FRISS NYÚLCSAPA VIZSGA
NÉMET VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
A nyúlnak a csülkös vaddal ellentétben a mancsán nincsenek szagmirigyek, az általa, a talajon
hagyott szagnyom is csekély. A nyúlcsapa kidolgozása akár néhány perc elteltével is nehéz
feladat, mivel a szag nem intenzív és rövid idő alatt eltűnhet. Különösen hamar eltűnik száraz,
növényzettel nem fedett talajon és szélben. Fiatal és szoptató nyulak kevesebb szagot
bocsátanak ki.
Friss, egybefüggő növényzettel borított talajon a feltételek sokkal kedvezőbbek. Magas
növényzet esetén, ahol a nyúl teste is hozzáér a növényhez, a csapa kidolgozása jóval egyszerűbb
ilyenkor a kutya magasan tartott orral dolgozik.
A vizsga lebonyolítására olyan átlátható területet kell választani, ahol a nyúl menekülési iránya a
bírók által követhető, ugyanakkor a növényzet hiánya, vagy túlzott magassága nem nehezíti,
vagy könnyíti fölöslegesen a kutya munkáját.
A vizsga során a kutyának egy általa nem látott nyúl csapáját kell megfelelő lelkesedéssel
követnie, a felmerülő akadályokat (törések, vasúti töltés, szántás, utak, stb.) leküzdenie.
A kutyát csapára lehet tenni a nyúl kiugrási helyén, vagy a bíró által látott menekülési útvonal
tetszőleges pontján. A kutya indításakor a vezetőnek nyugalmat kell sugároznia, a friss csapa
miatt egyébként is izgatott kutyát hangosan, uszítóan biztatni nem szabad!
Célszerű a kutyát póráz nélkül, keresésében a csapára vezetni, ezáltal lehetővé tesszük számára,
hogy fokozatosan ráhangolódjon a feladatra és ne hirtelen a találkozzon a nyúl friss szagával.

II. A VIZSGAFELADATOK ISMERTETÉSE
1. CSAPÁZÓKEDV, AKARAT
Csapázókedv alatt azt értjük, hogy a kutya a nyúlcsapán elszántan, lelkesen dolgozik, azt el nem
hagyja. Az akarat különösképpen kifejezésre jut az akadályok leküzdése valamint a törések
kidolgozása során.
Az a kutya, amelyik nem tudta elég hosszan követni a csapát, mert erre nem képezték, gyengébb
az orra, vagy mert a felmerülő akadályok túl nehezek voltak, kaphat a csapázókedvre jó
osztályzatot, ha látszik rajta, hogy elszántan, fáradhatatlanul igyekszik az elvesztett csapát
ismételten felvenni. Ilyen esetekben nem a csapázókedv hiányáról beszélünk, hanem az
orrhasználatról, a csapabiztonságról.

Különösen nagyra kell értékelni annak a kutyának a teljesítményét, amely a csapán a nyulat
beéri, az előtte kelő vadat üldözi, majd amikor szem elől vesztette, annak csapáját ismételten
felveszi és azt követi.

2. CSAPABIZTONSÁG
Csapabiztonság alatt a kidolgozott csapa hosszát értjük. Ennek a feladatnak a teljesítése a kutya
szaglásán és csapazókedvén túl azon képességétől is függ, hogy mennyire tud a csapára
koncentrálni.
Átlagos körülmények között a 4-es osztályzatért a kutyának 300, a 3-as osztályzatért 200, a 2-es
osztályzatért 100, az 1-es osztályzatért 50 lépés hosszan kell a csapát követnie. A feladat
értékelése során a csapa hosszán kívül a csapa nehézségét is figyelembe kell venni. Az
esetlegesen adódó akadályok leküzdése fontosabb, mint a kidolgozott csapa hossza.

3. HANGADÁS CSAPÁZÁSKOR
A vizsga során minősíteni kell a kutya hangadását a csapa felvételekor és kidolgozásakor az
alábbiak szerin:
1. CSAPAHANGOS (spurlaut) az a kutya, amely a csapát felvéve ugatni kezd és azon
ugatva dolgozik
2. HAJTÓHANGOS (sichtlaut) az a kutya, amelyik a csapa felvételekor ugatni kezd, de
utána az ugatást abbahagyja, majd a csapa elvesztése ill. újrafelvételekor, hosszabb
szünet után sem folytatja az ugatást
3. KÉRDÉSES (fraglich) a kutya, ha a hangadást nem lehet egyértelműen elbírálni, de a
kutya a feladatot teljesíti.
4. NÉMA (stumm) az a kutya, amely a csapa felvételénél és követésnél nem ad hangot.
5. FÖLÖSLEGES HANGADÁSRÓL (waidlaut) akkor beszélünk, hogy ha a kutya a csapa
felvétele nélkül ugat, vagy a csapát elveszítve, attól eltávolodva, más friss szag
hiányában is hangot ad. A fölösleges hangadás nem kívánatos.

III. ÉRTÉKELÉS
A következő táblázat szerint.
Feladat

Érték
szám

1.
Csapázókedv, akarat
2.
Csapabiztonság
Összesen

3
3

max.
I. díj
II. díj
III. díj
pontszám
Eléréséhez szükséges
minimális osztályzat
12
4
3
2
12
3
3
2
24

Hangadás:
Csapahang

Hajtóhang

Kérdéses

Néma

Fölösleges hangadás

