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Komoly veszélyt jelent a védett ragado-
zókra, a vadfajokra, a vadász- és terelő-
kutyákra, de akár az emberekre is az a 
közelmúltban elharapódzott orvvadá-
szati módszer, amely során az elköve-
tők mérgezett csalétkeket helyeznek ki 
egyes ragadozó vagy dögevő életmódú 
fajok elpusztítására. Az elmúlt években 
több mint 1000 védett és fokozottan vé-
dett madár mérgezett teteme került elő, 
nagyrészt a szándékosan elkövetett raga-
dozómérgezések következtében. A valós 
pusztulás minden bizonnyal a megtalált 
mennyiségnek a többszöröse, hiszen az 
ilyen esetek nagy részéről sosem értesül-
nek a természetvédelemi szakemberek, 
így az esetek többségében esélye sincs 
cselekedni az illetékes hatóságnak. Ezek 
a nemzetközi szinten is kirívó természet-
károsítási esetek talán legkomolyabban a 
több évtizedes természetvédelmi munka 
eredményeként stabilizálódott hazai par-
lagisas-állományt veszélyeztetik. Ebből 

kifolyólag „A parlagi sas védelme Ma-
gyarországon” (LIFE10NAT/H/019) el-
nevezésű LIFE-projekt keretében együtt-
működő természetvédelmi, vadászati és 
rendvédelmi szervezetek fő célja az ilyen 
esetek megelőzése, illetve a már megtör-
tént esetek feltárása és az elkövetők fele-
lősségre vonása. 

A projekt keretében, a hagyomá-
nyos terepi ellenőrzések mellett, 2013 
őszétől elkezdődött a speciálisan erre a 
célra kiképzett méreg- és tetemkereső 
kutyás egység járőrözése a sasok ismert 
territóriumain, megtelepedési helyein, 
valamint a korábbi mérgezéses esetek 
helyszínein, hogy az elpusztult mada-
rakat, illetve a mérgezett csalétkeket még 
nagyobb eséllyel megtaláljuk. A terepi 
ellenőrzések mellett fontos feladat a 
rendőrségi nyomozások segítése, a mér-
gezésekhez használt betiltott vegyszerek 
megtalálása a házkutatások, gépjármű-
vek átvizsgálása során.

Külföldi példa

A kutyával történő ellenőrzéseket Spa-
nyolországban és Olaszországban több 
éve sikerrel alkalmazzák a mérgezéses 
esetek felderítése és visszaszorítása cél-
jából, azonban hazánkban és a környező 
országokban ez az első ilyen kezdemé-
nyezés. Mindkét országban a fő prob-
lémát a bizonyos haszonállatok védel-
mében a védett nagyragadozók elleni 
illegális fellépések jelentik, melyek során 
számtalan védett ragadozó, így sas- és 
keselyűfajok, medvék és farkasok is ál-
dozatul esnek.

Spanyolországban 18, míg Olaszor-
szágban 5 méreg- és tetemkereső kutya 
teljesít szolgálatot, mely képzett ebek 
az évek során több ezer tetemet és mér-
gezett csalétket derítettek fel, segítve a 
hatóságok munkáját az elkövetők kézre 
kerítésében és felelősségre vonásában. 
Az elért sikerek felkeltették más európai 
országok figyelmét is. A közép-európai 
régióból hazánk követte elsőként az il-
legális mérgezések elleni fellépésnek ezt 
az eredményes módját.

Kutyák a természetvédelemben

A kutyák képesek bármilyen olyan 
anyagot, tárgyat vagy élőlényt meg-
találni, amihez megfelelő szagot lehet 
társítani. Ez rengeteg, eddig kiakná-
zatlan lehetőséget rejthet a jövőben az 
élet bármely területén, így a természet-
védelemben is.

Az Amerikai Egyesült Államokban 
már hosszú ideje felismerték a kutyák-
ban rejlő lehetőségeket a természetvé-
delmi munkák segítésére. A veszélyez-
tetett, csökkenőben lévő, valamint az 

agresszívan terjedő inváziós fajok egye-
deinek felkutatásában nagy szerepe van 
a speciálisan kiképzett kutyás egységek-
nek, melyek zavarás nélkül képesek nagy 
kiterjedésű, nehezen járható területeket 
átkutatni. A kutyák egyik fő feladata a 
rejtett vagy éjszakai életmódot folytató 
fajok vizsgálatához szükséges DNS-min-
tavételi anyagok, mint például az ürülék 
vagy a szőr megtalálása, melyek vizsgá-
latából komplex képet lehet kapni egy 
adott faj egyedének mozgásáról, ivari 
megoszlásáról, állományának nagysá-
gáról, táplálkozási szokásairól vagy akár 
az egészségi állapotáról is. A mintavételi 
anyagok mellett az élő és holt állatok, 
valamint növények megtalálása is fon-
tos feladat. 

Az amerikai kutyás egységek nem-
zetközi szinten is nagy sikereket értek 
el. A Cross folyó menti gorilla (Gorilla 
gorilla diehli) természetvédelmi szem-
pontból kritikusan veszélyeztetett alfaj. 
Jelenlegi becsült egyedszáma 250 pél-
dány, így a világ egyik legritkább főem-
lőse, amely a Nigéria délkeleti és Kame-
run nyugati részén fekvő esőerdőkben 
él. A kutyáknak a gorillák hullatékának 
és pihenőhelyeinek felderítésével nagy 
szerepe van a faj fennmaradásához 
szükséges védelmi munkálatok kidol-
gozásában és végrehajtásában. A kutyák 
nem csak a gorillák megóvásában ját-
szanak fontos szerepet. Afrikában a ge-
párd (Acinonyx jubatus) és a vadkutyák 
(Lycaon pictus), Amerikában a vipera-
gyík (Heloderma suspectum), a kalifor-
niai üregteknős (Gopherus agassizii) és 
a kitróka (Vulpes macrotis) kutatásából 
is kiveszik a részüket, hogy csupán né-
hány példát említsünk.

Nemcsak a ritka veszélyeztetett fajok 
miatt lehet szükség a keresőkutyákra. 

kutyás felderítő egység a HELICON projektben

Falco

a méregkereső
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A Hawaii-szigeteken előforduló, más 
csigákkal táplálkozó afrikai szárazföldi 
csiga, az Euglandia rosea eredetileg a 
kártékony csigák visszaszorítására szán-
dékosan lett oda betelepítve. Azonban 
néhány év alatt annyira elszaporodott, 
hogy az őshonos csigafajok nagy része 
a kipusztulás szélére került, így jelenleg 
kutyák segítségével próbálják begyűjte-
ni a rendkívüli károkat okozó jövevény 
csigákat.

A kutya szaglása

A kutya számára a világ szagképek soka-
ságából áll. Szaglásuk segítségével győ-
ződnek meg az élelem fogyaszthatóságá-
ról, a zsákmányállatok hollétéről, a faj és 
fajtatársak tartózkodási helyéről, mozgá-
sáról, élettani állapotáról, továbbá a szag 
segíti területük határainak megjelölését. 
A kémiai kommunikáció lehetővé teszi, 
hogy az állatok speciális kémiai vegyü-
leteket termeljenek és bocsássanak ki, s 
ezek révén kódolás nélkül hírt és infor-
mációt adjanak át a másik állat számára. 
Mindezek bizonyítják a kutyák szagló-
szervének kimagasló minőségét, amit 
legegyszerűbben azzal a példával lehet 
érzékelhetővé tenni, hogy egy átlagos 
embernek az orrában a nyálkahártyán 
mintegy ötmillió szagérzékelő sejt van, 
egy átlagos kutyának pedig kétszázmil-
lió. Ebből adódóan a kutya agyának az a 
része, amelyik az orron keresztül beszí-
vott illatanyag elemzését végzi, szintén 
sokkal fejlettebb, és gyorsabban dolgo-
zik, mint az emberi agynak ugyanezzel 
a feladattal foglalkozó része. Egy német 
juhászkutya szaglómezejének mérete – 
amelyben szagélményeit rendszerezi és 
elraktározza – hozzávetőleg 225 cm², 

míg az emberé mindössze 25 cm². A só 
például az ember számára szagtalan, a 
kutya viszont tíz liter vízben feloldott 
csipetnyi sót is érzékel.

A kutyák orrának anatómiai formája és 
kialakítása a legtöbb esetben olyan, hogy 
a kilélegzett levegő oldalirányba távozik, 
ezért a következő belégzéskor vissza-
kerülő levegőben csak 3–5% arányban 
van benne a korábban kifújt, elhasznált 
és illatanyag-összetételét tekintve már 
kielemzett levegő. Ennek köszönhetően 
minden egyes belégzéskor, szimatolás-
kor – ami gyakorlatilag egy kémiai la-
boratórium mintavételének és az azt 
követő nagyon gyors elemzésnek felel 
meg – mindig új és friss mintaanyagot 
szippant be a kutya. Az összehasonlítás, 
az állat agyában bekövetkező kiértékelés 
tehát sokkal hatékonyabb tud lenni, mint 
az ember esetében, ha valamit szagol. 
Orruk köztudottan nedves, ez elősegíti 
a szaganyag érzékelését és továbbítását 
az orrnyálkahártyához, amely az orrban 
található vékony csontlemezkék felületét 
borítja. Ezen a tekervényes lemezfelüle-
ten megtapad az illatanyag, és ez indítja 
az ingert az agy szaglóközpontjába.

A gáznemű anyagok hatását az orr-
üregben lévő szaglószerv veszi fel. Az 
orrjáratok nyálkahártyájában, az orrüreg 
felső részében vannak az ún. szaglósej-
tek, amelyekben a szaglóideg rostjai vég-
ződnek. A szaglás ingerei kizárólag gáz-
nemű anyagok. Amennyiben az orrba 
folyadék kerül, az nem kelt szaglóérzetet 
még akkor sem, ha egyébként erős szaga 
van. A szaglás annyiban tér el a hallástól 
és a látástól, hogy bizonyos tevékeny-
séghez kötött: azaz általában csak léleg-
zéskor érzünk szagot. A szagérzékelést 
fokozott ütemű belélegzéssel a kutya 
fokozni is tudja (szimatolás).

A hallási vagy látási ingerekkel el-
lentétben a szaginger sokkal kevésbé 
ellenőrizhető és szabályozható, követ-
kezésképpen sem mennyiségileg, sem 
minőségileg nem definiálható ponto-
san. A szaglás tanulmányozásával együtt 
járó nehézségekhez ráadásul hozzájárul, 
hogy rendkívüli finomságának tökéletes 
felmérése gyakorlatilag lehetetlen. Egy 
neves kutató mondta: „úgy beszélünk a 
kutya szaglásáról, ahogyan a színvak be-
szél a színekről”. 

Tény az, hogy a kutyák szaglóérzéke 
rendkívül fejlett, és nehéz lenne előre 
megjósolni, hogy ezt a képességet az 
ember mennyire fejlesztheti, és meddig 
módosíthatja. A kutya tehát a világot az 
orrán át „látja”. Sétáltatás közben úgyszól-
ván újságot olvas, televíziót néz – vagyis 
megteremti sajátos világképét. S ez a világ 

annál izgatóbb számára, minél több újabb 
és újabb szaggal találkozik.

 

Alkalmas kutyafajták

A keresőmunkára leginkább azok a 
kutyafajták alkalmasak, amelyek minél 
hosszabb ideje és minél sokrétűbb 
munkakapcsolatban élnek az emberrel. 
Elsősorban a klasszikus munkakutya-
fajtákat (német juhászkutya, malinois) 
vagy vadászkutyákat (labrador, golden 
retriever, vizsla) szokták alkalmazni, de 
akár keverék kutyákkal is lehet nagyon 
jó eredményeket elérni. A legfontosabb 
tulajdonság a zsákmányszerző ösz-
tön alapvető megléte, a játékos hajlam. 
Fontos a jó pszichikai adottság, a kutya 
legyen nyitott a külvilág felé, ne legyen 
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félős, bármilyen környezetben és szitu-
ációban otthonosan mozogjon.

Bár a képzés előtt elsősorban vadász-
kutyafajtákban gondolkoztunk, a válasz-
tásunk mégis egy német juhászkutyára 
esett. Ennek oka, hogy a feladatra alkal-
mas kereső- és elhozó- (apportírozó-) 
vadászkutyák egyik fő feladata a vadász 
által elejtett vad felkutatása, majd elho-
zása. A méreg és mérgezett tetem ke-
resésekor még a tanítási fázisban sem 
érintkezhet a kutya a keresendő vegysze-
rekkel, azok életveszélyes hatása miatt. 
Bár bizonyára kemény munkával a va-
dászkutyafajták is kiképezhetőek lenné-
nek a feladatra, de a veleszületett ösztön 
hátraszorítása kedvezőtlen és veszélyes 
lehet a későbbi munka során.

Kiképzés

A méreg- és tetemkereső kutya és veze-
tőjének négy hónapos képzése Európa 
egyik legnagyobb rendőrségi kutyaki-
képző iskolájában, az ORFK Dunakeszi 
Oktatási Központjában történt, ahol már 
1950 óta foglalkoznak szolgálati kutyák 
kiképzésével. A tanfolyamot Maticsek 
János nemzetközileg elismert szakok-
tató vezette. A tenyésztőknél rendelke-
zésre álló több száz kutya közül a célra 
legalkalmasabbat három lépcsőben, 
szakmai és egészségügyi kritériumok, 
valamint célzott tesztek alapján válasz-
tották ki a szakemberek. A tenyésztők 
által előválasztott 15 kutya közül kettő-
vel kezdődött el a képzés a központban. 
Egy hónap elteltével már csak a feladatra 
leginkább alkalmas kutyával, Falcóval 
(latinul: sólyom) folytatódott a képzés, 
azonban a másik, szintén kivételes ké-
pességű kutya is a központban maradt, 

hogy robbanóanyagok felkutatására ké-
pezzék ki.

A tanfolyam hasonlóan zajlott, mint 
más keresőkutyáknál, ám az igazi kihí-
vást az jelentette, hogy a kutyát úgy kel-
lett képezni, hogy véletlenül sem érhe-
tett hozzá az általa keresett anyagokhoz, 
ugyanis éles helyzetben a rendkívül erős 
mérgek akár a pusztulását is okozhatnák. 
A kezdeti időszakban a szocializálás, a 
kutya és kutyavezető közötti kapcsolat 
és a keresőkészség kialakítása volt a fő 
feladat. Ezt követte a jelzés kialakítása, 
valamint a célszagok megismertetése a 
kutyával. A keresési munkák alapja a 
megfelelő apportkészség, amely meg-
felelő motiválóerőt nyújt a feladatok el-
végzéséhez. Ezt a készséget kihasznál-
va érhető el, hogy a kutya megtalálja a 
keresett anyagot, amelyet ha megfelelő 
módon jelez, megkapja a számára rend-
kívül értékes jutalmat. A képzés során 
rengeteg különféle helyszínen gyakorol-
tunk, ezzel is imitálva az éles helyzeteket. 

Augusztusban a kutya és a kutyavezető 
egyaránt sikeres vizsgát tett, és elkezdőd-
hettek az éles ellenőrzések a madárvé-
delmi területeken. Ám a képzés itt még 
nem ért véget, folyamatosan szükség van 
a kutya kialakított készségeinek szinten 
tartására és az esetleges újabb célszagok 
megismertetésére.

Eredmények

Rögtön az első hónapban nem várt ered-
ményeket hozott a kutyás helyszínelések 
alkalmazása. Egy gazdálkodó által beje-
lentett ragadozómadár-pusztulás kivizs-
gálásakor, a természetvédelmi őrszolgá-
lat a terület gyalogos bejárása során öt, 
mérgezésben elpusztult madarat talált. 

A nap folyamán, a kutyát alkalmazva, ez 
a szám 28-ra nőtt, amelyből két példány 
fokozottan védett kerecsensólymot a föld 
alá elásva talált meg a kutya. A folyama-
tos terepi ellenőrzések és helyszínelések 
során a kutya arra a szintre jutott, hogy 
szinte minden elpusztult állat tetemét és 
a kritikus vegyszerek jelenlétét is jelzi. 
Így kerültek elő több keresés alkalmá-
val nem csak ragadozó madarak, hanem 
más, természetvédelmi szempontból szin-
tén jelentős fajok, mint például vidra és 
vadmacska teteme is. Egy speciális kere-
sés alkalmával pedig egy farkas illegális 
lelövésének helyét sikerült megtalálni a 
menekülés és sebzés során hagyott vér-, 
hús- és szőrnyomok alapján.

Az elmúlt egy évben összesen 629 el-
pusztult állat tetemét sikerült megtalálnia 
Falcónak, amelyből 60 találat egyértel-
műen valamilyen bűncselekménnyel kap-
csolatos, 19 további tetem esetében pedig 
feltételezhetően szintén bűncselekmény 
állhatott a háttérben. A kutyás keresések 
eredményének és a projektben partner 
Nemzeti Nyomozó Iroda egyre kiterjed-
tebb nyomozásainak köszönhető, hogy 

közel tíz év után ismét több mérgezéses 
esetben történt megalapozott vádemelés 
a feltételezett elkövetőkkel szemben. 

Az elért eredmények mutatják, hogy 
az illegális mérgezéses esetek felkutatá-
sának igen hatékony módszere a kere-
sőkutyák alkalmazása. Célunk, hogy a 
hazai természetvédelemben több bevet-
hető, megfelelően kiképzett keresőkutyás 
egység is működjék, amelyek nem csak 
a bűncselekmények felderítésében, de 
akár a védett természeti értékek monito-
rozásában is nagy segítséget nyújthatnak. 
A kedvező magyar tapasztalatok alapján 
már a környező, hasonló problémákkal 
küzdő országok is tervezik kutyás kereső-
egységek létrehozását, amiben a magyar 
szakemberek segítségére is számítanak. 

Deák Gábor, Horváth Márton
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Deák G. (2013): Kutyák a természet-
védelemben. Madártávlat – Madártani 
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