De 4 typer jagthunde
Racespecifikke forskelle. Hvad skal I vide?

I Danmarks Jægerforbund
favner vi bredden

De er alle jagthunde

Stødende

Stående

Apporterende

Gravsøgende

Stødende
Disse jagthunde består af racerne engelsk springer
spaniel, engelsk cocker spaniel, irsk vandspaniel,
welsh springer spaniel, clumber spaniel, sussex
spaniel, field spaniel og amerikansk cocker spaniel.
Det er dog kun engelske springer spaniel og den
engelske cocker spaniel, der fortsat bruges på jagt.
Disse to racer kendes under navnet field trail spaniel
eller i daglig tale FT springer og FT cocker. Genetisk
er disse to racer ikke avlet ift. deres udseende, men
avlsarbejdet har centreret sig omkring jagtlyst,
udholdenhed og evne til indlæring samt villighed til
vandarbejde. FT springer og FT cocker arbejder i
tæt kontakt med jægeren. Søget er kort og energisk
og i hurtige bevægelser, der får vildtet til at trykke,
så en god jagtsituation opstår, når hundene letter
vildtet.

Apporterende
De fleste jagthunderacer er i udgangspunktet
velegnede apportører. Men indbegrebet af de
apporterende hunde tæller især labrador
retriever, golden retriever, flatcoated retriever,
chesapeake bay retriever, curly coated retriever
samt nova scotia duck tolling retriever.

Retrieverne er igennem mange år avlet til at
udføre efterskudsarbejdet, såsom apporteringen
af diverse småvildtarter. Retrieverne har altså
en medfødt lyst til at søge og bringe
apportemner. Deres kraftige pels gør dem
velegnede til vandarbejde på alle årstider.
Retrieverne kendetegnet ved at være
godmodige og kontaktsøgende familiehunde.

Stående

Der findes mange forskellige jagthunderacer, der tilhører
gruppen af stående hunde. Gruppen inddeles i to yderligere
grupper. De kontinentale racer udgør i Danmark racer såsom
ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund og langhåret
hønsehund, kleiner münsterländer, ungansk vizla og
weimaraner. De engelske racer er engelsk pointer, engelsk
setter, irsk setter, rød og hvid setter og gordon setteren. I
Danmark har man også valgt at lade breton’en være en del af
de engelske racer, hvilket ikke er tilfældes i andre lande.
Betegnelsen >stående hunde< kommer af, at disse hunde er
avlet til at bruge vinden til at finde vildtet og få det til at
”trykke”, og herefter at tage stand for vildtet. Altså er de
stående hunde først og fremmest en førskudshund.
Det gør dem dog ikke til uduelige apportører. Igennem mange
års avl har man formået at lave en villig apportør på både land
og i vand. De stående hunde kan derfor bruges til flere
jagtformer og vildtarter. Den forholdsvise korte pels gør, at man
ikke må forvente den iver for vandarbejde i de kolde måneder.

Gravsøgende og drivende
Drivende jagthunde er de racer, der arbejder ved at
opspore og drive vildtet foran sig. Gerne med højlydt
gøen. Gravhunde, støvere og terriere er halsende,
sporfaste, og vedholdende.
De gravsøgende jagthunde er pga. af deres størrelse i
stand til at søge ræv og mårhund i grave. Ruhåret
gravhund, langhåret gravhund, glathåret gravhund,
tysk jagtterrier, jack russell terrier, border terrier og
fox terrier hører til i denne gruppe af jagthunde.

