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Még mielőtt bármit írnék, egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. 

Szigorúan tilos a vízbe vagy nádasba engedett kutyán rajta hagyni a nyakörvet! A vízfelszín 

alatt pár centivel bármi előfordulhat, faág, vízbe „rejtett” fémhulladék, stb. amibe a nyakörv 

beleakadhat és szemünk láttára fog kutyánk megfulladni! Sajnos nem egy ilyen balesetről 

hallottam már. 

 

A vízi vadászatra használt kutyák (vizslák, szetterek, retrieverek, spánielek) általában 

vízkedvelő fajták. Különösebb gond nem adódik vízhez szoktatásnál. Legjobb ha egy idősebb, 

jól úszó kutyával engedjük első úszóleckéjére egy kellemes meleg nyári napon. Ne erőltessük, 

ne dobjuk a vízbe, mert ez később rengeteg problémát okozhat a tanításnál! Ha a kutya nem 

akar magától vízbe menni próbáljuk meg, hogy velünk bejön-e. Vetkőzzünk fürdőnadrágra és 

ússzunk beljebb a mélyebb vízbe, ahol a kutyának nem ér le a lába hátsó két lábra állva sem. 

 

Ha az úszás megy, a vízből elhozás következik. Ha a kutya mezőn megtanulta az 

apportírozást, a vízben ez könnyen fog menni. Fontos szabály, hogy soha ne engedjünk vízből 

fadarabokat kihozni. Vagy az apporttárgyat, vagy a vadat hozassuk ki, ezekkel gyakoroljunk, 

különben előfordulhat, hogy a vízbe esett, nehezen megközelíthető vad helyett a kutya 

fadarabokat fog kihozni és boldogan várja a dicséretet. 

A legjobb gyakorlás, mocsaras vízállásos nádban, mély vízben maga a vízi vadászat. Ha 

rendszeresen hozatunk valamit a nádból, legjobb a vad. Többszöri ismétléskor tapasztalja, 

hogy rövidebb-hosszabb keresésé után orrmunkával talált valamit a vízben és annak elhozása 

után dicséretet kapott. Ez arra ösztönzi, hogy keressen a vízben, nádban és ezzel elértük azt 

amit szerettünk volna. 

Végül ehhez a fejezethez még egy szót a kutya kezeléséről a vízi munka során. Hűvös, hideg 

időben az azonnali mozgás a legjobb recept a betegségek megelőzésére. Ne vegyük a vizes 

kutyát pórázra, hagyjuk futni, mozogni és a saját testhőmérsékletétől megszáradni. Erősebb 

fagy esetén ne küldjük a kutyát a vízbe. Ha mégis szükséges lenne, úgy az azonnali kifutással 

az egészségügyi károsodás megelőzhető. A még vizes kutyát ne tegyük azonnal a kenneljébe, 

megérdemli, hogy 1-2 órára beengedjük a lakásba, míg teljesen megszárad, és átmelegszik. 

 

A kutya tanításánál mindig tartsuk be a fokozatosság elvét. Sekély víztől a mély vízig, és ritka 

nádastól a sűrű, mocsaras nádasig, és a jól végzett feladat után dicsérni! Sikeres tanítást, 

kellemes vadászélményeket, sok türelmet, és jó egészséget kívánok az Új Esztendőben is! 

 

Éles Tibor  

 


