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Mondd,
Te kit választanál?
Alig egy hónappal vagyunk túl az 
ön kormányzati választásokon, mégis 
arra kell Önöket emlékeztetnem: itt 
a/ ideje készülődni a vadásztársasági 
választásokra, majd ezt követően a 
megyei szövetségek vezérkarát és vé
gül a szövetségek szövetségének ve
zetőit kell megválasztanunk.

A magyar vadászok szervezeti 
struktúrája az Országi* Magvar V.t 
ilászaii Vél légy let sugallatára - a je
lekből ítélve nem fog semmit változni.

Az egyesületek megválasztják az 
intézőbizottság tagjait, a megyei •'Zö- 
vetségbe delegált képviselőiket, akik 
majd megválasztják a megyei szövet
ség intézőbizottságát és az. országos 
küldötteket, s akik végül voksolnak 
az országos elnökség tagjaira, a Véd
egylet elnökének személyére.

Minden szinten először jelölőbi
zottságokat választanak, ők javaslatot 
tesznek a tisztségviselők személyé
re... ugyanúgy, ahogy eddig tették, 
és aztán lehet nyíltan vagy titkosan 
szavazgatni, szavazatot számolni.

Biztos vagyok benne, a vadászok 
többségének nem lesz semmi kifogá
sa a rendszer ellen. Miért is lenne, 
hisz a dolog évtizedek óta működik. 
Minden erre épül. minden ebből kö
vetkezik.

Pedig a megváltozott társadalmi, 
gazdasági és politikai helyzetben - 
ahogy az adott történelmi szituációt 
definiálták a marxista-leninista os

kolákban megváltozott a vadászat, 
a vadászok helyzete is. Sok-sok 
mindenben. Elszegényedtünk. mi
közben egyre inkább a pénz válik 
meghatározóvá a vadászegyesületek 
és a vadászok még mindig a közvéle- 
mény előtt elmisztifikált tcvékenvsé 
gében. Érdekeink nap. mint nap egy
re élesebben ütköznek a bérbe adók 
kai. a földtulajdonosokkal, a töld 
művelőivel, az erdészekkel, a bizto
sítókkal. a természetvédőkkel.... so 
rolhatnánk. s közben nincs már fö
löttünk a pártállamban kialakított vé
dőernyő. nem működik az állami és 
pártfunkcionáriusok, valamint a gaz
dasági élet elitjének személyes kap 
csolatokon alapuló, de igen hatásos
nak bizonyult pátyolgatása. Bizony
talan a jogi és szervezeti helyzetünk, 
szét forgácsolódnak, a szakma sem 
tud fölmutatni olyan célkitűzéseket, 
amelyek mögé lölsorakozhatnánk. 
Nincsenek elismert szaktekintélye 
ink. akik a vadászok példaképei, a 
nem vadászoknak méltó partnerei, 
netán ellenfelei lehetnének.

És mi mégis ügy döntöttünk, ma- 3 
radjon minden ugyanúgy, ahogy cd- < 
dig volt. A változás, a változtatás u. 
macerával jár. esetleg kellemetlen < 
felhangokkal, cl kell köszönnünk : 
megszokott ..kedves barátainktól". <? 
Kinek hiányzik ez? A rossz nyelvek °  
szerint egyébként sem poén manap-

(Fctlyfanis a 19. oldalon)
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LEGYEN MALACUNK AZ l'JEVBEN IS

Minden kedves Olvasónknak vadászsikerekben 
és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!



SZERKESZTŐI 
ÜZENETEK

M in d e n  kedves levé lírónknak  ezúton köszönjük m eg m e leg  hangú  b iztató  
so ra it és újévi jó k íván ság a it. Ígérjük , m inden e rőnkke l azon leszünk, hogy  
a  jövőben  is  rászo lgáljunk  m egtiszte lő  b iza lm ukra.
K érjük  azokat a  vad ász tá rsaság o ka t, ak ik  ko llek tiven  fizetnok e lő  lap u n k 
ra , hogy m inél e lőbb  kü ld jék  ol tag ja ik  naprakész  c ím lis tá já t szerkesztősé
günknek . A  szám lát posta fo rd u ltáva l kü ld jük cím ükre . Kérjük  egyén i e lő fi
zető inket, ha m ég nem  ad ták  fe l az ide i e lő fizetés i d íja t, sü rgősen  postáz 
zák rózsaszín cse k k e n  e lm ünkre : 1245 Bu d ap est, P f. 1209. A z  e lő fizetési 
díj 700  Ft.

Inni Sau •***•• •

SZILVIIT c
I *

Továbbra is jönnek a befizetési csekkok a szerkesztőségbe, és így „gond jaink”  is 
jócskán megszaporodtak. Sajnos, a szám ítógépbe csak az o lvasható adatokat 
tudjuk bevinni, és ha a név. a lakcím  nem olvasható, nem tudjuk az újságot pos
tázni. Ezúttal is arra toszúnk kísérletet, hogy az olvashatatlan csekkeket k icsi
nyítve közöljük, hátha az illető ráism er az általa kitöltött csekkre, m ert ezeket 
egyszerűen nem tudjuk „m eg fe jten i". Ezután arra kérjük a Tisztelt Előfizetőt, szí
veskedjen levelezőlapon vagy telefonon jelentkezni az adatok pontosítása vé 
gett.
Egyúttal felhívjuk a Tisztelt Előfizetőink figyelm ét arra, hogy a csekken befizetett 
700 forint az 1995. évi előfizetés, tehát a lapot csak januártól kapják. Közlem é
nyünket az indokolja, hogy m ióta megkezdődtek a befizetések, sorra, rendre kap
juk a reklam ációkat, hogy m iért nem küldjük a novemberi, decem beri lapot.
A lapunk múlt év novemberi számában megjelent. ..A messziről jött ember" című cikkünk
re reagálva szerkesztőségünket felkereste Giancarlo Mecocci úr és hitelt érdemlő bizonyí
tékokkal az alábbiak közlését kérte: Az Európa Caccia nevű cég nem volt az Eurovad tagja, 
hanem a Gino Settaioli vezette Európa G  Annak ellenére, bogy Mecocci úr egykor a neve
zettnek tőkés társa volt. nem vett részt az ügyvitelben és semmi köze nincsen Settaioli 
tartozásaihoz.

Mire szabad vadászni 
itthon és a környező országokban?

A u s ztria :
J a n u á rb á n ; vftíW iM nó (kan és koca) -  borz -  nyes? n y u s z i  vedttba -  erdei szalonka 
-  Örvös gj»«»m b és tMlkám gerle.

S z lo vé k U i:
J a n u á rb a n : vadd«&zr>4 -  farkas -  h#uz -  vadm acska -  p é zsr utpocok -  nyeM  -  nyuszt -  
m enyéi -  fácánkaka* -  hé>a
Ege sz é yb e n  lőh e tő , nyestkutya -  róka -  görény -  ürge -  hörcsög -  M arka -  sz.íjfcó. ve 
tési é t  dolm ányos varjú.

U k ra jn a :
J a n u á rb a n : róka -  farka*.

R o m á n ia :
J a n u á rb a n : szarvast éhén. borjú -  dám tehén. borjú -  Ozsuta. gida -  vaddisznó -  mezei 
nyúl -  üveg* nyúl -  hiúz -  sakál -  borz -  fácán vadgerle -  örvös és odúgalam b -  balkáni 
gerle -  fenyőrigó -  seregély -  víz ivart -  erdei szalonka -  sárszalonka bíbic.
E g é s z é vb e n  lő h e tő : farka* róka vadm acsko -  nyestkutya -  görény herm eün m e 
nyét - pézsm apocok -  ürge szarka szajkó -  szürke és vecési varjú

S zlo vé n ia :
J a n u á rb a n : dámbika. tehén, borjú -  ózsuta. gida 0&-éig> -  vadd'szrvó -  farkas -  vad 
m acska -  borz -  kószált kecske ( IS  éig) -  fácán (1&-é»g) tókés réce |1&éig).

M a g y a ro rs z á g :
J a n u á rb a n : szarvasbika lseleft). tehén. únó. borjú -  dómbika lsetejt), tehén. unő. borjú -  
m utlonkos. jerke, bárány -  fácán -  házi görény és nyest -  vetési k id  -  lökés, böjti. csör
gő-. barátréce -  szárcsa -  balkáni gerle.
Egé sz é vben va d á szh a tó : vaddisznó -  róka -  (re g i nyúl nyestkutya -  pézsm apocok -  
m osóm edve -  dolm ányos és vetési varjú -  szarka -  szajkó -  korm orán ezüst.siraly

JANUÁR
T é lh ó  a va gy B o ld o g a s s zo n y  hava

Nap Névnap A liap 
kelte nyugta keite

A Ho4d 
nyugta ffizua

SzAz év 
.itUgos

h/lm °C

4 Szerda Titusz, leona 7.32 16.06 9.04 20.11 2.0
s Csútfetöfc Simon 7.32 t6  07 9.33 21.20 1.6
6 Péntffc Boldizsár 7.32 1608 1000 22.27 1.6
7 Szombat Attila. Ramóna 731 16.10 10.25 23 32 1 8
8 Vaiirnap Gyöngyvér 7.31 1 6 .ll 10.51 J) 16 46 1.6
9 M arcii 731 16.12 11 17 0 3 4 l.O

10 Kk JcJ Mélán* 7.30 16.13 l t  47 1.36 i.o
11 S «ld 3 Ágota 7.30 16.14 12 20 2.35 1.3
12 C$ütő*tók Ernó 7.29 16.16 12.57 3.32 1.3
13 Péntek WroroM 7 2 9 16.17 13.41 4 2 6 1.2
14 Szombat Bódog 7.28 16 18 14.30 5.16 1.1
15 Va vár nap lóráot. loráfy) 7.28 16.20 15.25 6 01 1.1
16 Hétfő Gusztáv 7.27 16.21 16 25 6 4 1 0 2 1  26 1.3
17 Kedd Antal. Antónia 7.26 16.22 17.28 7.17 1.4
18 S/etda Prfosfca 7.26 16.24 18 34 7.48 1.2
19 Csütörtök Sára Mérté 7.25 16 25 19.41 8 17 1.1
20 Pémek N M lK  Sebestyén 7.24 1627 20 49 6.4b 1.3
21 Szombat A « n « 7.23 16 28 21.59 9 11 1.2
22
23

Vasárnap
Hétfő

Vtnc*. Artuf 
Zelma Rijmurxl

7 22
721

16 29 
16.31

23.10 9.39
1009

0.8
0.8

24 » d d Timót 7 20 1632 0.22 10.43 C  5 58 0.7
25 Szerda P4t 7.19 16.34 1.34 11.23 1.2
26 C»útőrtdk Vanda Paula 7.18 16.35 2.45 12 10 1.5
27 P»ntek Angelika 7.17 16.37 3.51 1305 1.3
28 Szombat Karoly. Karola 7.16 1639 4.50 14.09 1.5
29 Vasárnap Adél 7.15 1 6 4 0 5.41 15 19 1,3
30 Hétlö Martina. Gerda 7.14 1642 6.24 1632 e 2 3  48 1.6
31 Kedd Ma’ceta 7.13 1643 7 0 0 17.46 1.7

l^ o M  - e  Ehd negyed i|

) :  Utohó negyed -  a

APRÓHIRDETÉS

Merfcel 16-os kai. alig használt, sörétes 
vadászfegyver eladó. Érd.: 76/377-047.

12-*s S im son  bock. ejektoros. gravíro
zott elaüó Érd.: 18 óra után 53/313-887.

30-06-os vadonatúj Zastava 7x50 es 
céltávcsö eladó. Érd.: 9749 Nemesbód, 
Kossuth u. 67.___________________________

E ladó  cseh  M auser 7x64-es távcsővel, 
nagyon jó állapotban és 1 db 20-as szov
jet sörétes, újszerű állapotban. Vennék 1 
db Bock-Buchs vegyes csövűt, távcsővel 
szerelve. Cseréről is lehet szói értéke
gyeztetéssel. (A  vegyes csövűnél a söré
tes cső 16-os vagy 20-as legyen.) Érd.: 
Horváth Ferenc, 8330 Sümeg. Rákóczi u. 
35._______________________________________
Eladó 7x62-es FÉG gyártmányú puska.

4x40-es céltávcsővel, és egy 12-es 
M ERKEL sörétes fegyver. Érd.: Vadai 
Sándor, 06-20-357-463.________________
Vadászfegyverhez autopoint irányzók 
eladó 3300 Ft/db. Érd.: 06 88/396-340.

M ár 15 hónapos korában HPJ. és HFGY. 
munkavizsgás, aktívan vadászó, kitűnő 
munkaképességű. Csatárkai Kanész fia
tal rsz. magyar vizsla kan fedez. Apa: Va
dászfai Kontár Aszú. Érd.: Kócsa János, 
5400 Mozőtúr, Szabadság tér 29.. tel.: 
894. este. ____________  _______

Küszhegyi, szálkás szőrű tacskó kennel
ben Németország legfogósabb kanja fe
dez német-francia munkachampion. 
Munka- és küllemgyőztes vadászszülők- 
tői kölykök előjegyezhetők Érd.: Mikó Fe

renc 8600 Siófok Küszhegyi u. 1/E, tel.: 
84/312 418._____________________________

M agor erdésztől a dunántúli vizslaver
seny győztesétől minőségi magyar vizs- 
lakőlykök 1995. januári születéssel, már
ciusi elvitelre előjegyezhetők. Az anya: 
ÖTV. CACIB. res.CAClB. 3xCAC. resCAC. 
BOB-dijas. Érd.: Kertész Sándor 9900 
Körmend. Németh Mária u. 5. 1/4.

Novem beri születésű, drótszőrű ma 
gyár vizslakölykök, győztes, munkavizs 
gás. vadászó szülőktől eladók. Érd.: Ga- 
rancz Lajos Heves. Egri u. 14/A, tel.: 
36/345-742.____________________________

Vérebbel rendelkező, családos, vad
gazdálkodási szakmérnök 10 év gya
korlattal állást keres Dunántúlon, nagy

vadas területen. Jelige: Lakás szüksé-
gw .___________________________________

A  Kőrösvölgyi kennelből nyolc hónapos 
erdélyi kopókhoz keresek hozzáértő hiva
tásos vagy sportvadászt a bevadászás 
hoz. esetleg eladók. Cím: Varga Mátyás. 
5435 Martfű. Hősök tere 1. sz.__________

Sim aszörü foxterrier kiskutyák, törzs
könyvezve. oltva eladók, érd.: Vadai Sárv 
dór. 06-20  357-463._______________
Ha vodászkönyvet-horgászkönyvet
keres, forduljon hozzánk! A keresett 
könyvet előjegyezzük és fe'kutatjuk. 
Nagy konyvválasztékkal állunk a vadá
szok rendelkezésére! Diana Vadász-Hor 
gász Antikvárium. 6900 Makó. Zrínyi u.
34.. tel.: 62/411 561.
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FIZETETLEN SZABADSÁGON
A főváros I. kerületében nevelkedett, nem volt a családban senki, 
aki vadászott volna, szünidei falusi hatásra és olvasm ányélm é
nyek alapján már gyermekkorában elhatározta: vadőr akar lenni. 
Az érettségi után egy évig a Fővárosi Állatkert Afrika házában 
volt áilatápoló, egy évig a Mezőgazdasági M inősítő Intézetben 
segédmunkás, majd fölvették a Gödöllői Agrártudományi Egye
temre. Diplomamunkáját a zárttéri tenyésztésű fácán takarm á
nyozásáról írta. Friss diplomával a zsebében a Hevesi Nimród Va
dásztársaságnál lett fővadász. Nősülés. majd családi okok miatt 
vissza kellett költöznie a fővárosba. 1977-82 között a M AVOSZ 
Pest megyei IB. tenyésztési felügyelője, 1 évig a FÁGVAD, újabb 
1 évig a M AVOSZ központ dolgozója. Időközben vadgazdálkodá
si szakmérnöki diplomát szerez, megvédvén a Pest megyei őzpo-

VADÁSZLAP: - Mivel a megyei 
szövetség tagjai, jó néhány vadász- 
társasán nem fi/ette be a/ elmúlt 
évi tagdíját, ön és a fővadász tavaly 
decemberben a pénzhiány miatt fi- 
zetetlen szabadságot volt kénytelen 
kivenni, miközben ugyanúgy dol
gozott, mint korábban. Mihez kez
dene, ha nem lenne hivatásos va
dász?

NAGY ISTVÁN: - Fogalmam 
sincs. Valószínűleg egy darabig 
munkanélküli lennék, mert a vadá
szaton-vadgazdái kodáson kívül sem
mi máshoz nem értek.

VADÁSZLAP: - Ennyire gödör
ben van a szövetség?

NAGY ISTVÁN: - Nemcsak Pest 
megyében. A vadásztársaságok krí
zise óhatatlanul kihat a szövetségek
re is. Még mindig sokan hiszik, hogy 
egy telefonnal a szövetség, mint a va
dásztársaságok érdekvédelmi szerve
zete, mindent el tud intézni. A sze
mélyes kapcsolatok ma már nem 
működnek, az érdekképviselet egyre 
kevésbé látványos, ugyanakkor sok
kal több energiát, szívós munkál fel
emésztő tevékenység.

Én csak tisztelettel tudok felnézni 
azokra a vadász társasági és szövetsé
gi vezetőkre, akik még hajlandóak 
vadászati ügyekkel foglalkozni, mert 
a munkájukért nem kapnak se köszö
netét. se tiszteletet, mintha nem áll
nának mögöttük az emberek. A múlt 
hónapban megtartott közgyűlésünk 
egyik fő témája például a vad és gép
jármű ütközésekből keletkező károk 
rendezése volt. Tényleg több hóna
pos huzavona után elértük, hogy 
akadt végre Pest megyében egy biz
tosító. amely a terület bérleti díjának 
többszöröséért vállalta a biztosítást.
Úgy gondoltuk, ez még mindig jobb, 
mintha a vadásztársaságok közvetle
nül fizetik a gyakran milliós összegű 
károkat. Erre feláll egy vadásztársa
sági vezető és leteremt bennünket, 
hogy mit képzelünk, meg mit képzel 
a biztosító.

VADÁSZI.AP: - Azért ez egy ki
csit érthető, hiszen a vadásztársa
ságoknak nincs pénzük a biztosítá
si díjak kifizetésére. Hogyan látja 
a vadászat helyzetét?

NAGY ISTVÁN: - Sajnálom, 
hogy a „bocsánatos bűnök”  kezde-

puláció vizsgálatáról készített diplomamunkáját. 1991-től a Va
dászok és Természetvédők Középmagyarországi Szövetségének 
a függetlenített vadászmestere.

44 éves. felesége szintén agrármérnök, egy 18 éves leány- és 
egy 4 éves fiúgyermek édesapja. Akik ismerik: csendes, meg
gondolt. szakmailag felkészült, kiegyensúlyozott, a vadászat
vadgazdálkodás ügyéért elkötelezett, kellemes modorú ember
nek tartják. Édesapja barátjának. Zoltán Tamás makádi vadász
nak a felügyelete mellett hajtóként tanulta a fegyelmezett, etikus 
vadászviselkedést, 1977-től az apróvadas Kiskunsági Tsz-ek Va
dásztársaság, majd 1985-től a nagyvadas Börzsönyi Borostyán 
Vt. tagja. Alapítója és elnöke a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási 
Kamarának.

gazdálkodási régiók egy egy tájegy
ségre terjednének ki. amelyen belül 
úgynevezett vadgazdálkodási körze
tek alakulnának ki. A vadgazdálko
dási körzeten belül, amelyek nagysá
ga több 10 ezer hektár is lehet, ala
kulhatnának ki a vadászterületek, 
amelyeket szcktorsemlegcscn az ál
lam hasznosítana és a Vadászati Fel
ügyelőségeken keresztül adna bérbe. 
A rendszer abból indul ki. hogy a va
don élő állatvilág - és ezen belül a 
vadászható vadfajok - továbbra is az 
állam tulajdonát képezik, és az állam 
feladata tulajdonának a hasznosítása. 
Természetesen az állam döntése, 
hogy az adott vadászterületet, 
amelynek pontosan tudja az ökológi
ai értékét, hasznosíthatóságának 
mértékét, átengedi vagy bérbeadja, 
hiszen a bevételek a központi költ
ségvetésbe folyhatnának és a Vadá
szati Felügyelőségeken keresztül for
díthatók v issza a vadászterület tevé
kenységének támogatására. Nyilván 
lennének olyan vadászterületek, 
amelyek támogatásra szorulnak és 
olyanok, amelyek eltartanák önma
gukat, illetőleg nyereség termelésére 
is képesek lennének. Az átengedés
ről most ne beszéljünk, ezeket a II. 
fokú hatóság döntené cl. Számunkra 
izgalmasabb, hogy a vadászterületek 
bérleti lehetőségét - legalább 10 éves 
időtartamra - piaci viszonyok között, 
de csak kimondottan magyar és a va
dászatra alakult egyesületek pályá
zattal és nem licitálással nyerhetnék 
el, és azonos feltételek mellett előnyt 
élvezhetnének a jelenlegi vadászatra 
jogosultak, illetőleg azok a földtulaj
donosok. akik eleget téve valameny- 
nyi vadászati előírásnak a saját tulaj
donú területükön gyakorolni kíván
ják a vadászati jogot. Ez. a rendszer 
megteremtené a vadászterület műkö
désének biztonságát, a hatósági 
munka hatékonyságát, az egész or
szág tervezési és ellenőrzési struktú
ráját. Ami pedig az anyagiakat illeti, 
nyerne vele az ország központi költ
ségvetése. nyerne vele a földtulajdo
nos. mert részesülne a bérleti díjból 
és nyerne vele... s talán ez lenne a 
legfontosabb: nyerne vele a vadon 
élő állatvilág!

- esekő -

a helyzetből?
NAGY ISTVÁN: - Csak az össze

fogást. a közös erőt... és ezt nem 
kincstári optimizmus mondatja ve
lem. Ezért lelkesedek a Magyar Va
dászati Kollégium megalakulásáért, 
azokért az állásfoglalásokért, ame
lyeket a kollégium valamennyi ér
dekvédelmi és szakmai szervezettel 
közösen és egyetértésben már meg
fogalmazott. Biztos vagyok benne.

nek átragadni a legtisztességesebb 
vadászokra is. A szakmai munka 
kezdi elveszíteni a rangját, a vadászi- 
as. etikus magatartás, az udvarias
ság. a fegyelem kihalóban van. egyre 
kevesebben hajlandóak a közösség 
érdekében valamit is lenni. Tudjuk, 
de nem ludunk ellene tenni, hogy az 
apróvadas társaságok a terület vadel
tartó képessége felet! is lelövik vagy 
lelövetik a fácántyúkot, mert kell a 
terítékre. A nagyvadas területeken 
régóta nem lehet korrekt állomány
kezelésről. végiggondolt selejtezés
ről beszélni, a vadásztársaságokra 
kényszerített tervteljesítés miatt lám
pával, hajtásban azt lövik és lövetik, 
ami beáll. A vadászok nem veszik, 
nem olvassák a vadászkönyveket, pe
dig soha ennyi könyv nem jelent meg 
és sajnos a vadásznap sem igazán ün
nep. hiába erőlködünk a vadászatot- 
vadászokat a jó oldaláról bemulató 
demonstrációval, sokan a vadászok 
közül azért nem jönnek el. mert nem 
lehet kompetenciát hazavinni.

VADÁSZLAP: - I^it kiutat ebből

ha a szakma, a vadászok összefog
nak, jó időben, előre kidolgozzák az 
elképzeléseiket, lesz tárgyalási alap
unk a hatóságokkal s lesznek ered
ményeink is.

VAIXVSZLAP: - Hajói tudom, a 
vadászat új struktúrájának kiala
kítására a kollégium - néhány kie
gészítéssel - azt az előterjesztést 
fogadta el, amelyet ön a szakmai 
kamara elnökeként terjesztett elő. 
M l ennek a lénvege?

NAGY ISTVÁN: - Nem vetettük 
cl azokat a korábbi évtizedekben be
vált szervezeteket, amelyek jól mű
ködtek. viszont kiegészítettük olyan 
elemekkel, amelyek nélkül nem vár
ható megújulás. A vadászat struktú
ráját úgy képzeljük el. hogy fokoza
tosan minden a helyére kerüljön. 
Felülről lefelé ez úgy néz ki. hogy - 
ha már nincs külön természeti erő
források minisztériuma, akkor ma
radjon a Földművelésügyi Miniszté
riumnál a II. fokú hatósági feladat el
látása. Az FM  irányítson és ellenő
rizzen. felügyelje az I. fokú hatósá
gokat, működtesse és ellenőrizze a 
trófeabírálati rendszert, a vadászati 
vizsgáztatást és természetesen dol
gozzon ki országos terveket. Az I. 
fokú hatóság az úgynevezett vadásza
ti felügyelőség legyen, amely nem 
azonos a mai vadászati felügyelői 
rendszerrel. Ezt a felügyelőséget 
meg kell erősíteni, hogy elláthassa 
az úgy nevezett vadgazdálkodási régi
ók irányítását és felügyeletét. A vad-
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AZ IGAZSÁG KEDVÉÉRT
A VADÁSZAT ELLENZŐINEK ..FEGYVERTÁRÁBÓL" SOHA NEM MARAD KI 

A TERMÉSZETKÁROSÍTÁS. A VÉDETT ÁLLATOK PUSZTÍTÁSÁNAK VADJA. ELHANGZIK EZ 
MINDEN EGYES ALKALOMMAL. HA RÁNK TARTOZIK. HA NEM. ÉS AZ ESETEK NAGYOBB 

RÉSZÉBEN ÁLTALÁNOSÍTVA A VADÁSZOKRA. A MÉLYGYOKERÚ KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉN. 
ÁM. AHOGY KOLLEKTÍVE NEM LEHET TEHER8E ESNI. ÚGY.NEM LEHET ILYESMIVEL EGY EGÉSZ 

KÖZÖSSÉGET VÁDOLNI. MERT AZ ILYENEK AZ ÉRVÉNYES SZABÁLYOK, RENDELETEK. 
VADÁSZETIKA SZERINT IS ELÍTÉLENDŐK. EZ PERSZE NEM JELENTI AZT. HOGY NEM 

FORDULNAK ELŐ SZABÁLYTALANSÁGOK. VÉTSÉGEK. ESETLEG BŰNCSELEKMÉNYEK IS. 
AMELYEKNÉL A SZEMÉLYES FELELÖSSÉGREVONÁS NORMÁLIS ESETBEN - NEM MARADHAT 

EL. HA PEDIG NETÁN VALAMILYEN CSODA FOLYTÁN MÉGIS ELMARADNA, JOGUK VAN 
A VADÁSZOKNAK AHHOZ, HOGY MEGTUDJÁK, KIVEL VAGY KIKKEL VESZNEK BENNÜNKET EGY 
KALAP ALÁ. EZÉRT KÉRTÜK MÉG A NYÁRON A TERMÉSZETVÉDELEM ILLETÉKESEIT. HOGY HA 

BIZONYÍTOTTÁ VALNA ILYESMI, SZÍVESKEDJENEK ARRÓL LAPUNKAT ÉS EZEN KERESZTÜL 
A VADÁSZOKAT IS TÁJÉKOZTATNI ÍGY JELENT MEG A HÍR A MŰLT ÉV SZEPTEMBERI 

SZÁMUNKBAN. MINDÖSSZE 12 SORBAN. AMELY ARRÓL SZÓLT. HOGY DR. RAJNIK FERENCET 
A BÍRÓSÁG NÉGY KERECSENSÓLYOM-FIÓKA KISZEDÉSÉÉRT ÉS AZOK ENGEDÉLY NÉLKÜL 
KÜLFÖLDRE CSEMPÉSZÉSI KÍSÉRLETÉÉRT A BÍRÓSÁG JOGERŐSEN 45 EZFR FORINTOS

p é n z b ír s á g g a l  sű jt o t t a .

A törvényes határidón - 30 napon
- túl dr. Rajnik Ferenc ügyvéd
je útján helyreigazítási kérelem
mel fordult szerkesztőségünkhöz, 
amelynek lényege szerint a hír tel
jes mértékben téves, soha egyetlen 
bíróságon ilyen ítélet nem szüle
tett, és ez a valótlan állítás védence 
jó  hírnevét sérti. Amennyiben a 
helyreigazítás nem jelenik meg - ír
ta az ügyvéd az üzleti életben el
ismert jó hírnevének sérelme miatt 
jelentős összegű kártérítési per meg
indítására adott a ..sértett" megbí
zást. Válaszlevelünkben egyezséget 
ajánlottunk, mert tény - de ez csak 
utólag derült ki -, hogy az. ítélet 
nem volt jogerős. Levelünkre bíró
sági idézés volt a válasz, a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságra, ahol 
december 15-én a pert megnyertük 
(17.p92472/1994/3.).

A Kunszentmiklósi Városi Bíró
ság a B.54/I992/II-I. sz. ítéletében 
dr. Rajnik Ferencet 45 ezer forint 
pénzbírságra cgyrendbeli lopás 
bűntettéért elítélte, cgyrendbeli 
természetkárosítás vétsége alól fel
mentette és elkobzott egy mászóva- 
sat. Megállapították, hogy 16 héja- 
fiókát jogtalanul eltulajdonított, 
amelyből 11-et Spanyolországban 
értékesített, az általa működtetett 
Fly export-import irodán keresz
tül. A fiókák kiszedéséhez sem a 
területileg illetékes, sem az orszá

gos természetvédelmi hatóságtól 
engedélye nem volt. Négy kere- 
cscnsólyom-fiókát a rendőrség a 
lakásán foglalt le, amelyről a vád
lott azt állította, hogy a Balaton 
környékéről hozta neki egy vadász. 
Nem tudta megállapítani, hogy mi
lyen ragadozó madár fiókái. ezért 
Duhay Gábortól kért szakvéle
ményt. A nevezett a bírósági anyag 
szerint úgy nyilatkozott, hogy a fi
ókák vörösvércsék lehetnek. A le
foglaláskor azonban már kerecsen- 
sólymokká „fejlődtek” . Az azon
ban később sem érdekelt senkit, 
hogy ha Duhay vörösvércséket lá
tott, védettek azok is, hová lettek, 
és ki volt az a „vadász", aki csak 
úgy besétált a hóna alatt négy kere- 
csenfiókával, és köd előtte, köti 
utána. Ha a bíróság elfogadta, lel
ke rajta, mi sem vitatjuk, már csak 
a jó hírnevünk védelmében se. 
Kérdés azonban, hogy a közúti el
lenőrzésnél például egy papír nél
kül szállított vad esetében elhin- 
né-c a rendőr vagy valaki, hogy a 
lőtt vadat valakitől „kaptuk", mint 
a náthát. Az viszont mindenféle
képpen kissé furcsa, hogy egy 
szakmérnöki képesítéssel és dokto
ri címmel rendelkező vadbiológus 
hogyan tévesztheti össze a vörös- 
vércsét a kerecscnsólyominal? Mi 
ugyanis dr. Rajnik Ferencet nagy 
tudású, jól felkészült szakember

nek ismerjük, aki solymásztudo- 
mányáról is híres. Értelmetlen volt 
kiásnia a csatabárdot, mert nem a 
szerkesztőségben kobozták cl ne
velt sólymait. A fellebbezési tár
gyalás alapján a Bács-Kiskun Me
gyei Bíróság az előző ítéletet hatá
lyon kívül helyezte és megismételt 
eljárásban a Bajai Városi Bíróságra 
helyezte át. A több mint öt oldalas 
indoklásból ehelyütt mindent nem 
tudunk közölni. Ízelítőül csupán 
annyit, hogy a T. Bíróság nem látta 
megfelelően tisztázottnak, hogy az 
említett területeken engedélyhez 
kötött-e a héjafiókák gyűjtése, ki 
jogosult az engedélyezésre és ki a 
sértett? Az exportengedély kiadója 
tudta-e, honnan „gyűjt" be a vád
lott?

Tisztázni kell továbbá azt is - ír
ják -, hogy védett és fokozottan vé
dett fajok esetében ki gyakorolhat
ja az állam tulajdonosi jogait? És 
így tovább...

I)r. Tardy János, a KTM  állam
titkára a Bajai Városi Bíróságnak 
és a Bajai Városi Ügyészségnek 
címzett levelében minden vonatko
zó jogszabályra és rendeletre való 
hivatkozással helyére tette a dolgo
kat és igyekezett a vitás kérdéseket 
tisztázni.

Nos, ezek után megszületett a 
9.B.272/1993/13. sz. végzés, ame
lyet a Bajai Városi Bíróság hozott.

Kunszentmiklóson. Dr. Rajnik Fe
renccel szemben a folytatólagosan 
elkövetett lopás vétségében az eljá
rást megszüntette és megrovásban 
részesítette, valamint 3000 forint 
bűnügyi költség megtérítésére kö
telezte. Ennek ellenére az indok
lásban az olvasható, hogy „a  vád
lott tényállás szerinti cselekmé
nye... a folytatólagosan elkövetett 
lopás vétségének megállapítására 
alkalmas. A végzés ellen a jogosí
tottak egyike sem fellebbezett, csu
pán a KTM a Legfelsőbb Bíróság 
részére felülvizsgálati indítványt 
terjesztett be, de ezt a címzett el
utasította.

Szabó Zoltán, Pest megye vadá
szati főfelügyelője szerkesztősé
günkkel közölte, hogy a vadászje
gyet azért nem tudta bevonni dr. 
Rajnik Fcrenctől, mert az 1994. 
április 12-én kelt ítéletet - bár hal
lott róla - a bíróság a Pest megyei 
FM  Hivatalnak nem küldte el.

Az egésznek az a vége - egyelő- 
ív hogy a hibás a Magyar Va
dászlap szerkesztősége. Egyébként 
minden rendben van. készül az új 
törvény, pedig most is volna mit 
betartani és betartatni. A berni és 
washingtoni egyezményekről már 
nem is szólva, mert úgy tűnik, az 
csak akkor használható érv, ha tá
madni lehet a vadászokat.

llomonnav Zsombor

HELYREIGAZÍTÁS
A tavalyi évfolyam utolsó szá
mának 7. oldalán a bal alsó be
kezdésben a két „főfafaj" szó 
közötti másfél sor kimaradt. A 
hibás bekezdés: A tölgy és 
bükk fiatalosban a kecskefűz, 
rezgőnyár például kedvenc cse
megéje a szarvasnak, amely
nek védelmében a főfafaj a 
gyors növésű mellékfajok mel

lett hosszú ideig csak sínylődik, 
nagyobb eséllyel rágja le a szar
vas. s végül elpusztul, így az e r
dész újra pótolhat vagy bele
nyugszik a mellékfafajok előre
törésébe, a vadász pedig újra fi
zethet.

A helyes szöveg: A tölgy és 
bükk fiatalosban a kecskefűz. 
rozgőnyár például kedvenc cse

megéje a szarvasnak, amely
nek védelmében a főfafaj az ég
nek ugrik és hamar kinő a vad 
szája alól. A felszabadító tisztí
tás elhagyása a vadász és er
dész számára sokszor végzetes 
lehet, hisz a lassú növésű főfa
faj a gyors növésű mellékfafa
jok mellett hosszú ideig csak 
sínylődik, nagyobb eséllyel rág

ja le a szarvas, s végül elpusz
tul. így az erdész újra pótolhat 
vagy belenyugszik a mellékfa
fajok előretörésébe, a vadász 
pedig újra fizethet.

És természetesen nem „tó " 
melletti erdész, hanem „tő ” 
melletti erdész a cikk utolsó 
mondatában.
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A magyarországi gímszarvas populációdinamikája 
és hasznosításának értékelése

(SZAKMÉRNÖKI DOLGOZAT ALAPJÁN)

Al állománynagyság kérdése az 1960-as 
évek végétől, a/ egyre nagyobb mértékű 
minőségromlás a/ elmúlt évek szakmai 
és nem szakmai fórumok vitáinak állan
dó témájává vált.

A vélemény különbségeket kiélezte a 
vadászat-vadgazdálkodás feltételrendsze
reinek megváltozása, a vadászati, erdő- 
és természetvédelmi tőrvény hiánya, a 
hosszú távú vadgazdálkodási üzemtervek 
megszűnése.

A több éve tartó átmeneti helyzet meg
nehezítette a szakmai vezetés munkáját, 
gyengítette az ellenőrzés és érdekképv i
selet rendszerét. Emellett, az állomány - 
csökkentés vitathatatlan kényszere mel
lett (mező- és erdőgazdasági tűrőképes
ség). főleg gazdasági okok miatt, egyre 
reálisabb veszélyként jelentkezik a gím
szarvasállományok túlhasznosításának 
lehetősége.

A minőség megőrzése érdekében az 
utóbbi években több. a minőséget termé
szeti értékként is elismerő, azt jogosan 
féltő szakember emelt szót.

Az elmúlt 30 év állomány növekedésé
nek alapját egyrészt a nagyüzemi mono
kultúrás mezőgazdaság kialakulása és az 
erdőművelés intenzívvé válása, mint az 
élőhely megváltozása, másrészt a nőiva
rú állomány és a borjak alábecslése, a le
hetőségekhez képest alacsony szintű 
hasznosításuk jelentette. Ez annak elle
nére igaz. hogy folyamatosan növekedve 
az évenkénti terítékek vadásztársaságok
nál 20-50%. országosan 20-80*? tehén- 
többletet mutatnak.

A borjak alulhasznosítása még szem

betűnőbb. az 1980-as évek elejéig a terí
ték szaporulati aránya 0,5-0.6 közötti, 
majd az ezt követő években növekvő ten
dencia mellett sem éri el a vizsgálatok 
során tapasztalt, tény legesen szaporodó- 
képes nőivarú állományra vonatkozó
0.90-0.95-ős értéket.

A termé.szetcs elhullásból számított cl- 
hullási arány átlagosan 3%, s annak elle
nére. h»*gy 1990-től határozott növeke
dést mutat, a gyakorlat feltételezése sze
rinti maximális 5% -ot nem haladja meg. 
A természetes elhullásokból származó 
veszteségek így nincsenek lényeges ha
tással az állomány nagyságára.

A hasznosítási arány változásai tükrö
zik legjobban a gazdálkodó szervezetek 
becslésként megadott adatainak megbíz
hatatlanságát. mely már az 1970-cs évek 
elején elérte az általánosan elfogadott 
25-35%-os értéket, napjainkban pedig 
meghaladta az irreálisan magas 60%-ot. 
Ez azt jelzi, hogy számítások alapján 
nem indokolatlan a becslésnél minimáli
san 1.5-1,8-szór nagyobb valóságos állo
mány nagyságot feltételezni. A hasznosí- 
tási arányok csak ekkor reálisak.

Az állományjellemzők közötti össze* 
függés-vizsgálatok, az állomány nagyság 
és hasznosítási arány kivételével, gyenge 
korrelációkat eredményeztek. Ezek a fo
lyamaim állománynövekedéssel, a ma
gas szaporulati aránnyal és az alacsony 
természetes elhullásokkal együtt azt jel
zik. h*»gy a gímszarvaséilomány az élő
helyek ökológiai eltartóképességének 
szintjét nem érte cl. Az erdő-szarvas el
lentét oka az erdészeti tűrőképességnél

nagyobb állomány, amely azonban ter
mészetes táplálékigényét napjainkban is 
ki tudja elégíteni.

A gazdálkodás színvonala, a hasznosí
tás módja, az élőhely minősége az 
agancs menny iségi és minőségi paramé
tereinek változásain keresztül is jól nyo
mon követhető. Az állomány nagyság és 
hasznosítás növekedésével csökken az 
érmesarány, de ezen belül az egyes ér
mes kategóriák aránya kisebb ingadozá
sok mellett stabil. Ez. utóbbi az állo
mányjellemzőkhöz hasonlóan szintén ki
zárja a túlnépesedésből adódó degradáci
ót. Viszont az érmesarány mellett csök
ken az agancsok alapján meghatározott 
átlagéletkor, növekszik a trófeák átlagtö- 
tnegc és a hibás kilövések aránya. Ezek 
egyértelműen a szakszerűtlen gazdálko
dás következményei, a lehénsclejtczés és 
a borjú kilövések elmaradásán túl. az 
idős bikakorosztály megfogyatkozása 
után. évről évre fokozódik a jövő érdeké
ben kíméletet érdemlő középkorú bikák 
túlhasznosítása. a gímszarvasátlományok 
kizsigerelése.

A szakszerű állománykezelés alapvető 
feltétele, hogy megbízható, a valóságos 
helyvetet legjobban megközelítő adatok 
álljanak rendelkezésre. Az országosan és 
szektoronként leldolgozott statisztikai 
adatok általános tendenciákat tükröznek, 
azokból csak általános megállapítások 
vonhatók le. Mivel ezektől tájanként, 
gazdálkodási egy ségenként jelentős elté
rések is adódhatnak, a vadászterület állo
mányára vonatkozó saját adatok nélkü
lözhetetlenek. A terítékek lényszámai 
mellett a jövőben elkeralhctetk-n a gya

EBE(E)K hányada

korlat számára a mai napig feleslegesnek 
tekintett vagy nehezen kivitelezhetőnek 
tartott becslési eljárások alkalmazása. 
Az állomány nagyság, ezen belül az ivar
arány. a felnevelt szaporulat és nemen
kénti megoszlása, az egyes korcsoportok 
megbízhaiő becslése alapvető fontos
ságú.

A tervezés, becslés és hasznosítás egy
másnak ellentmondó időpontjai mialt a 
tél végi állomány becslés kontroll jaként 
célszerű az augusztusi, bőgési állományt 
is felmérni. így a becslés és hasznosítás 
kozott csak rövid idő telik cl. az állo
mányváltozásból adódó hibalehetőség 
kisebb.

Az. állomány nagyságának és élőhelyé
nek viszonya, környezetének minősége 
Csak közvetlenül mérhető paraméterek
kel határozható meg. Ezek folyamatos 
mérése az amúgy is elkerülhetetlen z.si- 
gereléikor, egyszerű eszközökkel, mini
mális ismeretek birtokában elvégezhe
tők. Fontosabb paraméterek: a zsigerelt 
testtömeg, vesezsírindex. vemhesölési 
arány, első vemhesúlés küszoNesitömeg
ér lé ke. terítékre kerülő fiatal bikák 
agancslömcg - változása i.

Bentiek a hazai vadgazdálkodás szak
mai színvonalemelés alapfeltételei, de 
csak abban az esetben, ha a gímállomá- 
nyok további túlhasznosításának sikerül 
gálát szabni. Ehhez olyan törvényi, jogi 
szabályozás szükséges, mely a mezőgaz
daság és az erdőgazdaságok érdekeinek 
figyelembevétele mellett elismeri a vad
állomány természeti értékét, köztük a 
gímszarvas világviszonylatban is nagyra 
értékeli minőségét Szakák Antal

Nagy doh>g a biztonság, hiszen 
végtére is mindenki arra törekszik. 
Ebből kaptunk leckét az EBEÉ ide 
jén, és mint utólag kiderült, igen fe 
gyelmezetten bújtunk a ♦öld alá ar
ra a néhány napra, amíg az értekez 
let tartott. Nem ia ez a gond. hiszen 
a végén mindenki megdicsőült. 
nem volt semmi baj. a terroristák 
sem mentek dolgozni. így aztán 
nem is terrorizáltak senkit. Minden 
ki végezte a kis és nagy dolgát 
ahogy máskor. Az azonban megle 
hetősen furcsa volt. hogy az úgy 
nevezett általános fegyverszállítás 
tilalmat csak péntek délután hoz 
ták néhány érintett tudomására. A 
megyei szövetség például ebéd 
után szerzett tudomást az ügyről, 
és aki már pénteken leutazott a va
dászterületre, az csak 3kkor tudha
tott volna valamit, ha a magasle

sen esti újságot olvas, tévét néz 
vagy rádiót hallgat.

Egyedi eset. magánügy, mond 
hatná bárki, csakhogy hasontó 
gondok voltak annak idején a pápa 
látogatásakor vagy az angol király
nő tartózkodása alkalmából, ami
kor is vadászati tilalom lépőit élet 
be(l). Csak éppen azoknak nem 
szóltak időben, akiket érintett. A 
rendőrök tudták. El lehet képzelni 
azt a vadászt, aki Zalából érkezett 
vasárnap este a Déli pályaudvarra, 
hátán golyós és sörétes puskával, 
hátizsákkal. Mint héja a csibére, 
úgy csaptak le rá. és ezután még 
metróra is kellett szállnia, hogy 
nagy nehezen hazaérjen, mint po
tenciális gonosztevő.

Bizonyára lesz még ilyen és ha 
sonló rendezvény, amikor számítani 
lehet arra, hogy valaki vagy valakik 
vadásznak álcázva igyekeznek

önös érdekeiket érvényesíteni. Ta 
Ián nem lehetetlen kérés, hogy idő 
ben szóljanak azoknak, akiket a til
tás érint. Bár nem értek hozzá, de 
bizonyára egy egy ilyen eseményt 
időben kezdenek szervezni, nem 
ötletszerű a védekezés. Nos. akkor 
talán nem is elképzelhetetlen ez a 
kérés egy olyan hatóságnak, amely 
arról szeretne bennünkot meggyőz 

hogy egyre inkább polgárbarát. 
4s szlogenje szorínt bennünket 
szolgál és véd.

A világhírű tanácskozás idején - 
mint mindig - akadnak a vendé
geknek különleges kívánságaik is. 
ha a vadászatot annak lehet novez- 
ni. A Pesti Riport hírül adta. hogy a 
vendégek vadászni voltak, ahol is 
Simon Perez izraeli államfő lett a 
..jagdkonig". mert ő lőtte a legtöbb 
vadrécét. A hír nyomán megkér 
deztuk az FM illetékesét, hogy hol

volt az ominózus vadászat, és mit 
lehot még elmondani róla. A legna
gyobb meglepetésünkre annyira 
titkos volt. hogy arról tőlünk hallót 
tak először. Sajnos az idézett lap 
szerkesztősége sem mondhatott 
pontos helyszínt, de a vadászat tó 
nyéért - biztos forrásra hivatkozva
- vállalták a felelősséget. Így a ró 
cézés nem hírlapi kacsa. Azt vi
szont már ők sem tudták, hogy a 
magas vendégnek volt e minden 
külföldi vadász számára kötelezően 
érvényes vadászjegye, fegyverbe 
hozatali engedélye és érvényes fe
lelősségbiztosítása. Ezok meglétét 
ugyanis a rendelet szerint a vadá 
szatvezetőnek kötelessége volna 
ellenőrizni. Arra ugyanis már gon
dolni sem merünk, hogy ezek után 
nem volt teljesen rendben a papír 
forma...

- h - Y -
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Ujabb lépés a vadgazdálkodás 
tudományos megalapozásáért

Napjaink különös intenzitással 
változó világában egyre több új 
kérdést vet fel a vadgazdálkodási 
gyakorlat. Tekintélyes hányaduk 
igényel olyan választ, amely tu
dományosan megalapozott és 
amellett több tudományágat érint
ve szinte interdiszciplináris meg?- 
oldásra váró. Olyan kérdéskörö
ket ölelnek fel ezek a problémák 
a szokásos ökológián túl, mint a 
természet- és környezetvédelem, 
az állategészségügy és annak hu
mán vonatkozásai, a szervezeti és 
ökonómiai aspektusok és maga 
az oktatás-kutatás.

A vadgazdálkodás, mint tudo
mányterület, a tevékenység jelle
ge folytán - a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Agrártudomá
nyok Osztályának diszciplínái kö
zé tartozó. E  szervezeten belül az 
Erdészeti Bizottság vállalta fel a 
tárgykör gondozását. Ez a szán
dék úgy öltött testet, hogy rész
ben a tagjai sorából, részben azt 
kiegészítve elismert szaktekinté
lyek felkérésével külső tagokból

egy 12 főből álló Vadgazdálkodá
si Munkabizottságot hozott létre a 
jelenleg folyó akadémiai ciklus 
idejére.

Az Erdészeti Bizottság a tagjai
nak sorából dr. Kőhalmy Tamás 
tanszékvezető egyetemi tanárt, a 
mezőgazdasági tudomány ‘dokto
rát bízta meg a munkabizottság 
elnöki teendőinek ellátásával. 
Ezek sorában első volt a szemé
lyek felkérése. A 12 fő között ta
lálunk apró- és nagyvadas szak
embert. vadászati oktatót, kutató 
és vadgazdát, agrár- és erdőmér
nököt, állatorvost és a tudomá
nyos fokozatok valamennyi meg
felelőjét. A bizottság tagjai: dr. 
Bcncze Lajos kandidátus, dr. Fa
ragó Sándor kandidátus (titkár), 
dr. Führer Ernő ÉRT I főigazgató, 
dr. Galamb Gábor. dr. Koloszár 
József kandidátus, dr. Kőhalmy 
Tamás tud. doktora (elnök), dr. 
Nagy Emil tud. doktora, dr. Rácz 
Antal kandidátus, dr. Solymos 
Rezső tud. doktora, dr. Sugár 
László állatorvos, dr. S/ontagh

Piíl tud. doktora, dr. Tóth Sándor 
kandidátus.

Az alakuló ülést a Kaszó Erdő
gazdaság Rt. központjában tartot
ta a testület, kihasználva azt a le
hetőséget is, hogy a szakmai kö
rökben ismert kaszói erdő-vad 
aktuális kérdés lényegével a hely
színen is megismerkedhetnek. Ez 
maradéktalanul megvalósult. 
mert a házigazdák kitűnő szak
mai programmal mutatták be te
repen is jellemző gondjaikat a ki- 
vezető utakkal együtt.

Az ülés résztvevői közös böl
csességgel összeállították azok
nak a kérdéseknek a körét, ame
lyekkel vélhetően foglalkozniuk 
kell a közeljövőben. Azokat, 
amely témákban ajánlásokat, ja 
vaslatokat kell megfogalmaznia 
ennek a grémiumnak az ágazat 
szorosan vett öntevékenysége, de 
még inkább gazdasági és társa
dalmi életünk hozzá kapcsolódó 
területei tekintetében.

Szükséges legalább címszavak
ban utalni ezekre a kérdésekre.

amelyek között ott szerepel a tör
vény. vagy törvények szakmai vé
leményezése. az erdő-vad kon
cepcionális fogalomtisztázása és 
alapelvek rögzítése (vad helye a/, 
erdőben, a védett erdőben, a ter
mészetvédelmi területen stb.), a 
vadaskertek perspektivikus szere
pe. az apróvad-gazdálkodás jövő
je. a küszöbön álló NATURHX- 
PO-96 tudományos rendezvénye 
és még több más kérdés. Annyi, 
hogy annak felét is elég lenne 
mindenki számára megnyugtató 
módon feltárni a munkabizottsági 
ülés alatt .

„Sokat akar a szarka...", de 
igyekszik is meglenni minden tő
le telhetőt a Munkabizottság, 
hogy állásfoglalásaival és javasla
taival megfelelő helyen eljárva 
t u dóm á ny os mega Ia pózt )t t ságga I 
tudja előbbre mozdítani a magyar 
vadgazdálkodás segítségre szoru
ló szekeret.

Dr. Kohalmv Tamásw

tanszékvezető egyetemi tanár, 
a munkabizottság elnöke

HETEN A TILOSBAN!
Hét szabálytalankodó va
dász ellen indított eljárást a 
rendőrség Békés megyében. 
Az ügy részleteiről Nagy 
Sándort, a megyei vadász
szövetség elnökhelyettes- 
fővadászát kérdeztük.

Az eset egy november 
végi szombaton történt a 
Szarvasi Bem utató Vadgaz
daság területén. Augusztus 
óta immár harmadik alka
lommal fogadták vadászatra 
a velük együttm űködési 
szerződésben álló Gyulai 
Szolgáltató Vadásztársaság 
gyulai csoportját, tíz va 
dászt és egy hajtót. (A  tár
saság egyike Békés me
gye hat bérkilövő vadász- 
társaságának, amelyek bi

zonyos szolgáltatás, m u n
ka fejében szereznek jo
got meghatározott számú  
és fajú vad lelövésére. A  
szerk. megj.) A  reggel 
nyolckor kezdődő vadászat
- am elyet a házigazdák vé 
gig felügyeltek -, délre a te 
rítékkel sikeresen befejező
dött. A  38 kakast elosztot
ták egym ás közt, majd haza
indultak. M int később kide
rült, a tíz bérkilövő közül 
heten, nem sokkal később, 
visszajöttek a vadgazdaság 
Nagyszénás-Szarvas között 
húzódó erdős területére. Egy 
bokros helyen próbálták el
rejteni a gépkocsikat, majd 
eltűntek a fák sűrűjében. 
Ott-tartózkodásukat négy

óra felé Dián János, az illeté
kes vadgazdaság ellenőrző 
körútját végző vezetője je 
lezte a rendőrségnek. A  tör
ténteket jelentették a szar
vasi és a Békés megyei ren
dőröknek, a Békés Megyei 
Földm űvelésügyi H ivatal
nak, és az illetékes vadász- 
társaságnak. A  vadászterü
leten tokból kivett fegyver
rel való engedély nélküli tar
tózkodásuk már akkor is 
jogosulatlan, szabálytalan va
dászatnak minősül, ha igaz 
állításuk, amely szerint el 
sem sütötték a puskáikat...

A  szarvasi rendőrkapi
tányságon Dem eter László 
rendőrkapitánytól m egtud
tuk, az orvvadászattal gya

núsított hét személy ellen a 
lakóhelyük szerint illetékes 
gyulai, illetve gyomaendrődi 
rendőrkapitányság szabály
sértési hatóságai folytatják 
le a vizsgálatot.

Kalmár József, a Gyulai 
Szolgáltató Vadásztársaság 
titkára elmondta, hogy a 
gyulai csoportjuk szóban 
forgó hét tagja példás bün
tetésre, köztük a legsúlyo
sabbra, a kizárásra is szám ít
hat. Végleges döntésüket 
term észetesen a rendőri 
vizsgálat eredményétől te 
szik függővé. Am it addig te 
hetnek az, hogy felfüggesz
tik az orvvadászok tagsági 
jogait.

Csath Róza
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HUBERTUS VADÁSZATI MAGAZIN
Hálás szívvel köszönöm - a magam és a 
Duna Televízió munkatársai nevében - a 
szerkesztőséghez eljuttatni jókívánságo- 
kai. az öl leteket és javaslatokat. Túl vá
gjunk a magazin első. hél adásból álló év
folyamán. e/én az illendővég is a/l kíván- 
ja. készítsünk mérlegel. összegezzük a la
pasz la latokat.

A műsor tavasszal indult, a/ első adás
ban a szalonkavarázs hangulatát próbáltuk 
képileg is megfogalmazni. A Pilisi Szalon* 
kaklub tagjai: Janiseh Miklós. Patak) K-ter 
segítségével bepillanthattunk a s/alonka 
életének rejtelmeibe és egy villanásnyit 
Muray Róbert „állatfestó" munkásságába. 
Ekkor véltük hangszalagra a Kovács Klek 
vezette vadász kürtösök ko/reműködésével 
a vadá>/at ke/delét jel/ó dallamokat, amely 
azóta is a maga/in állandó szignálja.

A  kezdet ke/delén - érthetően - a szer- 
kész (őség még nem rendelke/elt semmi
lyen archív felvétellel, a képek zöméi a .. 12 
hónap a/ erdőn”  c. tévétilmból kölcsönöz
tük. A/öia - nagy-nagy szerencsével si
kerüli néhány olyan ő/es, fácános, nyúlás 
és vaddisznós felvételt készítenünk, amely
nek egy részéi már leadtuk a műsorokban, 
de a későbbiekben is ÍÖlhus/nálhatunk.

Márciustól kezdődően balhetenként. a 
Gazdakör lészckénl voll magazinunk adás
ban. Egészen a m ár végéig, amikor - mi ta
gadás - jón a hír: a többi magazinműsorra) 
együtt, megszüntették a Hubertus Vadásza
ti Magazint is. Több mim cg> hónap csatá- 
/ást és érvelést követően, araikor eldőlt, 
hogy a Duna Televízió nem szűnik meg. 
nem olvad bele a Magyar Televízióba. Pé
kár Istvánnak, a Mezőgazdasági műsorok 
főszerkesztőjének és a Duna Ív  vezetősé
gének köszönhetően újjászölcitünk. sót 
önállóak is leltünk.

Sajnos ez egyben azt jelentette, hogy a 
korábbi esti lőműsoridő helyeit minden hó
nap első csütörtökjén 17 óra 10 perckor 
kaptunk 20 perces műsoridői. A telev íziók

korabban is próbálkoztak vadászmagazinok 
sugárzásával. legutóbb az M I V  csatorna 
ján jelenikezén a Rác/ Gábor szerkesztésé - 
ben és Konc/ Gábor által vvzciett vadász 
műsor. amely a televízió műsorainak ál 
szervezésé közben megszűnt. A vadászai 
ezzel elvesztette az egyel len televíziós fóru
mai. így nagyon is indokolt volt teljes mell- 
szélességgel küzdeni a Hubertus Vadászati 
Magazin megmentéséért. Szerkesztősé
günk elfogadott minden kompromisszu 
mot. a délutáni műsoridői, a három és fél 
napra csökkentett forgatási időt és azt is 
vállaha. hogy ..összckunyerálja" a músor- 
készítés költségeinek legalább a felél.

Ezúton is köszönjük szponzorainknak a

támogatást. P.lső helyen az FM  Vladgazdál 
kodási Alap szakbizottságának és mimszte 
rének. akitől a legnagyobb összegű lámoga 
tast kaptuk. De koszónjuk azoknak a cé
geknek. vadásztársaságoknak is a segítsé
géi. ak:k nem csak ígérték, folyósították is 
műsorunknak az anyagi támogatási: az AG- 
R O F Í/ E S  Rt.-nek*. a V ER G A  Rt.-nek. a 
Kcttncr- Nimród Kft. nek. Szecsey József 
kanadai tégy verművesnek. a Hubertus Ri.- 
nck. az Országos Vadás/nap szervezni 
zottságának. a MAVAD l.ab«*d Ki.-nek. a 
Kaszói Erdőgazdaság Rí -nek. a Gyulaji 
Erdészeti és Vadászati Rt -nek. az Ar/cnál 
Kll.-nek. az Aranyfácán Kereskedelmi 
Kft.-nek. a kaposváli Hubertus vadászbolt

nak. az A U TÓ KER  Rt.-nek. Papp József 
pápai gumijavítónak és az Aranyponty 
K fi.-nek.

Külön köszönetét mondunk az Abádsza- 
lóki Hubertus, a Kunszentmártoni, a Pan
nonvad. a Tiszalöldvári Dózsa, a Vadcoop 
Bérkilövő és a Makádi Vadásztársaságok
nak. valamin! a Vadászati Kulturális Egye
sületnek. a Pilisi Parkerdőgazdaságnak, a 
MAVAD Rt. vecsési vadhúsfcldolgo/ó üze
ntének. a Kaposvári Agrártudományi Egye
temnek. az Országos Közegészségügyi In 
tézetnek. hogv hozzájárullak. megteremtél - 
ték forgatási Ichclőségeinket.

Köszönet a Keitner-Nimród Kereskedel
mi Ktt.-nek. hogy több alkalommal kiegé
szítene a műsorvezető öltözetét.

Eddig a magazin 2 őrá 20 peavs műsor 
idejében 36 helyszínen forgattunk. 47 ri
portot. 52 interjút készítettünk és 59 témát 
dolgoztunk fel. nem számolván műsorunk 
szolgáltató jellegű anyagait.

Talán nem tűnik elfogultságnak, ha a/t 
mondom: a Hubertus Vadászati Magazin 
második év folyamát egy megerősödött .stáb 
készíti, túljutottunk a kísérletezés periódu 
sán. házon belül is kialakult az állandó csa
pat Mánfai Miklós rendező-operatőr. Ko
vács l-ászló gyártásvezető. Garamvólgyi 
István hangtechnika, a Contur l.ync vágói 
Szatory Tibor és Kozma Tamás közremű
ködésével.

És végül röviden arról, hogy mii láthat
nak a január első csütörtökjén műsorra tű
zött Hubertus Vadászati Magazinban a Du
na Tv csatornáján. 17 óra 10 perces kéz 
déssel.

- Riportot készítettünk az élőnyúl-befo- 
gásról.

- Hogyan vadászik egy vadcoopos bérki- 
lovó vadász?

- M ii tudnak a futó/ott iea-pgumik?
Vadászat - videokamerával.

-css-
A  forgatás twHys/ln« a Panrxjnvod V a d é ir lt t s n A g  tem tot*. a m ikrofon előtt balról jobbra 
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A REFERENCIATERÜLET HÍREI
Az egymást követően rendezeti egynapos 
disznóluijtás és kétnapos icrclővadászat 
terítéke 18 disznó. 6 szarvas. A vendég
csoport egy része előzőleg egy állami te
rületen volt vaddisznóhajtáson, és igazán 
nem voli könnyű megmagyarázni nekik, 
hogy ott miért lehetett lőni a hajtásban a 
szarvasokat. Német vadász ugyanis mód
felett neliezen érti meg. hogy nálunk öl
vén kilométerrel arrébb vagy mások a 
vadászat szabályai, vagy csupán túlteszik 
magukat rajta.

A gazdag csermakktcrmés kínálta az. 
erdészeinek több területrészen is a makk- 
alátelepítés lehetőségét olyan erdőré- 
szekbe. ahol nem voltak termő állomá
nyok. A túrás veszély elkerülésére az er
dészekkel közösen rendeztünk vaddisz
nóra vadkárelhárító terelővadászatot. szi
gorúan a telepített helyek mellett fekvő 
sűrűkben. Az eredmény három süldő 
volt. amelyek mindegyike gyöngygolyó
tól a hajtóvonalban esett.

Annak ellenére, hogy a hazai diótele- 
pítéseket mindeddig igen jól védő vil
lanypásztorok kiválóan működtek, több 
esetben elszakították, megrongálták a 
szarvasok. Mindezek ellenére számotte
vő károsítás nem történt. A tapasztalatok 
szerint ilyen esetben sem marad benn a 
védett területrészen a vad. hanem tovább
áll. de a javítással nem lehet késlekedni. 
Mindenesetre a villany pásztor telepítése 
jóval a kerítésépítések költségeinek fele 
alatt maradt. Az Erdő Rt. által benyújtott 
vadkártérítésnél mennyiségi kár nem

volt. a védőkerítések összege egym illió 
forint vo ll. a minőségi kár félm illió  fo
rint alatt maradt.

Az enyhe télelő és a beköszöntő tel. 
valamint a bőséges makktermes miatt a 
várt alatt maradt a kihelyezett szemes-, 
szálas- és lédús takarmány fogyasztása, 
annak ellenére. hi*gy azért rendszeresen 
járta a vad. Lapzártáig ötszáz mázsa ré- 
pafarkot hordtunk ki a területre, minden 
nagy vadetetőt luccmaszénával töltöttünk 
fel. viszont a szórókra csak akkor kerüli 
kukorica, ha a kiszórt lakat mányi már 
maradéktalanul fölvették.

Sajnos a vadorzás okozza a legtöbb 
gondot, és az csak a jéghegy csúcsa, 
aminek kézzelfogható bizonyítékai ma
radnak. A bikazsiger és bőr. a talált te
hén és borjú akár bizonyíték is lehetne, 
ha akadna gazdája. Ha nem is természe
tes. de óhatatlanul rányomják mindezek a 
bélyegüket a ..hangulatra", hiszen jósze- 
rint mindenki szóba jöhet, akinek puská
ja van. Persze ilyenkor mindig akad jó 
vagy éppen rossz szándékú súgó. min
dent tudó. de igazán használható ötlet, 
információ eddig nem akadt. Jól lemér- 
hetók mindezek a vad viselkedésén is. az 
egyes területrészek kímélete sem vezetett 
arra - ilyen körülmények között -. hogy 
biztonságos vadkamrák alakuljanak ki. 
Találtunk bovdenzsinórból készült, szar
vasváltóra állított olyan erős hurkot is. 
amellyel akár egy megrakott autót is ki 
lehelne a kátyúból rántani.

A tisztázatlan éjszakai, jól hallatszó 
becsapódással járó lövések arra utalnak, 
hogy nem lesz szégyenkeznivaló a terv
számok körüli időarányos lemaradás mi
att. Sokkal inkább a tehetetlenség a 
gond. Ezt ugyan lehetne magyarázni a 
törvényes beavatkozás lehetőségeinek 
csökkentésével, vagy inkább ellehetetle
nülésével. de jócskán akadnak ennek ta
gadhatatlan személyes konzekvenciái is.

Nem lehel hallgatni a lőttvad-átvétcl 
körüli gondokról sem. Év közben a kü
lönböző cégek sora bombázott bennün
ket a jobbnál jobb ajánlatokkal, csábíts 
felárakkal. Természetesen a legjobbakat 
választottuk ki. (Ez nem a reklám helye. 
A szerk. megj.) Az egyik telepen csak 
délelőtt 9-től li-ig vették át a vadat, a 
másikon éjjel-nappal. Nos. az utóbbi a 
mai napig csak az alapárat utalta át. 
minden beígért felár nélkül, a másik pe
dig nem fizetett egy vasat sem. holott 
mindkettőről írásos szerződés van. Az 
előírtakat csupán mi tartottuk be, mert a 
lőtt vadat leadtuk. Akad azonban itt még 
egy trükk. Mindenki a kapott árajánlat
nál az első osztály árait nézi meg először. 
Az „ragad meg” , az ..kattan be” , és 
azok az árak a legcsábítóbbak. Csakhogy 
a szerződés kötéskor senki nem gondol 
arra. hogy átlagos vadászati körülmé
nyek között egy harmad alatt van az első 
osztályú. így azután inkább óhajok fogal
mazódnak meg. n>ert a harmadosztályú 
árért már manapság jó kutyaclcdclt sem 
lehet vásárolni. Ráadásul - úgy gondol

juk - első osztályú lövést inkább csak a 
hivatásos vadászoktól lehet joggá! elvár
ni. hiszen a sportvadász, a vendég több
nyire úgy lövi a vadat, ahogy tudja.

A zord idó be köszöntével az apróvadas 
területrészeken is elkezdtünk napraforgó- 
ocsúval etetni, a sivárrá váló határban 
egy -egy gazos folt. nádas, szolidágós 
turján a fácán egyetlen menedéke.

A haszonbérleti szerződés érvényessé
gének megállapítására indított bírósági 
perünk második kiírt tárgyalása azért 
maradt cl december 12-én. mert a bíró 
megbetegedett. Ez. azonban csak akkor 
derült ki. amikor a félek a megbeszélt 
tárgyaláson megjelentek. Mindenkinek 
bosszantó ez a huzavona, de főként an
nak. aki Győrből autózik a fővásosba 
„igazságnézőbe". és senki nem értesíti, 
hogy a tárgyalást áttették január 16-ára. 
Nem bosszantja ez viszont azt a „titkos 
rajongónkat” , aki mindig szorgalmasan 
megjelenik a tárgyaláson a fácántollas 
kalapjában. Senkinek be nem mutatko
zott. viszont igen szorgalmasan jegyze
te Igét. Talán egyszer lesz szerencsénk 
megismerkednünk is, mert úgy tűnik, 
nagyon a lelkére vette a felek hányatott 
sorsát. Az úgynevezett „legitimitás" 
nem kis dolog manapság, két fél szabad 
akarata kevés egy szerződés megkötésé
hez. Fizetni viszont pontosan kell, mert 
nem oda lettek kérdőjelet, hanem a pak- 
saméiára, és csak ez a vita tárgya.

(Folytatása köxnkrzik)
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VADŐRSORS
„...Szám om ra mindig képtelenségnek tűnik, hogy a vadásztársasági területeken 

dolgozó szakképzett vadőröknek szakm ai kérdésekben a feladatát az elvileg 
társadalm i munkában ellátó vadásztársasági tisztségviselő, a vadászm ester 

egyáltalán utasításokat adhat. Az is érthetetlen, hogy a h ivatásos vadász hogyan 
tudja a vadgazdálkodási, vadászati szabályokat betartatni, 

a vadásztársaságon belüli orvvadászatot m egfékezni, amikor m inden ilyen törekvésével
a saját m unkáltatójával kerül szem be..."

- Bemutatkozásul, röviden ismer
tesd eddigi pályafutásodat!

- 1989-ben végeztem Mátrafüre- 
den a Vadas Jenő Erdészeti Szak- 
középiskolában, ahol később tech
nikusi képesítést is szereztem. Utá
na majd egy évig dolgoztam er
dészként. aztán három és fél évig 
vadőrködtem. Igaz, ebbe az egy év 
katonáskodás is beleesett. Tavaly 
ősszel és télen ács voltam Német
országban. most éppen munkanél
küli vagyok...

- Tehát az erdész-vadász pálya 
nem nyugdíjas állás?

- Ez így nem igaz: az erdészet 
még igen, de a vadőrség az nem. 
Mégis meg kellett próbálnom, hogy 
tudjam, milyen... Persze egy erdő
gazdaságnál vagy egy-két „minta" 
vadásztársaságnál a vadőri állás is 
nyugdíjas - y nagy többség azonban 
nem. Az otthagyott munkahelye
men például 10 év alatt hat hivatá
sos vadászt „használtak el” .

- Mennyit keres manapság a 
vadőr'?

- Nem ismerem a fizetési átla
gokat, de az úgysem mérvadó, 
csak a statisztikusoknak. Másfél 
évvel ezelőtt én a minimális bért 
kaptam, összesen havonta 9000 fo
rintot. Bizonyára nem kell külön 
elmagyarázni, hogy ebből nem le
het saját lábra állni, családot alapí
tani, eltartani.

- Akkor mégis hogyan lehet 
megélni?

- Disznót kell tartani, részben 
szőlői, málnát vállalni. Ez mind a 
szakmai munka rovására megy. És 
persze csurran-cscppen egy kevés 
borravaló a külföldiek vadásztatá
sakor. Nem csak nekünk, és nem is 
olyan sok, mint azt sokan gon
dolják.

- Kinek csurran még?
- Elsősorban a főnöknek: a va

dászmesternek, az elnöknek, és a 
kísérésből még a sógoroknak, a 
keresztfiúknak is...

- Kerül vadhús a vadőr aszta
lára?

- Kerül. Remélem, megérted, 
hogy nem fogom részletezni.

- Közismert szólás, a vadőrnek 
való malac...

- Az is meg más is. Farizeusko
dás lenne, ha azt mondanám, hogy

alaptalan a vád. De ne hidd. hogy 
éppen mi lopnánk cl a sok vadat. 
Ha például lőhetnénk a 200 gram
mos agancssúly alatti bakokat, 
vagy akár csak egyet is évente, 
vagy többévente cgy-egy selejt bi
kát... az elég volna. Mint ahogy 
hallom, azért akad, ahol így is van. 
Mi is emberek vagyunk, és vadá
szok. A szenvedély sem lobog kis- 
sebb lánggal bennünk, mint a 
„sportvadászokban ’’.

- Mi a véleményed a sokat emle
getett orv vadászatról?

- Van véleményem, ha sokaknak 
nem is tetszik. A „klasszikus" 
orv vadászat és vadorzás jelenti 
szerintem a kisebb tételt. Néhá- 
nyan hurkolnak egy-egy nyulat, 
őzet, légpuskával „lekapnak" cgy- 
egy fácánt. Amíg lesz mit elvinni, 
el is viszik. Orvvadász itt jószerint 
mindenki, de elsősorban a tagság.

- Tény leg, mi van, ha a területen 
lövést hallasz?

- Ha épp arra járok, odame
gyek, de sok értelme nincs. Ha az 
illető társasági tag. be sem iratko
zott arra a területrészre, akkor sem 
nézheték bele a kocsijába. Rendőrt 
pedig - ahogy néhányan csinálják
- nem tudok mindig magammal 
vinni. Ha pedig netán éppen a zsi- 
gereléscn kapom rajta, akkor is ki
mossa magát. A vadászmester 
vagy az elnök kiállítja utólag az en
gedélyt, vagy ha nincs engedélye, 
azt mondja, hogy a barátja adta át 
a lehetőséget. Reménytelen ügy, 
legfeljebb ádáz haragosokat lehet 
szerezni. Sokat és gyorsan. Termé
szetesen van „hivatalos”  orvvadá
szat is, mert ahogy régen meg kel
lett vadásztaim az elvtársakat, 
most is meg kell az urakat, sok vál
tozás nincs.

- Például a vadászati elöljárókat

- Azokat a legjobban, de erre 
van külön keret.

- Melyik vadfajt kedvelik legin
kább?

- Az őz az ideális: trófeás vad, 
könnyen szállítható, jó a húsa és 
minden területen akad. Szerintem 
az éves őzteríték a hivatalosnak 
legalább háromszorosa, ha nem 
több. Ugye nem gondolod komo

lyan, hogy nálunk a valójában je
lentett 15 őz esik?

- És a vadgazdálkodás?
- Tudod, én megtanultam és el

képzeltem valaha a selejtezést. 
Meg hogy az ember névről ismeri 
a trófás vadjait, etet, óv. kímél, fá
cánt nevel a jól berendezett nevelő- 
tereken... Ehelyett azt láttam, 
hogy ami mozog, azt lövik. Évente 
hozatnak 500 nevelt fácánt, azokat 
esetleg őrizgethetem, és addig sem 
bóklászok összevissza a területen.

Vadgazdálkodási kérdésekbe be
leszólásom nincs, a vadászmester 
utasításait hajtom végre. Lakatos a 
szakképzettsége, de természetesen 
mindent jobban tud. mint bárki. 
Teljhatalma van, ha akarja, lezárja 
a terület bármelyik részét, még én 
sem mehetek be oda. Ő lövi a szá
mára fenntartott szórókon a kocá
kat és ez senkit sem érdekel. De ha 
mást lő. az sem. Ö  állítja ki az en
gedélyeket, esélyem sincs, hogy 
esetleg tetten érjem.

- Mégis, hová kerül a vadászat
ból származó pénz?

- Többnyire a tűzhöz közel lévő 
zsebébe. Ez általában néhány sze
mélyre korlátozódik. A vadász
mester, az elnök, de ritkábban a 
vadőr. A külföldiek vadásztatása az 
üzlet. Eljönnek ide a középosztály
beli osztrákok, összebarátkoznak 
mondjuk a vadászmesterrel, aztán 
minden megy a maga útján...

- Hogyan?
- Természetesen „zsebbe”  fizet

nek: így mindkét fél jól jár. Jön a 
fizető külföldi, köt egy álcázó pau- 
sálszerződési a vadásztársasággal, 
aztán hozza a vendégeit, akik neki 
fizetnek. Isten - meg ők - tudják, 
hogy mit és mennyit hoznak terí
tékre... Már a külföldi orvvadász
tatása is megoldható. Bejön a „jó 
barát” , mint jámbor turista. Itt a 
kezébe nyomnak egy puskát, meg
lövi a bikát, lefűrészelik az agan
csot, és kiviszi mint talált, hullaj
tottat. Később összeragasztják a le
főzött koponyával. Ozagancsnál, 
vadkanagyarnál még ennyi sem 
kell, azokat - ahogy hallom - si
mán át lehet vinni a határon. Ter
mészetesen az egésznek semmi 
nyoma sem marad, már az. ötödik

vendég jön, akit nekem kell kí
sérni.

- És a pénz?
Az a főnöké. Nézd csak meg a 

kocsiját, a házát... abban még az 
anyósánál elszállásolt vadászven
dégek pénze is benne van.

- A tagok ezt nem tudják?
- Kis hely ez a falu. Mindenki 

ismer mindenkit: persze hogy 
tudják.

- És nem szól érte senki?
- Itt a legtöbbnek megvannak a 

saját kis bulijai. Főleg a kapcsola
tai. amellyel mindent el lehet intéz
ni. Különben is, csaknem minden
kinek van valami vaj a füle mögött, 
mindenki elviszi a magáét, kéz ke
zet mos alapon. Aki kiborítja a bi
lit, az nem „szobatiszta", elmar
ják.

- Mindennek megvan a módja.
- Például a hivatalos trófeabírá

latnál is vannak módszerek?
- Természetesen ott is.
- És szerinted mit lehet tenni?
- Semmit. Dohogok magamban, 

megbeszélem a kollégákkal, együtt 
szidjuk az egészet. Minden bizo
nyíthatatlan. Ha szóvá tennénk, 
feljelentenének rágalmazásért. Jót 
röhögnének rajta, mert megnyer
nék a pert. Ebből a fizetésből nem 
telik ügy védre. Szélmalomharc az 
egész.

- Mégis miért vállaltad a beszél
getést?

- Ha nem beszelünk róla. akkor 
sem lesz jobb, és ezeket amúgy is 
mindenki tudja.

- Mit gondolsz magadról, vajon 
jó vadőr voltál?

- Hát... azt hiszem, igen. Most 
valószínűleg sokan azt gondolják, 
hogy talán csak a sértődöttség 
mondatja velem mindezeket. Nem 
erről van szó. Szívesen dolgoznék 
újra a szakmában, ha megváltozna 
ez a struktúra. Ha itt is igazi vadőr
szolgálat volna, úgy mint Nyuga
ton, akkor rendet lehetne tenni. 
Hidd cl, soha nem „svarcolnék” . 
K i tenné kockára a nyugdíjas állá
sát? Főleg, ha adnának évente csak 
egy bakot, amelyet tavasztól őszig 
figyelhetnék, kereshetnék... (A  hi
telesség kedvéért közöljük: név és 
cím a szerkesztőségben.)

Faragó István#
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FÓRUM MISKOLCON
Az észak-magyarországi vadá
szok székházában, klubcstszerű- 
cn tartottuk meg a Magyar VA
DÁSZLAP író-olvasó találkozó
ját december elsején Miskolcon. 
A helyszín befolyásolta a meghí
vottak számát, hiszen terem nincs 
az épületben, ahol sokan férné
nek el. Éppen ezért inkább be
szélgetés jellege volt a találkozó
nak. A beszélgetés a vadászok 
számára égető kérdések közös 
végiggondolásává vált.

Természetesen az utóbbi évek
ben a vadászatot ért negatív ta
pasztalatok nem kerülték el ha
zánk északkeleti részét sem. A 
megjelentek aggódása két fő kér
désben jutott kifejezésre: egy
részt mi lesz a szegény és idős va
dászok sorsa, hiszen lassanként 
kénytelenek felhagyni szenvedé
lyük gyakorlásával; másrészt ho
gyan alakulnak a terület nélküli 
vadászok lehetőségei. Különösen 
ez a két réteg hiányolja az erős ér
dekképviseletet, bár az minden
kinek érdeke.

A fórum résztvevői azonban

legalább ilyen mértékben aggód
nak a vadért is. Az utóbbi néhány 
évben kialakult anarchia óriási 
károkat okoz a vadállományban, 
s ezek elhárításáért kell közösen 
harcolnunk. A számtalanszor 
megvitatott gondokhoz az idei 
pocokinvázió újabbat hozott: a 
thyodánnal végzett pocokirtás a 
nyulakból is vámot szedett. Ilyen
kor óhatatlanul - a vad féltésén 
túl - arra is gondolnak sokan, 
hogy az emberre is veszélyt je
lenthetnek a vegyszerek.

Napjainkban egyre fontosabbá 
válik, hogy a föld- és erdőtulaj
donosokat érdekeltté tegyük a va
dászatban-vadgazdái kodásban. il
letve azok eredményében. Ahol 
ez nem sikerül, ott bizony a tulaj
donos néha be sem engedi a vadá
szokat a földjére, erdejébe.

A társaságok jó részében vesz
teségessé vált a gazdálkodás. Kü
lönösen érvényes ez az országnak 
ebben a részében, ahol eltérőek a 
természeti adottságok például a 
nyugati megyékétől. Új ötletekre 
van szükség, akár vállalkozási

formában kivitelezhető megoldá
sokra. Ehhez és a vadállomány 
fenntartásához kapcsolódott a fó
runton megfogalmazott igény: az 
intézőbizottságokban legalább egy
- közép- vagy felsőfokú végzettsé
gű - szakember kapjon helyet.

Számos kérdés került még szó
ba a találkozón: így választ vár
nak a vadászok arra is, mi lesz 
19%-ban az akkor „lejáró" fegy
vervizsgával; elfogadják-e a jövő
ben egészségügyi vizsgának a jo
gosítvány megszerzéséhez szük
séges orvosi vizsgálatot; mikor 
büntetik meg végre komolyan az 
orv vadászokat és vadorzókat, 
hisz ők mérhetetlen anyagi és er
kölcsi károkat okoznak a vadállo
mányban és a vadászatnak stb... 
A vadászok igénylik a jól. ötlete
sen gazdálkodó vadásztársaságok 
bemutatását, hogy tanuljanak pél
dájukból.

Köszönjük a fórumokon megje
lent vadászok együttgondolkodá
sát, igyekszünk megvalósítani el
képzeléseiket, keressük a választ 
kérdéseikre. - knefélv -

Legfőbb gond a biztosítás
Csongrád megye vadászai soros 
választmányi gyűlésüket decem
ber 9-én tartották meg Hódmező
vásárhelyen. az Előre Vadásztár
saság házában. Az első napirendi 
pont a VADÁSZLAP és a jelenlé
vők fóruma volt. Néhány hasznos 
javaslat és kérés után a vadászok 
rátértek az őket legjobban foglal
koztató aktuális kérdésre; a vad 
és a gépjármű ütközéssel kapcso
latos biztosításra. A legtöbb biz
tosító „eltűnt" a megyében, nem 
foglalkozik ezzel a biztosítási for
mával. Valóban, csak egyetlen 
cég képviselői jelentek meg, rá
juk aztán záporoztak a kérdések, 
kérések. A társaságok összbevé
telének 30-40 százalékát emészti 
fel ez a költség. Különösen a vá
msokkal határos területeken sok 
az ütközés. így a kár is, és ezért 
nem látnak lehetőséget az önse
gélyező biztosítási formában, hi
szen egyenlőtlenül jelentkeznek a 
károk az egyes területeken. Saj
nos. a bíróságok gyakran nem ve
szik figyelembe a szakértői véle
ményt, amely megállapítja, hogy 
a gépjármű vezetője túllépte a

megengedett sebességet és ezért 
nagyobb a kár.

Marsovszky István vadászati 
felügyelő felhívta a figyelmet ar
ra, hogy a kötelező felelősségbiz
tosítás kötésekor vigyázzanak az 
érvényességi időre. Előfordult, 
hogy a december 15-én kötött 
biztosítás a következő év de
cember 15-én lejárt, holott a va
dászjegy még érvényes volt két 
hétig. Ilyen nem fordulhat elő 
többé!

Azt is elmondta a vadászati fel
ügyelő. hogy minden hónap köze
pén egy napon reggel 8-9 között 
trófeabírálati ügyelet van. május
tól sűrített trófeabírálati lehetőség 
lesz.

A 94-cs Vadásznap jól sikerült 
a megyében (sajnos a lapban té
vesen jelent meg a dátum). A va
dásztársaságok 5-10 ezer forint
tal. a megyei FM  Hivatal is 10 
ezer forinttal járult hozzá. így a 
központi támogatással együtt 
annyi pénz gyűlt össze, hogy si
került valamennyit megtakaríta
ni. s azt eltették az idei vadászna
pi rendezvényre.

Jó kezdeményezésről hallot
tunk: két vadásztársaság is fel
ajánlott az orv vadászt elfogó 
rendőröknek 20-20 ezer forintos 
jutalmat; az első összegeket már 
át is utalták; bizonyára ez is sze
repet játszott abban, hogy egyre 
több orvvadász bukik le a me
gyében.

A pocokinvázió itt is szóba ke
rült. Az egyik jelenlévő javasolta 
társainak, hogy T-fákat helyezze
nek cl a területen, amelyről az 
egerészölyvek könnyebben va
dászhatnak a rágcsálókra.

A szokatlanul hosszúra nyúlt 
ülésen szó esett még a balesetei- 
hárításról. a fegyverrel való bá
násmódról, a rókaveszettségről és 
az ellene való védekezésről, a 
közelgő választások előkészíté
séről. Ez utóbbi kérdéshez Pech
tol János, az O M VV megbízott 
főtitkára hozzászólt, és hangsú
lyozta, hogy rendkívül fontos a 
vadászmester és a gazdaság ve
zető személye, ők lehetőleg szak
emberei legyenek tevékenysé
güknek.

KM

Közgyűlés 
Pest megyében

Annak ellenére, hogy az ünnepek 
n»ár nem estek messze, jó hangulatról 
igazán nehéz volna beszámolni a Pest 
megyei vadásztársaságok december
13-i küldöttértekezletéről. Rácz Gá
bor elnök az írásos intézőbizottsági 
beszámolóhoz fűzött kiegészítójében 
elsőként arról szólt, hogy a megyei 
önkormányzati képviselő-testületbe 
küldendő vadászjelöltek számára 
nem sikerült elegendő számú aláírást 
összegyűjteni. A szövetségi tagdíj be
fizetési hátralékok miatt a megyei ér
dekvédelmi szerv napi gondokkal 
küszködik, így nincs más üt. mint a 
tagdíj emelése, amely vadásztársasá
gi tagonként iOOO-ról 1200 forintra 
emelkedik évente, ha ezt a javaslatot 
a közgyűlés megszavazza. A közgyű
lés ót ellenszavazattal, egy tanózko- 
dással a tagdíjemelést megszavazta. 
Amint Rácz Gábor elmondta, a bizto
sítótársaságok sora mereven elzárkó
zik a vad és gépjármű összeütközések 
vállalásától. Egyetlen ajánlat maradt 
az asztalon, amely nem kevesebb 
mint 52 F;t/ha. és ez jócskán megha
ladja több helyütt a területbéreket is. 
A megyei szövetség csak abban az 
esetben tudja menedzselni a kérdést, 
ha elegendő vadásztársaság kíván élni 
a lehetőséggel. Szabó Zoltán megyei 
vadászati főfelügyelő kérte a vadászo
kat a kiosztott nyomtatványok határ
időre való visszaküldésére, mert ezen 
a téren is jelentős a fegyelem lazulá
sa. Szólt az új FM-rendeletről, 
amelynek részleteit a vadászok idő
ben megismerhetik majd.

Sajnos, amenny ire az első félévben 
kedvezőek voltak a törvényességi fel
ügyeleti vizsgálatok tapasztalatai, 
annyira sötéteden a kép a második 
félévben. Természetes, hogy minden
ki utálja a felesleges papírmunkát, de 
ami az előírások szerint kötelező, azt 
be kell tartani. Példaként említette az 
elnök, hogy sokhelyütt nincs érvé
nyes házi szabályzat, a fegyelmi sza
bályzat a/ egykori MAVOSZ-é, azóta 
sem változtattak rajta és így tovább. 
Az ügyészség a megyei szövetséggel 
írásban közölte a hiányosságokat, a 
levonható tanulságokat, és a társasá
goknak határidőt adott a hiányossá
gok pótlására.

A vadászok gondjai jelentősen 
megszaporodtak. és nem csupán az 
anyagi jellegűek, hanem jószerint a 
törvényes szabályozás késedelméből 
adódóak is. Úgy tűnik, nincs mis 
megoldás, mint alapjaitól újragondol
ni az egészet, mert a régi struktúra, 
egy 1989-es egyesületi törvénnyel 
próbál levegőhöz jutni a jelentősen 
megváltozott piacgazdasági csírák 
között. Ezt pedig senki más nem fog
ja helyettünk elvégezni, közös össze
fogásra, sürgős egy ültgondol kodásra 
van szükség ahhoz, hogy kidolgozott 
javaslatokat juttasson cl az érdekvé
delem a törvényalkotókhoz. Amint 
arról Nagy István megyei vadászmes
ter beszámolt a Magyar Vadászati 
Kollégium - minden érdekvédelmi 
szervezettel egy asztalnál - ezen dol-
8 ^ ‘k. - homonnuy -
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A NYÚL

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
A M agyar Vadászati Kollégium, 
valam int a Vadvédelm i és Vadászati 
A lapítvány ötletpályázatot ír ki 
1995 re. a nemzetközi

term észetvédelem  évének méltó 
megünneplésére.
A  pályázat m indenki számára nyílt, 
az első lépcsőben csak Ötlet szintre 
terjed ki. A  hazai és nemzetközi 
rendezvényekre, akciókra, 
kiállításokra, kiadványokra stb. 
vonatkozó és a m agyar vadászok 
számára az év folyam án, illetve 
az Országos Vadásznapokon 
m egvalósítható ötleteket szakmai

zsűri bírálja el, majd ezt követően 
az elfogadott ötletekre újabb
- költségekkel alátám asztott - 
pályázat kiírására kerül sor.
A  pályázatot a M agyar Vadászati 
Kollégium címére:
1027 Bud apest, M edve  u. 34-40 . 
kérjük beküldeni.
A  pályázat e lső  fordu ló jának  
beküldési ideje: 1995. február 25.

A  pá lyázat m ásod ik  fo rdu ló jának  
lezárása : 1995. m árc iu s  30.
A  pályázatokat - a zsűri döntése 
alapján - 10 ezertől 100 ezer 
forintig díjazza a M agyar Vadászati 
Kollégium és tagszervezetei 
közreműködnek a legjobb 
pályázatok m egvalósításában.
A  pályázat eredm ényét a vadászati 
szaklapok közlik.

Ülők a lesen rókára várva. Az . nem volt az - lőtt. a múl buk-
crdŐ les felőli oldalán füves le
gelő terül el. remélem erre fog 
kiváltani és nem a többi oldalt 
körülölelő ragacsos szántásra. 
Koslató hangját már többször 
hallottam ebben a langymeleg 
januári tavaszban, amely ismét 
helyettesíti a hőn óhajtott havas 
telet. Már erősen szürkül, ami
kor a sűrű szélében valami alig 
észrevehető mozgást sejtek 
meg. Távcsövem látómezejében 
kirajzolódnak a jövevény körvo
nalai. Egy nyúl. Azazhogy: A 
Nyúl. Messze környék egyetlen 
nyula. Jól ismerem. Pontosan 
tartja a váltóját térben is, időben 
is. Körülnéz, vakarózik egyet, 
néhány bakugrással kijjebb jön, 
lckuponxlva enni kezd. Látom 
állkapcsainak nyúlás gyorsaság
gal őrlő mozgását. Nincs har
minc méterre sem. A les alatt 
fekvő kutyám is észrevette, de 
csak füljátéka árulkodik foko
zott izgalmáról. A nyúl megje
lenése gondolatokat indít el 
bennem. Mindig ugyanazokat. 
Visszaröppenek a múltba negy
venegy-két évet, ahogy öt-hat 
évesen a kisszékben ülve mo
lesztálom nagyapámat - mesélj 
arról, amikor vadászni voltál.

- Hányszor meséltem már?¥
- Nem baj, most egy újat - 

kérem.
Persze megint csak ráállt a jó 

öreg, pedig hát új mese nem
igen volt már. Valamennyit be
téve tudtam. De sohasem untam 
meg újra hallani. Pedig a törté
netek meglehetősen sablonosak 
voltak. Elindult nagyapám hó
ban vagy hó nélküli terepen, 
Násó nevű kutyájával (ami ter
mészetesen rövid szőrű német 
vizsla volt, akárcsak a les alatt 
fekvő, vagy talán visszafelé igaz 
a dolog, hogy azért ez az én faj
tám, mert az az volt?) Aztán ug
rott a nyúl. az öreg - akkor még

fencezett, aztán Násó hozta. 
Nagyobb izgalom ritkán adó
dott. egy lesből lőtt rókára em
lékszem meg egy. a kutya által

kihajtott, söréttel lőtt őzbakra, 
mint egyetlen nagyvadra.

Ami ezekből a meghitt esték- 
bili a mai napig megmaradt 
bennem, a nyúlnak, mint vad
nak és a vadászat szimbólumá
nak, a többi vadfajnál nagyobb 
szeretete és tisztelete, valamint 
az a vágy, hogy egyszer én is el
indulhassak egy kutyával és egy 
puskával egyedül nyúlra vadász
ni. Amire odáig eljutottam, 
hogy a kutya is és a puska is 
adva volt, akkor már csak társas 
vadászaton volt szabad nyulat 
lőni. Azt is nagyon szerettem.

Komolyan hiszem, amit most 
leírok, nagyapám meséi lelki 
utóhatásának tudom be azt, 
hogy amikor még sok volt a fá
cán és meglehetős gyakorlattal

lőttem őket. a sokkal ritkábban 
megjelenő nyulakat nemigen hi
báztam el. Es most. amikor már 
csak alföldi vendégvadászkénl 
részesülhetek a nyúl vadászat

örömeiben, még mindig köze
pes nyúllövőnek mondhatom 
magam, míg a fácánokban fele
annyi kárt sem tes/ek.

Most már bcvallhatom - hisz 
elég régen történt hogy ami
kor egy ideig állami területen 
dolgoztam és egyedül voltam, 
bizony fogtam a Frommer pus
kámat és nekiindultam Cápa I. 
kutyámmal, amikor ugrott a 
nyúl, én lőttem és egy pillanatra 
én voltam a nagyapám. Talán 
három-négy nyulat lőttem így, 
elég is volt ennyi. Ezt a nyulat, 
amelyik lassan eltűnik előttem a 
sűrűsödő szürkületben, a vilá
gért sem bántanám. A les alatt 
fekvő Cápa 111. kutyáin nem 
fogja átélni régvolt elődje örö
meit. Megmarad neki a nagy

vad-utánkeresés nem kevésbé 
izgalmas feladata.

Hirtelen, most már valóban 
inkább csak megérzem, mint 
meglátom, hogy kicsúszik vala
mi az erdőből, jó százharminc 
méterrel feljebb. A távcsőben 
felismerem a rókát. Fogom a 
puskát, teleköpenyes golyó van 
benne, de a gyengébb fényerejű 
cél távcsőben nem találom a ró
kát. Ismét a keresővel nézem, 
már jóval kijjebb jött. Végre 
megvan a céltávcsőben, de 
nagyon megy. őzriasztással 
megállítom, pont egy vakondtú
rás mellett torpan meg. egy csa
lóka pillanatra nem tudom me
lyik micsoda. Újra a keresővel 
nézem, megvan a róka. de ismét 
elindul. Megint a puskát fogom, 
célban van, újra riasztok, meg
áll és lövök. A róka visszafelé 
fut. Nagyon sűrű volt a prog
ram. érzem, hogy elhibáztam. 
Elindulok a kutyával megnézni. 
Ráfordulna a nyúlnyomra, le- 
füttyentem róla. A róka nyomán 
elhúz, két-három perc múlva 
üresen jön vissza. Nem is cso
dálkozom. Nagyon sötét volt 
már...

Hazafelé menet ismét csak a 
nyúlon gondolkodom. Remé
lem nem ijesztettem meg na
gyon. Sajnálnám, ha máshová 
költözne.

Szeretném megtartani emlé
keztetőnek.

Ha unokám lesz - remélem 
lesz - mivel sarokházat nem fog 
tőlem örökölni, szeretném, ha 
életem valamelyik epizódját 
olyan mélyen a leikébe vésné, 
mint én a nagyapám nyúltörté- 
neteit. Hogy mindig eszébe jus
sak róla, akkor is, amikor már 
nem leszek...

Várszegi József
hivatásos vadász
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A Hubertusz Kereszt 1994. évi kitüntetettjei:
Arany:

Albert Nicl (Cscrkeszőlő és Vidéke Vt.)
Bezzegh András (Kékesei V t.)
Ferdinand Goldmann (Kisdunai Aranyfácán Vt.) 
id. Gáspár István (Magnezitipari Vt.)
Gáspár József (Magnezitipari Vt.)
Gertrud Keilhammert (Cscrkeszőlő és Vidéke Vt.)
Gergely Elemémé (Hubertusz Vt.) 
id. Kiss Imre (Magnezitipari Vt.) 
dr. Király Endre (BKKM -i Vt.) 
dr. Kovács Árpád (Gerecse Bérkilövő V t.)
Lipcsei László (Magnezitipari Vt.)
Marton Imre (Baja)
dr. Székely László (Vadászok és Vadgazd. Észak-Magyarországi 
Területi Szöv.)
Tőrös József (Magnezitipari Vt.)
Vida László (Báta-Bátaszéki Tsz. közi Vt.)

Ezüst:
Albert Nicl (Cscrkeszőlő és Vidéke Vt.)
Babusa János (Magnezitipari Vt.) 
id. Birta István (Magnezitipari Vt.)
Bors István (Szent Gellert Bérkilövő Vt.) 
ifj. Gáspár István (Magnezitipari Vt.)
Horváth Zoltán (BKKM -i Vt.) 
ifj. Kiss Imre (Magnezitipari Vt.) 
id. Kiss László (Magnezitipari Vt.)
Kökény Béla (Egyesült Erő Vt. Kishartyán)
Nlaníred Heel (Ormánsági Hubertus Vt.)
Nádas József (Gyótai V t.)
Nagy Kálmán (Magnezitipari Vt.)
Ocsovszki István (BKKM -i Vt.)
Papp János (Kékese Vt.)
Simon György (BKKM -i Vt.)
Tóth Elemér (Kékese Vt.)
Vígh Ferenc (Magnezitipari Vt.)

Bronz:
Albert N icl (Cscrkeszőlő és Vidéke Vt.)
Ács Kázmér (BKKM -i V t.) 
id. Bazsali Sándor (Széchenyi Vt.)
Dudás Árpád (Pátharaszti Széchenyi Zs. Vt.) 
Hans Josef Nix (Pót haraszti Széchenyi Zs. Vt.) 
Hans Cosack (Gyulaji EVAG)
Holma Miklós (Drégelyvár Vt.)
Horváth László (ftkharaszti Széchenyi Zs. V't.) 
Lspanovics Imre (Zrínyi M . Vt.)
Karáth Imre (BKKM -i Vt.)
Kökény Béla (Egyesült Erő Vt. Kishartyán) 
dr. Krucsó József (Ormánsági Vt.)
Mátyás János (Ormánsági Hubertus Vt.)
Mikula Kálmán (Hollóközi Petőfi Vt.)
M icsik Antal (Pótharaszti Széchenyi Zs. Vt.) 
M ikő Albert (Kékese V t.)
Márton Zoltán (Diósjcnői Kámor Bérkilövő Vt.)

A  Vadászati Kulturális Egye
sület a kitüntetés arany foko
zatával köszönte meg a 100 
eves W ild und Hund német 
vadászlapnak munkásságát, 
ezen belül azt, hogy mindig 
figyelmet szentelt a magyar 
vadászatnak, teret adott a 
magyar vadászok írta cik 
keknek.

*

Közelednek a vadásztársasági 
választások. Bizonyára sok 
vezetőségi tag lesz, aki nem 
vállalja az újabb ötéves mun
kát a társaság élen annak e l

lenére, hogy kiválóan végezte 
azt eddig. Egyre nehezebb 
feladattá vált a társaság dol
gaival való törődés, sokszor 
bizony a végzett munka felér 
egy főállással való elfoglalt
sággal. Éppen ezért a lekö
szönő vezetők megérdemlik 
az elismerést, amelynek egy 
formája lehet a Hubertusz 
Kereszt adományozása is. 
Azért hívjuk fel erre a figyel
met, mert a döntést közgyű
lésen érdemes meghozni. 
Most még van idő és lehető
ség erre a vadásztársasági vá
lasztások előkészítése során.

M IN D EN T , STEFAN KFT.-nél
SZEKSZÁRD O N t
7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u 32. 
Telefon: (74) 319 609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, 
önvédelm i fegyvorek. lőszerek, 
fegyverek bizományi árusítása. 
Trófeabirátat - fegyverjavitás-belövós 
- vizsgáztatás - távcsöszerelós - 
fedett löpálya.
Nyitv8 tartás: hétköznap 8-17 óráig, 
szombaton 9-12 óráig.
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N A G Y  M A G Y A R  V A D Á S Z O K
„Puskát fogni és vadat ejteni oly m indennapi, közönséges 

és szellemtelen ténykedés, hogy még a szorosan vett 
„m esterség ”  fogalmával is alig.egyeztethető össze. Ily 
értelem ben még a divatosan hangzó „sp o rt" keretén 

is túlesik, bár ezen divatos fogalom jellemét még az önzés 
határai közt is messzire túlhaladja, am ennyiben bármely 

ún. sport többé-kevésbé csakis akrobatika, épp azért ideális 
értelem ben egy sem  képezheti közülük a ., szenvedelmek "- 

nek lelki gyönyörökkel m egnem esített am a, úgyszólván 
különleges fogaimát, de még csak meg sem  közelítheti, mit 
.,szenvedélynek"', mégpedig „n e m e s " szenvedélynek szokás 

nevezni. Ám a vadászat is - mint „nem es szenvedély" -

csak akkor emelkedik m agaslatának tetőpontjára, a szó igaz 
értelm ében, ha m inden önzés, vagyis köznapiasságtól 
menten, az eszményhez állítja közelebb Diana híveit, 
hogy a nagy természet. Istennek ezen legegyszerűbb 

és m égis legcsodálatosabb és legmagasztosabb 
templomának ismeretére, szeretetére tanítsa és buzdítsa ól, 

mi a megtört remények sírvirágainak újult életet, 
a borongó léleknek életerőt, vigaszt és sokszor örömet, 
gyönyört ad és ám, mindenkor a természet vadvirágos 

költészetének illatárját lengeti felé, megidvezítve 
a lelkét egy másutt nem érzett, megnevezhetetlen 

boldogság érzetével."

LAKATOS KÁROLY
(1853- 1914)

1X53. július 23-án született Győrben. 
Ősei a híres Székelyföldről származ
tak. Iskoláit Nagykanizsán és Zala
egerszegen végezte, sajnos azonban 
nevelkedéséről, polgári életéről nem 
sokat tudunk. Ornitológusként es va
dászati szakíróként vált ismertté, 
ugyanakkor érdeklődési köre kiter
jedt a halászat és a néprajz területére 
is. Életének, tudományos tevékeny
ségének jelentős része Szeged váro
sához kapcsolódik.

Szegedre - pontos adatok hiányá
ban - cc». az 1870-es években költö
zött, ahol ornitológiai kutatásokkal 
kezdett foglalkozni. 1882-ben „M a
gyarország nappali orv madarai”  cí
mű könyvét Szegeden Burger Gusz
táv adta ki. Később megjelent köny
veinek jelentős részét szintén szegedi 
kiadó (Engel Adolf. Hngel 1-ajos. 
Endrényi Imre. Endrényi Lajos) je
lentette meg. 1885-ben Fónagy Jó
zsef egy nagyobb szabású kennelt lé
tesített Szegeden, melynek vezetésé
vel és az ebek idomításával Lakatos 
Károlyt bízta meg. 1886-ban felfe
dezte a horgosi tavat, mint a vidék 
vadban gazdag, vízi vadászterületét, 
majd a Hortobágy és végül az Ecse- 
di-láp következett. 1888-ban „többek 
meghívására”  Szentendrére költö
zött. ahová áthelyezte pointer-kenne
lét is. melyet a következő év márciu
sában a Dogdán utcában nyitott meg. 
1890-ben a készülő II. ornitológiai 
kongresszus alkalmából - 3 hónapig 
tartó - madártani megfigyeléseket 
végzett a Szeged melletti Horgoson. 
Tanyájáról, kutatási körülményeiről 
Firbás Nándor, egyik Lakatosnál tett 
látogatása után ezt írta: „Az említett 
tanya - ahol felüdültem - volt az. 
hol Lakatos 1890. év tavaszán ober- 
vált. Egy kis emelkedésen fekszik.

melyről a lóságokat át lehet tekinte
ni. Meglehetősen elhagyott hely volt 
ez. s valóban dicséretre méltó vállal
kozás. ha valaki a tudomány szolgá
latában ott hosszabb időt tölt.”  Eb
ben az időben irányult figyelme a 
szegedi Fehér-tóra is. s kutatásainak 
eredményéi cikksorozat formájában 
közölte a Szegedi Naplóban, majd 
ugyanebben az évben - 1891-ben - 
megjelenő „Vadászati és madarásza
it emlékeimből”  című könyvében is.

A vadászat témakörében íródott 
könyvei mellett számos cikke jelent 
meg a ..Vadász-Lap"-ban. az „E r 
dészeti Lapok” *ban. a „Természet”  
és a „Mag>ar Erdész”  című folyó
iratokban. Ezekben elsősorban vadá
szati. vadtenyésztési és vadgazdálko
dási témákkal foglalkozott. 1892-ben 
Szegedről indulva egy kis társaság 
élén. vadászati és ornitológiai expe
díciót vezetett Boszniába és Herce
govinába. 1893-ban. mint a volt 
„magyar vizslavcrscny-egyesület”  
tiszteletbeli „dressörje”  hirdetményi 
telt közzé a „Vadász-Lap” -ban, 
melyben megköszönte a vadásztár
sak addigi támogató bizalmát, egy
ben további - általa idomított - ku
tyák vásárlására kérte őket. Lakása 
ekkor Szegeden a Budapesti sugárút 
29. sz. házban volt. 1894-ben fölhí
vást jelentetett meg a szegedi lapok
ban. melyben kérte, hogy.... az al
földi vadászok jelentkezzenek nála 
értékes trófeáikkal, zsákmányaikkal, 
hogy az ezredéves kiállításon méltón 
szerepelhessenek” . 1897-ben a Föld
művelésügyi Minisztérium megbízá
sából - a zágrábi múzeum igazgató
jával - Horvátországban járt tanul
mányúton. Két újabb könyve is meg
jelent ebben az évben, „Természeti 
és vadászképek”  illetve „Vadászhit”

címmel. Néhány év múlva, 1903-ban 
jelent meg tudományos munkás
ságának talán legjelentősebb műve 
a ..Vadászmesterség könyve” , me
lyet megjelenése után még évtize
dekkel is a hivatásos vadászok kézi
könyvként használtak. Kevesen tud
ják. hogy Lakatost, mint kitűnő 
fegyverszakértőt is elismerték. Több 
cikket írt a vadászfegyverekről, sőt 
mint azt az egyik vidéki újság annak 
idején megírta........maga szerkesz
tett egy messzehordó puskát, ame
lyet árultak is” . 1904-ben a „Nem
zeti lövőiskola" (IV.. Ferenciek tere
3. Király bazár) agilis vezetősége fel
kérte Lakatos Károlyt, hogy a lőni 
tanulók részére tartson tanfolyamot. 
Néhány hónappal később Budapes
ten „Városi Lövész-Club”  néven új 
sportegyesület alakult, amely lövész- 
nicsteréül Lakatost nyerte meg. 
Megjelent az erdei szalonkáról írt 
monográfiája, mely ma is alapvető 
műve szakirodalmunknak.

Sajnos nagy kár. hogy életének bi
zonyos állomásait mind a mai napig 
homály fedi. Eredeti végzettségét, 
későbbi foglalkozását nem ismerjük. 
Az 1890-es ornitológiai kongresszus 
alkalmával neve mellé a „magánzó” 
megjelölés került. Állítólag mérnök 
volt. de hol és mikor végzett, nem 
tudjuk. Arcát sem ismerjük, soha 
egyetlen fotó sem kerüli elő róla. 
Tudjuk azonban, hogy életének egy 
szakaszában a Szeged környéki ura
dalmakban számára felajánlott vadá
szati és erdészeti felügyelői állásokat 
rossz egészségi állapota miatl nem 
vállalhatta. Tudjuk továbbá, hogy 
1909-1911 között Szeged város ideig
lenes szakdíjnokként alkalmazta a 
városi múzeumban illetve a Somo
gyi-könyvtárban. Sajnos ezekben az

években elméje már annyira elbo 
mit. hogy állandó ápolásra szorult. 
Később kiadójának. Engel Lajosnak, 
a Dugonics Társaságnak és a Vidéki 
Hírlapírók Országos Szövetségének 
támogatásáv-al a fővárosban gy ógy ke
zelték. Utolsó cikke 1913 decembe
rében jelent meg „Halászatunk érde
kében" címmel. Néhány hónap múl 
va sajnos meghalt. Halála után az 
egyik nekrológban - Thóbiás Gyula. 
Vadász-Lap - így emlékezik vissza 
rá: .....ő a vadászat nagyon sok ágá
nak volt egyaránt hivatott mívelője. 
Mit mondunk még róla, hisz elegei 
beszélnek magúkban kézikönyvtári 
kitevő művei. Mélyen szántó kutató 
elme, szinte páratlanul éles. igen 
éber és fürge megfigyelő volt". Vé
gül egyik életrajzírója néhány évvel 
ezelőtt Lakatosról szóló tanulmányá
nak befejezéseként, egy már régóta 
esedékes kötelességre hívta fel a va- 
dászattörténettcl foglalkozó kutatók.
vadászok figyelmét: .....életének.
teljes életművének feltárásával, érté
kelésével még tartozunk.” 

Budapesten hunyt el 1914. április 
15-én. Hamvai a rákoskeresztúri te
metőben nyugszanak.

Főbb munkái:
Magyarország nappali orvmadarai 
(1882)
Vadászati és madarászati emlékei in
ból (1891)
Természeti és vadászképek (1897) 
Vidászhii (1897)
Vadászmesterség könyve (1903)
Az erdei szalonka és vadászata 
(1904)
Magyarország orvmadár faunája 
(1910)

Bányai József
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VADÁSZATTÖRTÉNET
AZ EGYKORI FŐISKOLA TANULMÁNYI 

VADÁSZTERÜLETÉRŐL
(D r. R o th  G y u la  p ro fesszo r kéz ira ttö red éke ib ő l)

II. rész
A főiskola mai székhelyén eleinte si 
ralmas volt a vadászat helyzete A 
szovjet urai adtak volt vadászterüle
tet. de egyúttal megkövetelték, 
hogy onnan húst is kell szállítani a 
szocialista paradicsomba és mert ez 
nem történt meg, rövid úton el is 
akarták venni, amiben csak a törté
nelem folyása akadályozta meg 
őket. A rendes viszonyok beállta 
után Sopron város vezetőinek, külo 
nősen Zügn Nándor erdőmesternek 
jóindulatú támogatása 1922 ben 
hozzásegítette a főiskolát a mai ta 
nulmányi vadászterülethez, de va 
dat, sajnos, ez a jóindulat nem hoz
hatott. mert az egész kerek 6000 
holdon csak régi emlékképpen kísér
tett. Egy két szarvas még megme
nekült a brennbergi bányászelvtár- 
sak drótakadályai közül, de a fájd 
nak. az őznek és a fácánnak már 
igazán csak elhunyt árnyékai le
begtek a terület felett. Nyúlra és fo 
golyra pedig talán elég, ha elmon
dom. hogy 1921 ben 17 puskás egy 
napra tervezett társas vadászaton 
délig egy lövést adott le. amire abba 
hagyták a céltalan barangolást.

Nem is volt nagyon ajánlatos, 
hogy mutatkozzék egy egy darab 
vad, mert dróthurok az azután volt 
bőven. Olyan féktelen hurkolás folyt 
a területen, hogy szinte az ember 
biztonságát is veszélyeztette: a 
Kecskepatak környékén, a Fáberréti 
erdőőri lak tőszomszédságában ma
gam is beleakadtam egy szarvashu
rokba. Nehezítette a helyzetet, hogy 
a főiskolának nem volt egyetlen vad 
őre sem: miután a főiskola átvette 
a területet, több oldalról hevesen tá
madtak engemet, mint a terület 
gondozóját, hogy a főiskola kezén 
elzüllik a terület teljesen, ami szar
vas betéved a főiskola területére, az 
onnan már ki nem kerül, mert hurok
ban marad. Magamnak kellett ellen
őriznem a területet, közben hallga
tóimmal együtt is portyáztam. Ne
héz munka árán sikerült megfékez
nem a vadorzást, igaz. hogy ebbéli 
szerepem miatt súlyos testi sértés 
vádjával kerültom a bíróság elé, de 
hát a vidék vérbeli hurkolóit kesz
tyűs kézzel nem lehetett volna lefé
kezni. A bíróság egyébiránt sehogy 
sem akarta elismerni a felesketett 
erdőtisztnek azt a törvényben ki
mondott jogát, amelyet-a csendőr
rel, a rendőrrel és a csempészeket 
üldöző vámőrrel szemben minden 
nehézség nélkül elismer.

Ma már jobb a helyzet, mert há
rom vadőre van a főiskolának, de ma 
Is csak nehezen, csak állandó és fá
radhatatlan utánjárással tudjuk le
fékezni az orvvadászatot, amely ke
vés kivétellel a legocsmányabb mó
don, hurokkal folyik. A vadászterüle

tünket 3 részre kell osztanom, me 
lyek között lényeges különbségek 
vannak, bár az egész terület végig 
erdő és hegyes-völgyes terület és 
mind a három egyezik abban, hogy 
kirándulók és turisták, erdei termé
kek jogos és jogtalan termelői és 
gyűjtői, bányászok és csempészek 
élénk idegenforgalmat teremtenek 
az erdőben.

Apróvad csak a perifériákon van, 
a terület legnagyobb része csak 
nagyvadra alkalmas. Legfelső része 
az ágfalvi erdő, aránylag a legjobb, 
de sajnos oly háromszöget képez, 
amelynek az alapja kb. 4 km hosszú 
vonalon ér össze saját területünkkel, 
a másik két oldala idegen területtel 
határos és épp ott van megadva 
leginkább a szarvas kiváltságának 
evvel együtt ottmarasztalásának - 
lehetősége, ahol egyébiránt legked 
vezőbbek a viszonyok.

Középső része a brennbergbányai 
terület, ennek legcsekélyebb az ér
téke. mert 82 ott szétszórt bányate
lepek, a munkásoknak éjjel-nappal 
való járása-kelése, a megengedett 
és tilos legeltetés, hóvirág, gyöngy
virág. ciklámen és egyéb virág, gom
ba. eper. málna, szeder, lomb. fű. 
gally, gúzs szedése és lopása stb. 
nem is tekintve a belterjes erdőgaz
daság munkáját, favágóit és fuvaro
sait, itt oly mértékű, hogy azon a te
rületen számottevő vadállomány so
hasem lesz.

A legalsó területnek a katonai lö
völde felé eső része apróvadra na 
gyón alkalmas, bár kiterjedése cse
kély. ezen a területen volt 1921 ben 
a már említett vad nélküli vadászat, 
1927 évben pedig már elértük az ap
róvad állományának olyan létszá
mát, amely csak alig. a fácánnál 
csak mesterséges tenyésztéssel 
lesz fokozható. (Megjegyzés: terí
ték adatok sajnos hiányoznak - 
Bencze L.)

Ennek a területnek Burgenland 
felé cső részén mindeddig nem sike
rült nagyobb vadállományt teremte
nem. bár nem tudom biztos okát ad
ni. hogy tulajdonképpen miért nem? 
Úgy sejtem, egyrészt a sok járás ke
lés. másrészt az ellenőrzés és az át
tekinthetőség nehézsége és a szom
szédság miatt. Ehhez a részhez elég 
közel esik több község és legtöbb a 
sétáló közönség, miért a területen 
még ma is elég sok a kóbor kutya, 
különösen a farkaskutyák és azok
nak változatos kereszteződései - 
dacára a folytonos és elég kímélet
len üldözésnek - hihetetlen kárt 
okoznak. A farkaskutya legjobb úton 
van ahhoz, hogy országos csapássá 
váljék. A jövő évben tervbe van véve 
ott egy kis menháznak a felépítése, 
ami lehetővé fogja tenni az őrzésnek

behatóbbá tételét, és evvol remélem 
a vadállományt is felszaporithatom.

A legfontosabb vadunk a szarvas, 
amely 40 50 év óta szerepel a sop 
róni erdőkben. Állandó szarvasállo 
mány és évről-évre biztos bőgés 
azonban eddig csak az ágfalvi része 
ken van, de remélem, nemsokára az 
alsó részen is meglesz, ahol a szar
vas több nyáron át is mutatkozik, 
egyszer kétszer már bőgött is. de 
bőgésre többnyire elmegy, jó része 
nem is kerül vissza. Jelenleg már 
úgy vélem, az ágfalvi részen elértük 
a szarvasállomány maximális szá 
mát és többre aligha számíthatunk 
részben az állandó járás-kelés miatt, 
részben mert nagyobb szám káros 
az erdőre és főképpen a szomszédok 
miatt, akik csak csekély részben 
tudják annyira fékezni magukat, 
hogy kellőképp kíméljék is. Feltűnő, 
hogy a szarvas mennyire el tud tűnni 
az erdőben! Dacára annak, hogy a 
létszám már elég nagy és oly vágás, 
amelyre a szarvas kiléphet, tulajdon
képpen csak kettő van és tényleg er
re koncentrálódik a vadnak éjjeli ki
lépése. mégis a szarvas aránylag rit 
kán kerül az ember szeme elé. Más 
vadászterületon a szarvast reggel és 
este. napnyugta előtt és napnyugta 
után órákig meg lehet figyelni és a 
váltókat illetve rendes helyét annyira 
tartja, hogy az egyes bikákat szemé
lyesen ismerik és tudják róluk, mikor 
merre járnak. A  mi erdőnkben ez kb. 
lehetetlen, mert nappal szarvast 
csak ritkán lehet látni, így például az 
elmúlt bőgés alkalmával közel 8 hé
ten keresztül majdnem minden este 
és reggel jártam a területet, 4 teljes 
éjjelt kint is töltöttem a szabad ter
mészet lágy ólén és 8 ízben majd
nem egész napon át kint jártam, mé
gis összesen csak hatszor találkoz
tam bikával, értve ez alatt olyan ta
lálkozást, hogy esetleg lövésre időm 
is lett volna; tehenekkel gyakrabban 
találkoztam ugyan, de összesen a 
kerek 100 alkalomból ezekkel is 
16 szór volt megfelelő találkozásom. 
Az azonban elég gyakran esett meg, 
hogy sötétben elég közel elmentek 
mellettem a szarvasok, de olyartkor, 
hogy a sötétség miatt még azt sem 
tudtam megállapítani, hogy melyik 
bika és melyik tehén. Úgy látszik, a 
sok zavarásra, járás kelésre reagál a 
szarvas avval, hogy késő este, jóval 
sötétedés után lép ki a nyíltabb terü
letekre és kora hajnalban még virra
dat előtt.

Érdekes emellett, hogy a váltót 
nem tartják, csak rövid ideig, ismé
telten megfigyeltem, különösen a 
bőgés idején, hogy két-három napon 
át tényleg körülbelül ugyanarról a 
helyről jöttek a szarvasok és kb. 
ugyanazon a helyen váltottak visz-

sza, de már a 4 5. napon egész elté
rő irányt vettek és sokszor napokig 
tartott, amíg újra meg tudtam állapi 
tani a nappali tartózkodási helyüket 
és az új váltót. Járásukat egyes idő 
szakokban teljesen megváltoztatják 
anélkül, hogy ennek okát tudnám 
találni. így régebben a Freiwald Kö
kényárok tája mindig jó bőgőhely 
volt, onnan és a Zsilip árokból szól 
tak legelső feljegyzéseim. Három év 
óta azonban a Freiwaldban bőgő bi
ka nincs, néha megszólal egy egy, 
de csak átváltó bika, mert nem ma 
radt meg és csapat sem járt ott.

Az előző évben a Nagyzuhatag 
völgy omladásos oldala kedvenc he 
lytik volt nappal is, múlt évben csak 
keresztüljártak rajta, de csak ritkán 
állottak meg benne. Tanulságos a 
szarvasok agancsfejlődése. Egypár 
régebbi, köztük egy közel 8 kilós - 
1927 bői való agancs igazolja, 
hogy teremhetne a soproni területen 
is remek agancs, de sajnos nem 
engednek időt. hogy kellőképpen 
megvénülhessen a bika. A főiskola 
területén 10 esen alulira nem sza
bad lőni, de a szomszédokat erre 
nem tudom rávenni. Rendesen két
féle típusról beszélnek vadászaink, 
nevezetesen a hansági típusról és a 
hegységi (stájer) típusról. Bizonyos 
alapja van ennek a megkülönbözte
tésnek. de természetes, hogy a típu 
sok megnevezése, hogy pl. a rossz 
típust hanságinak, a jó típust hegy- 
séginek nevezzük, korántsem jelent
heti azt, hogy a Hanság sík területén 
nem fejlődhetnék szép agancs és 
hogy a hegységben nem létezik si
lány.

A hansági szarvas jól ismert gyen
ge fejlődése kétségtelenül az óriási 
túlszaporodásnak volt az eredménye 
és jelenleg, mivel évek hosz- 
szú sora óta erélyes létszámcsök
kentés volt a Hanságban, már fel is 
javult az agancs minősége. A hegy
vidéken Sopron közelebbi és távo
labbi környékén a Hansághoz hason
ló gazdag szarvasállomány sehol 
sincsen, ebben látom okát annak, 
hogy a hegységi szarvas általában 
jobb, mint a hansági. A kétféle típust 
szembetűnően mutatja a gyűjtemé
nyemben lévő két agancs, az egyik 
fiatal 8 as bikáé, amely kizsigerelve 
és agancs nélkül 128 kg-ot nyomott, 
ezt a bikát Burgenlandban sebezték 
meg, méghozzá nagyon csúnya lö
véssel. nálunk hullott el. Az agancs 
fejlődése, alakja, ágainak mérete ar
ra mutat, hogy ennek a bikának ve
leszületett jótulajdonságai voltak, és 
ha tovább élhetett volna, remek 
agancsot fejleszthetett volna. Ezt 
vétek volt meglőni!

IFolytatása következikf
D r. B e n c z o  L a jo s

■
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VADÁSZOK A  SAJTÓBAN
A/ új vadászati törvénytől várják gondja
ik megoldódását a vadgazdálkodásban, 
a vadászatban érintőitek - ez derül ki 
egyebek között az elmúlt hetekben meg
jelent írásokból. A lapok bemutatják a 
vadőrök ás a vadászok sokszor erod- 
ménytelen küzdelmét az orvvadászok el
len, beszámolnak a sutaidóny eredmé
nyeiről. s megismerkedhetnek az olvasók 
két. életüket szenvedélyüknek - más 
más aspektusból - alávető vadásszal is.

A vadőrök, a vadászok mind sikertele
nebbik lépnek fel a vadorzókkal szem
ben. E reménytelen harc apropóién szülő 
tett a Kelet-Magyarország Fácánto l
vajok cimü kommentárja. ..Az ember ősi 
mosterségo a vadászat s most gyakran 
hallant olyan magyarázatot 19: sokan 
kénytelenek igy hozzájárulni a családi 
kasszához. Ezt nem lőhet elfogadni, hisz 
addig, míg valamikor hurokkal, csapdával 
tudták csak titokban megszerezni a •pót
lást-. az évszázadok alntt oly sokat fejlő
dő technika segítségével ma már hamar 
ki lehet irtani a vadállományt. A vadá
szok amellett, hogy lövik a vadat, nem 
kis ráfordítással pótolják, nevelik azt. Ta
lán már fácánok nem is lennének, ha a 
társaságok nem engednének ki évente 
több ezer darabot belőlük, ök gazdálkod
nak a területükön, valutát hoznak az or
szágnak. míg a vadorzók lopnak, a nem- 
zoti kincsünket herdálják ol. S  ha nem 
fog össze mindon érintett, hamar hason
ló helyzet áll ölő. mint nyugaton."

A vadászok egyre szaporodó problé
máiról Irt a Heves M egyei H írlap mun

katársa Szép a vadászélet, de egyra 
több a gond címmel. „D r. Köházi Is t 
ván, a megyei vadáxzkamara elnöke cá- 
fo'ja, hogy kedvtelésük úgymond »úri 
passzió* volna. Mint mondja, való igaz, 
hogy a múltban voltak »repi« vadásza
tok. ám a tagság nagy hányadát - csak
úgy, mint ma - az egyszerű emberek tet
ték ki. Azok. akiknek egyre több gondot 
jelent ez a foglalatosság. Valóban nem 
olcsó mulatságról van szó. Egy sörétes 
fegyver alapára 40 ezer forint, a golyós 
puskáé 60 ezernél kezdődik. Egy sima 
töltény 60 forintot kóstál. S  akkor még 
nem beszéltünk az egyén járulékos költ
ségeiről. a benzinről, az öltözékről. (...) 
Halódnak a szövotkozetek, sok a parlag, 
s az új tulajdonosok úgy tekintik, mintha 
a vad is az övék lenne, holott az államé 
(...) A legnagyobb problémát a külföldi 
vendégek elmaradása jelenti. A környező 
országok sokkal olcsóbb lehetőségeket 
kínálnak. így a pénzes nyugatiak oda pár
toltak. Sokba kerül a vadkár, a teruletbér- 
leti díj. valamint a gépiármü-vad-útkőzé- 
ses baleset-biztosítás."

Az őzbakvadászat állami idénye szep
tember 30-án fejeződött be. Marsovazky 
István vadászati és halászati felügyelő a 
Csongrád Megyei Földművelésügyi Hiva
tal főtanácsadója őzben jók vagyunk  
címmel nyilatkozva a Reggeli Délvilág
ban elmondta: Csongrádban és még né
hány más alföldi megyében meghosz- 
szabbitották a sutaidényt január végéig. 
Magyarázatul hozzátette: „őznél ideális
nak az 1:1-es ivararányt szokták tartani. 
A  vadászat szempontjából ez azt jelenti.

hogy rendes körülmények között körül
belül ugyanannyi sutát és bakot kell lőni 
a természetes ivararány megőrzéséhez. 
A természet ugyanis jól mego*dotta a 
dolgot: normális körülmények között a 
született őzgidák fele bak. fele suta. Az 
azonban abnormális állapot lenne, hogy 
ha bakra őt hónapig vadászunk, sutára 
csak háromig. Ez - nagy őzállomány ese
tében - szakmai szempontból valóban 
csak -baklövést* jelentene. (...) A  bakok 
minőségéről elmondható: a belföldi va
dászatnál viszonylag alacsony. 3-4 szá
zalék körüli az érmes agancsok aránya. 
Ha az érmesek arányához hozzávesszük 
a külföldiek bakjait, akkor ez idén körül
belül 8-10 százalék lesz. Magyarországon 
az elejtett szarvasbikáknál az érmesek 
aránya meghaladja a 30-40 százalékot. 
Ez hihetetlenül magas szám! Büszke is rá 
az ország vadásztársadalma."

A vadászathoz nem elég a puska a 
címe a Vas Népében megjelent intoriü- 
nak. amelyben Varga László vall életét 
meghatározó szenvedélyéről. „Kevesen 
mondhatják ol magukról, hogy életük vé
géig kitartottak szenvedélyük mellett. 
Állhatatosság, megszállottság kell hoz
zá. s néha áldozatvállalás is. Varga László 
szinte gyerekkorától fogva él-hal a termé
szetért. a vadakért, igazán csak akkor ér
zi jól magát, ha puskával a vállán az erdőt 
járja. A vadászat a szenvedélyű, amely 
azonban nem csak abból áll, hogy puska 
végre kapja a vadat. A munka mellett e l
végezte a kétéves vadász és vadtenyész
tő iskolát, majd üjabb kurzuson vadász

mesteri oklevelet szerzett. Amikor pedig 
elérte a nyugdíjkorhatárt, felszámolta a 
komfortos városi életet, lakását, és egy 
kis faluban rendezte be végleges ottho
nát. Ez az otthon ma inkább hasonlít egy 
vadászati múzeumhoz: felbecsülhetetlen 
értékű trófeagyüjtoménye tanúskodik ar
ról, hogy tulajdonosa nem akármilyen va
dász. (...) Életemben eddig még soha 
nem éreztem úgy, mint most. hogy baj 
van a vadgazdálkodással, a vadászattal - 
vallja. - A  MAVOSZ megszűnésévé* irá
nyítás nélkül maradtak a vadásztársasá
gok. önállóak lettek, de például érdek
képviseletük nincs, az elavult alapsza
bályzat átdolgozása a vadászati törvény 
késlekedése miatt elmaradt, a társasá
gok nagy részében kaotikus állapotok 
uralkodnak s az intézőbizottságok nem 
igazén urai a helyzetnek. A -fogjuk meg 
és vigyétek* szomlélet uralkodik, műkö
dési zavarokkal küszködnek 3  társasá
gok. nincs kidolgozva a fegyelmi sza 
bályzat s az üj tagok felvétele körül sincs 
minden rendben. A  törvény késik, az ér
tékes vadállomány egyre gyérül, s a hoz
záértők lassan kiszorulnak a vadásztár
saságokból. A vadászati törvény megal
kotásával alapvető változásokra, javulás
ra van kilátás. Hozzáértők kezébe koll ad
ni a társaságokat, s nem szabad meg
engedni, hogy kiváltságosoknak játsszák 
át a vadászati jogot. A »jö merámak-, 
mármint a külföldi vadászok jöjjenek 
csak. de azért jusson vad a magyar vadé 
szoknak is."

K. F.

A Magyar VADASZLAP 
szerkesztőségében 

az alábbi könyvek kaphatók
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Könyveink m egrendelhetők és m egvásárolhatók 
a fenti cím eken és egyes vadászboltokban
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A VADŐR VENDÉGE 
VOLTAM

A fenyvesben ott voltak a disz
nók. Szerencsésen megugrasz- 
tottuk őket, s az elállók ki is lőt
tek közülük kettőt. A többi nyolc 
sértetlenül iszkolt tovább.

A második hajtásban mind
össze egy csökött malac esett. 
Csont és bőr jószág volt. az olda
lán egy jókora, gennyes sebbel, 
alig bírt mozogni, el is ásták egy 
nagy tölgyfa alá. Utána megebé
deltünk.

Pista kivárta az alkalmat, amíg 
a vadászmester félrevonul, s 
amikor a nadrágját gombolgatva 
visszatért, melléje sündörgött. 
Nem hallottam, mit kért tőle, a 
válaszról azonban az egész tisz
tás értesülhetett:

- A fekete fene! Hogy gon
dolsz ilyet? Kevés a lőállás, ne
künk sem elég! Ha meghívsz va
lakit, gondoskodj róla! Amúgy 
meg menjen a közeledben, te fe
lelsz érte!

Voltak, akik vigyorogtak - köz
tük a rókás vadász is. aki nagy 
hangon mesélte, milyen mesteri 
lövéssel kapta el a komát -, má
sok nem törődtek az egésszel. 
Mindennapi dolog lehetett. Nem 
sokáig sziesztáztunk, a téli nap
palok meglehetősen rövidek. 
Pista a fogát szívta, égett az ar
ca, restelkedett erősen, pedig 
nem kellett volna.

- Szívesen mászkálok, öreg - 
mondtam neki még a vadászat

II. rész
kezdetén. Többnyire valami szé
ken kuporgok úgyis, jót tesz egy 
kis mozgás.

Most, hogy megkapta rá a pa 
rancsot, maga mellett tartott, 
bár ez ostobaság volt, két pus
kát felesleges egymás közelébe 
rakni.

A harmadik hajtás eredmény
telennek bizonyult. Szarvasok 
ugrottak meg előlünk, disznót 
azonban nem láttunk.

- Most nyomtuk át őket a 
bokrosba - m o n d ta  Pista. - Ez a 
hajtás arra kellett inkább, hogy 
egy helyen legyenek. A völgyben 
éppen csak rendeztük a sorokat, 
aztán nekivágtunk az újabb 
hegyoldalnak.

- Lassan, óvatosan! - adta ki 
barátom az utasítást. - Itt biztos 
van vad, jó lenne, ha egymás 
után indulnának meg, nem egy
szerre, hogy legyen idő lőni rá
juk. Ez volt a legkönnyebb terep, 
vagy csak én szoktam bele a 
hegymászásba, szinte lihegés 
nélkül tudtam haladni. A fegy
ver a kezemben volt, s figyeltem 
a környezetemre is. Már majd 
nem a hegytetőnél jártunk, ami
kor a nagy disznót megpillan
tottam.

Fekete volt, hatalmas, sörtés, 
akár valami ősvilági szörnyeteg. 
Hosszú orrának két oldalán fehé 
ren villantak jól fejlett agyarai.

Nen\vett észre, bár nyílt tere

pen álltam. Ahogy kibukkant a 
sűrűből, azonnal mozdulatlanná 
váltam.

A disznó jött, a fagyos hó ro
pogott a talpa alatt. Lassan, gya
nakodva, az ormányát mozgatva 
közeledett. Barnászöld kabátom 
nem szúrt szemet neki. s mivel a 
szél oldalról fújt. szagot sem 
kaphatott felőlem.

A verejték végigcsordult az ar
comon, a kezem szinte görcsöt 
kapott, ahogy szorítottam a 
fegyver agyát.

Ha nem figyel rám, ha csak 
egy pillanatra másfelé néz, felka
pom a puskát, és...

Velem szemben kibújt egy 
nagy fa mögül a rókakucsmás, 
jól táplált atyafi. Vállához rántot
ta a fegyverét, és már fröcsögött 
is a hó körülöttem. Pedig ő is át
esett az előírt orvosi vizsgálaton 
és még csak szemüveget sem 
hordott. Igaz, mondhatta volna, 
ha egyáltalán érdemesít magya
rázatra, hogy nem e n g e m  akart 
eltalálni, annak ellenére, hogy öt 
golyót eresztett mellém a hegy
oldalba, de hát a disznóban sem 
tett kárt, bár valószínűleg arra lö
völdözött.

A nagy kan összekapta magát, 
s mint egy fékevesztett gőzmoz
dony, a havat szántva, a bozótot 
törve átszáguldott két hajtó kö
zött, aztán eltűnt a völgyhaj
latban.

- Hajtók elöl! - üvöltötte Pis
ta. - Ne lőjetek lefelé!

Hét disznó esett ebben a haj
tásban. de egy sem volt olyan, 
mint a nagy kan. amit elszalasz
tottak előlem.

- És ez az ember a megyei 
vizsgabizottság elnöke - mondta 
barátom, amikor a vadászháznál, 
meghitt magányban a zsákmányt 
zsigereltük. - Az volt régen, ma 
is az. Akkor meg mi a fene válto
zott? Emelkedett volt a hangulat, 
mire végeztünk a disznókkal, s a 
vacsorához bejutottunk.

Pista felesége főzte a pörköl
tet, így jutott még nekünk is. Az 
egyik asztal sarkához kuporogva 
csendben falatoztunk. Márton a 
közelünkben hadonászott. Az ar
ca vörös volt és izzadt, szúrós 
szeme vadul villogott. Látszott, 
hogy túl van a tilalmas féldecin.

- ...és akkor az a rima beleült 
az apám házába. Az öreg ráha
gyott mindent, nem tehetek elle
ne semmit. Kellett neki a friss 
cula, hát áldozott érte. Az a nő 
örökölt mindent, én meg leshe 
tek az utcáról. - Felém fordult, 
mint pártatlan kívülállóhoz: - 
Maga mit szól ehhez?

- Mikor történt a dolog?
- Három hónapja, de még 

nem volt hagyatéki tárgyalás.
- Akkor megtámadhatja a 

végrendeletet. A köteles részre 
meg az ági vagyonra mindenkép 
pen jogosult.

Márton eltátotta a száját. Nem 
lehetett olyan részeg, hogy a 
kedvező hír el ne jusson az 
agyáig.

- Maga ezt honnan tudja?!
- Ez a szakmám. Jogász va

gyok.
Márton nagyot nyelt.
- Hé, te! - szólt rá kurta cim 

borájára. - Kotorj innét, húzzál 
arrább, hogy az úr elférhessen! 
Gyere közelebb, cimbora! Mit 
tölthetek neked? A fekete fene 
essen ebbe a tökéletlen világba! 
Egyél, igyál kedvedre, a tűz éges
se meg a házigazdát! És gyere 
máskor is, szívesen látunk! Meg
hívlak, az ón vendégem leszel, a 
legjobb lőállásra teszlek, csak 
gyere el!

Azóta sem jártam azon a tá
jon, messze elkerülöm m é g  a 
környékét is.

A fekete fene tudja, miért...
Magyar LászlóM IK IÓ S O V IT S  L Á S Z L Ó  R A J Z A
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AMI AZ APRÓVADASOKNAK A FÁCÁNVADÁSZAT, AZ 
A NAGYVADASOK RÉSZÉRE A VADDISZNÓHAJTÁS. 
A KÖZÖS VADÁSZAT ÖSIDÓK ÓTA SZÍVET DOBOGTA
TÓ ÉLM ÉNYE EZ, AM ELYBEN A PUSKÁSOK, HAJTÓK, 
DISZNÓSKUTYÁK ÖSSZEHANGOLT EGYÜTTMŰKÖ
DÉSÉN MÚLIK A SIKER, A TERÍTÉKEN FEKVŐ DISZ
NÓK SZÁMA. POLSTER GABRIELLA KÉPRIPORTJA A

ZALAI ERDŐGAZDASÁGI RT. NAGYKANIZSAI ERDÉ
SZETÉNEK VADÁSZTERÜLETÉN KÉSZÜLT, DECEM 
BER 9-ÉN. A PUSKÁSOK OSZTRÁK VISSZATÉRŐ 
TÖRZSVENDÉGEK VOLTAK, AKIK A SZERÉNY, NYOLC 
DARABOS TERÍTÉKNEK MÁR CSAK AZÉRT IS ÖRÜL
HETTEK, MERT AZÉRT KÉT JÓ  „K A N C S I" SZÁ JÁ BA  
IS KERÜLT UTOLSÓ FALAT.
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V A  J O  A S Z P il  IC U  1
■ ■

EB A VADASZ, KUTYA NÉLKÜL
Új rovatot indítunk útjára, amely a vadászkutyákról, azok gyakorlati 

használatáról, kiképzéséről és minden kutyával kapcsolatos kérdéssel 
foglalkozik majd, hónapról hónapra. A rovat állandó munkatársa a saját 
tapasztalatait írja le, de szívesen válaszol a levelekre is. ha kérdéseiket, 

gondjaikat megírják, amelyekből mások is okulhatnak, hogy hasonló hibákat
ne kövessenek el.

Minden magára valamit is adó vadász 
ember, ha csak teheti, tartson vadász
kutyát. Aki nem ismeri, nem szereti 
a kutyát, vizsgálja meg a lelkiisme
retit. vajon milyen vadás/.?

Az állatszeretet, a természetért va
ló felelős rajongás, a vad kímélése és 
megbecsülése minden vadász jellem
ző tulajdonsága kell. hogy legyen. 
Végtére is előbb-utóbb mindenki rá
jön arra. hogy legőszintébb, legiga
zibb vadásztársunk a vadászkutyánk, 
és ha az előbbi tulajdonságokkal ren
delkezünk. ezen kiválóan lemérhető. 
A  kutya olyan, amilyennek nevel
jük... tartja a bölcs szólás, és ez nem 
is lehet másként. Sokan észreveszik, 
mennyire hasonlít a kutya a gazdájá
hoz. és természetesen az inkább csak 
a viselkedésre és temperamentumra 
értendő. Nos. ennek érdekében, 
hogy valóban hasonlóságot fedezhes
sen fel egy külső szemlélő, tanácsom
- és ezt szívből ajánlom minden le
endő kutyatulajdonosnak hogy jól 
válasszon. Ha már valaki elhatároz
ta. hogy kutyát vásárol, jól és előre
látóan mérje fel a helyzetét. Vegye 
figyelembe, milyenek a vadászterület 
adottságai, milyep lehetősége adódik

a kutya elhelyezésére, és végül, kitől 
milyen kutyát vegyen. A vadászterü
let jellege meghatározza a fajtavá
lasztékot. A kizárólag nagy vadas 
területen elsősorban a vérebeknek 
vesszük hasznát, de a terrier, kopó és 
tacskó is haszos társunk lehet. A 
vegyes állományú területen az előb
biek mellett már nagy segítőtársaink 
lehetnek a vizslák is. a kimondottan 
apróvadas jellegű tájakon pedig a 
vizslákra, a szetterekre és spánielek
re számíthatunk elsősorban. A hazai 
vadászterületeinken szolgálatot telje
sítő hivatásos vadászoknak a s/olgá- 
lati fegy vereik mellé kötelezően elő 
kellene írni. hogy legyen megfelelő 
fajtájú és képzettségi szintű vadász
kutyája is. Ebben a kérdésben is el
sősorban rájuk számíthatunk, mert 
elhivatottságuk és szakmaszeretetük 
miatt választották hivatásukat. A tar
tás költségeit pedig a vadásztársaság
nak kell megtérítenie, ha a kutya jól 
dolgozik, ez a társaság hasznára vá
lik. még akkor is, ha csak a gazdájá
nak engedelmeskedik. A kutyák gaz
dasági hasznát bizonyítja, hogy 
apróvadas vadászaton a teríték 
35 40% -a a kutyák munkájának kö

szönhető. A nagy vad terítékre kerü
lésénél mintegy 20%  a jól utánkere
ső kutyák eredménye, ennyit mente
nek meg az enyészettől. Az a néhány 
ezer forint, amibe a kutya, a kikép
zése és az ellátása kerül, bőven meg
térül.

Emellett a sportvadászok szórako
zása és eredményes vadásztevékeny
sége sem hanyagolható, de nem is 
szólva a külföldi vendégek vadászta
tásáról. amelyeknél a vendégek jog
gal elvárják a kutya segítségét. Nem 
tudom elképzelni, hogy jóérzésű va
dászt. aki akarata ellenére sebzett, 
elveszett zsákmánya ne nyugtalaníta
na. Ingyen az apró- vagy nagyvad, 
egyre megy. Egy jól húzó kacsa 
meglövése és aggatóra vétele is lehet 
olyan jó érzés, mint egy hosszú vér- 
csapán keresett borjú elejtése. A fon
tos az. hogy a vadászat után soha ne 
maradjon sebzett, belázasodó, szen
vedő vad a területen. Van, aki anyagi 
helyzetével magyarázkodik, van, aki 
a lakóhelyi sajátosságát említi, de 
olyat is hallottam, aki egyszerűen al
lergiás a kutyára. Ha a vadászatra te
lik, a kutyatartásra már nem futja? 
Az allergiáról senki nem tehet, de ez

más szőrmés vadra is vonatkozik, te
hát nem kellene vadászni sem. Azt 
hiszem, a tiltakozók nagy része csu
pán a saját kényelmét tartja szem 
előtt, mondván, minek nekem, ha 
van a másiknak. A készülő vadászati 
törvényben - tudomásom szerint 
javaslatként szerepel, hogy apróvad
ra vadászni csak úgy mehet ki vala
ki, ha öt puskásra legalább egy vizs
gázott vizsla jut. Ez már a közeljövő 
üzenete és nem a lusta vadászt része
síti előnyben, hanem a szigorú va- 
dászcrkölcsot. -etikát a gazdaságos
ság mellett. Szándékunk szerint a 
kutyás rovatban minden vadászku
tyafajtát ismertetünk, azok alkalma
zási területeit, a kiképzésük módsze
reit. amely ugyan nem szentírás, de 
csak a gyakorlatban bevált módsze
reket közlünk, abban a reményben, 
hogy aki havonta olvassa, talán meg
szereti és kedvet kap önmaga is a kí
sérletezéshez. így talán népesebb le
het a kutyás vadászok tábora, mind
annyiunk hasznára és öröméit.

M i kóla Géza 
kynológus. Győr

NEM VEREBEK KERÜLTEK ZARKABA!
A Somogyi Hírlapban és más napila
pok sorában tendenciózusan vérebek
nek nevezik az egyre „népszerűbb" 
harci kutyákat, a pit bullokat, akár a 
gödöllői tragédia, akár más esetek 
kapcsán.

Mint a Magyar Véreb Egylet titkára
- de több hivatásos vadászkollegám 
bíztatására is - kötelességemnek ér
zem az egyre hangzatosabban terjedő 
fatális tévedést a helyére tenni. Ezúttal 
a Vadászlap hasábjain, mert más lapo
kat egyszerűen nem érdekli a magyará
zat. A szerencsétlenül járt idős hölgy 
tragédiáját nem vérebek okozták, ha
nem a tévében elhangzott tájékoztatás 
szerint ezek a veszedelmes pit buli ter
rierek. Ezt a fajtacsoportot hazájukban 
állatviadalokra és küzdő ebek céljára 
tenyésztették ki. és így magukon is 
hordozzák az erre jellemző minden tu
lajdonságot. Ezzel szemben a véreb - 
mint tudjuk -, a nagyvadvadászat nél
külözhetetlen segítője, feladata a nagy

vadvadászat (dám-, gímszarvas, vad
disznó) során óhatatlanul előforduló 
sebzett vad ősapájának követése és 
megtalálása. A fajta kitűnő orrával ké
pes arra, hogy a 24-48 órás csapát is 
kilométereken keresztül biztosan meg
különböztesse és kövesse, amelyre 
gazdája rátette. Nem zavarja meg az 
időközben számtalan keresztező egész
séges vad csapája sem.

Hazánkhan a hannoveri és bajor 
vérebfajták ismertek, amelyekre a bé
kés. nyugodt, kiegyensúlyozott termé
szet a jellemző. Emberre, gyermekre 
teljes mértékben veszélytelenek, sőt 
inkább a túlzott nyugalom, enyhe fleg- 
matikusság tulajdonságaival megáldott 
és nem a támadó szándék. Ez a tulaj
donság sajátos munkájának jellegéhez 
elengedhetetlen, ugyanakkor egy ma
gas vérmérsékletű, túlfűtött kutya kép̂  
telen volna órákon keresztül követni 
egy akár másnapos nyomot.

Összegezve: a véreb nem vérengző, 
és a hiedelmekkel ellentétben nem 
csupán a vémyomot követi, hanem a 
sebzett vad egyedillatú csapáját, hi
szen a folyamatos vémyomon akár egy 
kezdő vadász is végig tudna menni.

Nem tévhit viszont az, hogy a tragé
diát okozó kutyafajta rendkívül ag
resszív, és annak tartása milyen belát
hatatlan veszélyek forrása. A Magyar 
Közlöny I994. II. i-jén megjelenő 13-i 
számában közzétett 15/1994 (II. 1.) 
számú kormányrendelet 2. paragrafusa 
kimondja:

„Tilos a bendog és a pit buli terrier 
küzdő eb országba való behozatala, te
nyésztése. A tilalom szempontjából te
nyésztésnek kell tekinteni a véletlen 
szaporulat keletkezését is.”

Az előző I. paragrafus pedig az 
alábbiakat határozza meg:

„(1) Tilos az állatok között olyan vi
adal, az állatok egymás elleni uszításá
val olyan küzdelem (a továbbiakban

együtt: állatviadal) szervezése, tartása, 
amely az állatok sérülését vagy elpusz
tulását okozhatja. Tilos továbbá az ál
latviadalra fogadás szervezése, az ál
latviadalon való közreműködés, rész
vétel, fogadáskötés.”

„(2) Tilos állatviadal céljára 
a) állatot tartani, tenyészteni, kiké

pezni, idomítani, valamint más sze
mélynek átadni vagy forgalmazni.”  

Mindezekből egyértelműen kitűnik, 
hogy milyen káros az olvasókat pon
gyola fogalmazással, tárgyi és fogalmi 
tévedésekkel félretájékoztatni, mert a 
kutyafajták használatában és fajtajelle- 
gében kevésbé jártas olvasóban később 
csak az marad meg, hogy a „vérebek” 
megöltek egy védtelen embert, holott 
ez egyszerűen nem igaz. Mondjuk el 
ezt ott. ahol lehet, talán nem lesz hiá
bavaló.

Simon Pál
vadászati főfelügyelő
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ROKABOSEG
Amíg korábban a jó nyúlás terü
leteken ezer hektáron egy róka 
esett, manapság gyakran öt-tíz 
sem ritka. Ha tehát ötször annyi 
róka van a területen, mint régeb
ben. nem csoda, ha fogyatkozik 
a nyúl.

Kétségtelen, hogy a róka az év 
folyamán nagymértékben egere
ken, gyümölcsön, rovarokon él. 
és csak ritkábban sikerül egy- 
egy öreg nyulat. fácánt elfognia. 
A nyülfiókák azonban egészen a 
süldőkorig könnyű zsákmányt je
lentenek. Ellentétben a szürke 
varjúval és az egerészölyvvel 
nemcsak az első szaporulatot 
csökkenti, hanem még a jobb ta
karás ellenére a második és har
madik szaporulatot is károsítja. 
Különösen erős a nyúlfióka-vesz- 
teség, amikor a szuka a kölykei- 
nek viszi a zsákmányt. Ismételt 
megfigyelések igazolják, hogy 
ebben az időszakban 2-3 nyúlfi- 
óka is volt a szuka pofájában. 
Rendszerint egyforma nagy 
nyülfiakból áll a zsákmány, és ez 
bizonyítja, hogy az egész alom 
áldozattá válik. Az összes, a róka 
által elpusztított nyúlfi - ha nem 
érte volna e sors - persze nem 
élt volna a vadászatig. Egész biz
tosan egy részük áldozatul esett 
volna valami betegségnek vagy 
a közúti forgalomnak. Abból kell 
kiindulni, hogy a róka által zsák
mányolt nyúlszaporulat kisebb 
nagyobb része az őszi vadásza
tig megmaradt volna. Ezt nem 
csak -a sokoldalú tapasztalatok 
bizonyítják, hanem ilyen irányú 
vizsgálatok is igazolják.

A veszettség Németország 
bán, Észak-Rajna-Vesztfália tar 
tományban először 1953-ban 
ütötte fel fejét, és évente mint

egy 30-40 kilométeres sebes
séggel terjedt. Ez az első hullám 
kihagyta a középhegységeket. 
1957-ben elérte a járvány a Raj
nát és csak 7 év múltán jelentet 
tek veszettségi esetet a túloldal
ról is. Érdekes, hogy máskor is 
ezen az országrészen ért véget a 
járvány. Ennek oka abban keres
hető, hogy a Rajna bal oldalán 
vannak igen jó apróvadas terüle
tek, amelyeken a rókák számát 
vadvédelmi okokból alacsonyan 
tartották.

A tavaszi rókasűrüség a ve
szettségtől fertőzött területen az 
első fertőzés idején 12-15 rókára 
tehető 1000 hektáronként, a 
szaporulatot 200%-kal számol 
va ősszel e területen 30-50 is 
előfordulhat 1000 hektáronként.

Az első veszettségi hullámban, 
tehát a rókaállomány 80%-kal 
csökkent. így lehetőség nyílt an
nak vizsgálatára, hogy milyen 
befolyással van a rókapopuláció 
a nyúlállományra. A veszettség 
miatt csak a rókanépesség vál
tozott, a nyúl esetében minden 
más környezeti tényező változat
lan maradt.

A rókák drasztikus állomány 
csökkenése következtében a 
mezeinyúl teríték megötszöröző
dött. Két körzetet külön-külön 
vizsgáltak, ezek ökológiai vonat
kozásban összehasonlíthatók, te 
rületileg hasonló erdősültségük 
és a vadállományuk. Az egyedüli 
különbség az, hogy az első ve 
szettségi hullám fellépése és a 
későbbi között kereken tíz év telt 
el. A korábbi körzetben (1. sz.) a 
járvány 1955-ben, a másik kör
zetben (2. sz.) 1965 ben tört ki.

A rókateríték az első körzet
ben a betegség fellépésétől szá

mított két éven belül ugrás
szerűen esett: 800 ról 236-ra. A 
60 as években azután emelke
dett, és 1968 bán ismét közel 
akkora volt a teríték, mint az első 
járvány előtt. Ugyanabban az év
ben. amikor a rókateríték draszti
kusan visszaesett a veszettség 
miatt, a nyúlteríték arányosan 
növekedett: az 1955 ös 1000 es 
terftékszámról 1959 ig 5322 re. 
Ezután ismét ugyanilyen erős 
visszaesés állt be, bár a jó apró 
vadas esztendőben. 1964 ben 
mégegyszer egy második tető 
zést figyelhettünk meg. de 
összességében - párhuzamosan 
a rókateríték emelkedésével a 
60-as években a nyúlteríték erő
sen visszaesett. 1968-ban már 
ismét csak 1000 nyúl volt a terí 
ték, tehát ugyanannyi, mint a ve
szettség előtt.

Annak bizonyítéka, hogy a 
nyúlteríték emelkedése a 2. sz. 
területen 1955-tól 1959 ig el
sődlegesen a rókaállomány visz 
szaesésére vezethető vissza, ab
ból állapítható meg, hogy a nyúl-, 
és rókateríték hogyan alakult a 
körzetben. Itt a veszettség csak 
1965 ben lépett fel. tehát 10 év 
vei később, mint az előző vizs
gált területen. A 2. számú kör
zetben is az első esztendőben 
erős rókaállomány visszaesést 
tapasztaltak, amely még erő
sebb volt, mint az 1. körzetben. 
Számszerűen: a rókaterítók 3 
éven belül 1197-ről 113 ra esett 
vissza.

A 2. területen is mindep pon
tosan úgy alakult, hogy abban 
az esztendőben, amelyben a ró
kaállomány a veszettség miatt 
visszaesett, a nyúlállomány ug

rásszerűen emelkedett. Négy 
éven belül a négyszeresét érte 
el. A 2. körzet tapasztalataiból 
még egy másik végkövetkezte 
tés is levonható. Az időjárás bár 
milyen jó is a nyúl szempont já 
ból, nem okoz terítéknöveke 
dést, ha a rókaállomány ma 
gas. Az időjárás szempontjából 
1959-es és 1964 es optimális 
nyúlás évben a 2. körzetben 
egyetlen nyúl sem korúit teríték 
re. mert a rókaállomány igen ma
gas volt. Az őszi állomány ebben 
az időben mintegy 40 50 volt 
1000 hektáronként. Csak ha a 
rókaállomány alacsony, ahogy az 
az 1. körzetben volt 1959 ben és 
1964 ben a veszettség miatt, 
akkor lehet magas a nyúlteríték, 
kedvező időjárás esetén.

A vizsgálatból leszűrhető kö 
vetkeztetés: a rókára külön is és 
egyre többször kel! vadászni. Ha 
a vadászterületen az eltartóké 
pesség arányához képest jó 
nyúlterítéket akarunk elérni majd 
az őszi hajtóvadászatokon, akkor 
a rókaállományt égisz éven át 
vadászias módszerekkel ritki 
tani kell. Aki ezt a kérdést hanya 
gul kezeli, az ne csodálkozzon.

A rókakoma közkedvelt vadá 
szata nemcsak a vadászterület 
bérlőinek jó szórakozás, hanem 
hozzájárul a veszettségi járvány 
csökkentéséhez is. A kiszórt ol 
tóanyag hatása akkor eredmé 
nyesebb, ha ezzel pá»nuzamosan 
a rókaállományt egész évben 
gyérítik a vadászok, és nemcsak 
akkor, amikor érjékes a gerezna 
ja. És ezt januárban kell elkez 
deni...

fordította: Karádi Ferenc
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Mondd, Te kit választanál?
(folytatás az /. oldalról)

víg vadászati vezetőnek lenni, aki el
vállal valamilyen tisztséget. dolgoz
hat a többiekért és a végén nem elis
merést. hanem bírálatot kap. Nincse
nek már olyan előnyök, amelyekért 
érdemes lenne küszködni.

Jó, rendben van, ne változtassunk 
a választási rendszerünkön, a vadá
szat struktúráján, szervezeti fölépíté
sén. ne okoskodjunk érdekeinkért, 
ne vállaljunk tisztséget sem. Vala
hogy eddig is volt. Ezután is lesz va
lahogyan. Fölösleges mérlegre tenni, 
átértékelni helyzetűnket, hiszen ha

szembenézünk a tényekkel, abból 
csak az derül ki. hogy hozzá nem ér 
tő. felkészületlen „másodlagosak" 
vagyunk. Döntsenek hát a pesti tiko
sok. a sorsunkba eddig nem hagy tak, 
ezután pedig nem is érdemes bele
szólni. Vagy talán mégis?

Mondjuk elkezdhetnénk a vadász- 
társaságnál. Kevesebb tagból álló. 
nagyobb hatalmú, a vállalkozásra is 
hajlamlő. hatékonyabban tevékeny ke- 
dő intézőbizottságot, netán csak elnö
köt választanánk (válassza ki. kivel 
kíván egy ütt dolgozni), viszont - ha 
eredmény telenül működik - azonnal 
visszahívnánk tisztségéből. Talán az

sem lehetetlen, hogy csak olyan veze
tőre voksolnánk, akinek érthető, vilá
gos programja van. tudja, mit akar 
elérni a közösség érdekében. Aztán 
folytathatnánk ugyanezt a megyéknél 
és országosan is. Elgondolkodhat- 
nánk azon is. hogy nagyx>bb becsüle
tet. értéket szavazzunk meg a vadnak. 
Ha ugyanis nem teszünk meg első he
lyen mindent a vadon élő állatvilá
gén. a vadászható vadlájokért. nem 
lesz mire vadászni, s ha nincs mire 
vadászni... minek vannak a vadá
szok!? Akik eddig is ga/dálkixltak a 
vaddal, a/oknak nem kell magyaráz
ni. hogy már rég nem a természet

ajándéka, valóban gazdálkodni kell 
vele. ha - lehet, hogy sokkal ritkáb
ban. ésszerűbben - vadászni akarunk 
rá. Fel kell számolnunk a ránk háló
zott kényszerpályákat, de erre csak 
olyan vadászati vezetők képesek, akik 
hittel és hitelesen képviselik a magyar 
vadászatot, akik bírják a vadászok bi
zalmát. akik nem hátrálnak meg a fel
adattól, hogy először a saját hazunk 
táján csináljanak rendet.

Vannak ilyen vadászok? Ha van-* 
nak. idén őket válasszuk meg vezető
inknek.

Csekő Sándor
főszerkesztő

PUMA JAGDNICKER 4 Star
A 10 centiméteres. rozsdamentes pengéjű kés teljes hossza 20 centiméter A marko
lóiból s/arvasagancsból készült Világos ma'habórtokban. elegáns fadobozban hoz
zak forgalomba

PUMA PROTEC
Összecsukható sportkések 8 centiméteres, rozsdamentes pengével A peng*.- kikép 
zése eltérő a két késen A markolat uvegrostszátas Oupont-Cyteiból készült, a marko- 
latNéj p«*ű»g nikkellel bevont lém összecsukva 11.5 centiméteresek

Ha vannak filmsztárok, miért ne 
lehetnének kés-sztárok is? A né
met Solingen városkát joggal 
nevezhetik a kések városának, 
hiszen talán sehol a világon 
nincs még egy ilyen hely, ahol 
annyi híres pengekészitő műhely 
lenne, mint itt. Ezek között is az 
egyik leghíresebb a Lauterjung 
és Fia nevével jegyzett Puma 
Üzem, amely tavaly ünnepelte 
fennállásának 225. évfordulóját. 
Az apáról fiúra szálló műhelyek
ben mindenféle vágóeszközöket 
készítettek: borotvákat, hajvágó 
ollókat, evőeszközöket.

A vadászok számára a máso
dik világháború után vált érde
kessé a Puma, hiszen akkor kö
vetkezett be a nagy termékvál
tás, a vadász-, horgász- és sport
kések készítésére és forgalmazá
sára helyezték át a hangsúlyt. 
Különleges formájú tőrök, szar- 
vasgyilkok, kések, bicskák, zseb

kések, a solymászok, horgászok, 
búvárok céljait szolgáló kések, 
fűrészek, preparátoreszközök ke
rülnek ki a műhelyekből. Többsé
gük mindennapi használatra va
ló, de természetesen bőséges vá
lasztékot kínálnak a gyűjtőknek 
is. Évente terveznek és készíte
nek korlátozott mennyiségben 
forgalomba hozott dlszkéseket, 
késsorozatokat, melyek marko
lathéját faragások, apró festmé
nyek vagy éppen réz-, illetve 
aranyberakások díszítik. Egy-egy 
ilyen készletet vagy díszkést 
200-250 példányban készítenek 
csupán, így már az első pillanat
ban is ritkaságnak számítanak. A 
gyűjtőknek szánt darabok díszí
tőmotívumai gyakran kötődnek 
jeles évfordulókhoz, így 1992- 
ben Kolumbusz Kristófra és 
Amerika felfedezésének 500. év
fordulójára emlékeztek kétféle 
vadászkéssel is, máskor a gyár

fennállásának kerek számú év
fordulójára készült díszkés. Ám 
mindennapi használatra szánt, 
mindenhol kapható késeken is 
megjelennek aktuális témák, ta
valy például az Európa-emblémá- 
val díszített, kékre színezett mar
kolathéjú zsebkés.

A gyűjtőknek szánt sorozatok 
egyes darabjait is meghatározott 
témakör motívumaival díszítik: 
így az öt kontinenst jelképező ké
seket az egyes világrészekre jel
lemző nagyvad figurái díszítik, 
máskor különböző fajtájú va
dászkutyák, megint más soroza
ton egy földrész jellemző apró
vagy nagyvad figurái stb. A mar
kolatburkolatok készülhetnek 
különböző faanyagból, fémből, 
szarvasagancsból, fekete vagy 
elefántcsont micartából. Ez 
utóbbi anyag különösen alkal
mas akár finom faragásra, akár 
berakásra vagy éppen festésre.

Hosszú ideje dolgozik a Puma
késeken Arno Hopp állatfestő, 
akinek az apró késekro készített 
művei a XVII. századi elefánt- 
csont miniatúrákat idézik azzal a 
különbséggel, hogy azok medá
lokat vagy dohányszelencéket 
díszítettek, nem pedig vadászké- 
seket. A pumafejet mintázó 
embléma a késpengékre került, 
bár sok modell markolathéján is 
megtalálható. Az egyszerű va
dászkések ára 90-100 márkánál 
kezdődik, ez a német vadászok 
számára nem okoz gondot, de 
még egy magyar nimród is meg
engedheti magának.

A gyűjtőknek szánt készletek a 
díszltőmotívumoktól függően
kétszer-háromszor annyiba kerül
nek, és persze vannak egészen 
különleges, méregdrága darabok 
is. De „beszéljenek" a kések ma
gukért. K. M.
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K e t t n e c isen
AZ Ú J ÉVBEN IS KÉRJE 

AKTUÁLIS AJÁNLATAINKAT! 
Vadásszon velünk kapitális varacskos vadkanra 

Dél-Afrika két legjobb területén!
ZULULAND

8 nap vadászat: 1 impala, 1 varacskos disznó és 1 
duiker kilövése. Az ár magában foglalja a szállást 

és ellátást, valamint a területen való 
gépkocsihasználatot. Két vadász mellé egy 

kísérővadászt adnak.

ÁR: 3300 DEM

THABAZIMBI
7 nap vadászat: 2 varacskos disznó kilövése.

Az- ár magában foglalja a szállást és az ellátást, 
valamint a területen való gépkocsihasználatot. 

Két vadász mellé egy kísérővadászt adnak.

ÁR: 3300 DEM
A TOVÁBBI KILÖVÉSEK FIZE TÉ S E  ÁRLISTA  SZERINT.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
KETTNER VADÁSZATSZERVEZŐ KFT.

1149 BUDAPEST. KÖVÉR LA JO S  U. 23. II. EM.
TEL.: 267-6570. 267 6571, 163 7233, FAX: 163 1499

A hegyi vadász gyakran 
magyarázza: „A  távcsőre 
szükségem van, hogy 
megkeressem, hol tartóz
kodik a vad. a spektívre, 
hogy megállapítsam, meg
éri-e rácserkelnem. lóhe- 
tó-e egyáltalán, a célzóbot
ra pedig azért, hogy a 
spektívet úgy tarthassam, 
hogy a zergekampón felis
merhessem az évgyűrűket.

Aki mindezeket magával 
cipeli, és persze a va
dászathoz nélkülözhetetlen 
puskát és hátizsákot is. egy 
idő után azt érzi. minden 
tárgy súlya kétszeresére 
növekedett. A spektív gya
kori használata ráadásul ki 
fárasztja az egyik szemet.

ZEISS
ÚJDONSÁG

idővel szinte erőltetni kell 
azt. hogy az oly fontos 
részleteket egyáltalán kive- 
hesse a vadász.

Ezen segít a Zeiss leg
újabb gyártmánya, amely a 
három felszerelési tárgyat 
egy darabban kínálja: a 
stabilizátorral ellátott bino
kuláris távcső húszszoros 
nagyítással. Súlya ugyan 
1,6 kilogramm, de így is 
csak a fele a különálló táv- 
csó-spektív-célzóbot együt
tesnek. Nem csak a he
gyekben tesz jó szolgálatot, 
az esti cserkelésen és a 
magaslesen is praktikus. A 
20x60S távcső elegáns, 
semmiféle elektromosság 
som kell hozzá. zajtalan.

egy gomb nyomásával lép 
működésbe a stabilizátor, 
amely éppúgy kiszűri a kéz 
remegését, mint a modern 
videokamerák. Az ötszáz 
méterre lévő vadat 25 mé
ternyire hozza a vadász 
szeméhez, így még a 
gombnyársas bakot is osz- 
szetéveszthetetlenül felis
merheti.

Eddig egyetlen „kifo
gás" hangzott el: nem sza
bad a távcsövet leejteni a 
magaslesről, hisz akkor 
máris javíttatni kell. Ez per
sze nem fordulhat elő. ha a 
vadász a nyakába akasztja 
széles és kényelmes szíjá
nál fogva. A gyártók még 
arra is felhívják a figyelmet.

hogy nem feltétlenül kell 
a távcsövet egy elegáns 
mozdulattal az autó hátsó 
ülésére dobni. Ezt ugyan 
még kibírná, de ha az ülés 
rugója ..meggyorsítja" és a 
padlón köt ki, könnyen 
szükségessé válhat a javí
tás, ami nem olcsó mu
latság.

A hőséget, hideget, ned
vességet és a port jól bírja, 
Afrikában és az Antarkti- 
szon tesztelték. Az új mo
dellt tavaly augusztusban 
mutatták be. Sajnos, az 
áráról nincs információnk, 
az bizonyára megfelel az itt 
felsorolt számos jó tulaj
donságának.

K. M .

A VADRIASZTO ARA 500 Ft
A VADRIASZTÓ KÉSZÜLÉKET MEGVÁSÁROLHATJA 
A MAGYAR VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGÉBEN:

BUDAPEST V.. HONVÉD U. 8.. IV. EM. 3.,
VAGY MEGRENDELHETI A POSTAI CÍMÜNKÖN:

1245 BUDAPEST, PF. 1209
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TEL /FAX: 68/311-612

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

\ _________________________________________________

Vadászfegyverok, gáz és riasztópisztolyok. légfegyverek, légpisztolyok, va
dász: sorétos és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy választék
ban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALM AZÁSA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262, tel.: 261-2537. 
Fegyvoriavitó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövését. bevizsgáztatását. céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavltó műhelyünk címe: 1077 Budapest, W esselényi u. 74. 
Telefon: 321-1607. Ugyanitt DISZKONT árusítás.

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK

M ÁRKÁS VADÁSZ- ÉS  M AROKLŐFEGYVEREK 
STEYR-M ANNLICH ER, VOERE. SV Á JC I-N ÉM ET  S IG  SAUER É S  OSZTRÁK 

GLOCK PISZTOLYOK. H IRTENBERGER LŐSZEREK. 
REKLÁM ÁRO N A  M ÁTRAFÉM  7,62 x 54 R GOLYÓS LŐ SZER 23 FT/DB. 

FEG YVERJAV lTÁS A  BOLTUNKBAN.
Ú J T ÍPU SÚ  SW ARO VSKI TÁVCSÖVEK SZÁ LKERESZT  M EG V ILÁG ÍTÁ SSAL 

# A R A N Y F Á C Á N  V A D Á SZ  H O R G Á S Z  Á R U H Á Z  
BUDAPEST XIII.. KÁDÁR U. 3. TELEFON: 132 6566.
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K I T  É R D E K E L ?  ________________________________

M E G R E N D E L É S

Megrendelem A  magyar vadászat története című 

könyvet ...pld.-bán.

Tudomásul veszem, hogy a megrendelt könyve(ke)t után
véttel kapom.

A megrendelő neve:

Pontos címe (irányítószámmal):

Biztos, hogy sokunkat. Dr. Csőre Pált. a mű szerzőjét több évtizedes szak- 
. mai tudása és gyakorlati tapasztalata segítette, hogy ezt a honfoglalás előtti 

klóktól napjainkig iveló anyagot összeállítsa. A különböző korszakok folyton 
változó vadállománya, az idő haladtával mog-megújuló vadászati módok, az .
egyre korszerűsödő vadászfegyverek, a vadgazdálkodás, vadaskertek és a LJatum:...............................
vadászati kultúra, valamint ezek kölcsönös egymásra hatása alkotják a 
könyv gerincét.
Ára: 1900 Ft. aláírás (bé lyegző)
Megrendelhető a szerkesztőségben: 1245 Budapest. Pf. 1209



K Ü L F Ö L D I I I  I K  E  K
AZ EURÓPAI 

VADÁSZSZÖVETSÉGEK 
SZÖVETSÉGE

Eredetileg az Európai Unió 12 
országa alapította meg az Eu
rópai Vadászszövetségek Szö
vetségét, röviden a FACE-t. 
Már tavaly nyáron változtattak 
az eredeti elképzelésen, és szá
mos észak*, valam int nyugat
európai országot is felvettek 
tagjaik közé. Nem sok időre 
volt szükség ahhoz, hogy befo
gadják a közép-európai államo
kat is. legalább azokat, am e
lyek jelentkeztek. így a szep
temberi közgyűlés döntött ha
zánk felvételéről is. Jelen leg  
tehát az EU-hoz tartozó 12 or
szág mellett a következő orszá
gok vadászszövetségei tagjai a 
FACE-nek: Ausztria, Finnor
szág, Lengyelország. Magyar- 
ország, Málta, Norvégia. Szlo
vénia, Svájc és Svédország.

M iután hazánk remélhetőleg 
minél hamarabb tagja lehet az 
Európai Uniónak, érdemes fi
gyelemmel kísérni a nemzetkö
zi eseményeket, határozatokat, 
hiszen alkalomadtán azokhoz 
kell majd nekünk is igazodni. 
Ez annál is könnyebb, mert FA- 
CE-tagságunkat megelőzve fel
vettek már bennünket a Euro- 
news Networkba (európai hír
hálózat), amelyet a W ild und 
Hund főszerkesztője hozott lét
re néhány éve. A hírhálózat 
tagjai kéthavonta közvetlenül 
küldik egym ásnak a vadászat
tal kapcsolatos tudósításokat, 
híreket. így mód van arra. hogy 
szinte egy időben jelenjenek 
meg azok a különböző lapok
ban. A  hírhálózat egyelőre szű- 
kebb körű a FACE-tagságnál; 
Ausztria. Belgium, Dánia, Fran
ciaország, Hollandia, Nagy-Bri- 
tannia, Németország, Olaszor
szág, Spanyolország. Svájc, 
Svédország és persze Magyar- 
ország cseréli ki híranyagát, 
ezenfelül a FACE brüsszeli köz
pontjából is megkapjuk a leg
frissebb eseményekről szóló 
anyagokat.

EMLÉKPUSKÁK
Talán a világon először fordult 
elő, hogy egy újság tiszteletére 
a legkiválóbb fegyverm űvesek, 
fegyvergyárak különleges va
dászpuskákat készítettek. A 
W ild und Hund német vadász
lap 100 éves fennállása alkal
mával Blaser, Heym, Sauer, 
Mauser, Suhl, Krieghoff, Bren- 
neke és Krico puskákból állítot

tak össze 100 különleges kivi
telezésűt. Valamennyibe bele
vésték a W ild und Hund nevét, 
méghozzá azokkal a betűkkel, 
amelyekkel 1894-ben az első 
lapszám megjelent. Valameny- 
nyi fegyverhez a gyártók bizo
nyítványt mellékeltek és a lő- 
pontosságot igazoló bizonyí-
tékot- Rüdiger Klotz

NSZK, W ild und Hund

TILTAKOZÁS
Az NSZK-ban a politikusok tör
vényben akarták korlátozni az 
egyes vadász által tartható va
dászfegyverek számát. A W ild 
und Hund kezdeményezésére 8 
héten keresztül árasztották el a 
levelek a törvényhozókat és a 
kormányt, sokan pedig telefo
non fejezték ki nemtetszésüket 
a tervbe vett korlátozásokkal 
kapcsolatban. Történt mindez 
a választások előtt és alatt; így 
a szokásosnál jobban odafi
gyeltek a politikusok és a poli
tikai pártok a vadászok közös 
akciójára, am ely feltehetően 
elérte eredményét.

ISMÉT LŐHETŐ
A KORMORÁN

Hosszú időn keresztül a kormo- 
rán védett volt Németország
ban. Az utóbbi években azon
ban nagyon elszaporodtak: míg 
1970-ben 5000 pár költött, 
1992-ben már 80 000. Egyre 
nagyobb károkat okoztak a fa
lánk madarak a halastavakban, 
1991-ben hetvenkétezer már
kányit, azóta egyre emelkedő 
értékűt. Már néhány éve folyt a 
vita a természetvédők, a halas
tavak tulajdonosai, a vadászok 
és a vadvédelm i hatóság kö
zött. Most végül az egyik bíró
ság ítéletében kötelezte az 
egyik tartományi kormányt, 
adjon engedélyt a vadászok
nak a kormoránok lövésére 
azon halastavak környékén, 
amelyekben a legtöbb halat 
pusztították el a védett halrab
lók. Ez a bírósági ítélet példáz
za, hogy az egykor veszélyez
tetett. mára azonban elszapo
rodott fajok védelme nem tart
hat örökké, különösen akkor 
nem. ha jelentős gazdasági 
kárt okoznak.

A KUTYATULAJDONOSOK
EGYETÉRTENEK  

A VADORZÓ KUTYÁK
MEGÖLÉSÉVEL

Az egyik vezető német kutya
magazin közvélemény-kutatása

érdekes eredményt hozott. 
Minden kutyatulajdonos egyet
ért eszerint azzal, hogy a vadat 
űző kóbor ebeket el kell pusztí
tani. A német vadászati tör
vény is engedélyezi a kóbor ku
tyák elejtését, meghatározott 
körülmények között.

A  kutyamagazin olvasóinak 
csaknem  70 százaléka arról 
számolt be. hogy pozitív ta
pasztalataik vannak a vadá
szokkal kapcsolatban, akik va
lóban csak alapos okkal lőnek 
le kóbor ebeket. Érdekes mó
don a válaszolók fele azt írta, 
ha a saját kutyája ölne meg va
dat, egyetértene kedvence e l
pusztításával.

Horst Reetz 
NSZK. W ild und Hund

A BELGA KIRÁLYI 
SZENT HUBERTUS KLUB

A klub a legjelentősebb va
dászszövetség, az ország vadá
szainak m integy 70 százaléka 
tagja. Szervezetileg az ország 
politikai helyzetéhez igazodik 
Belgium ugyanis két szövetség 
részből áll: a flamandból (hol 
landul beszélnek) és a vallon 
ból (franciául beszélnek). Ezek 
hez jönnek még a brüsszeli két 
nyelvű és a német nyelvű ki 
sebb részek. A  két szövetség 
régiónak saját parlamentje, mi 
niszterei, saját vadászati-halá 
szati törvényei vannak, sajá 
vadászjegyük. Aki tehát az 
egész országban akar vadász
ni, annak két vadászjegyet kell 
kiváltania.

A Szent Hubertus Klub e l
nökségének tavaly szeptembe
ri gyűlésén ennek megfelelően 
két önálló részleget hoztak lét
re, a flamandot és a vallont. 
M indkettő saját hatáskörében 
ad ki vadászlapot, szervezi a 
vadászvizsgákat, kutyaidomí
tó, vadőrképző tanfolyamokat 
stb. A két rész között az évente 
kétszer ülésező nemzeti elnök
ség tartja a kapcsolatot.

VÁLLVETVE
Korábban Flandriában két va
dászlap is működött; a Belga 
Királyi Szent Hubertus Klub új 
tagozódásakor a kéthavonta 
megjelenő De Vlaam sa Jag er 
(A Flamand Vadász) szerkesz
tői úgy döntöttek, hogy 1995. 
január elsejétől együttm űköd
nek a korábbi konkurenssel, s 
Flandriában csupán egyetlen 
vadászlap jelenik meg ezután

Wild - Ja ch t & Natuur - De 
Vlaam se Jag er címmel. így va
lószínűleg jobban tudnak küz
deni a Flandriában egyre erő
södő vadászatellenes lobby el
len. Sokak szerint ezt a lépést 
már hamarabb meg kellett vol
na tenni.

VADÁSZVIZSGA-REKORD
1994-ben Flandriában minden 
rekordot megdöntöttek a va
dászvizsga-előkészítő tanfolya
mok. Összesen 1125-en vizs
gáztak, közülük 800 járt tanfo
lyamra. A  vizsgázók 57 száza
léka, 577 vadász felelt meg az 
írásos és a gyakorlati vizsgán.
1995-től egyébként gyakorlati 
lövészet is kiegészíti a vizsgát.

Guido Wentein 
Belgium, 

W ild - Ja ch t & Natuur

HALÁLOS BALESETEK 
FRANCIAORSZÁGBAN

A francia rendőrségi statiszti
kák szerint tavaly 19 halálos és 
30 sérüléses vadászati baleset 
volt az országban, összeha
sonlítva a francia vadászok 
számával (1 650 000!), nem 
túl magas ez a szám, ha azon
ban a biztonsági szabályok 
megsértéséhez viszonyítják, 
úgy elég magas. A biztosítók 
központi szervezete minden
esetre felhívta a vadászok fi
gyelmét, hogy a kötelező bizto
sításon kívül, am ely a harma
dik személynek, illetve a ku
tyák által okozott károkra ter
jed ki, a vadászok köthetnek 
biztosítást fegyverükre, kutyá
jukra, sőt saját magukra is, arra 
az esetre, ha önmaguknak 
okoznak sérülést.

MINISZTERELNÖKI
VÉLEMÉNY

Edouard Balladur francia mi
niszterelnök interjút adott a 
Plaisirs de le Chasse vadász
lapnak. Ennek lényege, hogy az 
Európai Unió célja nem lehet a 
vadászat-horgászat szabályo
zása. Éppen ellenkezőleg... Az 
európai szabályozásra csak ak
kor van szükség, ha széleskö
rűen kell foglalkozni egy kér
déssel. A vadászat-horgászat 
legtöbb kérdésében nemzeti, 
sokszor pedig helyi alapon kell 
dönteni.

Frangoise Pottier 
Franciaország, 

Plaisirs de la Chasse
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tasco
MAGNUM VADASZ ES IJASZ KIS- ES NAGYKERESKEDES

M 96 SVÉD CÁRI GUSTAF CAL : 6.5 x 55 14 990 -

MOST DISZKONT ÁRON 
KÍNÁLJA A KŐVETKEZŐ TÁVCSÖVEKET:

7 x  50 kereső 6 990,-
7 X  35 kereső 5 330-

7 x  50 gumírozott 11990.-
8-20 x 50 16 990.-

6 x  40 céltávcső 7 950 -
Clark kézi korongdobó 2 990.-

Postán utánvéttel is szállítunk!

KERESKEDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

RÖVIDESEN MAGYARORSZÁGON A REMINGTON CÉG TELJES ÁRUKÍNÁLATA!
Informáciá 27/317-300. 76»480 685 telefonszánokon.

VÁRJUK KEOVES VÁSÁRLÓINKAT!

Cím: Budapest V ili. József űrt. 66. (Baross utcánál)

Tel.: 133-9439r nyitva: 10 00-17.00
Vác. Or. Csár.yi írt. 55.. tel.: 27/317 300 v. 319 100 

Nyitva: h-p.: 9.00-t7 éráig.

HÍREK h í r e k h í r e k h í r e k
A VADCOOP B. VT Kozponti Intézőbi
zottsága a megyei összekötök számára 
küldöttéi tekezletot tartott 1994. novem 
her 28 én A megyei összekötők tájékoz
tatást kiptak a B. VT. által szervezett va 
dás/atckról. A tájékoztatót Zólyomi Fe 
renc. a B. VT. elnöke tartotta. A további 
akban az 1995 os vadászjegyek kiválté 
sának módjáról. valamint a vadászbiz- 
tositás megkötésének lehetőségéről és 
az 1995 os tagdíjbefizetésről hallottak 
tájékoztatást a résztvevők A budapesti 
és a Pest megyei tagok részére a vadász
ik /  kiváltását a központi iroda vépezta 
a vidéki tagság részére a vadászjegy ki
váltását a mogyoi összekötők >ntézték 
úgy. ahogy az elmúlt években is történt. 
A megyei küldöttek előtt bemutatkoztak 
az októberi Országos Küldöttértekezleten 
megválasztott új tisztségviselők. Az 
összekötői értekezlet jó hangulatban 
folytatódott, a résztvevők kölcsönösen 
tájékoztatták egymást az aktuális kérdé
sekről.
Vadászsikerekben gazdag új évet kíván 
minden tagjának a VADCOOP B. VT. 18

Sok vadász ismeri mór a Subaru Le- 
gacy „H u b e rtu s " autót. 1994-ben a 
gyár újabb modellt m utatott be a va
dászoknak, a Subaru Impreza 
„P ir s c h "  nevűt (bal oldalon, motlotta

a Legacy Kombi „H ubertu s"). M ind 
két autón jól látható a védőrácsozat

A Vadász Könyvklub múlt évi utolsó  
klubnapján Adám Jo nő : Az én avétt 
vadászkalapom és dr. Csőre Pál A 
magyar vadászat története cim ü  
könyvét dedikálta. M indkét könyvet a 
klubtagok 25 százalékos engedmé
nnyel vásárolhatták meg. Prihoda J u 
dit grafikáit mutatta be kedvezmé
nyes árusítással egybekötve. Evanics  
Béla  pedig erdei állatokat ábrázoló 
fafaragásait mutatta be. A  legköze
lebbi klubnap 1995. január 5-én lesz 
12 órától, a Váci út 168. szám alatt lé
vő Hard Rock Caféban. A  vozetőség 
ezúton kéri a klub tagságát, hogy az 
idei tagdíjat m ielőbb fizessék be. Az 
ötvnn vadász emlékeiből cim ü könyv 
anyagához egy-egy Írással még lehet 
jelentkezni. A Vadász Könyvklubhoz 
csatlakozott a C ÉG ÉR  Kiadó is. Köny
veiket a klub tagjainak húsz százalé
kos kedvezménnyel adják.

Nem maradt pusztába kiáltó a vadászi- 
rók. képzőművészek részére közzétett 
felhívásunk. Egyre több a jelentkező a 
„Bukkszentkereszti Helikon" névon Földi 
László színész-vodásztérsunk által kezde
ményezett. 1995 májusában megrende
zendő alkotótáborba. Minden bizonnyal 
inspiráló hatással lesz a rondozvény. hi
szen ez alkalom arra, hogy a szerzők és 
az illusztrátorok egymásra találjanak, le
galább egyszer egy évben, így új művek 
szúlessonek. Eddig Muray Róbert, Kis Ri- 
chard, Bolza Antal, Balogh Gábor. Mikló- 
sovits László. Valoczkay Erzsébet. Gyi- 
mesi György, Magyar László. Lovász Sán
dor. Szarvas Pongrác, Kovács József, dr. 
Soós László, dr. Végh Endre jelezte rész
vételi szándékát. A rendezők támogató
kat kerosnok, mert az alkotótábor eseté

ben is jelentősek a költségek, az clké 
szült müvek pedig a magyar vadászati 
kultúra közkmcseivé válhatnak Érdek
lődni lehet Földi Lászlónál. az 
56/342 633 as telefonszámon.

Eredm ényes volt a Zalaerdő Rt. nagy- 
kanizsoi területén minden előzetes 
bejelentés nélkül rendezett általános 
erdő- és vadvédelm i akció. Az igazga
tóság egy őrző-védő kft.-t bízott meg 
a feladattal, és lefüleltek be nem je 
lentkezett „bérk ilövőket", Iftmpás- 
kispuskás vadorzókat és a fatolvajok  
közül is szép számmal kézrokerültek.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a ter
vezett mezei nyúl mennyiségtől való el
maradás miatt, a társaságoknak a megy 
ei FM Hivatal vadászati felügyelőiéhez 
benyújtott kérelem alapján lőhető a nyúl 
január 15-ig. Amint azt Horváth Ferenc 
megyei vadászati felügyelő elmondta, a 
tapasztalatok szerint a megyében igen 
jelentős élőhelyvéltozás fiyyelholő meg. 
A fogoly és a mezei nyúl számára minde
zek kétségkívül kedvezőnek mondhatók, 
a fácán és §z őzállomány szempontjából 
viszont ez korántsem állítható. Érdemes 
mindozekro odafigyelni, mert csak az 
összegyűjtött tapasztalatok leszűrésével 
lehet mérsékelni mindezek hatását.

Tagfelvételt hirdet a Kócsag (azelőtt 
Hungária) bérkilövő vadásztársaság, 
5000 forintos belépési díjjal, évi 
3000 forintos tagdíjjal. Je lentkezni 
lehet: 1131 Budapest, Vőlegény u.
23., telefon: 120-0943.

Majdnem minden apróvadas megyéből 
kaptunk híreket, hogy a nagymérvű 
mezeipocokinvázió nyomán indult véde
kezési akció komoly veszélyt jelent a

vadra. A hidegek beállta előtt a Thiodnn 
35 os engedélyköteles vegyszor felhasz
nálása az előírt dózisban a szakértők sze 
rint veszélytelennek mondott. Ennek el
lenére több helyről vittek vizsgálatra el
hullott nyulakat. amely minden bizonnyal 
a nem olőfrásszerű fölhasználás, esetleg 
túladagolás következménye. A másik po
cok ellen használatos szer. a Rodentm. 
amelyet a hidegek beállta után is hasz
nálnak. Elsősorban a mezei nyúlra veszé
lyes. különösen akkor, ha a szert nem 
egyenletes terítésben, hanem kisebb ku 
pacokba hagyva szórják ki. így - sajnos
- fennáll a veszélye annak, hogy a hasz 
nos vad helyenként nagyobb mennyisig 
hez is hozzájuthat. Miután sok holyütt hi
ányzik az eredményes vegyszerezéshez a 
megfelelő szakismeret és gyakorlat, fen 
náll a lehetősége a mérgezéseknek. Az 
elhullott vadat haladéktalanul be kell vin
ni az állategészségügyi állomásokra, ko 
zólve minden olyan körülményt, amely a 
vizsgálathoz támpontot adhat

A M agyar Vadászati Kollégium no
vember 30-i tanácskozásán részt vet
tek a K T M  és az FM  illetékesei, hogy 
személyes tájékoztatást kapjanak a 
testület m unkájáról és egyeztessék 
az elképzeléseket a vadászat felügye
letének kérdésében.

M indkét tárca illotékesei Ígérték, 
hogy a készülő jogszabálytervozeto- 
ket véleményozésre rövideson m eg
küldik.

A  kollégium az FM-nek külön m eg
küldött levelében szót emolt az 
egyébként rendeletben tiltott vadá
szati módok - szarvas lövéso hajtás
ban, éjszakai fegyverlám pás szarvas
vadászat - szigorú ellenőrzését kér- 
vo. Hasonló tartalm ú levél ment az AV 
Rt.-hez, hogy szerezzenok érvényt a 
rendelőtöknek a  felügyeletük alá tar
tozó vadászterületeken is.

m m m

MEGJELENIK HAVONKÉNT % 
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