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1. Terelésről általában 
 

1.1. Hogyan kezdődött ... 
 

1998-ban kezdte el a hobbi célú tereléssel való foglalkozást néhány lelkes, magyar pásztorkutya 

tenyésztő, akik tudatában voltak annak, hogy szívünknek kedves terelő fajtáinkat az egyéb hasonló 

küllemű fajtától leginkább agya és terelőképessége különbözteti meg. Érdemes tehát odafigyelni erre 

is! 

 

Nyírségfia Ancsa "Csuporka" | Fotó: Székelyhidi S. ALEX 

 

Elkezdték a terelőversenyek és ösztönpróbák rendezését, nem hiába! Rengeteg kutya, aki addig város 

közepén élt és sosem látott birkát (talán csak a tévében...), mégis mind tudta rögtön, mit kell kezdenie 

egy falkányi birkával. 

Ezek a képességvizsgálatok, ahogy akkor elnevezték: ösztönpróbák nagyon jól tükrözték a fajtában még 

mindig rejlő képességeket. Szerepük a wesen megőrzésében, még ha nagyon lassan is, de egyre 

nagyobb hangsúlyt kapott a tenyésztők körében. 

Remélem, hogy a tendencia folytatódik, és a küllem mellett a munkaképesség és a hozzá 

elengedhetetlenül szükséges mentális képességek, stabil idegrendszer, egészséges anatómiai felépítés 

legalább annyira fontos helyet foglal majd el, mint egy-nagyobb kiállítási eredmény. Csak így lehet 

kerek egész ez a mi rendkívül sok értékkel rendelkező fajtánk, a pumi. 
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1.2. Terelés régen és ma 
 

Hagyományok szerepe a mai terelésben 

Mai kutyáink munkastílusa, temperamentuma a pásztorok évszázados szelektálásának eredménye. Ez 

apáról fiúra szállva vált hagyománnyá. Ez a szelekció olyan feladatok megoldására irányult, melyek a 

Kárpát-medence sajátosságaira épülnek. Nem voltak óriási egybefüggő legelők, inkább több kisebb, 

melyekhez erdők, mezőgazdasági területek közt keskeny utakon, nadrágszíj parcellákon át vezetett az 

út. Itt kellett áthajtani 100-200 szürkét, vagy épp 1000-1500 birkát anélkül, hogy a különböző tulajdonú 

területeken kárt okozzon a jószág. Ez embert próbáló feladat volt.  

Nyírségfia Ancsa "Csuporka" | Fotó: Székelyhidi S. ALEX  

 

Ehhez gyors, temperamentumos, határozott, és önálló feladatok megoldására képes kutya kellett. 

Olyan, amelyik tökéletes helyzetfelismerő képességgel, döntési készséggel rendelkezik, s erős 

megfelelésvágya miatt jól is dönt. Nem fél a jószághoz közel menni, ugyanakkor megbízható és a 

jószágban nem tesz kárt. 

Ilyen a pumi. 

Radikális volt ez a szelekció, nem maradhatott életben az a kutya pásztor mellett, amelyik nem ilyen 

volt! Csak ez a szelekciós szempont létezett, küllemmel nem törődtek. 

Ma nincs más dolgunk, mint ezt a nem mindennapi adottságot kihasználni s kis körültekintéssel a 

fajtában megőrizni! A terelés tanítása tulajdonképpen nem más, mint megtanítjuk a kutyának ezen 

képességeit használni saját elvárásaink szerint. Ezért nagyon érdemes az évszázadok működő 

hagyományait figyelembe venni! 
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1.3. Pásztorkutya sajátsága 
 

Maga a terelés nagy kihívás mind a pumi, mind a pásztor számára. Régen a pásztorok a legelőre való 

kihajtáshoz, behajtáshoz, birkák leválogatásához használták kutyáikat. Ha távolabbi legelőkre kellett 

hajtani a nyájat, csak jól irányítható kutyával lehetett ezt kivitelezni. Kemény feladat volt, ha két 

búzatábla között keskeny úton kellett áthajtani 500 birkát úgy, hogy a birka ne menjen a számára 

nagyon vonzó búzába.  

 

Honvédhegyi-Rackaőrző Komisz "Pac" | Fotó: Székelyhidi S. ALEX 

 

Általában a nyáj ment elöl, a pásztor utána s a kutya pedig mindig ott volt, ahol szükség volt rá. Ha a 

nyájnak fordulnia kellett valamely irányba, a pásztor a nyáj elé küldte a kutyáját, s az befordította a 

nyáj elejét a kellő irányba. Vagy épp megállította, ha kellett, vagy egyszerűen csak a nyáj mögött 

hajtott. A legnehezebb feladatot mindig a hídon, vagy patakon áthajtás jelentette. A jószág ugyanis 

nem szívesen megy át az ilyesfajta, számára ismeretlen akadályon.  

Némely gyakorlottabb pumi képes volt a birkanyájból egyesével kiválogatni a kosokat. ( A kosnak más, 

erőteljesebb szaga van, mint a jerkének, valószínűleg ez alapján válogattak ezek a kutyák.) A terelő 

munka alapvetően gyűjtésből és hajtásból állt. A gyűjtőmunkára akkor volt szükség, mikor a legelőn 

szétterülő nyájat a kutyának össze kellett szednie, s visszahajtania a pásztorhoz. Ilyenkor a pásztor és 

a kutya között volt a nyáj. Hajtásban elöl ment a jószág, utána a kutya és végül ballagott a pásztor, aki 

küldte a kutyát, ha kellett. Az út mellett hajtás is a mindennapos feladatok közé tartozott korábban. A 

kutyának egyedül kellett tartania a birkákat a felezővonal mellett, nehogy elfoglalják az egész utat. 

Irányítás nélkül a kilógó birkát vissza kellett "tennie" a nyájba, ez volt a szélezés.  

 

Még sorolhatnánk a nehezebbnél nehezebb feladatokat, de talán ez a pár is érzékelteti, hogy egy jó 

terelőkutya nélkülözhetetlen, és még ma is több ember munkáját helyettesíti a juhászatokban. A sok 

munkáért cserébe nem kér mást, egy kis szeretetet, de néha ebből keveset kap, habár a jó kutyáját 

minden pásztor nagy becsben tartja.  
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A mai hivatásos pásztorok szerint a jó kutya ismérvei a következők: dolgozzon éjjel- nappal, hidegben 

– melegben, ha kell. Főleg a meleg, ami megviseli a kutyákat, mindet, nem csak a terelőket. A juhászok 

nem szeretik azt a kutyát, amelyik elfekszik az árnyékban és könyörögni kell neki, hogy fusson a birka 

után. Az ilyen kutya nem lesz hosszú életű egy pásztor mellett. Ugasson berekedésig, menjen néha 

kilométereket is a nyáj után és hajtsa vissza a pásztorhoz egyedül a birkákat. Ha ennek a pár kitételnek 

a kutya megfelel, akkor megosztja vele a juhász a kenyerét.  

 

Honvédhegyi Rackaőrző Komisz "Pac" | Fotó: Kunisch Péter 

 

Klasszikus balanszoló gyűjtőmunkát az angliai származású border collie végez. Számára a hajtó munka 

nehezebb feladat. Ösztönösen balanszolva gyűjti a birkát, ami annyit jelent, hogy mindig igyekszik a 

pásztorhoz képest a nyáj túlsó oldalán elhelyezkedni. Ez a balanszoló gyűjtő munka kicsit más 

formában a puminál is jelen van, de a pumi kontaktusa a gazdával jóval erősebb, mint a birkával, ezért 

jobban reagál a gazda irányítására, mint balanszoló ösztönére. A balansz lényege a birka megtartása, 

ezt a pumi önállóan oldja meg, villámgyorsan körbefutja többször a birkát, ezzel biztosítva, hogy 

semelyik irányba ne tudjon elmenekülni, "kitörni" a birka. Ezt úgy is szokták nevezni, mint kerítő 

ösztön. Tulajdonképp ez maga a terelő ösztön, azaz a nyáj megtartásának "kényszere". Ha a kutya 

bármi mást csinál a birkanyájjal, kiugrat egyet és azt hajtja, vagy "belevágódik" a nyájba és szétzavarja, 

üldözi őket, akkor már egészen más ösztönökről beszélünk ... 

 

Nálunk a Kárpát-medencében a hagyományos hajtó munka az elterjedt, pásztorkutyáink egyaránt 

könnyedén gyűjtenek és hajtanak. Jellegzetesen különbözik munkastílusuk az un. angol stílusban terelő 

border collie-tól, vagy az ausztrál kelpietől. Temperamentumosak, villámgyors mozgásúak és nem 

szívesen tartanak a jószágtól távolságot. 
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1.4. Hagyományos munka 
 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

A hagyományos pásztormunkában leginkább előforduló feladat pl. a legelőre való kihajtás, illetve 

onnét behajtás volt. Mindez 200 szürkemarhával, vagy 1000-1500 birkával nem is olyan egyszerű, 

főleg, ha elképzeljük, milyen kemény munka ennyi állatot mozgásba hozni, vagy épp megállítani. Ha 

1500 birka megindul, olyan tömege és mozgási energiája lesz, mely megállításához igazán kemény, 

gyors kutya kellett. Ebbe a keménységbe esetenként az is belefért, hogy egy-egy renitens jószágot 

nevelés célzattal kicsit megrángasson. Ha ezt nem tette, előfordult, hogy a jószág nem tisztelte a 

kutyát, érezvén hogy az gyenge, és bizony nekifordult a kutyának, azt hamar elzavarta. Vagy gondoljunk 

csak egy 800 kilós szürkemarhára: aligha hatja meg egy kis ugatós-pattogós nikkelbolha, ha az nem fog 

keményen! 

Ezért ma elvárni tőle, hogy a jószágtól távolságot tartson, elég lehetetlen kérés, eddig még senkinek 

nem is sikerült. Egy azonban fontos volt akkor is, ma is: indokolatlanul nem téphette a kutya a jószágot. 

Előfordult még a pásztorok munkájában a nyájőrzés, vagy a leválogatás, kocsira felhajtás, hídon 

áthajtás. Ezek az elemek megtalálhatók a hobbi célú terelésben is, egy-egy feladat formájában. 

A hobbi célú terelés és a hagyományos munka közötti legszembetűnőbb különbség a hobbi célú 

terelésben szokásos kis létszámú, 10-30 birkából álló falka. Ezeket egy tűzről pattant vehemens 

kutyának jóval nehezebb terelnie, mivel kevésbé összetartóak, mint egy nagy nyáj, és jelentősen 

gyorsabban szaladnak. Ám a pumi erre is megtanítható! 
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Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Kökényesi Hajnalka 

 

A hobbi célú terelésben a terület is jóval kisebb, s nehezebb, mivel ezen a kis területen kell szűken az 

akadályok között mozgatni a birkákat. Megtalálhatóak benne a hagyományos munka alapvető elemei, 

mint pl. karámból kihajtás, visszahajtás. A legelők közti haladás megfelelője az akadályok közötti 

mozgatás. A szűkítő lehet akár a kocsira hajtás, vagy épp a birkaszámlálás megfelelője is. 

 

A hobbi tereléshez a kevésbé "erőteljes", nyugodtabb kutya talán szerencsésebb. Ez a terelés jóval 

technikásabb, nehezebb a hagyományos munkánál. Nagy koncentrációt, fegyelmezettséget, gyakorlást 

és tudást igényel a kutya és gazdája részéről is. A kutyának sokkal több parancsot kell gyors 

egymásutánban teljesítenie ahhoz, hogy a kis nyáj szépen kanyarogjon az akadályok között. Ez talán 

kevesbé igényel önálló munkát a kutyától, mint amikor a 3 km-re lévő legelőről kell egyedül hazahoznia 

a nyájat. 

 

A hobbi célú és hagyományos terelőmunkára egyaránt igaz az összmunka, vagyis a pásztor segít a 

kutyájának a munkában jó helyezkedéssel, vagy a jószág pásztorbotos ösztökélésével. 

 

1.5. Hobbi célú terelés 
 

A terelés maga nem más, mint a birka egyben tartása és engedése valamely meghatározott irányba. 

Bővebben: A birka menekülő állat lévén mindig azt nézi, merre menekülhet. Tereléskor nem teszünk 

mást, mint kutya segítségével zárjuk a menekülés irányait, s csak egy meghatározott irányt hagyunk 

nekik, amerre szeretnénk vinni az állatokat. 

Ez egy figyelemre méltóan szép és összetett feladat, hiszen rengeteg fejjel kell gondolkodnunk 

egyszerre minden pillanatban. A sajátunkkal, a kutyáéval és a falkányi állatéval. Ez kihívást jelent és 

ma, mikor túlhajszolt világunkban azon gondolkodunk, hogy fárasszuk le otthon unatkozó 

energiabomba kutyánkat, bátran kijelenthetem: a terelés a leghatékonyabb módja. 
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Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Takács Ferenc 

 

Több, mint 10 éve kezdődött az egész hobbi célú terelés egy maroknyi lelkes csapattal. Mára egyre 

szélesebb körökben kedvelt sporttá, vagy inkább időtöltéssé alakult. Egyre több terelőfajtás ismeri föl 

ennek nagyszerű oldalát. 

Az utóbbi évek folyamán egy erőteljes letisztulási folyamat zajlik a magyarországi terelőversenyek 

terén, melynek következtében a terelés szabályai, tanítási módjai, vagyis a terelési stílus szétválik 

fajtákra.  

Például egy Magyarországtól teljesen eltérő területi adottságokkal rendelkező országban, mint pl. 

Anglia, egy merőben más stílusú, teherbírású és vérmérsékletű kutya, a border collie szelektálódott ki. 

Természetesen lehetnek átfedések, de könnyen belátható, hogy a mi nadrágszíj parcelláinkon a mi 

szilaj, félvad állatainkhoz 40 fokos nyári hőségben nem igazán használható egy olyan fajta, mely világ 

életében 10 fokban dolgozott, s 10-20 m távolságból szinte hasalva, csak erős tekintetével próbál 

nyomást gyakorolni az állatokra. Sokszor nem is látszana a szomszéd kukoricatáblában... 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti"  | Fotó: Menyhárt Krisztina 
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Vagy gondoljunk a border collie rendkívül erős balansz ösztönére, mely azt jelenti, hogy ösztönösen 

átmegy hozzánk képest az állatok túloldalára, így zárva el a menekülési utakat és tartva egyben őket. 

Ezzel azonban ránk tolja a teljes falkát. Ha mondjuk ezek az állatok szilaj szürkemarhák, én biztosan 

nem lennék hálás kutyám erőteljes balansz ösztönéért! 

A pumit pedig nem igazán lehet rábírni arra, hogy nagyon lassan, csak nézve azokat haladjon a jószág 

körül 20-30 méterre azoktól. Ahogy nő a pumi és a jószág közötti távolság, pontosan úgy, egyenes 

arányban romlik a kutya és a terelni kívánt állatok közötti kapcsolat, a kutya fokozatosan veszti el 

érdeklődését, ha nem engedjük közel az állatokhoz, hiszen úgy érzi, innét már nem ura a falkának. Neki 

fontos a testközelség, hogy minden pillanatban ott lehessen, ha "cselekedni" kell! 

 

A letisztulás eredménye az lett, hogy szép lassan a terelni vágyók rájöttek: minden fajtától azt a 

legcélszerűbb elvárni, amire hagyományai során szelektálták. 

 

Egy magyar stílusú feladatokkal ellátott versenypálya vázlatos rajza tekinthető meg itt:  

 

  



  Kondacsipkedő Terelőiskola 
  www.kondacsipkedo.hu 

Pumi Terelő Akadémia 12 

1.6. Terelőösztönpróba 
 

Korábban a magyar pásztorok lényegében teljesítményorientált szempontok alapján szelektáltak, 

tenyésztettek. Híre ment hamar egy-egy kitűnően dolgozó kutyának. A küllem igazán nem volt fontos, 

csupán annyira, hogy a kutya szőre ne igényeljen túl sok gondoskodást, ne legyen túl hosszú, hogy a 

bogáncs és csibirka ne akadjon bele, illetve ha mégis, könnyen kijöjjön. Nem zavarhatta az állatot 

munka közben. Juhászatokan gyakorta előfordult, hogy a birkával együtt a kutyát is teljesen lenyírták. 

Megjelenését tekintve heterogén volt a terelő kutya állomány, inkább keveréknek voltak mondhatóak, 

mint pulinak, mudinak, vagy puminak.  

Ma ennek sajnos pont a fordítottját tapasztaljuk: a mai tenyésztők nagyon kevés kivétellel csak 

küllemre szelektálnak. Ennek már szinte teljesen "áldozatává" vált a puli, de "jó úton" halad a pumi és 

a mudi is ... Napjainkban kezd ugyan már teret hódítani az egészségre való odafigyelés is, de a wesen, 

az idegrendszer, munka és teljesítmény szinte feledésbe merül ezeknél a kutyáknál. Pedig ők a 

munkára születtek! Ezeknél az ősi fajtáknál nagyon fontos volna a fajta jellegének megtartása teljes 

egészében, a hagyományok megőrzése, egyenlő hangsúlyt fektetve mind a munkaképességre, mind a 

küllemre illetve egészségre. A tenyésztő feladata és felelőssége mindháromra kiterjed, hiszen így teljes 

a fajta. Természetesen nem csak a tenyésztő felelős ezért az irányért, hanem a pumit vásárlók is, akik 

a kölykök vásárlásakor nem nézik, hogy a szülők hol és miként mérettettek meg, hogy vannak-e 

munkában elért eredményeik, esetleg öröklött betegségekre vonatkozó szűrési eredményeik, de 

legtöbbször még küllemi versenyeken elért eredmények után sem érdeklődnek. Néhány lelkiismeretes 

tenyésztő, akinek fontos volt e fajták kimagasló belső tulajdonságainak megőrzése, és ezt felismerte, 

a 90-es évek végén egy új, nagyszabású kezdeményezésbe fogott: terelőversenyeket és 

terelőösztönpróbákat kezdett szervezni. Jó volna, ha mind több tenyésztő választana munkájában is 

megmérettetett egyedet párosításaihoz. 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti"  | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

A terelőösztön a tenyésztők számára fontos mércéje annak, hogy kitűnő pásztorkutyáinkat ne csak 

küllemében őrizzük meg az utókor számára. Ezeket ma terelőösztönpróbák során vizsgálják szakavatott 

bírók. A próba során a gazda kutyájával megközelíti a nyájat. Még kezdő, fegyelmezetlen kutyával 
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pórázon, szófogadó kutyával szabadon követésben. A bírók a kutya viselkedése alapján felmérik annak 

ösztönét. Az ösztönpróba eredményeként a kutya vagy "megfelelt", vagy "bizonytalan", vagy "nem 

felelt meg" minősítést kaphat. Természetesen az nem elég, ha a kutya irányba küldve elszalad, ugat, 

majd hívásra vissza is jön - ez önmagában még nem terelőösztön. Kell, hogy érdekelje a kutyát a jószág. 

Az sem megengedett, ha már annyira érdekli, hogy kiszed a nyájból egy birkát és vadul üldözni kezdi. 

Ezt hívják egyelésnek, mely már erősen vadászösztön s kizárással jár a versenyeken. Az ösztönpróba 

ismételhető, nem ritka, hogy a pumi a jószággal való második, vagy harmadik találkozás után indul csak 

meg. Ennek oka vagy az, hogy a kutya túl fiatal még, ezért nem kellően magabiztos, tart a jószágtól, 

vagy ha idősebb kutyáról van szó, akkor olyan nevelésben, kiképzésben részesült korábban, melyek 

erősen gátolják a kutya ösztöneinek való engedését. Ezek a gátak idővel rendszerint feloldódnak. Ha a 

pumi jó ösztönnel rendelkezik, kezdődhet a terelő munka. 

 

1.7. A magyar stílus 
 

A magyar fajtás terelési stílus a magyar pásztorkutyák terelési hagyományaira, évszázados magyar 

pásztorkultúránkra épül. Vagyis a kutya a terelés során jellemzően lábnál közlekedik, csak a parancs 

elhangzásakor fut a jószág közelébe. A jószágon kívül a gazdára is nagyon figyel. Csak 

összehasonlításként az angol borer collie kapcsolata sokkar erősebb a birkával, ezért jórészt önállóan 

mozog a birka körül, szinte csak azt figyeli folyamatosan. Rögtön reagál a birka mozdulataira, állandó 

erős kontroll alatt tartva azokat. Ezt a magyar pásztorok nem kedvelik, azt mondják, a kutya ne 

stresszelje fölöslegesen folyton a birkát, mert akkor az nem nyugodt, nem terül szét és nem legel 

eleget. Persze megtanítható lenne a lehívásra és a fegyelmezésre, de a pásztorok nem akartak egész 

nap kutyát fegyelmezni, nekik inkább olyan kutya kellett, aki elvolt egész nap, de ha menni kellett, 

akkor ment viharos sebességgel! 

 

Somogyfajszi gulyás | Fotó: Takács Ferenc 

 

A puminak ezért jóval erősebb a gazdával való kapcsolata, mint a birkával, számára a motiváció a gazda 

elégedettsége. Ezt rendkívül erős megfelelésvágya teszi. Így a pumi leginkább csak a gazdájának 
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dolgozik, míg a border collie a munkával motiválható, így gyakorlatilag bárkinek végrehajtja a feladatot, 

aki a parancsokat ismeri. 

 

A gyűjtő kutya - hajtó kutya fogalmát kicsit másként kell értelmezni, mint ahogy a köztudatban 

elterjedt, hiszen minden terelő kutyánál szükség van hajtásra is, gyűjtésre is. Nem igaz, hogy a magyar 

pásztorkutyát azért hívják népi nyelven hajtó kutyának, mert csak hajtani tud! Jól is néznénk ki, ha a 

pásztorkutyák csak elzavarni tudnák a nyájat a pásztor mellől ... 

Könnyen belátható, hogy a hajtónak nevezett pumi akkor igazán jó segítség, ha önállóan kimegy a 

legelőre és egyedül behozza a nyájat a gazdaságba. Vagyis gyűjt. Eladáskor pedig csak hajtva tudta 

felküldeni a jószágot a kocsira. 

 

A hajtó kutya elnevezés minden bizonnyal ősidőkből ered, azokból az időkből, mikor Magyarországon 

jellemzően mezőgazdaságból és állattartásból éltek az emberek. A Dunántúlon gyakran felkerekedtek 

a gazdák többszázas szürkemarha gulyáikkal és lábon tették meg több hónap alatt ekhós szekerekkel 

és pásztorkutyák segítségével az 1000 km-es utat egészen a híres nürnbergi és egyéb németországi 

állatvásárokba, hogy eladják állataikat. Ezekkel a kutyákkal hajtották el lábon a vásárig jószágaikat, 

ezért voltak ezek hajtó kutyák. Ebben az időben nagyon híres volt a magyar szürkemarha. Valószínűsítik 

azt is, hogy ezeken az utakon kereszteződtek egyéb nyugateurópai terrierekkel az akkori 

pásztorkutyák, így alakult ki elsőként Somogyban a mai pumi fajta. A puli, illetve puliszerű kutyák 

inkább a Hortobágyon és az Alföldön elterjedtek. 

 

1.8. Képzési módszeremről 
 

Avagy néhány szó a gyakorlat hátteréről 

 

Porzsák és én | Fotó: Molnár Modeszta 
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Ez a képzési módszer semmi másból nem áll, mint a kutya pillanatnyi tudásával végrehajtható 

feladatokon keresztül, lépésről lépésre rávezetni újabb és összetettebb feladatok jó megoldására őt. 

Egyetlen helyen létezik írásos formában: itt honlapunkon a pumi betanítása részben, mely lépésről 

lépésre írja le és képekkel illusztrálja, hogy milyen feladatok után mit lehet és hogyan megtanítani a 

kutyának. Nyílván a nehezebb feladatok alapfeltétele, hogy azokat az alapszintű gyakorlatokat már 

készségszinten tudja a kutya, melyekből a következő feladat felépül. Ezért ezeknek a feladatoknak 

viszonylag meghatározott sorrendjük és megvalósíthatóságuk van. 

 

Porzsák és én | Fotó: Molnár Modeszta 

 

A terelés tudományának elsajátítása nem csupán a kutya betanításából áll. Ennél ez jóval összetettebb 

feladat. Ahhoz, hogy egy birkanyájat tökéletesen uralni tudjunk, elengedhetetlen, hogy pontosan 

ismerje az ember és a kutya egyaránt a jószág viselkedését, várható reakcióit. A gazdának előre tudnia 

kell a birka viselkedéséből, mikor hová küldje, vagy épp ne küldje a kutyát, ő maga hogy helyezkedjen. 

A birkának mindennemű kutyáztatás stresszhelyzetet jelent, ezért nagyon fontos, hogy a jószág 

kíméletét szem előtt tartsuk. Ez a tudás kizárólag birka mellett sajátítható el, és a legösszetettebb 

kutyás sportnak számít. 

 

Módszerem több kutya betanításán keresztül szerzett sokéves tapasztalataimra, pásztoroktól ellesett 

hagyományokra, szokásokra épül. Alapja a nagyon jó kutya-gazda kapcsolat. Célja, hogy a kutyát saját 

szájízének megfelelően egyedül a gazda irányítsa minden külső segítség nélkül. 

 

Mottóm: Az, aki kutyával dolgozik, legyen mindig elég erős ahhoz, hogy döntsön, máskülönben a kutya 

dönt helyette! 

 

Az oktató csak azért van, hogy elmondja a feladat megtanításának módszerét, kívülről nézve 

észrevegye a hibákat és segítsen azokat korrigálni. A gazdának magának kell elérnie kutyája minden 

fejlődési szintjét, ezáltal is alaposan elmélyítve kapcsolatukat. Idővel a tapasztalatok megszerzésével 
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kialakul mindkét fél részéről a feltétel nélküli bizalom, mely komplex feladatok végrehajtásához 

elengedhetetlenül szükséges. 

Kell a bizalom a kutya részéről, ha pl. a birka messze van, a kutya számára nem látható helyen, mert el 

kell hinnie a gazdának, hogy amerre az mutat, előbb-utóbb birka lesz.  

A gazdának is bíznia kell kutyájában, ha pl. olyan helyre küldi, ahol nem látja, mégis tudja, 

kifogástalanul fogja a kutya végrehajtani a feladatot. Pl. távoli legelőről behoz egy nyájat anélkül, hogy 

bármelyik birka megsérülne, vagy lemaradna, elveszne. 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti"  | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Egy szó, mint száz a jó kutya-gazda kapcsolat, a stabil alapok megszerzése, majd ezekre támaszkodva 

az összetettebb feladatok alapos begyakorlása biztosan komoly, fegyelmezett, pontos és higgadt 

terelőmunkához vezet! 
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2. Pumi betanítása 
 

 

Nyírségfia Ancsa "Csuporka" | Fotó: Székelyhidi S. ALEX 

 

A pumi 1911-ből ... 

"Usztaláskor, birkanyíráskor, mikor az egész uradalom minden juhásza összekerül: a pumikat otthon 

hagyják, mert ha egyik juhász látná, hogy a másiknak milyen jó pumija van: ellopná, nem 

rosszindulatból, csúfságból inkább ...  

Akkor azután mindenki nevetné, hogy milyen tehetetlenül őriz a kutyátlan juhász.  

A jól tanított kutyának nagy a becsülete már csak azért is, mert a házi családot megvédi. Ha valaki 

hozzányúl a juhászhoz, vagy a gyermekéhez, az ingerlékeny kis sátán sunyi pillantást vet rá, elszánta 

rárohan, csattogtatja rizskása-fehér, apró fogait s bizony ott is hagyja azok nyomát az illető 

lábszárában. Ilyesmire nem is kell huszítani, megteszi azt maga emberségből is. Mikor a pumi ekkora, 

hogy választási, vagyis mikor nem szoptatja többet az anya, akkor kezdi a pásztor terelésre tanítani.  

A kis kutya előtt, gubitát, (tölgyfa-gubacsot) gurít s azzal játszik az állat, kergeti, visszahozza. A pásztor 

azután egy kis fát lök oda neki, arra ráküldi. Ha nem megy a birka után, vagy nem jön a hívásra, akkor 

jó megverik. Úgy kell abriktolni, mint a katonát, másképp ellustul, nem lesz belőle semmi, elkószál.  

A kezdő pumi szeret egygyelni, ami azt jelenti, hogy egy-egy birkát kiszakít a nyájból s azt űzi-hajtja ész 

nélkül.  

Ilyenkor a pásztor, kampósra fogott ujja között, füttyent a puminak, mert a füttyentést messziről 

jobban meghallja, mint a szót.  

A tanításhoz érteni kell. Nem mindenki tud jó pumit nevelni maga mellé.  

Mikor a pumi már érti a gubi-kergetést s utána fut a fának, akkor a pásztor birkára szoktatja. Úgy beszél 

vele, mint iskolamester a gyerekkel:  

- Erre hajtsd üket!  
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- Ergye jobb felül, bal felül, az elejére! Tereld, fordítsd!  

Ha szalad a birka:  

- Ergye, ne ereszd üket!  

Ha lassan érkezik a nyáj vége:  

- Ergye, nézd, elmarad a hátulja! Ha kárba megy az állat:  

- Ergye oda a szélére, rámennek ám! Később azután a szavakat is úgy megérti, mint az ember, csak 

éppen, hogy vissza nem tud szólni. Akár egymaga is rendben tartja a nyájat. A jól tanított kezes terelő 

kutyának csak pisszentenek s rá kell nézni, már tudja, mi a kötelessége. A jó kutya ugatni is csak úgy 

ugat, ahogyan a gazdája akarja.  

Az az igazi pumi, amelyiket a pásztor úgy el tud küldeni, hogy véle beszélgető pajtása észre sem veszi, 

mert csak pillintott a kutyának, legföllebb botjával intett neki." 

 

(Malonyai Dezső: A magyar nép művészete III. kötet, A balatonfelvidéki magyar pásztornép művészete 

– 1911) 

 

2.1. Bevezető 
 

Hogy is álljunk neki?  

Néhány gyakori alapfeladat betanításának egy lehetséges módszerét 

ismertetem a teljesség igénye nélkül, hiszen az életben számtalan 

különféle helyzet adódhat, melyeket egyedileg kell begyakoroltatni a 

kutyákkal, de ezekre kitérni most itt nem kívánok. Az alapfeladatok 

elsajátításával és egy kis kreativitással szinte bármely helyzet 

megoldható. A tanítással kapcsolatos lényeges dologra azonban felhívom 

mindenki figyelmét. A kutyát, főleg ha kölyök még, csakis hozzáértő személyhez vigyük, mert a rossz 

tanácsok, a nem megfelelő módszer tönkre teheti egy életre a kutyát és a gazdát is. Puminál tanításhoz 

az elején ideális a 30-50 birka, s lehetőleg emberhez és kutyához szokott legyen, megfelelően 

falkásított és ne túl ideges fajta.  

Az itt leírt parancsok csak ötletként szolgálnak, használható bármilyen szó az egyes parancsokhoz, de 

azoknak hangzásukban jól elkülöníthetőnek kell lenniük, különben a kutya összetévesztheti őket. Az itt 

leírt módszerek csak irányelvek, minden kutya más egyéniség, másként reagál, más szokásai lehetnek, 

ezért könnyen előfordulhat, hogy a módszert testre kell szabni a kutya egyéniségének megfelelően. 
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Vöröskői-Kondacsipkedő Gyopár "Rigolya" és Magyar Zsuzsanna | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

A terelés oktatásához már erősen javallott, hogy alapvető fegyelmezettséggel és a gazdával való kitűnő 

kapcsolattal rendelkezzen a kutya, vagyis nagy biztonsággal behívható és helyben tartható legyen. A 

kutyának minden körülmények között tisztelnie kell gazdáját; nem csak otthon, a birkák közelében is. 

Megfelelő kutya-gazda kapcsolat esetén ez nem szokott gondot okozni. Ez a biztos alap ugyanis 

elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy legyen mire építeni a terelőmunkát. Amíg ez nincs meg, 

addig ne is próbálkozzunk a tereléssel. Ezek az alapok taníthatók, gyakorolhatók máshol is, birkák 

nélkül mondjuk kutyasétáltatáskor, vagy minden olyan szituációban, ahol a kutyára erős külső ingerek 

hatnak. 

A tanítás során a parancsszavak következetes használata mellett mozdulatainkkal is igyekezzünk a 

kutya értésére adni, mit várunk el tőle. A kutya elsősorban metakommunikációból, ráutaló 

magatartásból ért, s ezekhez a mozdulatokhoz kapcsolja később a parancsszavakat.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti" és Takács Ferenc | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

A parancsszó bármi lehet, akár "rekettyés", vagy "csibirka" is, lényeg, hogy mindig ugyanahhoz a 

cselekménysorhoz használjuk, Így tudja a kutya a hangzás alapján a mozdulatsorhoz kapcsolni. Ha ezt 

a szót később hallja, végrehajtja az agyában hozzárögzült feladatot. A fontos, hogy a kutya nem 
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nyelvünket érti, hanem hangzás alapján jegyez meg szavakat, ezért szükséges, hogy a különböző 

parancsok hangzásukban jól elkülöníthetők legyenek, hogy a kutya messziről is egyértelműen el tudja 

dönteni, mit várunk tőle. Ilyen esetekben kiválóan működhetnek a taps és a füttyjelzések is. Messziről 

is jól hallható és jól elkülöníthető például az egy rövid, vagy épp két hosszú füttyjel egymástól. Jól 

használhatóak a karjelzések is, viszont ha tereptárgy van a kutya és a felvezető között, és a kutya nem 

látja, mit mutat a felvezető, akkor már szükséges valamifajta hangjelzés is. Hang- és látóhatáron kívül 

eső munkához már elengedhetetlen a kutya óriási tapasztalata és a kölcsönös bizalom. 

A kutyában - hozzánk hasonlóan - erős a szabálykövető magatartás, amelynek lényege az 

együttműködésre való törekvés. Ezért nem elég csak parancsszavak használatával arra várni, majd csak 

kitalálja szegény, mit akarunk, mozdulatainkkal rá kell vezetnünk őt. Ez a tanítás fázisa. Ha a kutya már 

megértette, mit várunk tőle, akkor már csak gyakorolni kell, hogy ez maradandó is legyen, ez a rögzítés 

fázisa. Egy-egy jól végrehajtott parancs végén a dicséret sem maradhat el! A tanítás sokkal inkább a 

pozitív megerősítésre, mintsem a hibákért való leszidásokra épüljön. Vagyis ha a kutya ront, akkor nem 

megszidjuk, hanem azonnal megállítjuk, vagy behívjuk, és újra kiadjuk az előzőleg rontott parancsot. 

Ha jól végrehajtotta a teljes feladatot, akkor jöhet a dicséret. Birka mellett nem használhatóak egyéb 

jutalmazó eszközök, mint például labda, kedvenc játék, jutalomfalat, ezért is nagyon fontos a jó kutya-

gazda kapcsolat, ahol a kutya jutalma a gazda öröme, elégedettsége és természetesen maga a munka! 

 

Mire figyeljünk a terelés során?  

A legideálisabb, ha a kis puminkat már 6 hónapos kortól birkához tudjuk 

szoktatni. Eleinte csak finoman sétálgassunk egy kisebb (30-50 birka), 

nyugodt, kutyához szokott birkanyáj körül. Ha a kiskutyát nem érdeklik még 

a birkák, vagy nagyon fél, ne erőltessük, próbálkozzunk egy hónap múlva 

újra.  

A kiskutya élénken figyeli a birkákat, de még távolságot tart tőlük. Sok esetben előfordul, hogy elbújik 

a gazda lába mögé, és onnét kukucskál kíváncsian. Azt tartjuk, ha már nézi a birkákat, akkor ott baj nem 

lehet, az a kutya szinte biztosan el fog indulni, ha kellő önbizalmat érez. Ezt az időt azonban érdemes 

türelemmel kivárni, míg a kutya kellő önbizalmat szerez. Lehet, hogy csak 1 éves korára lesz annyi 

magabiztossága, hogy el mer indulni a birkák felé! 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti" | Fotó: Köényesi Hajnalka 

Aztán mikor rájön, hogy a jószág igazából tart tőle, több se kell neki, elkezdi játékosan próbálgatni 

erejét: rá-ráijeszt a mellső lábaival dobbantva, esetleg vakkantva a birkára. Ettől azok még jobban 
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megugranak, s a folyamat folytatódik egészen addig, míg a kutya teljesen felbátorodik és ugatva 

szaladgálja körül ide-oda a nyájat. 

Ekkor tekintjük úgy, hogy a terelőösztön teljesen felébredt benne. Nagyon gyakran az ösztönök 

"beindításához" másik, tapasztalt kutyára van szükség. A tapasztalt kutyát a kiskutya szeme láttára 

többször elküldjük a nyájra, hogy az kerítse azokat, fussa körül, ugassa, és ezáltal kicsit mozgassa meg 

a jószágot. Az álló, nyugodtan legelésző birkák sokkal kevésbé motiválják a kölyköt, mint a mozgó 

állatok. A mozgásban lévő birkák azonban felkeltik érdeklődését és a másik kutya jelenlétéből 

bátorságot merítve ő is próbálkozni kezd.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Égető "Kumisz" | Fotó: Hajdú D. András 

 

A kis pumit eleinte csak "játszani" vigyük nyáj mellé, s engedjük, hogy felszabadultan, játékosan 

szaladgáljon az állatok körül. Kell, hagyni, hogy élvezze a munkát, mert később jóval könnyebb lesz 

meleg napokon is rábírni a munkára. Az első alkalmak ne legyenek hosszabbak 5-5 percnél, a fiatal, 

tapasztalatlan kutyák nagyon hamar elfáradnak a feszült koncentrálásban. Arra azonban nagyon 

ügyeljünk, hogy a kutyához szokott birkák nagyon hamar felismerik a kezdő, erőtlen kutyát, attól nem 

ijednek meg, sőt hajlamosak a kutya felé támadni, dobbantani patáikkal, s sok esetben kifejelnek rá 

szarvukkal. Némely vérmesebb birka fel is öklelheti óvatlan kiskutyánkat. Ezt a helyzetet elkerülendő, 

igyekezzünk a birkák fejét elmozdítani a kutya irányából, mert egy esetleges sikeres birkatámadás 

nagyon hosszú időre elveheti a kedvét a kiskutyának, vagy válthat ki belőle olyan félelemérzetet a 

jószág iránt, mely nincs jó hatással a további terelő munkára. Ha a kutyát nem tudjuk biztonságos 

távolságban tartani, akkor legalább igyekezzünk közel tartani magunkhoz, ha váratlanul kifordulna rá 

egy birka, tudjunk a kutyának segíteni azzal, hogy odalépünk, és a birkát visszazavarjuk a nyájba. 

Megoldást jelenthet, ha be tudunk állni a birkák közé, vagy pásztorbotunkkal finoman megkoccoljuk a 

birka szarvát, fejét, ettől az visszafordul a nyájba, vagy hátrébb lép - mindenesetre eláll szándékától. 

 

A felszabadult, játékos birkahajkurászás közepette azonban néhány dologra már most oda kell 

figyelnünk a kiskutyánál. Ha nagyon felbátorodik, s lépten-nyomon harapdálni kezdi a birkát, állítsuk 

le azonnal. Ne ordítsunk rá, inkább kemény, határozott megállj legyen, s utána rögtön küldjük is tovább 

őt, jelezvén, hogy nem a tereléssel van a baj, hanem azzal, amit épp abban a pillanatban csinált. Néhány 

alkalom után rájön, a fogással van a gond. Már az elejétől fogva figyeljünk a helyes irányba küldésre, 
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ugyanis a hibák már ilyen korban is csodásan rögzülni tudnak, de semmi különösebb feladatot ne 

várjunk el tőle ...  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Ha kiválik a nyájból egy birka, a kutya elkezdi ösztönösen üldözni. Mivel azonban még tapasztalatlan, 

számos esetben rossz oldalán helyezkedik el a rohanó birkának, amivel nemhogy a nyájba segítené 

vissza a birkát, hanem inkább üldözi egyre messzebb. Később, tapasztalatai már segítik őt abban, hogy 

mindig a birka, nyájtól távolabb eső felén legyen, ezzel tudja majd visszafordítani a birkát a nyájba. 

Addig is azonban, míg ezt a kutyánk nem érzi, nem tanítottuk meg neki, ne hagyjuk, hogy vadul üldözze 

a birkát, ne rögzüljön benne rosszul ez a feladat, ezért azonnal állítsuk őt le, vagy hívjuk magunkhoz 

addig, míg a birka magától lassan vissza nem tért a nyájhoz. 

Ne engedjük azt sem, hogy a kutyára kiforduló birkával a kutya felvegye a harcot. Majd idővel meg 

fogja tanulni, hogy amíg harcol, addig a birkának esze ágában nem lesz visszafordulni a nyájba, mert 

ezzel védi magát, ezért a kutyának inkább "ki kell mozognia": ezzel a birka támadása értelmetlenné 

válik, az inkább visszamenekül a többi közé. Ha a kutya leáll harcolni a birkával, gyakran a nyáj elsétál, 

kikerül a kutya irányítása alól, míg ő önfeledten hadakozik az egy birkával.  

 

Az igazán jó ösztönű kiskutyák már kezdettől fogva ösztönösen "kimozogják" villámgyors ide-oda 

mozgással a feléjük kitámadó birkát, nem helyes, ha az ilyen kutyát később uszítjuk, hogy harapja meg 

a deviáns birkát, mert pont arra tanítjuk meg, ami nem kívánatos! 

A kutya addig csinálja ezt a "kimozgást" - egyre jobban kifordítva támadó helyzetéből a birkát, míg 

végül az feladja, jobbnak látja visszafordulni és befutni a nyájba. Ha ilyet csinál kutyánk, és nem harcolni 

kezd, hagyjuk őt, ezzel erősítjük benne ezt a kiváló megoldást! 
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Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotók: Takács Ferenc 

 

Ha kiskutyánk semmiképp nem bír a birkával, lépjünk oda, s botunkkal segítsük őt a birkák 

mozgatásában oly módon, hogy a birka fejét elfordítjuk.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Gyopár "Rigolya" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Már elejétől fogva próbáljuk irányba küldeni, de ha elrontja, ne szidjuk, inkább hívjuk magunkhoz 

dicséret nélkül, s újra küldjük el ugyanabba az irányba, vagy állítsuk meg őt és onnét indítsuk újra a 

helyes irányba. Eleinte ne legyen nagy a távolság a birka és közöttünk. Ha jól megcsinálta, nagyon 

dicsérjük őt meg. Ugyanis ha már az elején is sokszor hagyjuk rossz irányba futni kutyánkat, vagy épp 

hagyjuk, hogy egy kiforduló birkával felvegye a harcot, akkor akaratlanul is rögzítjük benne ezeket a 

dolgokat, mielőtt még hozzá kezdenénk céltudatos tanításához. Egy-egy rossz beidegződést jóval 

nehezebb kiköszörülni, mint új feladatra megtanítani.  
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Ha kutyánk már szépen elfut a jó irányban és megkerüli a birkát, a túloldalon elé állva, karunkat - 

botunkat lendítve küldjük őt vissza, késztessük megfordulásra. Ebből a jó ösztönű kutyáknál nagyon 

hamar kialakul a gyűjtő mozdulat, könnyűszerrel tudjuk a birkák átellenes oldalán tartani őt, mint ahol 

mi vagyunk.  

Mikor a kutya már látványosan élvezi a birka mellett létet és kellően magabiztos, fegyelmezhető és 

behívható, akkor kezdhetjük lépésről lépésre a következő sorrendben felépíteni a terelő munkánkat. 

Ezek a lépések egymásból következnek és egymásra épülnek. 

 

2.2. Alapfeladatok 
 

Behívás, helyben tartás, megállítás, i rányba küldés, távolságtartás  

Az egész terelő munka legfontosabb alappillére, hogy a kutya 

fegyelmezett és első szóra behívható legyen, és feltétel nélkül 

engedelmeskedjen gazdájának. Ha az, aki kutyával dolgozik, nem elég 

erős ahhoz, hogy döntsön, akkor a kutya dönt helyette! Az összes későbbi 

feladatsor erre épül olyan módon, hogy megállítással, behívással, és 

helyben tartás segítségével tudjuk a kutyát rávezetni összetettebb 

feladatok önálló elvégzésére, illetve tudjuk hibáit korrigálni. Ha például 

későbbiekben meg szeretnénk tanítani kutyánknak, hogy időben visszaforduljon - még, mielőtt befutna 

a birka elé és megállítaná azokat -, megállítással és visszahívással tudjuk rávezetni, hogy mit is kívánunk 

tőle. Ha a kutya megszokta, hogy" nem kell" első szóra engedelmeskednie, akkor a lendület be fogja 

vinni a birka elé, s mi kiálthatunk 4-szer, 5-ször is, mire a kutya engedelmeskedik, de addigra a kívánt 

céltól nagyon messzire kerülünk. Könnyen belátható, hogy így nehezen fogjuk értésére adni a 

kutyánknak, hogy csak fordítani szeretnénk a nyáj haladásán, nem megállítani azt. 

 

A behívást lehet gyakorolni birkák nélkül is, például egy parkban séta közben, ha találkozunk kutyás 

ismerősökkel. A kutyák önfeledt játéka közben nyugodtan gyakorolhatjuk a behívást azzal, hogy időről 

időre elhívjuk a játéktól kutyánkat, majd a dicséret után ismét visszaengedjük. Ez a helyzet nagyon 

hasonló a birkák közelségéhez, mert a másik kutyával való játék majdnem olyan vonzó dolog kiskutyánk 

számára, mint a birka. Fontos, hogy egy-egy ilyen sikeres behívás után mindenképp dicsérjük meg őt, 

tartsuk picit magunk mellett, majd engedjük újra vissza, mert ha nem engedjük többé, a kutyában 

kialakul egy ösztönös ellenállás a behívással szemben, hiszen megtanulja, hogy ezzel véget ér a játék. 

Sosem fog szívesen odaszaladni. Ha viszont tudja, hogy ezzel örömöt vált ki bennünk és még vissza 

mehet játszani is, sokkal szívesebben fog a hívásnak engedelmeskedni. 
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Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Molnár Modeszta 

 

A helyben tartás is legalább ilyen fontos követelmény, mint a behívás. Ez is begyakorolható 

ugyanebben a helyzetben, mint a behívás, vagyis mikor behívtuk kutyánkat, ne engedjük azonnal 

vissza, hanem tartsuk helyben mondjuk a "maradj" paranccsal néhány másodpercig, s ha ügyes volt, 

jutalmazásként engedjük vissza játszópajtásaihoz. A kutyában ezzel kialakul egy bizalom is, 

történetesen hogy a behívás és a helyben maradás nem feltétlenül nagyon rosszat, a játék végét jelenti, 

de emellett kialakul az is benne, hogy csak akkor mehet vissza, ha küldjük őt, s nem pedig ha ő akarja. 

A helyben tartás komolyabb foka, mikor leültetjük, vagy lefektetjük a kutyát és eltávolodunk tőle. 

Eleinte csak 1-2 méterre távolodjunk és folyamatosan erősítsük a kutyát abban, hogy ott kell maradnia. 

Ha elmozdul, visszaültetjük az eredeti helyére és kezdjük elölről. Ha már megy úgy is, hogy közben 

hátat fordítunk a kutyának, az azt jelenti, a kutya bízik bennünk. Növelhetjük a távolságot. Így szépen, 

fokozatosan eljuthatunk akár a többszáz méteres távolságig is. Egy nagyon fontos pontja a feladatnak, 

hogy a kutya csak parancsra hagyhatja el a helyét. Ez lehet pl. a behívás. A kutya megállítására, helyben 

maradására nagyon sok helyen szükség lehet, s e feladat gyakorlása a kutya önfegyelmét is kitűnően 

fejleszti. Ezzel lassítható a kutya, esetleg félősebb, kevésbé kutyázott nyáj mellett kifejezetten hasznos 

lehet, ha egyébként robbanékony kutyánkat ezzel vissza tudjuk fogni, lassítani, mert a 

robbanékonysággal ideges nyáj mellett többet ártunk, mint használunk. A lassúbb, higgadt munkánál 

a birka sem rohan nagyon el, nem rebben annyira szét. 

 

A videón egy nagyon szép nyáj megállítást láthatunk kezdő kutyától. Itt a kutya segítségére van a 

kerítés oly módon, hogy az megakadályozza a birka előtt való körberohanását. Ezért az állj paranccsal 

ott fog megállni a kutya, ahol kell, vagyis a birkák előtt. Továbbá az irányba küldésnél is praktikus, nem 

engedi a kutyát bekeresztezni. Mindkét gyakorlati elem jól rögzül a kutyában.  
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Honvédhegyi-Rackaőrző Komisz "Pac" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Kunisch Péter 

 

Irányba küldésnél eleinte közel tartózkodjunk a birkákhoz, amennyire lehet, hogy kutyánkat ezzel is 

segítsük a munkában. Ha közelebb vagyunk a nyájhoz, kutyánk is jobban érzékeli, hogy a nyájhoz 

képest mely irányba mozdulunk, illetve lendítjük karunkat, s a rossz irányba való átváltáshoz sem lesz 

a kutyának elég helye és ideje, mert be tudunk lépni vagy mutatni a botunkkal a kutya és a birka közé, 

ezzel akadályozva meg a rossz irányba indulást. Később majd fokozatosan növelhetjük a távolságot.  

A kutyát megállítjuk, vagy leültetjük a birkáktól 5-6 méterre. Elsétálunk a birka mellé, majd egyik 

irányba kiküldjük a kutyát a tetszőleges parancsunkkal, például: "menj elé". Mikor a kutya elindul a 

birka fele, mi ezzel egyidőben megindulunk a kutya irányába, ezzel tolva minél kijjebb őt a birkától. Ha 

a kutya szép ívet vesz, akkor visszalépünk a kiindulási helyünkre, és hagyjuk a kutyát körbefutni. Mindig 

azzal a karral intünk, amelyik irányba küldeni szeretnénk a kutyát. A későbbi kavarodásokat 

elkerülendő, sosem mutogatunk keresztbe! Nagyon fontos, hogy a felvezető egy képzeletbeli vonallal 

össze van kötve a birkanyájjal. Ezt a kutya nem keresztezheti, a felvezetőt és a birkákat e vonal 

keresztezése nélkül "kívülről" kerülheti. Ennek a határvonalnak olyan erősnek kell lennie, hogy ahogy 

mozdul a felvezető, ezáltal szinte tolja "kifelé" a kutyát. Ezzel a módszerrel nagyon jól rögzíthető az 

irányba küldés.  

Ha boldogan elrohant a birkákhoz, és engedtük picit szórakozni, körbe futkosni, utána behívjuk 

magunkhoz és megdicsérjük. 

A küldést és behívást és távolságtartást gyakoroljuk be először nagyon alaposan. Ügyeljünk arra, hogy 

a kutya a nyájat mindig arról az oldalról kerülje, amelyik fele indítottuk. Ha a másik irányba indul mégis, 

azonnal állítsuk meg, és vagy onnét küldjük jó irányba ismét, vagy behívjuk, és újból elküldjük. A 

gyakorlatot újra kell kezdeni annyiszor, ahányszor rossz irányba indul a kutya. 



  Kondacsipkedő Terelőiskola 
  www.kondacsipkedo.hu 

Pumi Terelő Akadémia 27 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Makai Sándor 

 

A távolságtartás a puminak az egyik legnehezebb feladat. Kevés birkával csakis higgadtan lehet 

dolgozni, ezért az egyik legfontosabb a viszonylag nagyobb távolságtartásra való megtanítás. A 

kutyának éreznie kell a birkát, ezzel éreznie kell, ha messzebb tartózkodik a birkától, az kevésbé fog 

idegesen reagálni. Ehhez, és ahhoz, hogy a kutya megtanuljon falkában gondolkodni, s ne egyes 

birkákban, a legjobb, ha kevés birkán kezdjük el tanítani számára a higgadt, távolságtartó munkát. Ez 

pedig már innét nem is annyira kezdőknek való feladat, hiszen itt már nagyon együtt kell működni a 

kutyának és a gazdának! 

20-30 m átmérőjű kis körkarámban a kevés birkával alkossunk mi egy falkát, s úgy küldjük körbe 

körülöttük a kutyát, hogy közben testünkkel folyamatosan eltoljuk, távol tartjuk őt a birkáktól. Ennek 

legegyszerűbb módja, ha botunkat áttartjuk a néhány birkából álló csapat túloldalára, vagy kilépünk 

határozottan a kutya irányába a birkák közül, mintha neki akarnánk rontani a kutyának, majd 

visszalépünk a nyájba. Ennek hatására kijjebb megy a kutya ösztönösen. Közben mondjunk egy 

parancsszót, mondjuk "kifelé".  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Makai Sándor  
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Ez később, távolabbi munkánál jól jöhet, ha épp belefordulna a kutya a birkába. Ha mégis kicselezne 

bennünket, sosem torkoljuk le, hanem újra és újra beállunk a birka és a kutya közé, mintha 

védelmeznénk azt. A kutya ösztönösen kijjebb fog kerülni a birkáktól. (Puminál ne várjuk sokat, 2-5 

méter már igazán szép távolságnak számít nála, ő ugyanis úgy tud megfelelő hatást gyakorolni a nála 

jóval nagyobb jószágra, ha közvetlen közelében van, s ha a birka nem úgy mozog, ahogy kellene, oda 

tudjon nyomatékkal csípni. Ő nem tud a cserkésző, vadászó mozdulataival és nézésével hatni a birkára, 

az ő "harcmodora" mást diktál.) Mindkét irányban körbe küldjük néhányszor a birkák körül a kutyát, 

míg megtanul távolságot tartani tőlük. Ezzel az irányba küldés is rögzülni fog a kutyában. Akkor már 

kicsit léphetünk hátrébb is, nagyobb távolságot hagyva, de mindig csak annyit, hogy a kutya 

biztonsággal kontrollálható maradjon. A bíztatás és dicséret viszont ne maradjon el! Ha ez stabilan 

működik, duzzaszthatjuk a birkalétszámot, s ott is folytatjuk ezt a távolságtartásra kényszerítő 

gyakorlatot, míg meg nem tanul a kutya távolabb maradni a birkától. Ez több dolog miatt jó: egyrészt 

mert így mindig lát minket a kutya, mi is látjuk őt, és beleharapni is kevésbé fog, mintha engednénk őt 

szorosan a birka közelében dolgozni. Továbbá tökéletesen rögzülnek a tőlünk független irányok, és e 

gyakorlat közben még a megállítás is gyakorolható, mert a kutyát a körbefutás közben bármikor tetszés 

szerint megállíthatjuk, sőt! Egy újabb parancs is bevezethető itt, a "tovább", mellyel a körbefutásra, 

tovább haladásra bíztatjuk őt. Ez is sok esetben nagyin jól jön, pl. ha lassítás okán megállítottuk, és 

tovább kellene indulnia, akkor a "menj tovább" paranccsal is tudjuk őt tovább küldeni. Ezek 

kombinációjával már nagyon finom munkára is képesek lehetünk! 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti" és Takács Ferenc | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Karám munkánál, vagy egy akadályba való bekényszerítésnél sokszor elegendő, ha csak a kellő helyre 

küldve a kutyát megállítjuk, újra indítjuk, majd ismételten megállítjuk. Ennek hatására a birka szépen 

lassan "becsorog" az akadályba. Ha egy robbanékony kutyát viszont nem fékezünk, a nyáj fele átpréseli 

magát az akadályon, de a többi menekülve kikerüli az akadályt és elszalad mellette.  

A versenyeken egy tipikus feladatnál, vagyis egy karót, vagy valamilyen egyéb tárgyat teljesen körbe 

kerültetendő a birkával nagy hasznát vesszük ennek, ha igazán látványosan akarjuk megcsinálni a 

feladatot. Egy helyben maradva csak a kutyát küldjük egyik irányban a kör külső ívén kicsit előre. Ennek 

hatására fordulni kezd a birka a középponti karó körül finoman. Ekkor megállítjuk a kutyát, majd kicsit 

várva ismét tovább küldjük a "tovább" paranccsal. Ismét fordítani fog kicsit a birkákon ezzel a kutya. 

De hogy ne forduljanak túlzottan rá a karóra, ismételten megállítjuk a kutyát. Ezt addig ismételgetjük, 

míg a birkák 360 fokos kört le nem írnak az adott karó, vagy egyéb tárgy körül.  
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A megállítást irányba küldés közben is gyakorolhatjuk. Ha megállt, kisvártatva tovább küldjük. Ha 

elsőre nem áll meg, nyomatékosan kell ráparancsolni. Ezt egészen addig gyakoroljuk, míg meg nem áll 

a kutya. Ha ezek már kellő biztonsággal mennek legalább 5-10 méteres távolságban, akkor kezdhetünk 

csak érdemi munkába birka mellett. 

 

Fontos, hogy egyik gyakorlatnál sem ordítozunk, nem éreztetjük a kutyával, hogy idegesek vagyunk. 

Ha a kezdetektől rávezetjük a kutyát, hogy mit szabad és mit nem, bőven elég csak eréjesebben 

rászólnunk, vagy intenünk, a kutya érteni fog belőle. 

 

2.3. Gyűjtő munka 
 

A kutya kezdeti, ösztönös körbefutásából lehet legegyszerűbben kialakítani 

a gyűjtő munkát, vagyis azt hogy a kutya hozzánk képest a nyáj túloldalán 

maradjon, s melynek lényege, hogy segítségünkkel egyben tartsa a nyájat, 

majd később vissza is hozza. Mint minden parancsnál, ennél is a tanításkor 

nekünk is sokat kell mozognunk azért, hogy a kutya jobban, hamarabb 

megértse, mit várunk tőle. 

 

A kutyát egyik irányba kiküldjük. Ő ösztönösen meg fogja kerülni a nyájat és a túloldalon visszajönne. 

Ha kellő távolságot tart és lassítani is tudjuk már a nyáj túloldalán a kutyát és ezzel egyidejűleg hátra 

lépünk, a birkák meg fognak indulni felénk. Amikor a kutya a túloldalon fut előre vissza hozzánk, küldjük 

vissza karlendítéssel segítve, ügyelve a folyamatos távolságtartásra. Parancsszó lehet akár a "vissza". 

Ha kevés a karlendítés, használhatunk egy segédbotot is úgy, hogy amelyik oldalon fordulnia kell a 

kutyának, ott előtte a földre ütünk vele (nem a kutyára!!!). Vagy egyszerűen kinyújtjuk elé, mintha 

lezárnánk a futás irányát. Ezzel a kutyát visszafordulásra késztetjük, s a túloldalon ugyanígy 

visszafordítjuk. Közben lassan lépdelünk a birka előtt hátrafelé, hogy azok is haladhassanak egy 

irányba. Ebből alakul ki későbbiekben a gyűjtő munka, "balanszolás" illetve ha későbbiekben 

fokozatosan növeljük a távolságot, kialakul a nyáj behozása.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Makai Sándor 
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Ha a kutya már megértette, hogy neki a nyáj túloldalán kell maradnia, akkor szép lassan el lehet kezdeni 

hátrálni a birka előtt, közben a kutyának segítve parancsszavakkal, mutogatással folyamatosan a birka 

háta mögött tartva a kutyát. Ha a birka kiválik, lemaradozik, vagy épp megpróbál a haladási irányról 

letérni, akkor az elején semmiképp ne küldjük rá a kutyát. Lépjünk oda, ezzel segítve kutyánkat és 

menjünk együtt el a birkáért, ezzel mintegy megmutatva a kutyának, mit is kell tennie. Finoman 

betoljuk a kutya közreműködésével a birkát a nyájba és folytathatjuk a gyakorlást. Vagy a teljes nyájjal 

próbáljunk az egy szökevényre ráfordulni, s ismét egyben tartani őket. 

 

Ennél a gyakorlatnál sokszor előfordul, hogy nem tudunk olyan gyorsan haladni, ahogy kutyánk tolja a 

birkákat, ezért azok leelőznek bennünket. Ilyenkor megállítjuk hátul a kutyát, ettől a birka is lelassul, s 

mikor újra teret nyerünk, csak akkor indítjuk újra. Néha az is elég lehet, ha csak lassítjuk a kutyát. De 

megoldás lehet az is, ha kilépünk a haladó birkák elől és a kutyát küldve fordíttatjuk magunk után a 

nyájat. Ezzel is teret nyerünk, és a fordulások hatására még hatékonyabban rögzül a kutyában a nyáj 

egyben tartása. 

Némi gyakorlás után rögzül a kutyában, hogy egyben tartsa hátul a nyájat, így el lehet kezdeni fordulni, 

irányt váltva menni a birka előtt. Így egy idő után komolyabb pálya teljesítésére is képesek leszünk. 

 

Nyáj megállítása, visszafordítása és a megtartás  

Ha a kutya elfut a nyáj mellett a nyáj elejéig és be is fordul a birkák elé, akkor azok teljesen 

visszaforognak 180 fokban. Ha a kutya ott is marad a nyáj túloldalán és ide-oda mozog - balanszol, a 

birkák elindulnak visszafelé. Így épül fel a gyűjtő munka, melyet aztán finomíthatunk helyben tartással, 

megállítással, majd újra tovább küldéssel. 

 

Honvédhegyi-Rackaőrző Komisz  "Pac" | Fotó: Székelyhidi S. ALEX 

 

A nyáj megállítása már nem olyan egyszerű feladat, nagyon sok gyakorlást igényel. Szükséges hozzá 

tudnia a kutyának ott helyben maradni, vagy leülni, ahol utoléri a parancsunk. Így ha kiküldjük a kutyát, 

az kellő távolságra a birkától nyugodt tempóban halad, akkor a birka nem rebben szét. Ezt már az 

előzőekben begyakoroltuk kutyánkkal. Mikor a kutya elér a nyáj túloldalára, azonnal megállítjuk. Ekkor 

a birka hátat fordít a kutyának, menekülés irányába fordul. Ha a kutya helyben marad, a nyáj sem fog 

elindulni, de amint elindítjuk lassan a kutyát, a nyáj úgy fog mozogni. Ezt nagyon finoman kell csinálni, 
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különben a birka megijed, elrohanhat, vagy szétugorhat a nyáj. A birkák helyben tartásához a gazda 

segítsége is szükséges. Mi is mozgunk lassan nyugodtan a nyájtól kellő távolságra a túloldalon, akár 

tárt karokkal, ezzel megakadályozva a kutyával átellenes oldalon való kitörését a birkának. A birkától 

való távolság mindig függ a birkák kutya- és embertűrő képességétől. Értelemszerűen egy kevésbé 

kutyázott birkával jóval nagyobb távolságot kell tartani, mint egy kutyához szokottal. Ez pumival 

nagyon nehéz feladat. 

 

Honvédhegyi-Rackaőrző Komisz "Pac" | Fotó: Kunisch Péter 

 

Ha csak irányba szeretnénk fordítani a nyájat, de nem akarjuk, hogy az megálljon, akkor a kutyát 

elküldjük irányba, de már lassítjuk, s még mielőtt felérne a birkák elé, megállítjuk, esetleg visszahívjuk. 

Így a birkák ugyan nem állnak meg, nem forognak vissza, de elfordulnak irányba és arra haladnak 

tovább. 

Ha kutyánkkal eljutottunk már idáig, szükséges, hogy egymást váltogatva gyakoroljuk ezeket a 

feladatokat, hogy szinten tarthassuk a kutya eddigi tudását. Ha ugyanis egy-egy feladatot 

elhanyagolunk hosszabb időre, később előfordulhat, hogy nehezen fogjuk tudni újra végrehajtatni a 

kutyával. Lényeges az is, hogy nem a távolság számít, hanem az, hogy a kutya mennyire érzi a birkát, 

és mi mennyire tudjuk őt pontosan irányítani. Amíg nem 100%-os a távolságtartás, megállás, helyben 

maradás, addig nem javasolt a távolság növelése, mert azzal erősítjük a kutya reális tapasztalatát: 

vagyis hogy a "kezünk" nem ér el elég messzire. Ezért kell a kutyában először rögzíteni bizonyos 

alapokat, amelyek ha beidegződnek, a kutya már aszerint fogja végezni feladatát megbízhatóan tőlünk 

távolabb is.  

 

Kifutás, felvétel, nyáj behozása  

Az irányba küldéssel és a távolságtartás feladatával tulajdonképp már el is kezdtük a kifutás és 

nyájfelvétel, a balanszolással pedig a nyáj behozás alapjait. Ez gyakorlatilag a gyűjtés, ezzel a tudással 

már képes a kutya "megtartani" egy birkanyájat, vagyis képes arra, hogy megakadályozza a birkák 

elrohanását. 

A kifutást is előszőr csak 5-10 m-es távolságból csináljuk, hiába futna ki a kutya akár 100 m-ig is, ott 

már nincs kontroll alatt, tehát nem tudjuk megfelelően kézben tartani a kutyát, illetve segíteni sem 

tudunk neki, ha váratlan helyzet elé kerül, "szétesik". 
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Honvédhegyi-Rackaőrző Komisz "Pac" | Fotó: Kunisch Péter 

 

Itt is érdemes betartani a legfontosabb alapszabályt, hogy nem akkor növeljük a távolságot, mikor 

legalább egyszer már kifutott addig a kutya, hanem mikor már teljes biztonsággal megoldja az adott 

távolságban a feladatot. Vagyis itt is fontos a rögzítés, beidegzés a kutyába. 

Ugyanúgy kezdjük, mint már korábban a távolságtartás rávezetésénél, vagyis mikor kiküldjük a kutyát, 

eleinte folyamatosan "toljuk őt kifelé", de már nem megyünk fel egészen a nyájig a kutyával, hanem 

gyorsan visszalépünk kiindulási helyünkre. Ugyanazzal a parancsszóval küldjük ki, mint amivel 

begyakoroltunk a gyűjtést. Ha a kutya már magától is szép ívet fut, a "kitolásra" sincs szükség, akkor 

küldhetjük nyugodtan helyből. Amint a kutya a birkák mögé ér, vagy lassítsuk őt, vagy állítsuk meg. Ha 

a kifutás végét "behúzza" a kutya és "belevágódik" a birkákba, használhatunk segítő embert, aki odaáll 

a birkákhoz és onnét küldi kifele, mind nagyobb íven a kutyát, de ezzel óvatosan kell bánni, a legtöbb 

pumi ezt nem veszi jónéven. 

A lassítás, vagy megállítás után akár azonnal kezdheti a balanszolást, és ezzel együtt a birka behozását 

a kutya. A feladat végén dicsérjük meg őt. Ha egyik irányból sikeresen végrehajtotta a feladatot, 

ismételjük meg a másik irányból is ugyanígy. 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Pecserifoto 
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2.4. Hajtó munka 
 

Nem kell mást csinálni, mint az eddig kialakult gyűjtő munkából "lefaragni". Csak akkor érdemes a 

hajtás tanításának nekikezdeni, ha a gyűjtés már teljesen stabilan megy. Célszerű már az elején is más 

parancsot találni neki. Kiküldéssel indul, de mikor felér a kutya a birkákig, megállítjuk, és ott átküldjük 

a másik irányba úgy, hogy közöttünk és a birka között menjen el a kutya. Hagyjuk őt ott balanszolva 

mozogni, s csak akkor szólunk közbe, ha a kutya túlfutna és be akarna vágni a birka elé. Ez az elején 

nehezen megy a kutyának, mert szeretne újra és újra bemenni a birka elé, gyűjtene, de mi most nem 

engedjük. Ezért ha a gyűjtés nem volt még kellően stabil, a kutya összezavarodik. Előfordulhat, hogy 

kiküldjük birka elé, s mikor a birkákhoz ér, magától megtorpan, elbizonytalanodik, mert nem tudja, 

pontosan, mit is várunk tőle. Ha viszont a gyűjtés teljesen stabil, akkor viszonylag könnyedén megérti 

a kutya, hogy ilyenkor mit várunk tőle. Használjunk teljesen eltérő parancsot, mint eddig, mondjuk, 

lehet ez a "hajtsad". Itt is eleinte közelről dolgozunk, aztán lassan növelhetjük a távolságot is. 

 

Honvédhegyi Rackaőrző Komisz "Pac" | Fotó: Kunisch Péter 

 

Ha már a gyűjtés stabilan megy, a hajtás is biztos, akkor a következő lépcső ezek váltogatása. Vagyis a 

kutyának bármely pillanatban át kell tudnia állni gyűjtésből hajtásba, vagy vissza. Ehhez úgy 

kezdhetünk neki, hogy egy 10-20 méterre lévő nyájért kiküldjük a kutyát, behozatjuk vele gyűjtésben, 

majd a nyáj elé hívjuk a mutatott oldalon. Segítségül álljunk ki a nyáj elől, hogy a kutya is láthasson 

minket, ekkor hívjuk az adott oldalon. Ha beért a birkák és közénk, egyszerűen kiadjuk a hajtsad 

parancsot és elkezdünk hajtani tőlünk elfele a kutyával. Itt is fokozatosan növelve a távolságot, először 

csak pár métert hajtunk, majd kiadjuk a gyűjtés parancsát, hozza őket be a kutya. Így váltogatjuk a 

gyűjtést-hajtást, ezalatt megtanul a kutya pillanatok alatt váltani. Amíg ez nem megy tökéletesen, 

addig csak tőlünk elfele és vissza mozgatjuk a nyájat. 

 

Később, ha már kellő pontossággal dolgozik a kutya, belekezdhetünk az "oldalirányú" hajtásba, azaz 

képzeljünk el egy háromszöget. Egyik csúcsában mi állunk. A kutyának a háromszög egyik szára mentén 

tőlünk elfele kell hajtania a nyájat. Elérve a háromszög következő csúcsát, be kell fordítania a nyájat a 

harmadik csúcs irányába, s a velünk szemközti oldalán a háromszögnek végig hajtania. Ez lesz az un. 

oldalirányú hajtás, mely kifejezetten nehéz. Itt már pontosan kell tudni fordulni a kutyának, az adott 

pillanatban megállnia, csak így tudjuk vele végrehajtatni az oldalirányú hajtást. Nehéz, mert hajlamos 
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a kutya a túloldalon kicsit tovább futni, s már ránk is fordította a birkákat, onnét pedig már gyűjtésbe 

csap át a dolog, mielőtt még elérnék a birkák a harmadik csúcsot. 

Ha sikeresen elérte a kutya a birkákkal a háromszög harmadik csúcsát, akkor ránk fordítva őket gyűjtve 

behozza azokat. A feladatsor végén a kutya előttünk megállítja a birkákat. Ezzel a feladatsorral 

gyakorlatilag minden eddig tanult feladatot s az azok között való váltást gyakorolhatjuk a kutyával. 

 

2.5. Egyéb összetett feladatok 
 

Karámból kihajtás és behajtás  

A karámmunka már komolyabb feladatnak minősül a kutya számára, ugyanis nagy önfegyelmet igényel 

a kutyától, és a feladatok pontos ismeretét. A kutyának nem szabad tartania a birkától, még akkor sem, 

ha az sarokba szorítása okán kitámadni kényszerül a kutyára.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Hajdú D. András 

 

A karámból való kihajtáskor igazán szép megoldás, ha a nyitott karámajtó mellé állunk oldalra és 

kutyánkat beküldjük, aki ügyesen kitolja nekünk a nyájat. Természetesen ez így nagyon egyszerűen 

hangzik, a valóságban azonban mindig akadnak problémák. Ha a kutya túlfűtött, temperamentumos - 

ami puminál gyakran előfordul -, hajlamos már első alkalommal berontani a birkák mögé, s azokat nagy 

vehemenciával kiugrasztani a karámból. Vagy épp nekik ront, és még jobban odaszorítja azokat a 

karámfalhoz. Ez balesetveszélyes mind a jószág, mind a kutya számára, ezért eleinte menjünk be az 

ilyen kutyával mi is a karámba és próbáljuk önmérsékletre bírni fegyelmezéssel. Így szépen lassan 

hajthatunk ki, s számíthatunk rá, hogy a karámot elhagyva nem lesz a birkák részéről vad menekülés a 

dologból. Néhány alkalom után már egyedül is beküldhetjük a kutyát, s ha kell, fegyelmezzük őt, addig, 

míg higgadt, fegyelmezett munkát nem mutat be.  

Főleg fiatal kutyánál kell figyelni arra, ha a birkát beszorítja egy sarokba, akkor a jószág hajlamos 

ráfordulni a kutyára. A fiatal, tapasztalatlan kutya megijedhet, ha a birka feje felé fordul. Segítsünk neki 

azzal, hogy elfordítjuk a birka fejét a kezünkkel. 
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Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Makai Sándor 

 

Ha a kutya keményebb, fogósabb, azaz hajlamos harapdálni a birka lábát, és van lehetőség rá, akkor 

érdemes a kutyát karámon kívülről körbe küldeni, hogy ugatásával hajtsa ki a nyájat. Eközben 

mehetünk a kutyával, de lehetünk a karámban is és az ajtónál is - tetszés szerint. Ha azonban a nyáj 

kevésbé szokott kutyához és emberhez, akkor nem célszerű az ajtóba állnunk, mert a birkának esze 

ágában nem lesz felénk mozdulni. Ilyenkor a legjobban akkor segítjük a kutya munkáját, ha a karám 

oldalához állunk és az ajtót szabadon hagyjuk, mintegy menekülési útvonalként kínálva a jószág 

számára.  

Ha kutyánk nem dúskál az önbizalomban és kicsit tart a jószágtól, eleinte mindenképp kísérjük be a 

karámba, esetleg húzzuk be nyakövénél fogva és bátorítsuk. Karámból kihajtásnál ügyelni kell arra, ha 

a birka megérzi, hogy a kutya gyenge, fél, esetleg kitámadhat és fellökheti a kutyát. Ezzel sokat 

ronthatunk amúgy sem túl magabiztos kutyánkon, s esetleg hosszú ideig a karámba se lesz hajlandó 

bemenni utána.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Makai Sándor 

 

Behajtásnál csupán arra kell ügyelnünk, ha a karámajtó viszonylag szűk, hogy a kutya ne túl erőteljesen 

nyomja rá a karámajtóra a nyájat, hanem hagyja, hogy szépen csorogjon be a birka. Így kevésbé töri a 

jószágot a kutya. Legtöbb esetben a birka már szívesen bemegy, mert tudja, ott biztonság és nyugalom 

várja, ezért sokszor elég, ha a kutyával odahajtatjuk a birkát a karámajtóhoz, s a kutyát kellő 
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távolságban megállítjuk, lefektetjük, vagy ültetjük. Ennyi már elég a birkának, hogy magától szépen 

becsorogjon. 

 

Kerítésről leválasztás  

Gyakran előfordul, hogy a birkanyáj teljesen rászorul a karám falára. Ilyenkor a kutyának be kellene 

furakodnia a birkák és a fal közé, hogy leválassza őket onnét.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Hajdú D. András 

 

Természetesen ez nehéz feladat a kutyának és sok esetben fél a kutya a veszélyes birkalábak közé 

furakodni. Az első néhány alkalommal ezért meg kell fogni a kutya nyakövét és magunk mellett tartva 

szorosan, be kell furakodnunk a fal és a birkák közé. Eközben folyamatosan bátorítanunk kell a kutyát, 

ha visszakozna, nem engedjük és mondjuk a parancsszót - például "menj be közé". Ha rátapadunk a 

kerítésre, a birkák ösztönösen elkezdenek távolodni attól, szép lassan leválnak a kerítésről menekülő 

utat keresve.  

Ha teljesen leválasztottuk a nyájat, azonnal jöjjünk is vissza ugyanott, a fal és a birkák között, különben 

a birka a hátunk mögött szépen "visszatapad" a falra. Közben mondjuk a kutyának, hogy "itt gyere 

vissza". 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Hajdú D. András 
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Néhány alkalom után a kutyát már nem kell behúzni a birkák közé, magától bemegy, majd rögtön vissza 

is fordul. Sok esetben a kerítés, vagy karám fala nem tömör, átjárható kutyák számára. Ilyenkor nagy 

segítség leszedéskor, ha a kutya kibújik a kerítésen a külső oldalra, és ott ugatva választja le a birkákat 

a kerítésről. Gyakran a kutya a karám átjárható oldalait akadálynak tekinti, és nem bújik ki rajta mikor 

kellene. Ezért ezt sok esetben a kutya kívülre küldésével meg kell ezt tanítani neki. 

Kívülre küldés parancs szavával együtt a kutyát ki kell tuszkolni a résen, ahol kifér, hogy megértse, mit 

akarunk, és elhiggye, hogy kifér. Nem ritkán a kutya meglepődve ezen, fogja magát és visszabújik, nem 

érti, miért is kéne neki elhagynia a pályát. Ha kituszkoltuk őt, akkor kint kell tartanunk közvetlenül a 

birkáknál és ott ugattatnunk. Néhány kísérlet után maga is rájön, hogy a birkákat így is lehet mozgásra 

késztetni és tulajdonképpen ezt várjuk tőle. Ha a birkák szép lassan eltávolodnak a karám oldalától, 

odalépünk, hogy a birkák ne tapadjanak vissza, s ott hívjuk be a kutyát. Onnét folytatjuk a 

terelőmunkát. Később ezeket a lehetőségeket a kutya magától észreveszi, nagy segítséget jelent a 

leválasztásban. 

 

Nyáj kettéválasztása  

Puminak nem túl nehéz feladat, tettrekészsége, bátorsága és terelő 

ösztöne is azt diktálja, hogy minél közelebb helyezkedjen el a jószághoz, 

ha szükséges, bármelyik pillanatban csípni tudjon. Az első alkalmakkor 

lehetőleg néhány - 8-10 birkát használjunk, azért, hogy ha a 

szétválasztáskor bemegyünk a birkák közé, könnyebben meg tudjuk akadályozni, hogy mögöttünk 

ismét összezáródjon a falka.  

 

Nyírségfia Ancsa "Csuporka" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Kunisch Péter  

 

Praktikus lehet akár kerítés mellett is kezdeni a feladatot úgy, hogy bemegyünk a birkák és a kerítés 

közé. Közel hívjuk a kutyát és leültetjük, vagy megállítjuk, majd finoman belépve és széttolva előtte a 

birkákat, behívjuk magunkhoz a kutyát akár egy "gyere közé" paranccsal. A kerítés a hátunk mögött 

azért lehet hasznos, hogy a birka ott ne záródjon vissza. Természetesen kerítés nélkül is megoldható a 

dolog, csak akkor jobban kell figyelni, hogy a szétválasztott birkák a hátunk mögött ne csorogjanak 

össze újra. Ezt legjobban a két nyáj közti ide-oda mozgással akadályozhatjuk meg, illetve az egyik 
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csoport birkát tőlünk elhajtatjuk a kutyával, míg a másikra vigyázunk, nehogy hozzácsapódjanak a kutya 

által eltolt falkához. A két csoport között minél nagyobb a távolság, annál kisebb a vonzerő, annál 

kevésbé rohannak össze. 

 

Bátrabb kutyánál ez a feladat nem okoz különösebb gondot, a kutya gondolkodás nélkül begyalogol a 

birkák közé, lábunkhoz. Ha fiatal, vagy kevésbé bátor kutyával dolgozunk, érdemes átnyúlni a birkák 

fölött és finoman behúzni közéjük a nyakövénél fogva. Közben mozognunk is kell oda-vissza, nehogy 

mögöttünk, illetve a kutya mögött ismét összezáródjon a nyáj.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Prépostfi Zsolt  

 

Ha szétváltak, rögtön meg kell állítani a kutyát, mert különben nagyon elszaladnak, és odébb 

összeállnak megint. Kis idő elteltével a birkák eltávolodnak néhány méterre egymástól, megtartják a 

távolságot. A szétválasztás sikerült. Néhány alkalom után a kutya rájön, hogy a birkáktól nem kell félni, 

s hogy valójában mit kívánunk tőle. Ezután fokozatosan lehet növelni a birkák számát. Amennyiben ez 

lehetséges, olyan birkákkal kell ezt az elején gyakorolni, melyek emberhez, kutyához egyaránt nagyon 

hozzászoktak és nem rohannak világgá, ha be akarunk lépni közéjük. Vad birkával nagyon nehéz még 

gyakorlott kutyának is megcsinálnia ezt a feladatot. Ha ilyen birkával dolgozunk, mindenek előtt meg 

kell nyugtatni az állatokat, meg kell állítani őket a kutya és a felvezető között. Ez eltarthat akár 20-30 

percig is. Amig a birkák ide-oda kitörnek, a kutya nem tud mást csinálni, mint folyamatosan 

visszatartani őket ide-oda balanszolásával. Ekkor gyakorlatilag lehetetlen bemennie közéjük.  

 

Egyetlen birka leválasztása a nyájról  

Ha egy konkrét, előre kiválasztott birkát kell kivennünk a nyájból, ahhoz kicsit más technika szükséges. 

Ez már igazán nehéz, nagy koncentrációt és pontos, higgadt összmunkát - rengeteg gyakorlást igényel. 

Itt már nem hibázhat a kutya, mert a feladat abban a pillanatban meghiúsul. A kutyának a nyájat 

tartania kell egyhelyben, lehetőleg leüléssel, vagy helyben maradással, de minél kevesebb mozgással, 

hogy ne idegesítse túlzottan a birkát. A gazda óvatosan megközelíti a birkákat és alkalmas pillanatban 

belép a kiválasztott birka és a nyáj közé, ezzel finoman leválasztva az adott birkát. A kutyát maga mellé 
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hívja a gazda. A kutyának nagyon lassan, óvatosan kell mozognia, különben a birkák ismét összefutnak. 

Ha kellően higgadt a munka, szép lassan eltolható az egy birka a nyájtól.  

 

"Itt" és "ott" parancsok  

Ez a két, hangzásában jól elkülönülő parancs a közeli, gazda oldala felőli illetve a "túloldali", azaz a nyáj 

másik oldalán lévő munka között tesz különbséget. Első hallásra nem tűnik fontosnak ezt 

kihangsúlyozni, azonban lényeges a kutyának valamilyen módon meghatározni, hogy a birkák melyik 

oldalán dolgozzon.  

Például a szétválasztásnál, "itt gyere" az, ahol szét akarjuk szedni a nyájat. Vagy ha le akarjuk fordíttatni 

magunkról a ránk tapadt birkákat, magunk elé mutatunk, és azt mondjuk a kutyának: "itt gyere elé". 

A karám túlsó oldalára küldjük, és azt mondjuk neki "ott gyere be", vagy ha a nyáj túloldalán kell 

egyedül felénk hajtania, akkor a parancs az "ott hajtsad". Fontos, hogy hangzásában elkülönül ez a két 

parancs, s a kutya ezáltal különbséget tud tenni közeli és távoli munka között. Használjuk, érdemes. Ha 

a paranccsal együtt a karmozdulatban is különbséget tudunk tenni, lehetővé válik, hogy a kutyát 

nagyon sokféleképp tudjuk irányítani. Például az itt parancs megfelelője, ha csak félig, vízszintesig 

emeljük irányba karunkat, az ott parancsé pedig, ha egészen magasra, a fejünk fölé lendítjük karunkat. 

Ez messziről is jól látható, ezért ha elértük, hogy a kutya figyel ránk távoli munkánál is, akkor a 

karjelzéssel akár hangtalanul is jó irányba küldhetjük őt. Ezzel a kis kiegészítő elemmel lehetővé válik 

az igazán profi munka, a helyből terelés, vagyis a gazda egy helyben maradva egy karó mellett, vagy 

egy startkörből irányítja a kutyát. A kutya ekkor teljesen egyedül viszi végig a gazda (táv)irányításával 

a nyájat a pályán. 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Menyhárt Krisztina 
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2.6. Javaslatok 
 

Ha ezeket a feladatokat alaposan begyakoroljuk kutyánkkal különböző feladatokon keresztül, biztosak 

lehetünk abban, hogy kiváló és látványos terelőmunkát tudunk végezni. Természetesen egy 

terelőversenyen való győzelem nem csak ettől függ. Számít, hogy a birkák mennyire voltak a verseny 

előtt kutyához -főként idegen kutyákhoz szoktatva. Számít, hogy épp mennyire fáradtak a birkák, 

előfordul, hogy némely kezdő kutya már ki sem bírja hajtani őket a karámból - egyszerűen a 

fáradtságtól és a nem kellőképp erélyes kutyától nem mozdulnak. De kezdődött már úgy is verseny, 

hogy a kutyát még sosem látott birkát két órán keresztül próbálták profi juhászok megtörni, hogy 

hajlandóak legyenek végre a vágtázó elrohanáson kívül másra is. Értelemszerűen egy ilyen makrancos 

nyájat rendkívül nehéz feladat végig vinni egy versenypályán.  

Nehezítő körülmény, hogy legtöbbször versenyen sem a birkának, sem a kutyának nincs helyismerete, 

ettől kissé bizonytalanná válhatnak: másként, vagy lassabban, vagy épp hevesebben reagálhatnak 

dolgokra. Nehezítő körülmény az is, hogy a birkák nem ismerik az adott kutyát, tartanak tőle, a kutya 

nem ismeri a versenyre hozott birkát. Ha a birka még sosem volt a verseny előtt a pályán az akadályok 

között áthajtva, az első néhány alkalommal nehezen fogja rászánni magát, hogy átmenjen az 

akadályon, mert az ismeretlen dolgoktól ösztönösen tart.  

Amire sokan nem is gondolnak eleinte, nagyon fontos, hogy a gazda ismerje a birkák viselkedését, észre 

vegye időben, hogy azok kitörnének, jó irányba jó időzítéssel küldje a kutyáját és jókor állítsa meg. A 

legtöbbször azon vérzik el egy-egy versenyző. Példának okán a gazda ráküldi fölöslegesen az akadályon 

szép lassan átcsorgó birkákra a kutyát, így a birkák ahelyett, hogy lassan mind egy szálig átmennének 

az akadályon, megugranak, kikerülik azt. A gazdának éppen annyit - ha nem többet kell tanulnia a 

terelésben, mint a kutyának. 

 

Nyírségfia Ancsa "Csuporka" és Menyhárt Krisztina | Fotó: Székelyhidi S. ALEX 

 

Azért némely parancsot és feladatot birka nélkül is lehet tanítani. Talán a legfontosabbak egyike a 

parancsra ugatás. A pumi szívesen ugat, de terelés közben nem jó, ha állandóan "üvölt". Ha parancsra 
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tudjuk ugattatni -akár messziről is -, az nagy segítség. Sokszor elég az ugatás is figyelmeztetni a birkát, 

hogy felügyelet alatt van. A nyáj megindításánál elengedhetetlen az ugatás.  

Vagy ilyen például a távolabbi fegyelmezés, vagyis gyakorolhatjuk bárhol a kutyánkkal azt a szituációt, 

mikor 15-20 méterre tartózkodik tőlünk, s mi ott helyben állítjuk meg, ültetjük, vagy épp fektetjük őt. 

A pumi hajlamos arra, hogy ugatás helyett csipkedjen, harapjon, főleg ha makacskodik a birka, ez 

azonban a versenyen nem kívánatos, bár meg kell jegyezni, sokszor már sajnos szükséges feltétele 

annak, hogy végig tudjuk vinni a pályán a fáradt birkát.  

A gazdának meg kell tanulnia az ösztönök vezérelte kutyáját irányítani, összhangba kerülni vele, meg 

kell tanulnia a birka viselkedését különböző helyzetekben, fel kell ismernie egyes helyzeteket, hogy mit 

hogy lehet megoldani, kell-e küldeni egyáltalán a kutyát a birka állapotára való tekintettel, meg kell 

tanulnia térben átlátni az egyes feladatokat, például hogy mikor kell fordítani egy nyájat ahhoz, hogy 

az akadályt szépen kerülje meg. Ez leírva egyszerűnek hangzik, de valójában legalább annyira összetett 

probléma, mint az autóvezetés. S mint olyan, csak rendszeres birka melletti gyakorlással sajátítható el.  

 

2.7. Gyakori hibák 
 

A parancsszavak hiánya  

Gyakran előfordul kezdő, vagy tapasztalatlan kutyásoknál, hogy mikor a kutyát feladatra szeretnék 

késztetni, a parancsszó helyett a kutya nevét ismételgetik egyre erélyesebben. Ilyenkor a kutya tudja - 

érzi, hogy várnak tőle valamit, de parancs híján próbálkozik ezzel-azzal, hátha kedvére tehet 

gazdájának. Kívülről olybá tűnik az egész, mintha a kutya kezelhetetlen volna, megzavarodott volna. 

Pedig csupán arról van szó, hogy szabálykövető magatartása révén igyekszik a maga módján 

megfelelni. Nem mindig sikerül eltalálnia, mit is akar ilyenkor a gazda ... Ilyenkor szoktam azt mondani: 

a kutya már nagyon tudja, őt hogy hívják, de hogy mit is vár tőle a gazdi, azt sajnos még mindig nem ...  

Másik ilyen jellegzetes hiba, mikor a gazda elküldi a kutyát a parancsszóval, majd többé nem hangzik 

el semmi, a kutyára van bízva, mit csináljon. A gazda látja, érzi, hogy nem jól sikerül a gyakorlat, de 

tapasztalata híján nem szól közbe, nem állítja meg a kutyát, ha rosszul hajtotta végre a parancsot. A 

kutyában ezzel a tétova magatartással könnyen rögzülhet, hogy azt csinál, amit akar, maga dönt, 

bármikor felülbírálhatja gazdája parancsait következmények nélkül, mert a gazda a helyzetekben nem 

dönt. 

 

Össze-vissza parancsok 

Érdemes a feladat megkezdése előtt végiggondolni, mit is szeretnénk, s azt milyen szavakkal érhetjük 

el leginkább. Célszerű egyszerű, hangzásában jól elkülönülő szavakat és teljesen egyértelmű 

karjelzéseket használni a különböző feladatok begyakorlásánál, így a kutya messziről is könnyen 

kiveheti szavainkból, testmozdulatainkból, mit akarunk. A rövid, egyszerű szavak gyorsan 

kimondhatók, könnyen megjegyezhetők kutya és gazda számára egyaránt. Így kevésbé fordulhat elő 

az a szituáció, mikor gyorsan kellene cselekedni, s nagy izgalmában a gazdi mindenféle egyéb szavakat, 

kifejezéseket használ, teljes mondatokat mond el a kutyájának, mert hírtelen nem jut eszébe a 

szükséges parancsszó. Persze ilyenkor szintén nem tudja a kutya eldönteni, most akkor mi is legyen ... 
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Tipikus ilyen azonos hangzású, de ellentétes parancsokból álló mondat: "Ne arra! Balra!" Próbáluk ezt 

messzebbről kiabálni egy társunknak, nem fogja ő sem első hallásra megérteni, pedig ő a kutyával 

szemben még beszéli is nyelvünket ...  

Ehhez társuló gyakori metakommunikációs hiba az is, hogy össze-vissza mutogat a gazda. Vagyis ha 

például balra kiküldi kutyáját, jobb kezével keresztbe mutat ezzel teljesen összezavarva a kutyát. A 

kutya jóval egyszerűbben gondolkodik, mint mi, ezzel a keresztbe mutogatással simán összezavarható. 

Nagyon gyakran követik el kezdő terelni vágyók, hogy elküldésnél a kutyát a "gyere, hajtsad!" 

felkiáltással próbálják motiválni, amit nem nehéz belátni, hogy egyik szavunkkal vágtuk agyon a 

másikat. A kutyában jogosan merül fel a parancs hallatán a kérdés: "most akkor mi is legyen? Hajtsak, 

vagy jöjjek ide hozzád?" 

 

Parancshalmozás  

Parancs halmozása olyankor fordul elő, mikor a felvezető úgy érzi, kutyája bizonytalan abban, mit is 

várnak el tőle. Ekkor megpróbálja nagy gyakorisággal ismételni a kiadott parancsot, ezzel egyúttal 

motiválni is a kutyát. Ez a feladat első néhány gyakorlásánál indokolt lehet, de ha látjuk, hogy a kutya 

már rájött, mit várunk el az adott paranccsal tőle, akkor fokozatosan egyre kevesebb parancsot adjunk 

a kutyának. Egyrészt azért, mert így magabiztosabbá, önállóbbá tehetjük kutyánkat, másrészt azzal, 

hogy nem "érjük utol" állandóan a hangunkkal, megtanul jobban figyelni ránk. Ha a parancskiadáshoz 

mindig társítunk karlendítést vagy valamiféle mozdulatot, később ez rögzül a kutyában, s ha eléggé 

figyel ránk, elég lehet messziről, ha csak a mozdulatot ismételjük, a kutya így is felismeri majd a 

parancsot. Ennek nagy távolságban, illetve erős szembeszélben van jelentősége. Ha a parancsok 

mennyisége később sem csökken, a kutya nem szerez a gyakorlás során kellő önállóságot, mert 

megszokja, hogy minden pillanatban irányítják őt, s ha hosszabb időre nem éri utol a gazda hangja, 

váratlan helyzetekben blokkolhat, vagy önfejűsködni kezd, mert megszokta, hogy nem kell figyelnie, 

hisz úgyis figyel a gazda helyette ... Ha ritkábban adunk ki parancsot, önkéntelenül is rászoktatjuk a 

kutyát a ránk való figyelésre, illetve a helyes "gondolkodásra". 

 

Jobbra-balra parancs 

Irányba küldésnél gyakorta hallom, hogy mondják a kutyának: jobbra! vagy épp balra! Ha az ember 

karjelzéssel, vagy kilépéssel nem jelzi a kutya számára, melyik irányra gondolt, a kutya maga dönti el, 

melyik oldalon menjen. Ha kezdő kutyával sokat mondjuk a jobbra-balra parancsszavakat, megtanulja. 

Egészen addig működik is ez a parancsszó, míg a kutya a lábunktól indul és mondjuk egyáltalán nem 

keverjük a bal irányt a jobbal. Miután az emberek nagyrésze még ezen egyszerű szituációban is gyakran 

mond jobbot a bal helyett, ezért nem javasolom a használatát, bár kétségtelen, hogy sokaknál szépen 

működik ez a technika is. Továbbá ha a kutya elmegy a nyáj elejére, azaz hozzánk képest a nyáj 

túloldalára, és a feladata, hogy visszahajtsa hozzánk velünk szemben a nyájat, akkor nagyon kell 

koncentrálnunk, mit mondjunk neki! 200 méterről pedig sok esetben már nem is hallja meg, hogy 

jobbrát, vagy balrát üvöltünk.  

Ha viszont a kezdetektől karjelzést, kilépést tanítunk a kutyának, akkor egyszerre két dolgot is elérünk 

a kutyánál: 200 m-ről is pontosan dolgozik, és rákényszerítjük arra, hogy mindig figyeljen minket, ne 

csak, ha ordítozunk! Kis gyakorlás után a kutya elfut a nyáj mögé és időnként kiáll a szélére, hogy lássa, 

mit kívánunk tőle, vagyis kikényszerítettük belőle a kontaktus létét! 
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Harc a birkával  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Esetenként előfordul az is, hogy egy vérmesebb kos kifordul a kutyára, s hadakozni kezd azzal. Ha 

ilyenkor a kutya felveszi a harcot és a birka nem fordul vissza a nyáj felé, a kutya begurul és még 

erőteljesebben hadakozik a birkával. A birkának pedig esze ágában nem lesz visszafordulni a nyájba 

addig, míg őt támadják, hiszen ösztönei azt diktálják: "ne fordíts hátat, ne tedd védtelenné magad a 

támadóval szemben!". A nyáj pedig ezalatt szépen elballag.  

Azonnal le kell állítanunk a kutyát, s lehívni a bátor birkáról, mert ezzel egyrészt a birka visszafordul a 

nyájba, másrészt a kutyát is rávezetjük, ha kimozdul és eltávolodik a harcos birkától, az előbb-utóbb 

visszamenekül a nyájába, s ezalatt sem kerül ki a figyelmünk alól a nyáj. Ezt a mozgást nevezzük 

"kimozgásnak". Ha ezeket kellő rendszerességgel így végezzük a kutyával, egy idő után olyan 

tapasztalatokra tesz szert, hogy nyugodtan rábízhatunk egy teljes nyájat, hiánytalanul visszahozza. 

 

Keresztezés, vagy iránytévesztés  

Irányba küldésnél nagyon gyakori hiba, hogy a kutya keresztez, vagyis a nyájhoz érve, azt nem a küldés 

irányából kerüli, hanem az ellenkező irányból, s ezt a gazda szó nélkül hagyja. Ha időben ezt nem 

korrigáljuk, még olyan is lehetséges, hogy mindig csak egy ugyanazon irányból lesz hajlandó kerülni a 

kutya. Ez nagy hiba, mert az amúgy is rossz irányba haladó birkákat még inkább a rossz irány fele 

készteti. 

Itt is a tettenérés működik, vagyis mikor látjuk, hogy a kutya a nyáj fele futva kezd áttérni a másik oldal 

felé, azonnal megállítjuk, s erőteljes mozdulatokkal, karlendítéssel, kilépéssel, esetleg - ha a kutya nem 

akarja érteni - irányba futással vesszük rá, hogy a jó irányból kerüljön. Ha ezt nagyon nem akarja érteni, 

legjobb, ha visszahívjuk magunkhoz és újra indítjuk. Ha sikerült a korrekció, nagyon dicsérjük meg. 

Utána még 3-szor, 4-szer ismételjük ugyanezt az irányt, míg meg nem érti, hogy mit várunk tőle. Ha 

megértette, rögtön utána próbálkozzunk a másik iránnyal is, hogy értse a kutya a két irány közötti 

különbséget. 
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Ezt a feladatsort időközönként, más feladatok után ismételjük meg, hogy kellően rögzülhessen a 

kutyában a megfelelő végrehajtás. Ha azonban nagyon nem megy, akkor menjünk a nyájhoz közelebb 

és onnét küldjük a kutyát újra. A távolságot csak akkor növelhetjük, ha az adott távolságból már 

megbízhatóan végrehajtja keresztezés nélkül a feladatot. 

 

Ha egyszer visszajön  ...! 

Tipikus kezdő kutyás hiba, mikor a kutya elmegy, nem akaródzik szófogadnia, a gazda pedig dühöng, 

mert a kutya kikerül az irányítása alól. Nagy nehezen visszahívja a kutyát, aki eleinte a csintalanság után 

boldogan szalad vissza. Mikor visszaér, a gazda keményen lefenyíti, gyakran el is veri. Ettől a 

cselekménysortól kialakul a kutyában egy ösztönös védekezési forma, hamar rájön, ha nem megy 

ilyenkor vissza, a gazdi nem tudja leszidni. A kutyák gondolkodásmódja más, mint az emberé, 

egyszerűbb. Messzemenőkig történő következtetésekre nem képes, egyszerű tapasztalás útján 

rögzülnek agyában a dolgok. Ezért két dolgot tehetünk ebben az esetben: vagy utána megyünk 

kutyánknak s a helyszínen kérjük őt számon, ahol a csintalanságot elkövette, vagy ha már visszajött, 

semmiképpen ne szidjuk le. Így legközelebb is számíthatunk arra, hogy visszajön. 

Néha előfordul, hogy a kutya annyira tudatában van annak, hogy ő irányít, hogy mikor gazdája 

sikertelen behívás után elindul a kutya felé, hogy elkapja, a kutya rohanni kezd előle. Ebből aztán 

nagyon mókás, birka körüli hajkurászás kerekedik ki, amit a kutya még élvez is, adott esetben még 

"jutalomjátéknak" is felfoghatja. Ez a pozitív élmény aztán hamar rögzül a kutyában, s ennél jobb 

játékot, mint az üldözősdi, el sem képzelhetne! Az sem megoldás, ha segédek üldözik el a nyájtól a 

kutyát, hogy visszamenjen végre a gazdihoz, mert ezzel kialakulhat egyfajta idegenekkel szembeni 

bizalmatlanság a kutyában, és nem fog rendesen dolgozni később, ha bárki -akár versenyen a bíró - 

tartózkodik a pályán, de olyan is előfordulhat, hogy jobban fog figyelni a segédre, mert őt fogja tisztelni 

a gazda helyett. Ez sem cél, hiszen a gazdával kell dolgozzon, nem mással.  

Ebből a helyzetből egyetlen kiút létezik, ha a kutya és gazda "lerendezik" egymás közt a rangsort. 

Felépítenek egy bizalomra épülő harmonikus kapcsolatot. Ez pedig egy hosszabb folyamat, de ennek 

hiányában sajnos a terelő munkában előrelépés nem várható. 

 

Erélytelenség  

Talán a leggyakoribb jelenség a mai kutyások között, hogy a kutyát családtagként kezelik, s ez számukra 

azt jelenti, hogy a kutyának nem parancsolnak, a kutyát kérik. Nos ez családi környezetben akár 

harmonikusan is működhet, azonban a jó ösztönű kutya viselkedése birka mellett rendkívüli módon 

megváltozik. Megváltoznak az erőviszonyok, hisz a kutya belekerül egy olyan közegbe, ahol 

egycsapásra ő lehet az úr, úgy uralhatja a jószágot, ahogy neki tetszik. Ha ekkor a gazda nem elég 

erélyes és engedi, hogy a kutya abszolút értékben irányítson, akkor az amúgy rendkívül illemtudó kis 

kedvenc egycsapásra kezelhetetlen, szófogadatlan kisördöggé változhat. Ez nem kívánatos a jószág 

mellett és a versenyből is kizárással jár. Ezért a gazdának is meg kell tanulnia, hogy a kutya érzelmi 

világa más léptékek szerint működik, tehát ha adott esetben a gazda keményen ráüvölt kutyájára, 

akkor az a kutya nem összetörik lelkileg, hanem felfogja a legitimációs viszonyokat: ráébred, valójában 

nem ő irányít ...  

Az erélytelenség nem csak a magabiztos, önfejű kutyáknál hátrány, hanem a bizonytalanoknál is. Ha a 

kutya nem elég bátor, nem mer közel menni a jószághoz, erélyes, határozott fellépéssel támogathatjuk 
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őt akciójában, s ha a kutya látja, hogy ez sikerrel végződik, könnyen felbátorodik. Ennek a jelenségnek 

az oka, hogy a kutyák szociális felépítése hierarchikus, nem pedig egyenlő társas kapcsolati viszony, 

mint az emberé. Ha mi nem építjük fel ezt a hierarchiát vele, vagyis hogy mi "fölötte" állunk, akkor 

ösztönösen felépíti ő maga leggyakrabban úgy, hogy ő áll fölül ... 

 

Futás  

Mikor a kutyát tanítjuk, hogy nyomatékosítsuk a parancsot, gyakran futnunk kell a kutyával együtt. Így 

a kutya nagyon hamar a cselekménysorból kitalálja, hogy mit is szeretnénk. Előfordul kevésbé 

ösztönzött kutyánál, hogy még később is futni kell, mert a kutyát egy-egy szag abban pillanatban 

jobban leköti, - vagy épp már unja az egészet - minthogy induljon parancsra, így önkéntelenül is 

futásnak ered a gazda, hogy megakadályozza a birkák rossz irányba mozgását. Ez a birkát még gyorsabb 

szaladásra bírja a kutyával együtt. Kevésbé gyakorlott kutyánál ennek az a vége, hogy a birkanyáj kifut 

a pályáról és elszalad. Így végig futni a pályát nem szép látvány, szűkebb akadályokat rohanva nem is 

lehet teljesíteni és azt is be kell látnunk, nálunk gyorsabbak a birkák... A cél pedig nem az, hogy mi 

tereljünk, hanem hogy a kutya dolgozzon.  

Ha kellően lelassítunk, esetleg megállunk, kisvártatva a birkák is lelassítanak, megállnak. 

 

A fent leírt módszer sok év tapasztalatára alapul, melyeket pumik tanításával, a terelés különböző 

helyszíneken különböző szituációkban, különböző birkafajtákkal történő gyakorlásával szereztem meg. 

Írásos anyag a magyar fajták tereléséről ezidáig nem állt rendelkezésre, ez az anyag pedig még 

kiforróban van. Folyamatosan frissítem, finomítom további tapasztalataimmal és egyéb fajtásoktól 

szerezett ismeretekkel, melyek puminál is hatékonyan működhetnek. Ezért szívesen fogadok bármely 

észrevételt, újabb tapasztalatot pumi terelőmunkájával kapcsolatosan, amely gazdagíthatja, javíthatja 

ezt az úttörő munkát, s remélhetőleg hozzájárulhat egy - a border colliéhoz hasonló - igényes magyar 

fajtás terelőkultúra kialakulásához. 
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3. A pumi terelő stílusának sajátosságai egyéb fajtákhoz 

viszonyítva 
 

A pumi és minden más terelő kutyafajta munkastílusát az évszázados szelekció, környezeti tényezők 

határozzák meg. Vagyis a világ terelőkutyái munkában alakultak ki. Területi sajátosságok, szokások, a 

tartott állatok természete határozták meg az adott területen, hogy mely kutyától mit vártak el, ezáltal 

az milyenné vált. Ez leginkább képesség beli szelekció volt, nem küllemre irányult.   

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Gyopár "Rigolya" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

3.1. Általánosságban 
 

Számos országban szilajon tartották a jószágokat, vagyis tavasszal kihajtották a legelőkre, s csak 

valamilyen nyájőrzésre alkalmas kutyát küldtek ki mellé, aki képes volt arra, hogy ne hagyja ott a nyájat, 

ne hajkurássza értelmetlenül, viszont minden idegent, embert és állatot távol tartson. Nem kellett 

folyamatos emberi felügyelet, a jószágok ellegeltek tavasztól őszig kint a mindentől távoli legelőkön. 

Sok helyen még kutya sem volt. Van ország, ahol lovasok hajtják a marhacsordákat, vagy szarvasokat, 

szarvasmarhát, de azért a legtöbb országban kutyákat használtak mindig is erre a célra. 

Angliában sajátos birkatartás folyt, óriási területek, egybefüggő legelők álltak rendelkezésre rengeteg 

birkával. Mikor ezek szétterültek, akár hektárnyi területet is elfoglaltak. A kisebb testű, gyorsabb 

mozgású terelőkutyának képesnek kellett lennie maradéktalanul összeszedni őket. Ehhez hatalmas 

íveket kellett befutniuk és gyorsnak lenniük, mégis a lehető legkevesebb stresszel kellett ez járjon, 

különben világgá rohantak a birkák, de az érzékenyebb fajták bizony a hirtelen jött stressztől el is 

pusztulhattak. 

Hasonló módon történt a legeltetés Franciaországban, Spanyolországban, és Ausztráliában is. 
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Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Magyarország különleges területi adottságokkal rendelkezik az egyéb országokhoz képest. Itt jellemző 

volt, hogy minden talp alattnyi területet felosztottak, megműveltek. Jellemző volt a keskeny sávokra 

osztás, az un. nadrágszíj parcella, minden néhány méter széles földsáv más-más tulajdonban volt. 

Ezeket keskeny utak, töltések, árterek, bokros-fás területek szabdalták. Itt sok esetben az állattartók 

nem is rendelkeztek saját legelővel, vagy csak olyan kevéssel, mely nem tudta volna eltartani állataikat. 

Ilyenkor több km-re lévő legelőket béreltek, ahová lábon kellett hajtani az állataikat minden nap. 

Keskeny utakon, földsávokon (un. nadrágszíj parcellákon) haladtak, lehetőleg a szomszéd területek 

károsítása nélkül. Itt nem volt lehetősége hatalmas ívű kifutásokra a kutyáknak, mert nem volt hely. 

Sokszor a lábak között kellett előre menni, és irányba fordítani, vagy megállítani a nyájat. Képesnek 

kellett lenni a kutyának szorosan az út mentén fekvő kukoricást is megvédeni a nyájtól, vagyis a birkák 

és a kukoricatábla közt kellett „járőröznie”, ide-oda mozognia, vagyis széleznie, hogy megakadályozza 

az állatok bemenetelét a táblába, azaz a kárba fordulást. Ezért a birkák is megszokták, hogy a kutya, ha 

közel van, akkor dolgozik. Szükség volt az olyan kutyára, amely szívesen dolgozik testközelből és nem 

tart a jószágtól. 

Ilyen terelőfajtánk három is akad, a puli, a pumi és a mudi. Mindhárom fajta képes a fent leírt munka 

végrehajtására, inkább csak árnyalatnyi különbségek vannak terelőstílusuk között, illetve 

tájegységenként volt más terelőkutya jellemző Magyarországon. 

A pulit leggyakrabban Hortobágy környékén lehetett látni, míg a pumi „őshazája” a Dunántúlon 

Somogy vidéke volt, a mudit pedig leginkább a délalföldi térségekben kedvelték. 

 

3.2. Hangadás 
 

A pumira könnyen rámondják, hogy ugatós fajta, pedig ez nem így van! Ugatásával csak nyomatékosítja 

akaratát a jószág fölött, ha kell! Az ugatást az egész nyáj hallja, álljon az akár 2000 állatból! Ezért nem 

volt kívánatos, ha a kutya minden akcióban ugatott, mert fölöslegesen idegesítette a nyájat, a 
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parancsokat pedig ugatása miatt meg se hallotta. Ha viszont karámban volt, vagy ellenszegült némely 

birka, marha, akkor bizony ugatással sokat elért! Az állandóan ugató kutyát régen sem szerették a 

gazdák, kiselejtezték, ha nem tudták rávenni, hogy ne ugasson mindig. A pumi megtanítható arra, hogy 

parancsra ugasson, számos helyen éltek-élnek ezzel a lehetőséggel. Mikor látják, hogy a kutya 

nehezebben lesz úrrá egy helyzeten, akkor ugattatják is, ha ösztönösen nem ugat. Vagy bizonyos 

helyzetekben nem engedik nagyon közel a jószághoz, mert az nagyon ijedős, vagy sok a kis bárány 

köztük, és félő, hogy letaposnák őket a nagyok a nagy tülekedésben, ekkor a kutyát távolabb 

megállítják, és csak ugattatják. 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Ez a hangadás bőven elég arra, hogy a birkák szép lassan a kívánt szűk helyre menjenek anélkül, hogy 

letaposnák egymást. A jó ösztönű pumi pontosan tudta, mikor kell ugatással segítenie a nyáj mozgását. 

 

Ez border collie esetén egész másképp fest: a collie nem ugat. Lassú, becserkésző mozgással közelít, és 

erős tekintetével bámulja a jószágot. Nem megy közel, csak éppen addig, amíg a birka úgy nem kezd 

viselkedni, ahogy ő szeretné. Ha a birka rossz irányba mozdulna, azonnal ő is irányba mozdulással 

reagál. A kutya teljességgel a szemkontaktusra törekszik. Amikor már érzi, hogy az állat észrevette őt, 

akkor finom mozgásával próbálja azt a jó irányba terelni. A jószág közvetlen közelébe nem megy, 

jellemzően nem fogós kutya. Testméretével, mozgásával éri el a birkánál, amit akar. 

 

3.3. Távolságtartás, fogás 
 

A pumi terelőstílusa támadva terelő, böködve szökdécselő, ijesztgető. Ha nehézségbe ütközik, 

ugatással érvényesíti akaratát a jószág felett. Gyakran csipked is, ha nem elég az ugatás. Nem 

kívánatos, ha tép vagy keményen harap, de a gyapjú cibálás illetve figyelmeztető csipkedés - melynek 

nem marad a jószágon nyoma -, megengedett, sőt a legtöbb juhászatban – ismervén a keményebb 

birkafajták durva fellépését – követelmény is volt a terelőkutyától, hogy „fogjon”. Különben vérmesebb 

birka (anyabirka, vagy keményebb kos) nem vette komolyan, kitámadott a kutyára, de sokszor még a 

gazdára is. Ha ilyenkor a kutya elszaladt és nem volt a helyzet magaslatán, az bizony gyenge kutyának 
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számított. Természetesen az indokolatlan fogásokat sehol nem szerették, de ezekben a kemény 

helyzetekben bizony elvárták a kutyától, hogy ne ijedjen meg, hanem tegye helyre bátran ezt a dolgot. 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Azok számítottak jó kutyának, akik ugyan fogtak, ha kellett, de sérülést nem okoztak, és olyan, nagyon 

érzékeny pontokat elkerültek, mint pl. az állatok tőgye, lágyéka. A jó kutya ösztönösen tudta, hol nem 

okoz sérülést, mégis erősítheti pozícióját a jószág fölött. 

Ilyen ösztönös viselkedés pl. a nyájból kiforduló birkára adott reakció. A kívánatos az, ha a kutya nem 

áll le szemtől szemben a kiforduló egyeddel harcolni, hanem ide-oda kitér előle, ezzel forgatva vissza 

a nyáj felé a támadékony állatot. Ha a kutya leáll harcolni a kitörő jószággal, akkor az ösztönösen nem 

fog hátat fordítani a kutyának, a kutya figyelmét leköti, így a falka simán elsétál és kikerül a kutya 

hatóköréből. 

Vagy ilyen ösztönös viselkedés, hogy addig hergeli szemből a szarvasmarhát, míg az lehajol, ingatni 

kezdi fejét szarvalási szándékkal, mire a kutya villámgyorsan belecsíp az állat orrnyergébe. Ennek 

nyoma nem marad, de oly fájdalmas az állat számára, hogy egy életre megjegyzi, ki az úr! 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti" | Fotó: Menyhárt Krisztina 
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A pumi ezekkel az „eszközökkel” egészítette ki viszonylag kis méretét. Minél távolabb volt a birkától, 

annál kevésbé tudta ellenőrzése alatt tartani a falkát. Néhány méter után el is veszíti a kontaktust 

velük. Ha úgy érzi, közbe kell lépnie, azonnal megindul a nyáj felé és ösztönösen körbefutja őket 

testközelből, míg össze nem állnak. A kilógókat meg is csipkedi, vagy rájuk ugat. Rendkívül könnyű 

csontozata és szikár izomzata villámgyors irányváltoztatásokra teszi képessé őt, így szinte lehetetlen 

felrúgni egy-egy csípés után. 

Szűk karámmunkánál pl. gyakorta előfordul, hogy a pumi a birkalábak között halad előre, a nyáj elejére, 

hogy megoldja a szorult helyzetet. Ugyanezt egy ausztrál kelpie pl. a birkák hátán szaladva oldja meg, 

ugyanúgy, ahogy a Hortobágyon újabban kialakult terelő kutya is, a sinka. A border nem szívesen 

tuszakodik birkalábak közé. 

  

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Hajdú D. András 

 

A collie ösztönösen távolságot tart, ez Angliában honos érzékenyebb birkafajtáknál illetve a 

nehezebben mozgó húsbirkáknál jól működik, azonban az itthon honos szilajabb, keményebb, ádázabb 

és gyors mozgású birkafajtáknál, szürkemarhánál, disznóknál nem. Hamar megtanulják, hogy ez a kutya 

nem „veszélyes” rájuk nézve, hiszen nem jön közel. Azok a falkában beljebb lévő állatok, akik pedig 

nem is láthatják a kutyát, észre sem veszik, hogy van egy csendes, lopakodó valaki a közelben. 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka "Fruti" | Fotó: Menyhárt Krisztina 
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Ez a fajta, több méteres ösztönös távolságtartás pedig igen kellemetlen lehet egy szűk nadrágszíj 

parcellán való áthajtáskor, vagy akár szűk karámban való leválogatáskor. Ha ilyen szorult helyzetekben 

a border mégis fogásra vetemedik, akkor alkatánál fogva nem lesz elég gyors ahhoz, hogy fel ne rúgják. 

 

A pumi kedvét viszont teljesen elveszi az, ha nem engedik a birka közvetlen közelébe, csak pár méterre 

tőle. Az angol stílusú kiképzési módszer ezért pillanatok alatt tönkre teszi a pumi terelő kedvét. Vagyis 

ha beáll a kiképző, vagy gazda a birka és a pumi közé és folyamatosan zavarja el attól, illetve így próbálja 

rávenni a pumit arra, hogy távolságot tartson, akkor a puminak hamar elmegy a kedve az egésztől, 

hiszen pont azokat az eszközöket veszik el tőle, melyekkel ő világ életében ösztönösen dolgozni tudott 

önállóan volt képes összetett feladatok megoldására! 

 

3.4. Kapcsolat 
 

A pumi elsősorban a gazdájával áll kapcsolatban. Mondják is rá, hogy „egygazdás”. Ez azt jelenti, hogy 

a munkában az ő motivációja sokkal inkább a gazda, akivel megfelelő alá-fölérendeltségi viszonyban 

áll, mintsem a jószág és a munka. A pumit megfelelésvágya és tettrekészsége hajtja, vagyis nagyon 

szívesen dolgozik a gazdának, ha őt ezzel elégedetté teheti. Egyfolytában a gazda parancsait lesi. 

Nagyon jó a helyzetfelismerő képessége és döntési készsége, ezért összetett feladatokat is kiválóan 

megold önállóan. Döntéseit mindig igyekszik úgy hozni, hogy az a gazda akarata szerint legyen. 

Akárkinek pedig nem is dolgozik, hiába tudja, mit kellene tennie. 

Nem lehet egyedül hagyni a birkával sem naphosszat kinn a legelőn, mert bejön a gazda után. A magyar 

gazda nem szerette soha, ha a kutya nem volt kéznél minden pillanatban, mert bármikor 

előfordulhatott a nyáj ráfordul a szomszéd földjére! Ha akkor épp nem tartózkodott a közelben a kutya, 

akkor bizony hatalmas kárt okozhatott a nyáj. Ezért addig ment a gazda, míg olyan kutyát nem hozott, 

aki mindig ott volt lábnál, avagy „kéznél”. Nem foglalkozott a kutya folyamatos fegyelmezésével. Vagy 

tudta ezt a kutya magától is, vagy ment a háztól! Kemény szelekció volt ez. 

A puminak nem büntetés, ha nem terelhet. A puminak az igazi büntetés a gazda haragja, a jó kapcsolat 

hiánya, vagy az állandó fegyelmezés, aprólékos parancsolgatás, ahol nincs semmiféle önállósága. Ezt ő 

nem szereti. Nagyon hasonlít a szabadon követés feladatához ez, ahol egy németjuhász kiválóan 

megtanítható arra, hogy gazdája bal oldalán úgy sétáljon, hogy feje mindig gazdája térdvonalában 

legyen. Ezt a pumi nehezen tanulja meg, viszont a szabadon követés ösztönös cselekvés nála, tanítani 

sem kell rá. Gazdája háta mögött „kiflizve” – azaz ide-oda kerülgetve halad. Gazdájáért - ha jó a 

kapcsolatuk -, az életét adja. Érzékenyen reagál a gazda hangulati hullámzásaira is.  

A border collie ezzel szemben a gyökeres ellentéte a puminak. Ő nagyon erős kontaktusban áll a 

birkával, és jellemző rá, hogy bárkinek dolgozik, aki a megfelelő parancsokat ismeri és képes őt 

irányítani. Őt akár ott is lehet hagyni egy nyájjal, mert képes naphosszat le nem venni a szemét a 

nyájról. A border jól fegyelmezhető a munka megvonásával. Számára nagy büntetés, ha nem 

dolgozhat. A bordert az irányíthatóság mellett sokkal inkább arra kell megtanítani, hogy képes legyen 

otthagyni a nyájat, ha épp nem kell dolgozni. Ilyen értelemben munkamániás. A pumi magától 

otthagyja a nyájat, ha a gazda elindul hazafelé. Egyedül csak addig dolgozik a nyáj mellett, míg végre 

nem hajtotta a tőle megkívánt összetett feladatot. Pl. egy távoli, több km-re lévő legelőről képes 
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egyedül is hazahajtani a nyájat, ha ez jól ismert terepen történik jól ismert falkával és körülmények 

között! 

 

3.5. Kerítő ösztön, balanszolás 
 

Bizonyos terelőfajtáknál használatos fogalom a balanszolás. Ez ösztönös viselkedést jelent. A kutya a 

gazdához képest ösztönösen átmegy a nyáj túloldalára és elkezdi rágyűjteni, ráhajtani a gazdára azokat. 

Ha kimozdulnak a gazda irányából, a kutya önkéntelenül is úgy mozdul, hogy visszatolja őket a gazda 

irányába. Balanszol, vagyis egyensúlyoz. Ez a border collie-ra és az ausztrál kelpie-re olyannyira 

jellemző, hogy a legtöbb kutya már az első, birkával való találkozásakor belekezd a balanszolásba. Ha 

a gazda helyet változtat, ösztönösen fordítja rá a kutya a jószágokat. Némelyik szakirodalom szerint ez 

elfojtott vadászösztön, ahol a gazda a vezér, aki rendelkezik a nyáj fölött, az ő feladata a vadászat során 

az ölés, a többi falkatagé pedig a vezér "kezére játszás". Ennek a letisztult, kifinomodott változata 

állítólag ez az ösztönös viselkedés: a gazda kezére játsza a nyájat. 

A border akkor sem veszi le a szemét a birkáról, ha az már áll. Nem szívesen hagyja őket ott. 

Folyamatosan szemmel tartja, amíg csak lehet. 

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya "Porzsák" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Puminál nincs ennyire erősen jelen ez az ösztön, habár kétségkívül megfigyelhető, de egy kicsit más 

formában! Nem úgy, hogy a gazdára gyűjt és ráhajt, hanem olyan formán, melyre ősi elnevezésünk is 

utal: kerítő ösztön. Vagyis a kutya önállóan és ösztönösen megkerüli, körbefutkossa a nyájat és a kilógó 

egyedeket visszateszi a falkába. Kerít. Sokszor látványos ez, mert a birkák elkezdenek a nyáj 

középpontja körül forogni, maga a nyáj azonban egyhelyben marad. Ezt úgy is hívják, hogy megtartás. 

Vagyis nem engedi elszökni az állatokat, megtartja őket, míg el nem hangzik valamiféle egyéb parancs. 

Kerítése közben nem számít, hol áll a gazda, nem ahhoz képest dolgozik, mint a border. Persze ezt sem 

csinálja állandóan, csak amíg összeállnak a jószágok egy kupacba, ha már nem nagyon próbálnak 
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szökni, kitörni, ott is hagyja őket. Csak addig érdekli a jószág, míg mozog. Álló birka kevésbbé motiválja 

őt. 

Miután ez a kerítő ösztön és balansz ösztön nem olyan erős nála, ezért nagyon könnyen rávehető a 

hajtásra is, azaz bármely irányból gazdától függetlenül képes tolni a nyájat. 

 

3.6. Fojtott agresszió 
 

Ez a fogalom nagyon jól használható pumi esetén. Ez nem jelent mást, mint hogy a kutya agresszió, 

keménység jeleit mutatja kifelé, határozott, ellentmondást nem tűrő fellépésű,  azonban pontosan 

tudja, hol kell megállni.  Vagyis a kívülről úgy tűnik, mintha szét akarná tépni áldozatát, közben pedig 

csak egy finom jelzésértékű csípést enged meg, mert valójában sérülést nem akar okozni. Egyszerűen 

csak el szeretné hitetni ellenfelével, hogy ő az erősebb. Az egészséges ösztönű puminál ez nagyon jelen 

van: csak meg kell figyelnünk támadva terelő, böködve szökdécselő, ijesztgető harcmodorát.  

 

Vöröskői-Kondacsipkedő Ingyom-Bingyom | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

Néhány országban már beépítették a tenyésztésbe vonandó, hasonló jellegű pásztorkutyák fajtára 

jellemző viselkedési tesztjébe a fojtott agresszió mértékét is, s ha nem határozott fellépésű a kutya, 

vagy túlzott agresszivitást mutat, akkor azt szigorúan leminősítik.   

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Pl. azt, hogy a 100 kilós kost bizony megcibálja, ha nem úgy viselkedik az, ahogy kellene, a két hónapos 

kisbárányhoz viszont nem nyúl, csak bökdösi orrával, ha az nem tartja a nyáj tempóját. Ugyanezt teszi 

a sánta, öreg állattal is, csak csipkedi, ezzel bírja gyorsabb tempóra, hogy az ne maradhasson le. Ha a 

kutya bedurvul és nekiáll tépni a lemaradozó állatokat, akkor az a kutya agresszív, képes megölni is egy 

ilyen állatot, ezért ez már nem fojtott agresszióról beszélünk. Nem lehet rábízni önállóan az állatokat, 

mert elveszítheti kontrollját és bizony ilyen esetekben végezhet is a jószággal, megbízhatatlan. Ez nem 

kívánatos keménység, az ilyen kutyákat is durván kiszelektálták régen.  
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A border collie-nál semmiféle agresszió, harapás nem megengedett, ugyanúgy, ahogy az ugatás sem. 

Ezért a fogós, ugatós, csipkedős, ugrabugrálós bordereket kiszelektálták a munkából.  Így náluk nem 

igazán beszélhetünk a fojtott agresszió fogalmáról sem. 

 

Honvédhegyi-Rackaőrző Komisz "Pac" | Fotó: Menyhárt Krisztina 

 

 

Összességében kijelenthetjük, hogy a magyar terelő kutyák a világ terelőkutyáihoz képest speciális 

szelekción estek át, ehhez mérten képzésük is egyedi, máshogy kell felépíteni egy jó terelőkutyát, mint 

az egyéb külföldi fajtáknál. Ilyen képzési eljárás olvasható a pumi tanítása c. részben. 
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4. Birkaismeret 
 

Birkáról általában  

A birka a szarvasmarha félék családjának juh alakúak alcsaládjába tartozik. Egyik legrégibb és 

legelterjedtebb háziállatunk. Kb. 10 ezer éve háziasítottuk. Az ősök 

különbözősége - az eltérő helyek, időjárási körülmények, 

fajtakeveredések, keresztezések, stb. - fajták százait alakította ki. Mi a 

versenyeken leggyakrabban a merinó fajtacsoport, vagy a hazai őshonos 

racka egyedeivel találkozhatunk. 

 

A juh "követő" típusba tartozó társas faj. 

Születésük utáni első órától, amikor járni kezdenek a bárányok nagy 

mozgó tárgy - általában anyjuk - felé mozdulnak és követik azokat. Még a 

kifejlett állatok is követik azokat az embereket, akik báránykorukban 

etették őket.  

 

A juhok legalább egy másik állattal vizuális kapcsolatot tartanak fenn. Ha ezt a kapcsolatot elveszítik, 

azonnal megpróbálják helyreállítani azt. Ha ez nem lehetséges, 

hangosan bégetnek és erősen próbálnak más juhokhoz csatlakozni. Egy 

külön rekesztett juh nekimehet az embernek, sőt akár felborítja azt aki 

elválasztja a nyájtól, ezért jobb folyamatosan figyelni őket. Célszerű 

csoportosan tartani a juhokat vagy úgy, hogy lássák egymást, így az 

elszigeteltség nem ingerli azokat.  

 

A körbekerített területen tartott juhok megtanulják, hogyan reagáljanak a 

kutyára. A terelési módszerhez nem szoktatott állatok ezzel szemben 

szétszélednek, amikor kutyával próbálják őket összeterelni. Az egy 

csoportba verődött juhok megpróbálnak egy minimális távolságot 

(menekülési távolság) tartani a kutyától és ennek megfelelően reagálnak a kutya közeledtére. A 

menekülési távolságot egyetlen juh és a csoport együtt is tartja. Amikor nem tudnak elmenekülni, 

számítani lehet arra, hogy szembe fordulnak a kutyával vagy elfutnak mellette, hogy elkerüljék a 

bekerítettséget.  

 

A juh nem ugyanúgy érzékeli a környezetét, mint az ember. A szemük a 

fej oldalán helyezkedik el, így majdnem belátják a körülöttük lévő az 

egész teret anélkül, hogy fejüket elfordítanák. Hátul kb. 30 fokos 

"holtterük" van. A juhoknak szűkebb a mélységérzékelést elősegítő 

háromdimenziós látóterük, mint az embereké. Két oldalt nincs 

mélységérzékelésük, ott csak egy-egy szemükkel érzékelnek. Ezzel 

magyarázható, hogy ha oldalsó látóterükben hirtelen idegen tárgyak jelennek meg, azok megijesztik 
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őket. Eredeténél fogva a juh préda faj a ezért állandóan figyeli a környezetét, a leselkedő veszélyekre 

tekintettel és így nagy látószögű látása nagyon fontos. 

Míg egy mozgó kutyára már akár 1000 m távolságból is reagálnak, addig egy mozdulatlanra nem 

reagálnak, mivel azt nem látják olyan részleteiben, mint az ember. 

 

Amint azt korábban említettük, a házijuh a kutya és ember közelségének 

hatására csoportba verődik. Ha ez megtörtént, akkor könnyebb terelni őket. 

Sokkal könnyebb egy nyájat mozgatni, mint néhány juhot attól elkülöníteni. 

Azonban egy jól idomított kutya, vagy két személy megkönnyítheti az 

elkülönítésüket. Gyakran könnyebb az egész nyájat karámba terelni, akkor is 

amikor csak néhány juhra van szükség.  

A juhot könnyű kutyával vagy emberrel terelni, amiatt, hogy a juhok a 

"menekülési" távolságot próbáljuk tartani. A kutya vagy az ember helyzete, 

testtartása, mozgása és hangja mind befolyásolják a juh reakcióját. Meleg időben érdemesebb a 

munkát korán elkezdeni és a nap hűvösebb időszakában végezni, mivel a juhval könnyebb ilyenkor 

dolgozni, nem beszélve arról, hogy ez jobb a terelők számára is. Ahhoz, hogy a kutyák legjobb 

teljesítményüket nyújtsák, a legjobb munkát végezzék idomítani, rendszeresen dolgoztatni és 

állandóan irányítani kell őket. 

Nagy veszélye van a torlódásnak, amikor a nyájat egy szűk résen, pl. a szakaszolt legeltetés esetén a 

kapun hajtják keresztül. A kockázat lecsökkenthető az alábbiakkal:  

- engedjük a juhokat saját ütemükben haladni  

- használjuk ki a domborzati viszonyokat  

- egy személyt állítsunk az áthajtó réshez, hogy megakadályozza a torlódást  

- körültekintőbbnek kell lennünk akkor, ha a terelési útvonalat folyó, csatorna, kapu vagy más 

szűk hely keresztezi.  

Amikor a nyájat egy kapuhoz tereltük, akkor az olyan stresszhatásokat, 

amit a kutya és a zaj okoz, meg kell szüntetni. Szükséges, hogy lássa a 

birka, hogy merre megy. Az, hogy milyen könnyű vagy nehéz a karámba 

terelni az állatokat, nagyban függ a kerítések, a kapuk, az utak 

elhelyezésétől. Legjobb, ha nem kell hirtelen irányt változtatni, ezért a 

sarkokat le kell kerekíteni. 

Amikor a nyájat egy kis helyre akarjuk beterelni, a legjobb a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni a 

ráhajtást. A ráhajtásnak azonban az első alkalommal sikerülnie kell, mivel ha a juh hátrafelé kitör, 

nehezebb lesz visszaterelni. Könnyebb beterelni őket, ha legalább 3 m-es területet belátnak terelési 

ponttól. Egyszerűbb a terelés, ha csapkodunk, vagy zajt keltünk erről a helyről. Hatékony, olcsó és 

állatkímélő lenne a hangjelzők használata a nyáj mögött haladva. Azonban, ha ezeket gyakran 

használjuk az állatok hozzászoknak. Amikor túl nagy a stresszhatás, a juhok összepréselődnek, egymás 

hátára másznak, ami megzavarhatja a réseken keresztüli gördülékeny haladást. Amikor megindult a 

juhok áramlása, vissza kell fogni a hajtást és engedni kell őket, hogy "menjenek mint a birkák". 
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Amikor a birkákat közúton tereljük, fokozott figyelemmel, a forgalmat 

leállítva végezzük. A nyáj mögött tapasztaltabb embernek kell haladnia, 

hogy minél hatékonyabban és pontosabban segítse az átkelést.  

Mivel a birka "követő" állat, természetesen követni fogja a többieket. Az 

embert is követi, ha ehhez szoktattuk. Sok esetben ez a módszer nagy 

tenyészetekben öreg, betanított vezető ürük alkalmazásával hatékony. 

 

A juh mozgására jellemző, hogy  

- gyorsabban mozog sík terepen, mint hegynek fel, és dombra fel 

gyorsabban mozog, mint dombról le.  

- általában megáll és felméri a környezet változásait, amikor egy 

mozgó csoport elé ér.  

- megállás után rögtön lenéz a földre, ha elegendő hely van a feje mozgatásához  

- visszafordul a mélyedés széléről  

- felágaskodik, amikor látja, hogy mélyedés van alatta.  

- zsákutcában megáll, megfordul, és kb 3 m-re visszahúzódik annak végétől.  

- nem hajlandó olyan vízbe belemenni, amely mély, vagy nem tudja annak mélységét,  

- menekülés közben megpróbálnak bepréselődni testüknél szűkebb résekbe is. 

- nem szívesen megy át olyan, számára ismeretlen szűk akadályon, melynek nem látja a végét. 

Alapvetően menekülési utat keres, mikor a kutya ilyen helyre betereli, s ha ezt nem látja, akkor inkább 

be sem megy. 

 

További információk terelés képzésről, terelő videók és a fenti anyag angol nyelven bővebben is a 

www.kondacsipkedo.hu oldalon! 
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