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Sokan úgy gondolják, hogy az egyik legszebb, legizgalmasabb vadászat a vaddisznóhajtás. 

Valóban szép, és valóban izgalmas is, kinek- kinek ízlése és vérmérséklete szerint, de hogy a 

legveszélyesebb vadászati mód, abban mindenki egyetért. Természetesen a veszélyforrásokat 

lehet csökkenteni, pl. a hajtóvonalak fegyelmezett tartásával, a láthatósági mellények 

viselésével, a megfontolt fegyverhasználattal, és még sorolhatnánk.  

Egyes esetekben a visszaforduló vaddisznó ellen bizony csak a gyors fáramászás vagy a jó 

kutya segíthet. Mégpedig, úgy, hogy a hajtóvonal érkezése előtt felkelti a vackán fekvő 

disznót és az menekülni kénytelen, vagy ugatásával eltereli a figyelmüket.   

 

Napjaink disznóhajtásain sokféle kutyafajta szorgoskodik. Sajnos nem mindegyik igazán 

hasznos segítő. Az erdélyi kopók túl nagytestűek, a sűrűben lomhán mozognak, könnyen 

megsérti őket a disznó. A tacskók a magas szederindában vagy nagy hóban könnyen 

elakadnak és az még csak a jobbik eset, ha csak az erejük fogy el. Véleményem szerint a 

legjobb hajtókutyák, amelyek minden időjárási körülményt és minden területi nehézséget 

legyőzve fáradhatatlanul segítik a vadászok munkáját a terrierek, szlovák kopók és a 

tacskókopók és természetesen ezek keverékeik! 

Anatómiai felépítésük, természetük, vérmérsékletük, szenvedélyük a legtökéletesebb a 

disznóhajtásra. Persze a disznóskutyáknál is fontos lenne az alapkiképzés, ezen belül a 

behívás megtanulása. Hajtás közben gyakran fordul elő, hogy a menekülő disznót a 

kutyafalka üldözi a második falun túl és a hajtók kutya nélkül kénytelenek folytatni a munkát. 

 

A jó kutya szakadjon el vezetőjétől, céltudatosan, szisztematikusan keressen, kajtassa át a 

területet. A keresés közben használja az orrát a frissebbnél frissebb disznónyom közül a 

legmelegebbet kövesse. A disznóval szemben félelmet nem tanúsíthat, megtalálása után azt 

csipkedve, forgatva igyekezzen helyben tartani illetve az elállósor felé terelni. Ha a vad 

megáll a sűrűben azt a kutya állandóan támadja. Ezek a legfontosabb követelmények az 

igazán eredményes jó vaddisznós kutyáktól. Szerencsére megyénkben jó néhány megrögzött 

hajtókutyás csoport tevékenykedik sikeresen, hétről-hétre segítve a téli vaddisznóhajtások 

eredményességét! 

És még valami! Ne feledjük, hogy kis vadásztársunk mindig legyen ott a terítéknél, hogy 

velünk együtt örülhessen a közösen megszerzett zsákmánynak 
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