




 

    Kiadványunk célja az erdélyi  kopót tenyésztők és 
tartók ismereteinek felfrissítése, esetleges bővítése 
kutyájuk vadászaton történő alkalmazhatóságával  

kapcsolatban. Fontos teendőnk végigkísérni  azokat az 

állomásokat, amelyek esélyt  biztosítanak a kiváló 
vadászó erdélyi  kopó későbbi birtoklásához!  

    A tenyésztő  törekvése –  munkakutyák esetében –
mindenkor arra irányul,  hogy a tulajdonában  lévő 
egyedek utódai legalább a szülők külső és belső 
értékmérőinek szintjét érjék el , sőt szárnyalják túl! Ez 

természetesen összetett  és nagy  szakmai felkészültséget 
takaró  munkát igényel tenyésztőtől és a tulajdonostól  
egyaránt!  

      

 

 

A TENYÉSZTŐ FELELŐSSÉGE 
              

1./ A szülők párosítása  - származási  lap alapján:  

           -  egyéni teljesítményeikre figyelemmel  

           -  utódellenőrzés alapján  

2./ A vemhes szuka megfelelő ellátása:  

           -  környezeti tényezők optimalizálása  

            (megfelelő takarmányozás,  mozgatás,)   

           -  az el lető hely időbeni előkészítése    

3./ Az alom kezelése:  

 Törekedni kell a zavarmentes ellés elősegítésére.   

Az egészséges szuka nem szorul segítségre ,  

tudja a  feladatát,  hisz a fajfenntartás, az 
ivadéknevelés szilárdan öröklött tulajdonság!  

 Amennyiben szükséges,  a hibás egyedeket  

szelektálni  kell , egyben be kell  állítani a  

maximalizált alomszámot! (6 -8 kölyök)  



 

 Fontos minden kölyök számára a „föcstejhez”  

juttatás!  

 Szükség szerint biztosítani kell „dajkaszülőt” is!  

 Három hetes korig a tenyésztő kísérje pa sszív  

figyelemmel az alom fejlődését , addig a szuka  

minden szükséges teendőt ellát! Ezt követően 
kell  aktívvá válni .  

 Biztosítandó a szopás melletti kiegészítő,  szoktató    
………etetés.  

 Egyre hatékonyabb a helyváltoztató mozgás  

fejlődése,  ami együtt  jár az  új 
„produkciókkal”!  

 Változik és bővül a hanggal való kommunikáció  

anya és kölykei között, valamint egymás  

között is!  
 Átesnek az első féreghajtáson ami szükségszerű  

a további töretlen fejlődéshez!  

  Az idő múlásával  ajánlott a tenyésztő és a közvetlen 
környezetben  lévők minél több együttléte a 
kölykökkel, hogy  szokják az ember közelségét.  
Sípoló, csörgő rágcsálható játékokat lehet 
közéjük ejteni, figyelve a reakciókat!  

 Hat hetes korban megkezdődik az oltási  program,  

valamint a chip beültetése ! Fordulat  

következik a táplálkozásban. Csökken a 
szopások száma és mennyisége, arányosan nő 
az egyéb táplálék bevitele! Igénylik az egyre 
több játékot,  hajlamossá válnak az ember 
/tenyésztő/mozgásának követésére,  így 
alkalmassá válnak az  együttműködésre.  
Figyelnek a gurított /mozgó/ tárgyakra, azokat  
megpróbálják elkapni!  



 

 Nyolc hetes korukra mindent önállóan esznek, már 
csak ritkán tartózkodnak az alomban, 
birkóznak,  játszanak, nagyokat alszanak. 
Ekkor kezdetét  veszi a szélesebb körű 
szocializáció!  Az anyjukkal  már nincs szoros 
kapcsolatuk.  

 Megkapják a második oltást és száll íthatók az új  
gazdához!  

 

    Ezzel zárul a tenyésztő konkrét  munkája, ezt követő -

en ajánlott a kölykök további fejlődésének nyomon  

követése!  

 

 

 

AZ ÚJ GAZDA ÉS AZ IDEGEN KÖRNYEZET 

HATÁSA 
          

    Valójában az első komoly megrázkódtatás a kölyök 
életében a megszokott és már megszeretett környezet, a  
testvérek és az anya „elvesztése”!  

    Ilyenkor ajánlatos valami ismert  tárgy, játék vagy 
csak egyszerűen egy darab rongy ,  - ami a régi szagokra 

emlékeztet - elhozatala és betétele az új, még ismeretlen 
helyére! Ne rettenjen meg a gazdi,  néhány napon 
keresztüli,  de csökkenő „sírás”, nyüszítés, olykor 
vészjósló hangok hallatán! Úgy kell az áttelepítést  
intézni, hogy az új környezetben ne legyen túl hosszú 
időn keresztül magányos a kölyök! Minden idejét le kell  
kötni , hogy unatkozásra ne legyen lehetősége! Sok 
simogatás,  kedves szó, egy –  egy falatka feledteti  a 

történteket ,  néhány nap alatt beilleszkedik az új emberi  
közegbe!  A kezdeti bizonytalanság után megnyugtatásul 



 

kis sétára hívhatjuk, ahol a közvetlen környezetével 
hagyjuk barátkozni,  szaglászni sok kedves simogatás 
mellett! Valójában a tenyésztőnél megkezdett 
szocializációs folyamat halad tovább! Ennek nagyon 

fontos állomása i  vannak. 

 

 

 

A SZOCIALIZÁCIÓS FOLYAMAT 

ÁLLOMÁSAI 
                          

1. SZOKTATÁS  

 

     Célja  a kopókölyök fokoza tos megismertetése a 
közvetlen, majd szélesebb körű életterében előforduló 
környezeti  hatásokkal, így biztosítva  a „jó” és a „rossz” 
megtapasztalását!  
     Lényege ,  hogy a gazda kényszerítő eszközök 
alkalmazása nélkül,  ugyanakkor negatív és pozitív 
tapasztalatok szerzésének biztosításával segíti  a kölyök 
reakciókészségének kifejlődését!  

     Tárgya  a zajokhoz, zörejekhez ,  fényjelenségekhez ,  

az emberekhez, más állatokhoz ,  járművekhez ,  kennel és 
szobatisztasághoz ,  helyhez, névhez ,  nyakörvhöz és 
pórázhoz ,  dicsérő és tiltó parancshoz ,  behívó jelhez ,  

vízhez ,  lövéshez ,  növényzethez ,  időjárási  viszonyokhoz,  

összességében a változó környezethez való 
alkalmazkodási képesség kialakítása,  amelyben a 

későbbiek során  a munkáját fogja végezni! Mindezek 
figyelmen kívül hagyása, vagy felületes kezelése  a 

„bevésődés” (imprinting)  elősegítésének elmulasztását  
jelenti! A későbbiekben már nem pótolható  tanulási  
folyamat  fél  éves korig  tart .  Ezek gyakorlati  kivitelezése 



 

fajtán belül, egyedenként is eltérő módon történhet. Az 
esetek többségében a gazda tapasztalatára, megé rzésére 
kell  építeni a szoktatás stratégiáját! Általam 
kényesebbnek í tél t esetekben említek néhány megoldási  
javaslatot.  

 

 

Zajokhoz, zörejekhez és lövéshez szoktatás  

 

    A megszokott helyükön  lévő  5-6 hetes kölykök közé 
ejtsen a gazda egy nagyobb kulcscsomót,  vagy hasonló 
hangot adó eszközt és figyelje a kiváltott reakciót! Ezt 
több napon keresztül ismételje  meg, és jegyzetelje a 
tapasztaltakat! Ez a későbbi idegrendszeri alakulásra ad 
jó rálátást!  

    Kiváló  az érdeklődő típus ,  amelyik rögtön odasiet az 
ismeretlen tárgyhoz, miközben kíváncsian vizsgálgatja 
azt!  

    Jó a közömbösen viselkedő, amely szinte tudomást 
sem vesz a történtekről és játszik tovább!  

    Elgondolkodtató, amikor a leejtett tárgy által keltett  
hang hatására megriadva távolodik a zajforrástól,  esetleg 
nyüszít vagy/és bevizel.  Az ilyen kölyök további 
megfigyelést igényel, mert feltételezhető valamilyen 
mértékű idegrendszeri probléma!  Az értékesítésnél erre 
fel  kell hívni az új  gazda figyelmét!  

    A lövéshez szoktatást  ne hamarkodjuk el! 5 -6 hónapos 
kornál korábban ne próbálkozzon a gazda ! Első 
alkalommal riasztópisztolyból ,  és  akkor lőjön, amikor 
legalább 20 m távolságba kerül a játszó, futkározó 
kölyöktől!  A reakció a már  leírtak szerint  játszódhat le ! 

Természetesen többször ismétlendő ez a feladat, 
fokozatosan egyre közelebbről. 7 -8 hónapos korra már 
érett  lehet a sörét lövéshez szoktatáshoz  is.  



 

Felvillanó és egyéb meste rséges fényhatásokhoz 
szoktatás  

 

    A fényjelenségekhez szoktatás kopók esetében is a 
szem teljes aktivizálódását követően kezdődhet, a 
fokozatosság elvét követve! A fény lehet felvillanó, 
folyamatos, távolodó és közeledő. Ideális az esti sétákon 
gyakorlás.  A szembejövő és a távolodó autó lámpái,  vagy 
a vasútállomáson a vonatok lámpái azért is jó k, mert a 

fényt hanghatások is kísérik,  sőt  a talaj rezgését  is  
érzékeli  a  kölyök ,  és egyben meg is szokja.  Az estleges 

félelmét  sok nyugtató simogatással és di csérettel  lehet és 
kell is kompenzálni . Az így szoktatott  fiatal kopók 
később a természeti  jelenségektől (dörgés, villámlás) és 
az esti vagy éjszakai lövésektől ,  valamint a torkolati  

tűztől sem fognak tartani! Természetesen, ahogy utaltam 
már ez csak a stabil  idegrendszer esetén működik! Az 
alom azon egyedeinél, ahol az első tesztek nem 
működtek meggyőzően, ott  örökletes problémával áll  
szemben a gazda, amit el  kell fogadni ! 

 

 

Nyakörvhöz, pórázhoz, füzérhez szoktatás  

 

    A nyakörvhöz szoktatás ma már nem gond, az 
almokban többnyire alkalmazzuk a  „jelzőnyakörvet”  a 

születést  követően, így az a kölyöknek természetes!  

    A póráz már nem  mindig ilyen problémamentes,  ez az 

új otthonban jelent kihívást ! Miután ez az eszköz a 
kölyök mozgását korlátozza, egészen biztosan 
nemtetszésének hangot fog adni. A gazdától nyugalmat 
és következetességet kíván a sikeres végrehajtás! Lehet 
szépszóval,  jutalmazással  az esetek jelentős részében 
keményebb belenyúlással.  A lényeg, akár néhány óra,  de 



 

lehet, hogy néhány nap elteltével megadja magát ,  és 
követi gazdáját! A séta végét mindig pozitív élmény 
zárja! Így érhető el, hogy a póráz látványa  örömöt 
jelentsen! 

 

 

Járművekhez, ismeretlen emberekhez, ku tyákhoz és 
állatokhoz szoktatás  

 

    A szocializáltság egyik alappillére a tömeg -

közlekedési eszközökön és a személyautókban való 
utazás.  Érdemes a szoktatást  12 hetes kortól kezdeni, 
amikor túl van minden védőoltáson, pórázon vezethető, 
nevét és a behívás hangjelét is  ismeri ,  az utcán nem 
jelent problémát az emberek és mozgó járművek melletti  
haladás, tehát technikailag, fizikailag és lélekben is 
felkészült  a feladatra.  Azért  van még egy kis probléma, 
ami nem más, mint a szájkosár elviselése! Ez nem 
szokott  sikert aratni . Ele inte a mancsával megpróbálja 
lekaparni.  Dicsérettel, jó szóval hamar meggyőzhető.  A 

buszra,  villamosra,  metróra föl  és leszállást  érdemes a 
végállomásokon gyakorolni . Ezt követően következhet 
az utazás, ahol emberek le és felszállnak, ami 
természetesen a kölyök viselkedését  döntően  nem 

befolyásolhatja.  Ami a közlekedésben fokozott  
odafigyelést igényel a mozgólépcsőre fel és lelépés!   

    Nem ritka utazáskor az erős nyálzás, sőt hányás.  Ezt 
többnyire „kinövik”, de több kiváltó ok is lehet, néhány 
ezek közül :  stressz, idegrendszeri probléma,  közvetlen 
utazás előtti etetés.  Amennyiben nem múlik el  záros  
határidőn belül ,  úgy utazás előtt ½ órával, fél  Dedalon 

tbl.-t  kell  beadni! Ezzel megelőzhető a negatív élmény 
kialakulása! Szoktatási időszakban arra kell  törekedni, 

hogy minél előbb megszüntethető legyen az ilyen 



 

probléma, így nem fog kialakulni az utazáshoz köthető 
negatívum!    

 

 

A későbbi  munkához kapcsolódó  környezeti  
tényezőkhöz szoktatás  

 

    Rendkívül fontos ,  hogy az erdélyi  kopó emberekre,  
más kutyákra ne reagáljon agresszívan, de ne mutasson 

félelmet  sem. Szoktatással  kialakítható a közömbösség, 
ami alapja a későbbi vadászatokon való kívánatos 
viselkedésnek. A kopóban öröklőd ik az ősi gyűlölet  a  
ragadozókkal szemben .  Erre a vadászatokon szüksége is 

lesz, ezért  erről  nem kell  leszoktatni!   

    Lényeges a kölyök és a fiatal kopó változó növényi 
kultúrákhoz szoktatása .  Erre kora tavasztól, a vegetáció 
beindulásával nyílik lehetőség. A kölykök  növekedése,  
illetve fejlődése  egybeesik a növényzet rohamos 

átalakulásával, így folyamatos alkalmazkodásra van a 
„tanonc” késztetve. Megszokja, hogy a csalán csíp, a 
cserjeszint besűrűsödik, a vad vizuális észlelése 
nehezedik. Rákényszerül az orrának  folyamatos  

használatára.  (Erre később  még kitérek.)  Megta-pasztalja 

a változó növényi kultúrákban szükséges viselkedési  
normákat, nem lesz finnyás és érzékeny a növényzet 
okozta kellemetlenségekre. Erre sokan nem gondolnak, 

mikor hozzákezdenek  kopóik  képzéséhez, pedig a 
vadászaton nyújtott jó teljesítményhez ezek elsajátí tása 
nélkülözhetet len! 

 

 

 

             

 







 

 

2. NEVELÉS  

 

    Célja ,  hogy elősegítse a kutya emberi  társadalomba 
való beilleszkedését , és szolgálja a képzés és a vadászati , 
vagy más munkába való alkalmazás alapját . Nevelni a 
kopót felnőtt korában éppúgy szükséges, mint 
kölyökkorban.  
    Lényege:  a kutyák  szokásainak jelentős részét jó, ha a 
gazda alakítja ki attól függően, hogy mire és hogyan 
neveli! A nevelés kimenetele a gazda és kutyá ja 

kapcsolatának fokmérője!  Különösen  így van ez a kopó 
esetében .  Nevelés során alkalmazni kell a pozitív és 
negat ív beavatkozásokat. Nem szerencsés, ha a kopó 
teljes egészében saját szájíze szerint formálja 
viselkedését, vagy is öntörvényűvé válik!  A kopó 
magától felvett viselkedési  forma neki jó,  ami nem 
biztos,  hogy gazdájának is az.  Így alakulnak ki  az emberi 

mércével mért  „jó” és „rossz” szokások, amik neveléssel  
elvárható szinten tarthatók. A nevelés a kopó élete 
végéig tart!   

    Tárgya: a szoktatást  követően a fiatal kopót 
mindenáron rá  kell  nevelni  az alapvető viselkedési  
normákra,  amik az emberekkel és más állatokkal való 
zökkenőmentes együttéléshez szükségesek.  Ez azt jelenti  

értelemszerűen, hogy a környezetében senkinek se 
legyen útba, ne alkalmatlankodjon, ne okozzon kárt  
senkiben és semmiben.  

    Nevelés kapcsán mindenkor a helytelen vis elkedés 
megelőzésére kell  törekedni, ha ez nem sikerül a felvett  
nemkívánatos tulajdonságokról mihamarabb le kell  
nevelni. Ennek elmulasztása megkeseríti  a 
kopótulajdonos  és környezete életét!  
    



 

 A nevelés kezdeti szakasza mindennél fontosabb. Ekkor 
alakul ki  a kopó bizalma vagy annak hiánya gazdájával 
és környezetével szemben, valamint  megalapozódik a 
későbbi munkára való alkalmassága is.  A nevelés az 
ember és kutyája közti kapcsolat  fokmérője.  Minél 
eredményesebb, annál könnyebb és stabilabb  lesz a 

tanítás! A neveléssel  sok „rossz” tulajdonság kialakulása 
meggátolható, az esetlegesen  már  felvett  nemkívánatos 
pedig megszüntethető. A tulajdonságok és hajlamok 
lehetnek öröklöttek, vagy alkalomszerűen felvettek.  

 

 

                             3. TANÍTÁS   

 

    Célja:  a fiatal  kopó felkészítése fizikailag és 
pszichikailag a valódi képzésre,  és  a vadászatra.         
    Lényege: ez idő alatt még nincs igazi  követelmény ,  a 

hangsúly a játék közbeni feladat elsajátítás ra helyeződik. 
A játék a kopó életét  végig követi , a későbbi komoly 
munkából is  játékkal kell  felszabadítani.  A tanulás alapja 
a játék és a tapasztalás.   
    Tárgya:  5-8 hónapos korban a fegyelmező 
gyakorlatok játékos formába történő elsajátítása.  

 

 

                           4. ALAPKÉPZÉS  

 

     Célja: az előzőekben tárgyalt  játékos tanulás 
elmélyítése,  a feladatok feltétel  nélküli végrehajtása.                 
     Lényege: 8-11 hónapos korú fiatal kopókkal érdemes 
dolgozni, amelyek a „serdülő” periódusuk v ége felé 
járnak és képesek egy –  egy feladatra összpontosítani!  
     Tárgya: kopó esetében különös figyelmet kell  
fordítani a fegyelemre, mert hajlamos akkor is  



 

önállósítani magát,  amikor erre nincs szükség, sőt  
kifejezetten rossz.  

    A fegyelmező gyakorlatok tanítását  ingerszegény 
környezetben kell kezdeni,  ahol nincs,  ami elterelje a 

feladatról  a figyelmét.  
    A tanításkor nagyon fontos az oktató és a tanítvány 
motiváltsága.  Az unottan kiadott  „parancs”,  maga után 
vonja a hasonló végrehajtást,  esetleg a megtagadását!  

    A koncentráció is  alapja a munkának. Ennek egyik 
biztos jele a „szemkontaktus”! Amelyik kopó motivált,  
az keresi az oktató tekintetét, úgy várja a parancsot.  

    Egyszerű példával lehet tesztelni a tanuló állapotá t  a 

munka megkezdése előtt! A kopó nevét kiejtve figyelni  
kell  a reakciót , ami lehet:  
 feltétel  nélkül, élénken figyel  

 lassan a hang irányába „figyelget”  

 nem reagál a nevére,  valami más leköti a figyelmét  

    Az első esetben behívást követően kezdhetik a 
munkát. A második és harmadik esetben egy kis közös 
játékkal oldható a nem kívánt ál lapot.  Ez esetben a játék 
nagyon fontos,  a bizalom és a figyelem kiépítését  
szolgálja! Többet ér, mint a  megtorlás, a fenyítés! 
Minden képzést megelőzően biztosítani kell a  

természetes szükségletek  elvégzésének lehetőségét, mert  
sok esetben ennek elmaradása gátolja a tanítványt a 
megfelelő koncentrálásban. 

    Ebben a ciklusban kell kialakítani a végleges 
kommunikációformákat, vagyis a kopó megtanul 
„emberül”, a gazda „kutyául” így kialakul az „egy húron 
pendülés” esete. Az ember hangjeleket,  karjeleket, 
sípjeleket és ezek kombinációit , vadászaton kü rtjeleket  

is alkalmaz .  A kopó testbeszéddel,  hanggal  és a 
tekintetével közli „mondandóját”!    



 

    Új feladat tanulásakor figyeln i  kell az esetleges 

fizikai és szellemi (idegi) túlterhelésre, ami  negatív 
eredményt hozhat. Egy-egy aktív gyakorlás  –  a feladat 

függvényében –   ne legyen több 25 –  40 percnél.  
    Gyakorláskor a sikert pozitív élménnyel (dicséret , 
esetleg jutalomfalat,  játék) ,  a „szándékos” siker telen-

séget negatív  megerősítéssel kell  végezni!  

    Kopók esetében a legfontosabb feladatok a feltétel  
nélküli behívás, a lábnál követés  vezetéken, füzéren és 
szabadon, mezőn és erdőben egyaránt,  ültetés,  fektetés,  
helyben maradás, előre küldés.  Vadászati módtól  
függően az apport  tanítható kopónál is.  
   

 

5. BEVEZETÉS ,  BEVADÁSZÁS  

 

Vaddisznóra  bevezetés és vadászat  

 

    Célja és lényege ,  meg kell győződni az eddig i  inger-

szegény környezetben végzett  fegyelmező  gyakorlatok 

eredményes elsajátításáról a megváltozott, ingergazdag 

körülmények között!   

    Tárgya:  a fiatal vagy kezdő kopó hajlamainak felmé -

rése. Ez történhet szabad területen ,  hosszú vezetéken 
vezetve a vadászni kívánt vad hideg nyomának ,  

vonszalékának  megismerte tésével. Az érdeklődő 
egyedeket eleinte viszonylag röviden hagyni kell  a 
nyomon, majd dicséret  és jutalom kíséretében levenni. 
Ennek jelentősége abban nyilvánul meg, hogy a vezető 
képet kaphat  a vad iránti érdeklődésről, valamint a 
csapakövetési hajlamról!  Néhány sikeres gyakorlást  
követően frissebb (melegebb) nyomra tehető, amelynek 
a végén egy kitömött  vaddisznó süldő bőre helyezhető el.  
Ezt a munkát már szabadon követve végezheti. Fontos a 



 

„vadnál” való viselkedése.  Amennyiben első meglepetést  
követően hanggal jelzi,  azonnali  bíztatás és dicsé ret 

illeti .  Az agresszívan tépést,  és k ikezdésre utalást tiltani  
kell!  

    Megfelelő fizikai állapot esetén megkezdődhet az élő 
vaddal való találkozás az ún. tankertben. Ez valójában 
egy bekerített  kb. 1 ha -os,  aljnövényzettel  rendelkező 
erdőrészlet . Itt  találkozik először a meleg nyommal .  

Lehetősége van a már ismert talajon lévő nyom 

követésére,  légszimatos keresésre  és vizuális 
kapcsolatba kerülésre!   

    A mozgó vaddal  való találkozáskor figyelendő a 

kiváltot t  reakció.  Az első megdöbbenést  követő 
megnyilvánulás lehet félelmet,  óvatosságot, bátorságot,  
vakmerőséget tükröző. A vakmerően viselkedő kopóra 
oda kell figyelni , mert könnyen „belefog” a me nekülő 
vadba, ami nem kívánatos és veszélyes is  lehet! 

    A tankerti  gyakorlás nagy előnye,  hog y a kopó 
megismeri a számára hajtható vadfajt ,  bár ma már ennek 
nincs különösebb jelentősége, mivel  a nagyvad fajok 

nőivarú egyedei, gidái , borjai, egyaránt hajthatók! (S aját 
véleményem ezzel ellentétes . )  A kertben egyedül,  
legfeljebb párban dolgozhatnak. Ez az erdélyi  kopó 
esetében nem jelent gondot,  mert egyébként sem 
alkalmas falkába végzett  hajtásra! Karakterénél fogva 
önállóan végzi feladatát, a hajtást!  

    Gyakorlás közben  a kopóvezető,  vagy egy segéd, 
sörétes fegyverből lövést, lövéseket ad le, az erre adott  
reakció vizsgálandó!      
    Kerten belül a fegyelem is mérhető, sokak 
véleményével ellentétben a vadról a kopó lehívható, a 
hajtási ösztöne ettől nem csorbul! Kitartása növelhető a 
fizikai állapotának megfelelő mértékig! Túlhajtani tilos,  
negatívan hathat a további munkára!  Vadászati idényre a 



 

kondíciót csúcsra kell járatni , ennek hiányába n nem 

képes napokon keresztül egyforma teljesítményre!  A 

munkakondíciótól eltérő fizikai állapot a kopó 
hatékonyságát lerontja,  esetenként az életébe is kerülhet!  

    Fontos elvárás a megfelelő szenvedély ,  friss nyomra 

találva a hajtóhang, a vad állításakor  az állóra csaholás .   

    Valójában a kert a tanulás minden részletére alkalmas .  

Később pedig a vadászatokra felkészítés, edzés 
lehetőségét biztosítja!   

    A bevadászás szerencsés,  ha  a tanuló kopók számára  

első  egy-két  alkalommal vadászkertben történik. Éles 
vadászatra 1,5 évesnél fiatalabb  és 9 –  10 évesnél  
idősebb  kopót nem tanácsos bevetni, mert sem 
lelkiekben, sem fizikailag még vagy már nem érett ilyen 
egész,  vagy több  napos megterhelésre.  Ekkor válik a 
kopóvezető előtt világossá, hogy kopója valóban érett -e 

a feladatra? Felmerül a kérdés sokakban, hogy a 

viszonylag nagytestű erdélyi  kopó milyen mér tékben van 

kitéve a sérüléseknek? Erre a választ már részben a 
kondíció és a felkészítés érintésével megadtam, de ehhez 
jön még a régmúlt  szelekciós tenyésztési  tevékenység e 

kapcsán kialakult megfontoltság, a ruganyos mozgás, a 

gyors reagáló képesség az óvatosság ,  és nem utolsó 
sorban a vele született intelligencia. Kiegészítésként  jön 
még a tankertben megtanult viselkedés.  

    A szabad területen történő vadászat új kihívásokat 
takar. Kevesebb a vad, más a vadfajok összetétele,  
másképp viselkedik a hajtásban egy szarvas, egy dám, 
egy muflon, és teljesen eltérő az őz!  Régebben ez nem 
jelentett problémát,  mert gyötrelmes munka árán 
megtanulták a kopók, hogy számukra a vaddisznó 
hajtható  csupán!  

    A törvény módosítás okán ezekhez a változásokhoz a 
kopó munkájának is igazodni kell,  ami egyáltalán nem 



 

zökkenőmentes feladat!  Nincs kerítés, így sokkal 
messzebbre keveredik el  a kopó. Ekkor kapunk 
információt a kopó tájékozódási képességéről.  A magas 
fokú  intelligenciának köszönhetően néhány vadásznap 
elteltével megtanulják, hogy nem érdemes a „térképről” 
lemenni. A lőállásokon túlhaladó vad után nem mennek 
kitartóan, visszatérnek vezetőikhez. Ehhez arra van 
szükség, hogy a tanulási időszakban hagyjuk 

eltávolodni, ne legyünk állandóan a nyomában! 

Amennyiben kölyök korban sikerült kialakítani a jó 
kapcsolatot,  most fog gyümölcsözni! Törekszik arra,  ha 
„leáll” a vadról,  minél előbb rátaláljon vezetőjére.   

 

 

Rókára, aranysakálra  bevezetés  és vadászat  

      

      Régi hagyományos vadászati mód  volt az 

agárkopászat, amely a II.  világháborút követően 
nemkívánatosnak minősült.  Ennek megfelelően az 
erőteljesebb agarak  tenyésztése háttérbe szorult ,  és  ezek 

kihaltak.  

    Célja: elsősorban a síkvidéki mocsaras,  zsombékos ,  

nagyobb kiterjedésű nádasokban menedéket találó 
kártékony kisragadozók gyérítése  kopók, agarak  és 
puskás vadászok  részvételével.  
    A vadászati törvény módosítását  követően az agará -

szat elismert  vadászati  mód lett,  így ismét lehetőség  

nyílik e vadászati forma felélesztésére!  

    Lényege, hogy a kopókat rossz széllel indítják ,  az 

agarászok és a puskások jó széllel helyezkednek  el,  

lehetőleg takarásban.  

    Kivitelezése: csak olyan kopók és agarak alkalmaz -

hatóak, amelyek ismerik a róka  és aranysakál szagát  és 
viselkedését ,  valamint olyan vadászok ,  akik tudatában 



 

vannak a zsákmányolandó vad menekülési  straté -

giájával.  
    Az erdélyi  kopó  bevezetése róka - és sakál-vonszalék   

készítésével kezdődik .  A nevezett állatok zsigerével  
fedett terepen húzunk eleinte rövidebb, később 
fokozatosan növelt hosszúságú vonszalékot.  A kopót  
keresésre kell bíztatni, figyelve a nyom megtalálás át  

követő reakciót . Elvárható, hogy nyiffantással , majd 
nyomhanggal kövesse a csapát !  

    A megbízható követés eredménye  lehet,  hogy élesben 

is kereshet meleg nyomon. Nem baj, ha vizuális  
kapcsolatba nem kerülnek  egymással .  Keresés közben 
néhány lövés is  leadható,  ezzel motiválva kopónkat a 
kitartásra .   

    Ez a vadászat kiváló kondíciót kíván, mert nehéz 
terepen, nem ritkán  vízben vagy befagyott zsom -

békosban zajlik, esetleg közvetlen konfliktus is  
kialakulhat,  amikor is a kopónak helyt  kell ál lnia.  

    A megtervezett éles vadászaton az agarászok a nádas 
egyik oldalán, fedezékben agaraikkal,  jó széllel  vára -

koznak ,  míg a másik oldalon sörétes fegyverrel  a 

vadászok rejtőznek. A róka vagy sakál időben megkezdi 
a visszavonulást  a kopók által keltet t zaj hatására.  Az 
óvatos meneküléskor  az ismert területről  kiperdülve új  
fedezékbe igyekezvén  lehetőség nyílik akár az agarak 

„hajszolásra” küldésére,  akár lövésre .   

 

    A kopók munkája a rejtőző vad felkutatása,  kihajtása 
a többi már nem rájuk tartozik! A jelenleg túlzott  
elszaporodást mutató sakál esetében indokoltnak látszik 
e vadászati forma bevezetése !  

 

 

 



 

             6. SEBZETT VAD UTÁNKERESÉSE  

 

    Ha a kopóvezető élni  akar ezzel a „vadászati”  

lehetőséggel,  akkor már fiatal  korban elkezdheti a csapa 
követésének  gyakorlását,  amire már korábban is utaltam. 
A vonszalék-munka elsajátítása után  kis rásegítéssel  és 
sok gyakorlással  tanítható a kopó a vércsapa követésére  

is.  

    A csapafektetésre, annak eszközeire nem térek ki , 
inkább a feladat lényegét mutatom be.  

    Gyakorláskor  a csapa hosszát,  a fektetéstől eltelt időt,  
valamint a nehézségi fokát fokozatosan lehet növelni. Az 
erdélyi kopó örökletes hajlama a csapa  kitartó  követése.   
   Éles bevetéskor hajlamos a kívántnál gyorsabb 
haladásra, ami magával vonhatja, a hibázás lehetőségét. 
Ilyenkor a vezetőnek lassítani kell a tempót azért is, mert  
előre nem lehet tudni  meddig tart a vad utolérése? 

Amennyiben hajszára kerül sor, úgy a kopó hanggal 
követi és biztosan állítja a vadat, azt ál lóra csaholással  
jelzi is.  

    Szabadtéri vadászatokon arra kell ügyelni, hogy ne 
kövesse  parancs nélkül,  önként ,  a sebzett vad nyomát ,  

mert előfordulhat, hogy  a következő hajtás területét 
zavarja,  rosszabb esetben átmegy idegen területre, ami 
szabálytalan. Ilyenkor jelezni kell a terület hivatásos 
vadászának az eseményt.  
    Az utánkeresés etikai,  állatvédelmi és gazdasági 
jelentősége egyaránt fontos, a sebző vadász erről  való 
gondoskodása kötelezően elvárható !  

 

 

 

 

 



 

A KIADÓ UTÓSZAVA  

 

    Az erdélyi  kopó  munkakutya. Tulajdonságait őseink 
vadászmesterségre formálták a századok folyamán. 
Tiszteletben tartva,  és követve elődeink  akaratát ,  
kitartóan küzdünk a kutya vadászati alkalmazásáért ! 

Elengedetlen,  hogy megszerezze a vadásztársadalom 

széleskörű elfogadását!  A tenyésztők egy része ma 

házőrző és egyéb feladatok erőltetésével egyre távolabb 
vezeti  a kopó t  az eredeti  hivatásától.  Véleményünk 
szerint lenne elegendő igény az erdélyi kopó  munkájára ,  

ha azt az eb eredeti feladatának megfelelően ,  magas 

színvonalon  művelné.  
    A kopó népszerűsítését maga a kutya végzi,  ha jól  
dolgozik! Az őshonos fajta alkalmazása, és  ezzel együtt,  
az egyre kisebb létszámú törzskönyves állomány 
megerősítése létkérdés  az erdélyi  kopó,  e hungarikum 

fennmaradása számára! 

    A kinológia  neves szakértője lépésről lépésre mutatja 

meg, hogyan hozza felszínre  az eb vadásztulajdonságait,  
és miként képezze elsőrangú vadászkutyává kedvenc 
inasát  maga a gazda. Végül kitér a kf. vadászati  
módokra, a vaddisznó vadászat mellett  a róka és az 
aranysakál ritkításhoz alkalmazható vadászati  formákra,  
valamint az utánkeresés trükkjeire.  Említést kap az 
agárkopászat is,  amelyre egyre nagyobb szükség lesz az 
aranysakál rohamos terjedése miatt.  
    A szerző a szakma elismert tudója. Nagy 
hozzáértéssel  magyarázza el a vadászkutya képzés 
fortélyait, lépéseit  a tenyésztéstől indulva a minősített  
vadászkutya  kineveléséig.  Jó szívvel adjuk közre a 

kiadványt mindannyiunk okulására ! 






