'Ízs]a s;.-,abályosanülvcadjaát 
azsákmán}1. Vagyhogyavad 
keléséreneinduljonrögtönel, 
hanem csak lövés után, ve
zényszóra. A vadás;.-.kutya\"CT· 
senyeken:ailyenkoreagráfiá
nak túnó dolgokon mtílnak 
gyakranahcl}ez6ck. 

Nagyterítékes ráhajtásos 
vadás7-<ttOkonáhalábannincs 
lchctóségavizslawrscny·IWI· 
bály-atokalapjándolgoznía 
ku~;-"ával.Azilycn-külföl
dickáltalkcdveh - vadászato
konnapitöbb$7.á,,c,ervagy 

szokmögöttállnakfcl.Aku
tyákkiY.árólagavadás:wkmö
gécseumadarakénmehctnek 
éshozhatjákbcazoka t,a''a· 
dásmkelé tere hrnadarnkkal 
szemben semmiképp scm fut· 
hatnakki.Avadászokfclé 
hajtókterelikamadarakat,és 
igyekcznckcgycnkéntvJgy 
kiscsoponokbanfclrcbbentc
niarokat. 

Jóllö~"Ö vadászok esetében 
nagyonsok \'ad esik, ke:t.dó 
vizslákilyenkortcljcsenösz. 
szcza,llrodhatnak,éscsakro
hangá$Zilak madánól madá
rig. A kut;llwzetók feladata, 
hogyels&orbanato\'ábbre-
piilósebzenmadarakénküld· 
jékakuty:íkat.Fíatal''Í7.slák
kalele,-eolyanhátraérdcmes 
állni,hogyók a néhányhosz
s;.-,abbanrepiilóseb7-tttmadár 
megtalálásával önbiY.alrnat 
nyerjenek. 

F,gy~hajtásvégezté\-ela 
kutyásokbejárjákamögöllcs 
területct,hogynemaradjoncl 
egylóttfádnsern.Il~enkora 
vizsla fcladataafcltétlcncl-
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