9700 Szombathely,
Szent Gellért u. 17.
Tel./fax: 94-325-672
conteco@axelero.hu
www.cont-eco.hu

CONT-ECO KFT.
ELEKTROMOS
ÉS MECHANIKUS
VADKÁRELHÁRÍTÓ KERÍTÉSEK
ÉPÍTÉSE, VILLANYPÁSZTOROK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

KUKORICA-ESŐ

Már több. mint 300 digitálisan vezérelt vadetető berendezés működik a hazai vadászte
rületeken. mert aki számolt. . már tudja, hogy ezekkel a praktikus vadetetőkkel időt,
pénzt és fáradtságot takaríthat meg.
Mivel a berendezés elérhetetlenül a magasban van. s ugyancsak megnehezítettük
az illetéktelenek hozzáférését, nem kell tartani attól, hogy ellopják.
A 120 és 220 literes nagyságú, gépkocsival vagy kézi csőrlővel 5-10 méteres magas
ságba emelt tartályból naponta 1-15 kg tiszta kukorica szórható ki 8-10 méteres körzet
ben. azonos időpontban. A szórásidő 24 órán belül 1*8 óránként tetszés szerint állítható.
A 120 literes automata etető egy feltőltéssel, napi 4 kg kukorica kiszórása mellett 20
napig ellátja az állomány etetését, helyhez kötését.
A 120 literes automata etető
ára 60 ezer Ft + ÁFA, a 220 lite
res tartállyal készülő berendezés
69 ezer Ft ♦ ÁFA. IAz eladási ár
tartalmazza az akkumulátort és a
töltőt, de nem tartalmazza a felsze
relési költségeket.)
Három berendezés megvásár
lása esetén 10 százalék kedvez
ményt adunk.
A berendezés megvásárlását
azoknak ajánljuk, ahol a szórók,
etetők - esós,'havas időben - ne
hezen megközelíthetők, illetőleg
azoknak a vadászatra jogosultak
nak. akik a vadállomány megtartá
sa és helyhez kötése érdekében
naponta etetnek.
Megrendelhető:
Soltész Károly épületgépész
és villanyszerelő mesternél

KIVITELEZÉS
KERESKEDELEM • SZOLGÁLTATÁS

2000 Szentendre,
Irányi Dániel u. 25.
Telefon és fax: 06-26,313-789
Mobil: 06-20 951-3427

Budapest; 1106 Fehér út 7.
Tel. : 260-1122,261-1122

FEHA
Fegyverjavító,
H atástalanító és
S zolgáltató Kft.
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Fax: 262-6610 WEB.www.ficsor.hu
E-mail: ficsor.autohaz@matavnet.hu

VADÁSZTÓL
VADÁSZOKNAK!
NAGMER
K EDAZE M EN NiYiEL1!
Ahol eddig elokodtotok, ott most nem
fogtok!
Aszfalton halkon futó, terepversenyeken
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem
létezik!
Mindig dobogósak vogyunk!
Miért ne lehetne Nektek is?

h a tá s ta la n ítá s á t

örömmel állunk rendelkezésedre
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal.
Beszerezhetők postai utánvéttel vagy
országszerte viszonteladóinknál.
Kérje katalógusunkat.
2 év '
B u d a p e s t IX. ke rü le t,
S o ro k s á ri ú t 158.
L e v é lc ím : 1453 B u d a p e s t 92.
P l: 15.
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A legjobbat a legolcsóbbon a kizárólagos képviselettől
24 órás házhozsiál*
litássol WrhovW
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G A M B RINUS
TELEFON: 485-3176
NYITVA TARTÁS:
H-P: 9 -2 2 ,
SZO-V: 1 0 -2 2
KORLÁTLAN FOGYASZTÁSÚ BÜFÉEBÉD
MINDEN NAP 12.30 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT

TELEFON.: 485-3199
NYITVA TARTÁS:
H-V: 1 9 -2 4

EXKLUZÍV ÉTTEREM
BUDAPEST
BELVÁROSÁBAN
10 EVE „MAGYARORSZÁG 10 LEGJOBB" ÉTTERMÉNEK EGYIKE
KREATÍV NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR ÉTELEK, MELYEKHEZ
ORSZÁGOS BAJNOK SOMMELIER AJÁNLJA A KÍNÁLATBAN LÉVŐ
100 LEGJOBB HAZAI ÉS KÜLFÖLDI BOR KÖZÜL A MEGFELELŐT
KIRÁLYI MENÜSOROK - A GAMBRINUS ÉTTEREM
PARLAMENTBEN FELSZOLGÁLT ELNÖKI ÉS KIRÁLYI SZÍNTŰ
d íszétkezésein ek m enüibő l
..Ez elment vadászni s Ez meglőtte... s Nálunk mind megette'

★ ★ ★ ★

TÖBB MINT 100 FELE SUTEMENY
KÁVÉKÜLÖNLEGESSÉGEK, TORTÁK, FAGYLALTKELYHEK
KÜLÖNLEGES FRANCIA SÜTEMÉNYEK
VADÁSZIQAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ VENDÉGEINK
SZÁMÁRA M INDEN SZOLGÁLTATÁSUNKBÓL
10-20% ENGEDMÉNYT BIZTO SÍTU NK

EXTRA SZOLGÁLTATÁSAINK:
KISÉRÖ/HÖLGYPROGRAMOK BIZTOSÍTÁSA.
SZÍNHÁZI-KULTURÁLIS IDŐTÖLTÉS MEGSZERVEZÉSE.
AUTÓBÉRLÉS, ÖRZÖTT GARÁZS, FEGYVERTÁROLÓ HELY, STB.

1052 BUDAPEST, VÁCI UTCA 20. • TELEFON: 485-3100 • FAX: 485-3111
INTERNET: www.hoteltaverna.hu
Kontaktszemély: Pósfalvi Dóra - Sales Representative
Tel.: 485-3164 • e-mail: dora_posfalvi@hoteltaverna.hu

TRÓFEA KFT.
Kizárólag május hónapban a készlet erejéig
IZS 2 7 IVI-1C12/76 csere chokkal, 1 billentyűvel - sörétes vadászfegyver
Fogyasztói ár: 74.000 Ft^ftfa
IZS 27EIV112/70 |é t elhúzóbillentyüvel, 0,5 és 1,0 szűkítés - sörétes vada:
Fogyasztói ár. 01.600 Ft+afa
IZS 18 ,222Rem bil nő csövű golyós vadászfegyver
áfa
Fogyasztói á r 34.00Ít t+ ......
.......... .

CÍM: GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ÚT • POSTACÍM: 2101 GÖDÖLLŐ, Pl. 176. TELEFON: 06-28/420-760 TELEFAX: 06-28/422-181
NYITVATARTÁSI IDŐ: HÉTFŐ, KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.30-16 ÓRÁIG, SZERDA: 7.30-18 ÓRÁIG, PÉNTEK: 7.30-13 ÓRÁIG
VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINK JELENTKEZÉSÉT A GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ÚTI NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN

A TARTALOMBÓL:
. _____

Hírek, tudósítások
Az őzagan cs bírálatokról

_______

N incs m entesség!
G örögszénát a va dfö ld e kb e
Az őz sugá rg om b a betegsé ge
Wass Albert: A titokzatos őzbak
Könyvkritika
Iránytű
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13
15
20
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26
30-31

CÍMLAPUNKKAL ÉS ÁTMENŐ KÉPÜNKKEL NAGYGYÖRGY SÁNDOR FOTÓ
MŰVÉSZ KOLLÉGÁNK HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

Nyertesünk vadászata, Sellyén
Amikor március 20-ikán megtudtam, hogy én vagyok a harmadik szeren
csés nyertes, ezen a napon Fortuna és Szent Hubertus lelki szemeim
előtt kézen fogva jártak. Szívdobogva készültem életem első szarvasva
dászatára. Bevallom sokat segített vendéglátóim irigyelt nyugalma, hig
gadtsága, bátorítása. Első szarvasom nem adta magát könnyen. Az este
nem volt sikeres, de még a másnap délelőtti barkácsolás sem. Sok vadat
láttunk, de nekem nem volt ilyesmiben gyakorlatom és a megfigyelt borjú
vagy elugrott, vagy valamiért nem volt lőhető, őszintén aggódtam az esti
les előtt, kísérőm nyugtatgatott, és biztató szavai új erőt adtak. Már alig
volt néhány perc lővilág. mikor kijött a borjú. szálkeresztet a nyaktövére
helyeztem, és lövésemre összerogyott, nem mozdult többet.
Hajnalban szóróra ültünk, ott virradt ránk. Meg is jöttek a disznók an
nak rendje módja szerint és engedélyt kaptam a lövésre, amikor ke
resztbe állt. Lövésemre helyben maradt, de a fejét még emelgette. A
zsigerelésnél derült ki. hogy pontosan szíven találtam...Sohasem fogom
elfelejteni a sellyei erdőket, azokat a csodálatos embereket, akiket meg
ismerhettem és nekik köszönhetem a felejthetetlen élményeimet. Még
aznap délelőtt a hagyományoknak megfelelően Jung Jenő fővadász
szarvasvadásszá avatott. Ez volt eddigi vadászéletem legszebb napja,
egy olyan helyen, ahol a szakértelem, a vadállomány, az őszinte és szí
ves vendéglátás együtteséről igazán csak felsőfokon lehet beszélni.
Boldog voltam. Boldog és rendkívül büszke mindattól függetlenül,
hogy - amint tudjuk - a vadászat nem csak a lövésről szól. hanem az
is számomra rendkívü
li öröm, hogy láthat
tam a szarvasokat, a
gidáját vezető sutát,
az egerésző rókát, a
turkáló
vaddisznó
kat...s nem csak cél
távcsőn keresztül. Páll
Endre szavait idézve
„mindenhol jó. de a
legjobb
vadászni".
Köszönök
mindent,
mindenkinek.
Erdélyi Mária
Siófok

^.’ADÁSZLIP-Sí
M EG JELENIK HAVONKÉNT
Kiadó-főszerkesztő. Csokö Sándor
Felelős szerkesztő: H o rn o n na y Z s o m b o r
Főmunkatárs: S o m fa lv i E rvin
Tervezőszerkesztő: K u n G áb o r
Hirdetési vezető: L a k a to s E rzs é b e t Tel.: 06-30/268-1854
Szerkesztőségi titkár E le k F e re n c n é Tel.: 06-30/410-1051
A szerkesztőség és a kiadó címe 103 8 B u d a p e s t. H e g e s z tő u . 4.
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület
K Ö Z P O N T I*T E L E F O N É S FA X : 2 42 -0 0 4 2
A Magyar VADÁSZLAP etőfizethető .BetfőM i postautalványon' a szerkesztőség címén, átutalással a
M onor és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 651 0 0 1 4 9 -1 0 0 0 4 1 1 5 számú számlára, vagy a hírlapkézbesítőknél. a postahivatalokban.
Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
N y o m d a i e lő á llítá s : Szikra Lapnyomda Rt.
Felelős vezető: S lv ó Im re vezérigazgató
Internet: www.szikrabpnyom da hu E-mail: szikra kervigh©szikra»apnyomda.hu
IS S N 1 2 1 5 -6 1 5 9 (N y o m ta to tt)

E-mail cím ünk: vke@vadaszlap.hu

IS S N 1 5 8 8 -1 2 2 9 (O n lin e )

Hompage: www.vadaszlap.hu

VADASZTURIZMUS
Talán nem bánták meg. akik eljöttek április
8-án a Hotel Taverna különtermébe, hogy rá
szánták a délelőttjüket egy baráti beszélge
tésre, amelynek a fő témája a vadászati tu
rizmus v o lt... az EU csatlakozás kapujában.
Úgy gondolom, hogy mindenki - előadók,
hozzászólók és hallgatók - gazdagodhattak
olyan információkkal, amelyek először itt.
ezen a beszélgetésen hangzottak el.
Neveket kell említenem, merthogy a Ta
verna és a VKE együttműködését Tóth Kál
mán - úgy is, mint vadász, de úgy is. mint a
Taverna Rt. igazgató tanácsának tagja - kezdeményezte. A Vadá
szati Kulturális Egyesület találta ki a témát, s nyerte meg partner
nek a Vadgazdálkodási Termékek és Szolgáltatások Terméktaná
csát, a Budapesti Agrárkamara Vadászatszervező Irodák önálló
osztályát, és hívta meg előadónak Pintér Istvánt, az FVM főosztályvezetőjét - a Hotel Taverna Kft. igazgatójának segítségével dr.Galla Gábort, a Magyar Turizmus Rt. vezérigazgatóját és Szilá
gyi Gábort, a Külügyminisztérium kommunikációs és társadalmi
kapcsolatok főosztályának tanácsadóját.
Neveket kellett említenem, mert Pintér István olyan adatokat kö
zölt, amelyek a kiváltott vadászati engedélyek alapján egyértelmű
en bizonyították, hogy a magyar vadászati - minőségi - turizmusra
figyelni kell, Szilágyi Gábor az EU csatlakozás utáni szemléletvál
tásra, a pályázatok fontosságára hívta fel a figyelmet és dr.Galla
Gábor a vadászturizmus lehetőségeiről, az együttműködés és a
támogatások konkrétumairól beszélt.
A Hotel Taverna különtermében a meghívott hatvan vadászatszervező iroda közül negyvennyolcán képviseltették magukat ...
és ilyen még nem volt, hogy ennyien valaha is összejöttünk volna
- állapította meg Kanizsai Gábor, a Hunniavad tulajdonosa. A va
dászatszervező irodák a hazai minőségi turizmus egyik vezető ága
zatát képviselik, mert például a Hunniavad 2002-ben az országos
120-130 eurós átlaggal szemben 2800 euro bevételt regisztrálha
tott egy-egy külföldi vendég után.
Még sem kaptak eddig semmiféle állami támogatást, merthogy
az FVM nem felügyeli - ezért nem is támogatja - őket. a Gazdasá
gi Minisztérium, ahol az irodákat regisztrálják, az agrárágazathoz
tartozó mikro-, vagy kis vállalkozások közé sorolta őket. s mint
ilyent, nem gondolta támogatandónak. Nem ismerik a problémáin
kat. nem is foglalkoznak velünk, túlságosan speciális utazási iro
dák vagyunk - tette hozzá Mati Ferenc, a Szent Hubertus Kft. kép
viseletében.
Ezer sebből vérzik a tevékenységünk - szögezte le Tóth István,
a Pegazus Kft. igazgatója, a kamarai osztály elnöke - a napi prob
lémák megoldása köti le a figyelmünket, pedig együtt, összefog
va. talán többre jutnánk.
Hogy melyek ezek a sebek? Lenár György Sátoraljaújhelyről,
Uzsoky András Kecskemétről, Szimonidesz Ágnes a Dianától és
Pintér Miklós Érdről konkrétan is megfogalmazták. Hiába van Ma
gyarországon eladható „árualap", kedvező vadászati lehetőség,
ha folyamatosan csökken a fizető vendégek száma. Nem segít a
helyzetünkön az iraki háború, a nyugat-európai gazdasági helyzet
romlása, a munkanélküliség, ráadásul a törzsvendégek kiöregsze
nek, a fiatalokat nem érdekli a vadászat... és ezt tetézi a hazai ad
minisztráció bonyolultsága, a trófeabírálat kényelmetlensége, a
megyénként eltérő engedélykiadási gya ko rla t... s nem utolsó sor
ban az EU csatlakozást követően - a megszűnő trófea-export mi
att - a hazai tarifákat alaposan megemelő ÁFA.
Önöknek kell kitalálniuk és kiverekedniük, hogy mit szeretné
nek! - válaszolt Szilágyi Gábor - ne várjanak a minisztériumok .ér
dekvédelmére", ez ma az Európai Uniós gyakorlat, ezt kell min
denkinek megtanulnia. Végül is. 2007 után - hangsúlyozta Pintér
István - a vadászatszervező irodák létjogosultsága mögé kérdőjel
kerülhet, ha az ágazat nem találja meg a kiutat, ha nem lesz képes
a szemléletváltásra, ha nem tanul meg pályázni, ha nem tart lé
pést a változásokkal.
Szögezzük le, a Hotel Taver
nában nem oldottunk meg sem
mit. de legalább végre beszélni,
kommunikálni kezdtünk egymás
sal. a minisztériumokkal, a Ma
gyar Turizmus Rt-vel... és ez
azért, több mint v a la m i... a jövő!
főszerkesztő

HÍREK - TUD Ó SÍTÁSO K

Őzhús áresés

Kapitális szalonka

Az idény kezdetére az eddig leg
jobban keresett őzhús fölvásárlási
ára is jelentősen esett, az első osz
tályú őzhúsért szőrben, bőrben ki
lónként 600 forintot fizetnek az át
vevők. A magyarázatok szerint je
lentősen csökkent a külpiaci keres
let. s itthon is a hűtőházakban el
adatlan készletek halmozódtak föl.
Ez sajnos újabb előre nem terve
zett. de korántsem lebecsülendő
bevételkiesést jelent a vadászatra
jogosultak részére.

A szerény ecsettollak, zsírzó pa
macsok. az erdei szalonka mara
dandó vadászati emlékei nem tar
toznak a centiméterrel mérhető tró
feák közé. mert inkább csak szim
bolikus jelentőségűek. A szalonka
vadászok nagyobb része mégis az
elejtés után a méretfelvételi helye
ken végig mérik zsákmányukat. így
a kutatók az adathalmazokból ké
sőbb képet kaphatnak a Magyaror
szágon keresztül vonuló szalon
kákról. A mérések során mindig
akadhat egy-egy különleges pél
dány. Ilyen volt idén az a szalonka
kakas, amelyet a MEFA Rt. sellyei
erdészetének területén, esti húzá
son ejtett el Jung Jenő. fővadász.
A rendkívül nagy testű madár 428
grammot - sajátos idény rekordot nyomott a digitális mérlegen, a
megszokott 290-370 grammal
szemben. Jung Jenő az idényben
16 erdei szalonkának gyűjthette
össze a méreteit.

A kamara elnökségi
üléséről
Az OMVK április 1-jén tartott elnök
ségi ülésén - egyebek mellett megtárgyalta a küldöttközgyűlés
elé terjesztendő alapszabály mó
dosításokat. a múlt évi pénzügyi
beszámolót és az idei pénzügyi
tervet, az új tagdíjrendszer terve
zetét. amelyben a küldöttgyűlés
dönt. A ..Cserkelő" helyett a me
gyék önállóan oldják meg a tagság
tájékoztatását, az erre elkülönített
összeget a területi szervezetek kö
zött létszámarányosan osztják
majd el. A készülő Hivatásos Vadá
szok Szolgálati Szabályzatának
tervezetét megküldik a területi
szervezetek részére azzal, hogy
április 30-ig véleményezzék. Ezt
követően a Jogi Bizottság kapja
meg, majd az illetékes hatóságok.
A végleges szabályzat tervezetet
jóváhagyásra az október végén
rendezendő
küldöttközgyűlésre
terjesztik elő. A tervek szerint
ugyanekkor módosítják az alap
szabályt és fogadják el a vadászat
etikai rendjére vonatkozó előter
jesztést is. A VKE kommunikációs
tréningekkel kapcsolatos javasla
tával kapcsolatban az elnökség
úgy foglalt állást, hogy a megyék
önállóan vegyék fel a kapcsolatot
az egyesülettel, ha a továbbképzé
sek keretében élni kívánnak a fela
jánlással. Az elnökség egyhangú
döntése értelmében a jövőben
nem kívánják jeligékkel megjelölni
a vadászat következő éveit. Az idei
Országos Vadásznapot augusztus
23-ikán. Csongrád megyében.
Hódmezővásárhelyen rendezik, az
OMVK támogatásával. A jövőben
az elnökség szükségesnek tartja
egy 4-5 fős szervező bizottság
megalakítását, amely koordinálja a
vadásznapok rendezvényeit.
A forráshiányos megyék közül
támogatásban részesült Veszprém
megye területi szervezete. 200 mFt
támogatásról döntött a Győr-Moson-Sopron megyei kamara szer
vezet számítógép vásárlásának
kérelmében, hasonló összeggel já
rult hozzá a KEMIX Bt. börzsönyi if
júsági táborának költségeihez, és
az OMVK minden területi szerve
zete részére megvásárolja az IMMO-VAD Bt. ismeretterjesztő videó
kazettáját. Nem támogatták Kovrig
Miklós festőművész kiállítások ren
dezésére kérelmezett anyagi támo
gatását.

Kynológiai központ
Gödöllőn
A vadászkutyások részére bérleti
szerződést kötött az OMVK Fővá
rosi és Pest megyei területi szerve
zete a Szent István Egyetem babatpusztai kísérleti területével.
Lehetőség nyílik a munkavizs
gákra való terepi felkészítésre, ki
képzésre. vadászkutya vezető tan
folyamok indítására, amelynek első
kurzusa április 5-ikén elkezdődött,
az első végzős hallgatók május 10én vizsgáznak.

Nevezési felhívás
Vércsapa munkavizsgát és CACT
versenyt rendeznek minden va
dászkutya fajta számára Dunavarsányban, május 25-ikén. A verseny
és a nehezített vércsapa vizsgaszabályzata (zöld könyv) alapján
történik. Aki a munkavizsgára je
lentkezik, az részt vesz a verseny
ben is. (A munkavizsga nem
egyenértékű, nem helyettesíti a
vizslák számára kötelezően előírt
vadászkutya alkalmassági vizsgát.
a.VAV'-ot.)
Részvételi díj: 3500 Ft (20 euro).
Nevezési határidő: május 10. leve
lezési cím: Jancsó Lászlóné. 1039
Budapest, Szilke u.8.,telefon 06/1/
245-2656. 06/20/ 531-3962.

Világjárók egymás között
A világjáró magyar vadászok klub
találkozójának a MEFA Rt. sellyei
erdészete adott otthont március
22-ikén. A program „igazodott" a
hajnali és esti szalonkahúzáshoz.
Földi László, az alaszkai vadásza
tairól tartott érdekes élménybeszá
molót. Békés Sándor, a klub elnöke
tájékoztatta a világjárókat az álta
luk írt és kiadásra tervezett könyv
időszerű munkálatairól. Bozóki
László, a klub elnök-helyettese is
mertette az általa szerkesztett
nemzetközi trófeakatalógus mun
kálatait. amely során bepillantást

nyújtott a munka nehézségeibe is.
A délután folyamán egyeztették az
idei programokat és kötetlen for
mában cserélték ki tapasztalatai
kat. A klubnap szalonkavadászat
tal. majd a körcsönyei és a hamu
házi vadászházban elköltött remek
vacsorával zárult.
A.

A vadkárbecslők
tanácskozása
Az egységes szemlélet kialakítása,
valamint az eljárásjogi rend tisztá
zása érdekében idény előtti ta
nácskozásra hívta meg a vadkár
becslőket a Baranya megyei FVM
Hivatal vadászati és halászati osz
tályvezetője. Falk Konrád. március
4-ikén. Fontos volna - szögezte le a
meghívó - hogy Mohácstól Sziget
várig egységes elvek és eljárások
szerint végezzék a munkájukat a
nagyvadas megye kárbecslői. A ta
nácskozás munkáját három szak
előadó segítette. Dr. Bilonka Béla.
ügyvéd a jogi kérdésekben nyújtott
segítséget és a bírósági szakasz
ban lévő vadkárügyek tapasztala
tait ismertette Ács István, az agrár
kamara részéről a termelők szem
szögéből ismertette a vitás kérdé
seket. valamint az új jelenség, a ku
koricamoly és a tényleges vadkár
kapcsolatát elemezte. Szentpáli
László gyakorlati tanácsokkal látta
el a becslést végzőket. Falk Kon
rád. a megyei vadgazdálkodási ta
nács által jóváhagyott megyei lelövési tervekről szólt. A szarvas terí
téket először idén nem emelték öte
zer fölé. mert a megye vadgazdál
kodói eleget tettek az eddigi előírá
soknak. A vaddisznó lelövési terv tí
zezer. amelynek szükségességét
idén mind a vadlétszám becslési,
mind a tavalyi terítékadatok igazol
nak.
- Agyaki -

A vállalkozó hivatásos
vadász
Korunk embere a vállalkozó, aki
adott esetben több lábon áll. törek
szik a jó befektetésekre, a megté
rülésre. aminek a másik oldalán áll
a stresszes életmód, az állandó és
könyörtelen harc a profitért, a pia
cért. Mi köze azonban mindezek
hez a hivatásos vadásznak, aki
nem ért a vállalkozáshoz, a befek
tetésekhez. a könyörtelen harcát
legfeljebb a vadorzókkal vívta, a
több lábon állásból a „két lábbal a
földön" című fejezetnél tart.
Mégis többfelől hallani már hiva
tásos vadászokról, akik munkakö
rüket .vállalkozóként" látják el. Az
ismert képlet a következő: a vadá
szatra jogosult meneszti hivatásos
vadászát - akinek munkájával
egyébként meg van elégedve csak éppen az a baj. hogy túl ma
gasak a ..tartási" költségei. Végül is
nem kíméletlen volt emberével,
akivel az elmúlt években együtt sír
tak. nevettek a sikereken, kudar
cokon egyaránt. Ezért aztán a
munkáltató felajánlja a hivatásos

vadásznak, hogy vállalkozóként
maradhat beosztásában. Sok vá
lasztása nincs a hivatásos vadász
nak, mert vagy vállalkozó lesz.
vagy munkanélküli, és egy borongós hajnalon - a papírok elintézé
se után - kényszervállalkozóként
jelenik meg a régi területén. A ren
deletben ilyen nem szerepel, de
nem is tiltják. így a vadászati ható
ság - szerződés alapján - általá
ban elfogadja ezt a megoldást.
Más kérdés, hogy hogyan oldja
meg a rendőrhatóság a „szolgála
ti" fegyver kérdését. Ki tudja mit
számolhat el a vadászatban költ
ségként. és egy sor más kérdés
ma még tisztázatlan.
Régebben, amikor komolyan
vették ezt a szakmát, sokhelyütt
még disznót hizlalni sem enged
ték a vadőrt, mert az állatokkal va
ló bajlódás a területen végzett
munkától vonta el az időt. Ma is
mindenki, előtt világos, hogy a hi
vatásos vadász sohasem tud ele
get kinn tartózkodni a területén. A
tartamos gazdálkodáshoz, a szer
teágazó feladatok ellátásához biz
tos erkölcsi és anyagi hátteret kel
lene biztosítani. Nem biztos
ugyanis, hogy a hivatásos vadász
szeme előtt a gyors meggazdago
dásnak kell lebegni, kizsigerelni a
vadászterületet, minél többet be
kaszálni, aztán ha nem megy az
„üzlet" idejében továbbállni. A
pakliban ugyanis ez is benne van.
A régi öregek - ahogy a maiaknak
is kellene - még generációkban
gondolkodtak. Aki viszont önhibá
ján kívül kényszerpályára kerül, az
túl sokáig - sajnos - nem gondol
kodhat.
A.G.

A vadon farsangja
Évek óta rendezzük Cegléd kör
nyékén a „vadkarácsonyt", amely
gyerekek számára igen nagy él
mény. Idén azonban a „tél tábor
nok" minden eddiginél nagyobb
támadásba lendült. így a hosszan
tartó havas tél okozta nélkülözé
sek miatt a VKE Matula programja
kibővült az „állatok farsangjával” .
Még február végén is magas és
jeges volt a hótakaró. A meghirde
tett napon, február 23-ikán, szülők
és vadászok kíséretében több
mint félszáz gyermek gyülekezett
a buszmegállóban. Gyönyörű, ve
rőfényes téli nap volt. A buszozást
követő rövid gyaloglás után Imre
János vadásztársunk tanyájában
forró citromos tea fogadta a gyere
keket. majd alaposan megpakol
tuk takarmánnyal a vontató pótko
csiját. és kimentünk a vadászterü
letre. Útközben a nagy hóval küsz
ködve rengeteg vadat láttunk. A
gyerekek távcsővel nézhették a
magas gazra a gyommagvakért
felugráló fácánokat, a nagy hóban
alig futni tudó őzeket és nyulakat.
Az etetőket a gyerekek töltötték
föl. és visszanézve nagy örömmel
láthattuk, hogy alig tettünk meg
száz métert máris gyülekeztek az
etetők köré. A résztvevő szülők és
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gyerekek véleménye hamar meg
változott a „csak úgy lövöldöző" va
dászokról. mért bepillantást nyer
tek a végzett vadvédelmi munkák
ról is. Köszönet jár a nevelőknek,
Vas Tibornénak és Csipkó Magdol
na tanárnőknek, akik a gyerekeiket
elkísérték. A gyerekek pedig meg
ígérték. hogy máskor is jönnek a
vadászokkal, akár még dolgozni is.
Nekünk, vadászoknak pedig az volt
az öröm, hogy megismertethettük a
gyerekeket a természet és a vadon
élő állatvilág szeretetével. a vadvé
delmi munkánkkal.
Mészáros Iván
A VKE alelnöke

Szekszárdi
Szalonka Klub
A három éve alakult kis közösség
a februári összejövetelen kívül
minden áprilisban koronglövészet
tel zárja az idényt, és ekkor kerül
nek az asztalra az elejtett szalon
kák is. A klub tagjai a Gemenc- és
a Gyulaj Rt. területein szalonkáztak és fontos megfigyeléseket, in
formációkat adtak a francia Sza
lonkavadászok Klubjának (CNB)
és a Magyar Vízivad Kutató Cso
portnak. Nem csak a megfigyelt
madarak létszámadatait, hanem
az ivari, pontos kormeghatározást
és méret felvételezést is felölelték
a vizsgálatok, amelyek ebben a
térségben három éve folynak. Fő
cél. hogy megőrizzük a tavaszi
szalonkavadászat lehetőségét, az
az ésszerűen hasznosítsuk az állo
mányt. Ausztria példáját követve
hódolhassunk szenvedélyünknek,
az EU tagság után is ..."
Bishof Ferenc

‘Ridós diákok,
Kaposvárott
Nyolc vadbiológiai, hét erdészeti
témájú előadással versengtek a
hallgatóság és a rangos zsűri előtt
Kaposvárott, öt egyetem tudomá
nyos diákkörösei, április 3. és 5.
között. A zsűri a dolgozatok szín
vonalát igen magasra értékelte, a
résztvevők kiváló előadói készsé
gekről. valamint a modern techni
kák avatott használatáról tettek ta
núbizonyságot.
I. helyezés: Balogh Krisztina (Ka
posvári Egyetem) „Ragadozó em
lősök prédaválasztása erdei élőhe
lyen" címmel
II. helyezés: Gógán Andrea (Szent
István Egyetem) „Gímszarvas te
henek területhűsége egy alföldi er
dő-mezőgazdasági komplexben"
címmel
II. Németh Kálmán (Nyugat- Ma
gyarországi Egyetem) „Gyepszintés újulat vizsgálatok a Törők-féle
bükk felújítási módszer kísérleti te
rületein" címmel
III. Kovács
Szilvia
(Veszprémi
Egyetem) „Fonálférgek előfordulá
sa dunántúli gímszarvasok kopo
nyaüregében" címmel
IV. Takács Viktor (Nyugat Magyarországi Egyetem) „A sopronhorpácsi mezővédő erdősávrendszer ál

lapotfelmérése. a további haszno
sítás lehetőségeinek vizsgálata"
címmel
Különdijat kapott: Farkas László
(Szent István Egyetem) „A korsze
rű mezeinyúl - gazdálkodás alap
jai" címmel
Polgár Tamás (Veszprémi Egye
tem) .Interaktív gombahatározó"
címmel
Salló Mária (Nyugat-Magyarorszá
gi Egyetem) ..A hargitai mohos-láp
ugróvillás faunája* címmel

Idős vadászok
találkozója
A tavalyi sikeres találkozó után
idén is örömmel fogadta el a meg
hívást Tolna megye minden 70 év
feletti vadásza. A megyei kamara
és szövetség szervezésében a
Gemenc Rt. keselyűsi vadászhá
zában látták vendégül az öreg va
dászokat szalonkavadászatra és
utána a vacsorára. Három terület
részen vadásztak, lövés is esett,
csak éppen szalonka nem. Ez
azonban nem rontotta az emelke
dett hangulatot, éjfélig „kitartot
tak”, hála a vadászház kedves és
figyelmes vendéglátóinak. Nem is
a vadászat volt itt a fontos, hanem
a találkozás lehetősége, az emlé
kek felidézése. A megjelentek há
lás szavakkal köszönték meg a
vendéglátók figyelmességét, ami
vel újra sikerült egy asztalhoz ül
tetni a régi csapatot.
B.F.

Ifjúsági táborok
Gersekaráton
Horgász- és vadásztábort rendez
nek a vadregényes Vas megyei
környezetben, az Olimpia tónál.
Jelentkezni lehet: Oladi Művelődé
si Központ. 9700 Szombathely, Si
mon I. u. 4. 06/30/9467-105. Faze
kas Gábor táborvezetőnél. Jelent
kezési határidő: 2003. június 21.

Matula erdőkerülő tábor
A természetet és túrázást szerető
6-16 éves gyerekeknek tábort
szervez a dunaújvárosi Intercisa
Múzeum, az O M W Fejér megyei
Szövetsége és a VKE június 23-július1-ig. A táborba június 5-ig lehet
jelentkezni, a 25/411-315. vagy a
25/408-970 telefonszámon.

Szalonkabál
Hódmezővásárhelyen
A Hódmezővásárhelyi Szalonka
Klub rendezésében nagyszabású,
országos színvonalú rendezvé
nyen vettek részt a klubtagok, a
környékbeli
vadásztársaságok
tagjai és vendégeik. A közel 400
(!) résztvevő a gyönyörűen felújí
tott Fekete Sas szálloda báltermé
ben elhelyezett, vadásziasan szalonkapreparátumokkal is - fel
díszített asztaloknál kapott névre
szóló, kényelmes helyet. A lelkes
rendezők Balogh János és Mészá
ros Lajos vezetésével szinte kiállí

tási diorámává alakították a szín
padot. a fák. ágak közül őz. a fű
ben szalonkapár hallgatta a Bara
nya Vadászkürt Együttes hangver
senynek is beillő szignáljait, majd
a Vadászhimnuszt a Fandante Ka
marakórus előadásában. A bál
megnyitó beszédét Pintér István,
az FM Vadászati Főosztályának
vezetője tartotta, külön kitérve sa
ját „szalonkás" elhivatottságára is,
míg a műsorszámok konferálásáról Rókusfalvi Pál. a népszerű rádi
ós műsorvezető gondoskodott.
Látványos bemutatóval szórakoz
tatták a nézőket a CalypsoTáncegyüttes tagjai, akik - egyebek közt
- bűbájos bajor vadásztáncot ad
tak elő. majd a produkció végén a
vendégeket felkérve ropták együtt
a fényes parketten. A bálterem ol
dalhajóiban nívós alkalmi kiállítá
son tanulmányozhatták a nézők
neves környékbeli természetfestők
- Fodor Gabriella. Holler László.
Mráz János. Lelkes István. Molnár
Tibor. Rébeli Szabó János. dr. Soós László - képeit, szép fafaragványok és fényképek szomszéd
ságában. Éjfél után érkeztek a „fő
városi művészek". Bajor Imre és
Koós János produkciója után a
legkitartóbbak reggelig mulattak.
S. E.

Ötven éves a KomáromEsztergom Megyei
Vadásszövetség
Április 4-én (minden tudatos idő
pontegyezés nélkül) tartotta meg
ünnepi küldöttközgyűlését megala
kulásának fél évszázados jubileu
ma alkalmából a Komárom-Esztergom Megyei Vadásszövetség. Az

OM W zászlajával a megye legré
gebben „hivatalban lévő” hivatá
sos vadásza. Sánta József vonult
be. a zászlót és az ünnepi ülést
Ruppert Tibor kürtszava köszön
tötte. Birtalan Géza elnök megnyi
tójában méltatta az 1953-ban meg
alakult Komárom Megyei Választ
mány úttörő munkáját, majd az
ünnepi szónok. Patonyi Ferenc - a
Szövetség nyugalmazott elnöke időrendben felsorolta az ötven év
kimagasló eredményeit: Ebben a
megyében vezették be 1978-ban
a hivatásos vadászok számára
kötelező
szakmai
végzettség
meglétét, itt épült fel - 60 száza
lék társadalmi munkában - a 80as évek elején Csákányospusztán
Európa legmodernebb vadász-öt
tusa lőtér-kombinátja. itt kezdték
el a repülőgépes felvételeken ala
puló nagyvadszámlálást. A 70-es
években épült, a megyét átszelő
M1-es autópálya okozta károk
csökkentésére non-profit biztosí
tási egyesületet hoztak létre.
1993-ban és 2000-ben is itt ren
dezték az Országos Vadásznapot,
ingyenes
jogsegélyszolgálatot
működtetnek három évtizede a
megyei társaságok részére, a
Szövetség kivitelezte a 10 éves
vadgazdálkodási
ütemterveket.
Dr. Vörös László elnökhelyettes a
jövőbeni működéssel kapcsolatos
terveket ismertette, majd a kül
döttgyűlés zárt ülésen meghozta
határozatait.
Az ünnepi alkalomból Nimród
érmet adott át Pechtol János, az
OM W ügyvezető elnöke Göbölös
József gazdasági felelősnek és a
megye egyik legidősebb vadászá
nak. Gurgó Jánosnak aki több.
mint 50 éve aktívan vadászik.

KOTLÁR KÁROLY
1930-2003
Kotlár Károly erdőmérnök, múzeumi főosztályvezető életének 73. évében. 2003. március
19-én elhunyt.
Szegeden született 1930. október 11-én.
Sopronban. 1953-ban az erdőgazdasági sza
kon szerzett mérnöki oklevelet. 1971. január
1-jétől dolgozott a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban. Kezdetben, mint tudományos
főmunkatárs részt vett a Vadászati Világkiállí
tás szervezési munkáiban, 1972-től az Erdészeti-Vadászati Osz
tály osztályvezetője. 1977-től főosztályvezetője volt egészen az
1991. évi nyugdíjazásáig.
Nevéhez elsősorban több tucat külföldi és hazai nagysikerű va
dászati kiállítás rendezése fűződik. (Budapest. Pécs. Szabadkí
gyós. Kiskunhalas. Bécs. Plovdiv. Nyitra. Nürnberg. .. stb.) Legje
lentősebb munkája azonban a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
ban. 1987-ben megnyílt állandó vadgazdálkodási-vadászati kiállí
tás forgatókönyvének megírása és annak rendezése volt. Gyakor
lati ember lévén nem volt gráfomén, sajnos keveset irt. Szívesen
foglalkozott a vadászpuskák fejlődéstörténetének kutatásával,
amely témakörben több írása is megjelent
Hirtelen, csendesen ment el közülünk, de barátai emlékezeté
ben tovább él. Kotlár Károly földi maradványait április 5-ikén a
márianosztrai temetőben helyezték örök nyugalomra. Béke poraira.
B. I.
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Élőhely és vadállomány
Az élőhelyekről
Természetes élőhelyekről akkor beszél
hetünk a szó eredeti értelmében, ha azok
emberi tevékenységtől teljesen érintetle
nek, ilyen élőhelyek az őserdők, ősgye
pek, érintetlen vizes területek. Könnyű be
látni, hogy hazai viszonyok között ilyen
területeink gyakorlatilag nincsenek.
• Természetes erdőknek (tágabb érte
lemben fás élőhelynek) tekintjük Magyarországon - őserdők hiányában - mindazo
kat az erdőállományokat (fás vegetációval
jellemezhető területeket), amelyek a helyi
termőhelyi feltételeknek megfelelő ősho
nos fajgazdagságot, ezzel együtt a fajok
jellegzetes belső arányát mutatják, önmeg
újulásra képesek, állományszerkezetük és
koreloszlásuk megfelelő változatosságot
mutat.
• Természetes fátlan élőhelyek (gyepek,
nádasok, stb.) azok, amelyek a helyi ter
mőhelyi feltételeknek megfelelő őshonos
fajgazdagságot, ezzel együtt a fajok jel
legzetes belső arányát mutatják, továbbá
önmegújulásra és önfenntartásra képesek.
Természetközeli az az élőhely illetve an
nak életközössége, amelynek kialakulásá
ra az emberi (pl. gazdálkodói) tevékeny
ség csekély mértékben hatott. A bennük
lejátszódó folyamatokat még döntően az
önszabályozás jellemzi, és közvetlen em
beri beavatkozások nélkül is fennmarad
nak. Ezen élőhelyek közös jellemzői,
hogy őshonos fajokból állnak, mérsékel
ten bolygatottak, tehát a természetes tár
sulások egyes elemei megtalálhatók ben
nük.
• Erdei élőhelyek közül ide sorolhatók a
természetes úton felújítható elegyes er
dők, továbbá azok a származékerdők, saijerdók, vagy őshonos (nem klónozott) fa
fajokkal telepített erdők, amelyeket a
származási szempontokat figyelembe vé
ve telepítettek és az elcgyfajok betelepülé
sét, azaz a természetesség bizonyos ismér
veit mutatja.
• Fátlan élőhelyek esetében a természe
tes viszonyok csekély mértékű degradáci
ója engedi meg a természet-közeli állapot
elismerését.

Szakirodalmunkat forgatva többször olvashatunk olyan
fogalmakról, amelyeknek a használata, használhatósága nem
egyértelmű, értelmezése, értelmezhetősége félreértésekre adhat
okot. Különösen gondot okoz ez akkor, amikor jogszabályokban
- esetünkben az agrártámogatások igénybevételének feltételeit
tartalmazó rendeletben - találhatók ezek a kifejezések.
A jogszabályban a vadászható állatfajok természetes állományáról,
természetes törzsállományáról, a szabadon élő vadállományról,
a természetes élőhelyekről történik említés. Tekintsük át, hogy mit
takarnak e fogalmak, illetőleg értékeljük használatuk helyességét.
bolygatottak. tehát az eredeti élőhelyek
(társulások) elemei nem, vagy legfeljebb
nyomokban találhatók meg bennük.
• Erdei élőhelyek közül ide sorolhatók a
mesterséges úton felújítható elegyes vagy
elegyetlen erdők, a klónozott fafajokkal
telepített erdők, és a nem őshonos (ide
genhonos) fajokkal telepített faállomá
nyok és ültetvények.
• Fátlan élőhelyek esetében mezei terü
leteken az agro-élőhelyek jönnek számí
tásba, ahol legfeljebb fás kultúrák (erdő
sávok. mezei fásítások) tagolhatják a tájat.
Ugyanezen kategóriába tartoznak a víz
építési munkák eredményeként keletke
zett mesterséges vizes élőhelyek, mint a
víztározók, halastavak, bányatavak, mes
terséges tavak, csatornák, stb.
A mesterséges élőhelyek esetében a szer
kezetesség alacsony foka. illetve az inten
zív kezelés okozza a gondokat. Az ala
csony faji- és szerkezeti sokféleség (diverzitás) miatt az ilyen területek eltartóképes
sége alacsony, emiatt a vadállomány sűrű
sége is szerény. Ha a vadállomány sűrűsé
gét növelni kívánjuk, akkor az élőhelyek
eltartóképességét kell növelni, amely er
dei-. mezei- és vízi élőhelyfejlesztésekkel
érhető el. Ezen beavatkozásokkal termé
szetszerű élőhelyek alakíthatók ki.
Nagy vadállományunk - amely elsősor
ban erdei élőhelyeken él - a fenti ismérve
ket figyelembe véve mintegy fele részben
természetközeli erdei élőhelyeket foglalja
el. ugyanis az ilyen besorolású erdők ad
ják hazánk erdőterületének 50 százalékát.
Ha valamennyi erdótalajon természetközeli erdők állnának, akkor ez az arány el
érhetné a 76 százalékot. Ez azt is jelenti,
hogy felerészben nagyvadállományunk is
telepített kultúrerdőkben (akácosok, feny
vesek. nemes nyárasok stb.) él.

Mesterséges (kultúr) élőhelyek illetve
közösségek azok. amelyek tervezése, kia
lakítása. fenntartása és megszüntetése a
mindenkori emberi akarat és tevékenység
következménye. A mesterséges élőhelye
ken lejátszódó folyamatokat már nem jel
lemzi az önszabályozás, közvetlen emberi
beavatkozások (agrotechnológia) nélkül
nem is maradnak fenn. Ezen élőhelyek
közös jellemzői, hogy termesztett növény

szetközeli élőhelyek szerepe elenyésző.
Mezei élőhelyek esetében a szántóterüle
tek és az intenzíven kezelt gyepek aránya
a meghatározó, ily módon ott főként az
élőhely szerkezetének alakításával, továb
bá exlenzíven kezelt területek, ún. sze

fajok vagy fajták a dominánsak bennük, a
kiegészítő (gyom) társulások nem kizáró
lag őshonos fajokból állnak, erőteljesen

géi) élőhelyek (ökotonok) hálózatának lé
tesítésével lehet az eltartóképességet nö
velni.

Apróvadállományunk esetében - mivel
az főként mezei élettérben él - a termé

A vadállományról
A vadállomány nagyobbik része szabadon
tenyészik, azaz nincs térbeli mesterséges
korlátja egyedei elhelyezkedésének, moz
gásának. A szabadterületi vadállomány
ra jellemző, hogy a populáció belső tör
vényszerűségei és annak folyamatai dön
tően érvényre jutnak, azt a gazdálkodó
csak korlátosán képes befolyásolni. A
zárttéri vadállomány esetében a vadgaz
da folyamatos kontrollja, szükség szerinti
beavatkozása hatékonyan befolyásolhatja,
megváltoztatja a folyamatok alakulását,
azaz ..kézben tartja” az állományt.
A szabadterületi vadállomány alapvető
en. helyenként kizárólagosan természetes
körülmények között szaporodó, magát
fenntartó állomány (vagy állományrész) ezt hívhatjuk természetes állománynak.
Ez az állapot jellemző szarvas-féléinkre,
vagy mezei nyulunkra. Bizonyos fajok
esetében - ilyen a fácán, esetleg a fogoly
- az állomány egy része tenyésztést köve
tő kibocsátásból, tehát mesterséges körül
mények közül kerül a vadászterületre. Ezt
mesterséges eredetű állománynak, vagy
állományrésznek nevezzük. A vadászati
hasznosítás után tavaszig megmaradt,
vagy a tavasz során állománydúsítási cél
zattal kibocsátott egyedek. tehát a mester
séges eredetű és a természetes állomány
együttesen alkotja a tavaszi törzsállo
mányt. Természetesen, ha nincs kibocsá
tás egy területen, akkor kizárólagosan a
természetes állomány alkotja a tavaszi törzsállományt. A szaporodási folyamatokban
(fészekrakás, vagy ellés) való részvétel ré
vén a mesterséges eredetű állományrész
és szaporulata is a természetes állomány
részévé válik, tehát minőségében is átala
kul. Számyasvad esetében a tavaszi (sza
porodási időszak előtti) kibocsátások tehát
minden tekintetben a természetes állo
mány megerősítését szolgálják.
A zárttéri vadállomány esetében el kell
különítenünk a zárttéri nagyvadállományt
és a zárttéri apróvadállományt.
• A zárttéri nagy\adállományt megha
tározott, olykor igen szigorú technológia
alapján, egyedeit tekintve akár több éven
keresztül is tarthatják. A gazdálkodó az
egyedszám mellett igen pontosan megha

tározhatja a populáció ivari és korszerke
zetét, a takarmányozás révén a kondíció
és a trófeaminőség alakulását, utóbbinak
számát és szerkezetét is. A vadállomány
nagysága függ a technológia zártságától.
Zárt technológia esetén csak a belső sza
porulattal. vagy ellenőrzött egyedek alkal
mi, szaporítás előtti tenyésztésbe vonásá
val lehet számolni. Ebben az esetben a ke
rítésen belüli törzsállomány fogalma
megegyezik a szabadterületi törzsállomá
nyéval. A nyílt technológia - természete
sen állategészségügyi kontroll mellett lehetővé teszi, hogy szabadterületi állo
mányokból befogott egyedekkel folyama
tosan. év közben dúsítsák a zárttéri állo
mányt. Ebben az esetben a törzsállomány
és szaporulata kiegészül a befogott egye
dekkel. így azt dúsított vagy kiegészített
állomány nak hívhatjuk.
• A zárttéri apróvadállomány esetében
elveit tekintve ugyanaz a helyzet, mint
amit a szabadterületi állományoknál be
mutattunk. Az átteleltetett állományrész
jelenti a törzsállományt, amelynek a sza
porulata (tojás, csibe) jelenti az állomány
növekményét. Ha tojás és naposcsibe érté
kesítés folyik, akkor mennyiségét tekintve
jelentősen lecsökken a voíieren belüli ál
lomány. Az eladott tojás és naposcsibe keltetés, felnevelés és kibocsátás után más populációk mesterséges eredetű állo
mányrészét fogja alkotni. A nevelés ered
ményeként korosbodó madarak nagyob
bik része - a technológiától függő korban
- saját, vagy idegen vadászterületekre ke
rül. ismételten az adott populációk mes
terséges eredetű állományrészeként. Álla
potától függően ugyanez lehet a sorsa a le
tojt törzsállománynak is. A szaporulat ki
sebbik. de legjobb minőségű része kerül
átteleltetésre és lesz a következő évi zárttéri törzsállomány alapja, amit a törzsesítés előtt növelhetnek vásárolt madarak
kal, elsősorban vérfrissítés céljából.
Fontos azonban tudni, hogy a külön-külön
definiált fogalmaknak, az általuk jelzett
állapotoknak és folyamatoknak csak
együtt van értelmük.
A vadállomány csak számára alkalmas
élőhelyen tud eredményesen szaporodni,
illetve a kibocsátás után fennmaradni. És
fordítva is igaz, hiába alakítunk ki jó élő
helyeket, ha ott nincs vad. vagy túlságo
san alacsony annak állománysűrűsége, ak
kor ne számítsunk gyors eredményre.
Utóbbi esetben vadtelcpítésre (pl. mezei
nyúl), vagy tenyésztett madarak kibocsá
tására van szükség. Ez utóbbinak a mérté
ke és formája a vadgazdálkodó belső és a
külpiaci igényeinek, illetőleg gazdasági
helyzetének a függvénye.
Prof. Dr. Faragó Sándor
NYME Vadgazdálkodási Intézet, Sopron
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SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁS ÚJRAGONDOLÁSA. AMI NEM ÁLLTA KI A GYAKORLAT PRÓBÁJÁT. ÉPPEN EZÉRT BIZONYÁRA NEM MARAD
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AZ ŐZAGANCS ÉS A TRÓFEA BÍRÁLATA
A hajdani trófeakiállítások a mai értelemben vett
trófeabírálattól igencsak különböztek. Elsősorban
abban, hogy azok önkéntes alapon történtek és a
legszebbeket, a kiemelkedő tömegűeket. méretűe
ket. vagy a rendelleneseket állították az érdeklődő
közönség elé. Ezek a kiállítások a vadászat során
végzett agancsbírálattal szinte egységben voltak,
annak folytatására voltak hívatottak. Ebben az idő
ben a trófeákat még szemrevételezéssel, majd né
hány méret alapján vagy az ágak száma szerint
minősítették, rangsorolták. A trófeabírálat az idő fo
lyamán mind több szempontot vett figyelembe,
képletek szerint változott, majd elérte napjaink bí
rálati rendjét.
Köztudott, hogy az agancs, amíg az őz fején
van. nem nevezhető trófeának, ezért tartottam indo
koltnak a címben külön említeni azokat. Az agan
csot a vadász, a trófeát a bíráló bizottság bírálja.
Hogy milyen nagy különbség van az agancsbírálat
és a trófeabírálat között, azt a legtöbb vadász ta
pasztalta, főként akkor, ha netán mínusz pontot ka
pott a trófeabírálaton.
Az agancsot az őz fején, a vadászat során bírál
ja a vadász, a trófeabíráló bizottság viszont már
trófeát bírál. Mint említettem, a kettő hajdan össze
folyt. egybe tartozott, míg napjainkban igencsak
eltávolodott a gyakorlati agancsbírálattól. Hogy ez
megváltozott, erről a vadászok tehetnek legkevés
bé, a jogszabályokban kell ennek okait keresni.
Különösen az őz esetében van ez így. ugyanis
nagyvadjaink között az őzagancs bírálatát tartom a
legnehezebbnek. Nem az elfogultság mondatja ezt
velem, sokkal inkább több évtizedes gyakorlati ta
pasztalataim, amelyeket vadászatokon az agancs,
illetve a trófeabírálatokon a trófeák elbírálása során
szereztem.
A trófeabírálat gyakorlatába immár harmincöt
éve kóstoltam bele és a kezdeti években csodálat

tal és nagy tisztelettel tekintettem azokra az akkor
idős. nagy gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező
szaktekintélyekre, akik egy trófeáról, mielőtt kézbe
vették volna, már az első pillanatban megállapítot
ták, hogy „jó kilövés" vagy „még hagyni kellett vol
na". Nem mértek, nem néztek a falra akasztott
„puskára", a rendeletből kimásolt mellékletre, a tró
feáról kapott kép alapján mondták ki az őszinte és
szakmailag megalapozott megállapításaikat.
Bizonyos vagyok abban, hogy nem mindenki fo
gadja el a véleményemet, nevezetesen azt. hogy
hazai nagyvadjaink közül az őz agancsbírálata,
majd az azt követő trófeabírálata a legnehezebb, a
legtöbb gyakorlatot igénylő, ugyanakkor a legtöbb
tévedéssel jár. Ez természetesen nem jelenti azt.
hogy a dám vagy a gím bika vadászatának nehéz
ségeit és trófeabírálatát lebecsülöm. Nem, én az
eltérő vadászati feltételekre és körülményekre, va
lamint magára a trófeára gondolok, ami együttesen
teszi ki az őz esetében az agancs és a trófeabírá
latban meglévő jelentős eltérést.
Az őzvadászat egy alföldi sík területen gyakran
megköveteli a vadásztól, hogy két-három vagy
ennél is több száz méterről bírálja el az őzagan
csot. állapítsa meg tömegét, az agancs formáját,
amibe az ágak megléte, hossza is beletartozik, vé
gül a legfontosabbat, az állat pontos korát. Min
dezt teszi egy hajnali napfelkeltekor, a harmattól
csillogó gabonában, amikor az agancsból vajmi
kevés látható, legfeljebb a szárak és az ágak el
mosódott képe. Ebben az esetben legfeljebb a
távcső vagy a spektív segíthet, de gyakran rákény
szerül a vadász a szerencse megkísérlésére is.
Tenni kell ezt neki, főként abban az esetben, ha a
bérvadász érmes, „nagy bakot’ kíván elejteni. De
kényszeríti a vadásztársaság romló anyagi helyze
te is. kell a pénz. ezért nem sokat gondolkodik, de
az őz sem tűri. hogy hosszasan nézegessék, elug

rik és ha ezt teszi, megesik, hogy aznap már nem
is kerül elő. Könnyebb a helyzet, ha előre megfi
gyelt bakról van szó. amelynek testét és agancsát
egyaránt látta már és lőhetőnek ítélte. Az ágak 3
centinél hosszabbnak látszanak, a korát 7 évesre
taksálja. Végül úgy dönt. hogy meglöveti a bakot
és amikor a már dermedt őzhöz érnek a boldog
vendéggel, rögtön feltűnik, hogy az ágak hosszab
bak 3 centinél és a korral is baj lehet, nem biztos,
hogy 7 éves. Korábbi megfigyelése is ezt igazolja,
hiszen csak két éve látta, és ebből az következik,
hogy nem lehet még olyan idős. mint amit a fránya
rendelet előírt.
A vendég boldog, a 24 órás tömeg az 500
grammot is meghaladja. Ezzel befejeződött az
agancsbírálat. Következik a trófeabírálat, ami 100
kilométer utazást igényel, meg egy rakás papírt. anélkül nem állnak szóba vele a hatóságnál. A bí
ráló hatóság lehet szigorú, de lehet elnéző is. Hal
lottam. van olyan megyei bizottság, ahol nem talál
nak mínusz pontos őzagancsot, elnézőek, ismerik
a vadásztatok gondját, a vadásztatás nehézségeit,
megértők, látják a bírálat rendjének hibáit, és ahol
lehet segítenek. Van azonban olyan bizottság is.
aminek tagjai között olyan személy (nem szakem
ber) is akad, aki még őzbakot sem lőtt. legfeljebb
kísérettel, de amint kezébe vette a bírálatra hozott
agancsot, olyan magabiztosan mondja ki az ítéle
tet. hogy az egy idősebb trófeabíráló szakember
nek is dicséretére válna. Az már természetes, hogy
előveszi a centimétert és leméri az ágak hosszát, s
ha az netán egy milliméterrel meghaladja a 3 centi
métert. felragyog a képe: van már egy hiba. ez
már elegendő a mínusz ponthoz.
Következik a bírálat legneuralgikusabb pontja, a
kor megállapítása. A vadász ezt 200 méter távol
ságból tette, az a fránya őz nem jött közelebb és
nem tátotta el száját, hogy fogait a kísérő vadász
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megnézhette volna. Az újdonsült bíráló a falon lógó
sillabuszról leolvassa, hogy ez bizony csak hat
éves. nem hét. amire a hivatásos vadász becsülte.
Még egy hibát talált, most már biztos a dolgában,
a mínusz három pontot be is veri a számítógépbe.
A több évtizede az őzek között élő hivatásos va
dász nem tud szólni, de nem is mer véleményt nyil
vánítani. mert ha netán megteszi, még az a trófea
is mínusz pontot kap. amire egyébként nem járna.
Jön a határozathozatal, amit a vadászatra jogo
sultat képviselő vadőr kénytelen aláírni, nem felleb
bez a hatóság döntése ellen, mert ha ezt tenné, a
külföldre utazó vendég nem viheti magával a drá
ga pénzen elejtett őz agancsát.
Eddig a történet, ami hazánkban napjainkban
bármelyik megyei vadászati hatóságnál, a trófeabí
rálat során bekövetkezhet. A területet, a vadat nem
ismerő hatóság egy ceruzavonással százezreket

vonhat el attól, aki a vadat nevelte és gondozta, de
uram bocsáss, tévedett.
Hazánk trófeabírálati rendszere egyedi Európá
ban. de a világon is. mert másutt nincs kötelező ha
tósági trófeabírálat és ami még különösebb, a lelőtt
vad bérvadászati diját sehol sem vonják el. azt nem
teszi zsebre az állam.
Fogalmazásom talán durva, de ez a tény - még
jelenleg. Hazánkban nem bíznak és nem hisznek a
hivatásos vadászban, akinél talán jobban nem is
meri senki a területen élő vadállományt. Volt alkal
mam néhány alföldi vadászterületen találkozni
olyan hivatásos vadásszal, aki úgy beszélt egyegy őzbakról, mintha azt az udvarában nevelte vol
na, ismerte mozgási körzetét, meg tudta mondani
a nap melyik órájában hol fekszik vagy legel, leraj
zolta agancsát. 10-15 százalékos eltéréssel meg
becsülte agancsának súlyát. A bak korának pon
tos meghatározására viszont csak kevesen vállal
koztak. a korosztályban - fiatal, középkorú, öreg adtak erre választ. És mi ennek ellenére pontos év
meghatározását kérjük a trófeabírálatokon. A bíráló
könnyebb helyzetben van náluk, hiszen kezében a
koponya, látja az őz fogait, az agancstövet, a hom
lokcsont varratait, vagyis mindazt, ami segít a kor
megbecslésében.
Hangsúlyozom a becslés szó jelentőségét,
ugyanis jelenlegi módszereink között nincs olyan,
amelyikkel a vad pontos életéve a 3. életév után
megállapítható lenne. A fogcsiszolat módszere
ugyan nagy segítség lenne ebben, de a gyakorlat
ban nem lehet megvalósítani, erre a bírálat során
nincs lehetőség. Nem hiszem, hogy a külföldről ér
kezett bérvadász türelmesen, szó nélkül megvár
ná, míg a 25 őzbakjának fogát csiszolgatják.
Úgy gondolom nem vagyok a véleményemmel
egyedül, a jelenlegi trófeabírálati módszerünket
meg kell változtatni, a gyakorlathoz kell igazítani
és rugalmassá kell tenni. Vissza kell állítani régi
rangját, azt ami a hajdani közös vadásztársasági
bírálatokon volt, azt, amit ünnepként jegyeztek fel
a vadászok, amire tanulni, élményt gyűjteni, ba
rátkozni és büszkélkedni mentek el. Mert egy-egy

A TRÓFEABÍRÁLAT

Az elmúlt esztendőkben gyakran eltöprengtem
azon. hogy milyen vadgazdálkodási érdeket is
szolgál - szolgálhat - ez a nagy alapossággal
végrehajtott és leadminisztrált trófeabírálat?

rendellenes trófeájával a legtöbb vadász dicseke
dett és boldogan mutogatta társainak még akkor
is. ha netán egy-egy őszinte irigykedő véleményt
hallott.
A büntetésről, a mínusz pontok utáni pénzbír
ságról pedig az a véleményem, el kell törölni. Va
jon milyen jogon bírságolnak, ha nincs biztos alap
ja a döntésnek, bizonytalan a kormeghatározás,
amire alapozzák a büntetést ?
Feltételezem, nagyon sok pert elveszítene a
trófeabírálat, ha netán hozzáértő bírósághoz
fordulhatna a vadászatra jogosult. Hogy milyen
változást várok? Mert várom! A trófeabírálat le
gyen a szakemberek feladata, a hatóság azo
kat ne helyettesítse. A trófeabírálat szakma,
aminek fogásait nem lehet papírból, néhány
trófea kézbevétele után elsajátítani.
Farkas Dénes

cél vagy eszkö z?

Egyáltalán mi lesz azzal az évente kiállított több
mint tizenötezer bírálati lappal, a rajtuk szereplő
százezernyi mérési adattal? A közvetlenül érin
tetteken kívül egyáltalán megnézi azokat valaki?
Ha igen. akkor mire használja? Ezekre a kérdé
sekre eddig nem találtam választ.
Emlékezetem szerint ez az egész rendszer
valamikor az ötvenes évek végén a MAVAD kez
deményezésére indult el. amikor is a külföldről
érkezett vendégvadászok által elejtett vad
agacssúlyának hiteles megállapítására buda
pesti központtal egy bizottságot állítottak fel. Ez
azután rövid tevékenységet követően, széles lá
tókörű hivatallá nőtte ki magát és felvette az Or
szágos Trófeabíráló Bizottság nevet. A bizott
ságban dolgozó, nagytekintélyű, megfellebbez
hetetlen ítéletű vadászati szakemberek a trófeák
vonatkozásában döntöttek a helyes és hibás lelövésekről. a golyóérettségről. Idők múltával el
rendelték a hazai vadászok által is elejtett nagy
vadfajok trófeáinak hatóság előtt történő kötele
ző bemutatását és azoknak megadott szempon
tok szerint történő bírálatát. Később megalakul
tak a megyei trófeabíráló bizottságok, amelyek
ben hozzáértő, nagy gyakorlati tapasztalattal
rendelkező vadgazdák végezték a munkájukat.
A bírálatok kezdetben oktató jellegű bemutatók
voltak. Az összejött vadászmesterek, vadőrök
megtekintették egymás trófeáit, megbeszélték
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melyik lelövést tartották helyesnek, vagy helyte
lennek. Keresték azokat a jellegzetességeket,
amelyekből az elejtett vad életkorára következ
tetni lehetett. Sokat okultak a látottakból-hallot-

r

A HÓ NAP VADFAJA

takból. Legtöbb vitát a kormeghatározás kérdé
se váltotta ki. különösképpen az. hogy a kézbe
vett. lefőzött koponyás agancsból egyáltalán
meg lehet-e pontosan állapítani az elejtett őzbak
életkorát.
Idők változtával a trófeabírálati szabályok
egyre inkább szigorodtak. A nagytapasztalatú.
helyi ismeretekkel is rendelkező vadgazdákat a
bíráló bizottságokban új. gyakran frissen diplo
mázott szakemberek váltották fel. akik neofita
buzgósággal, mereven ragaszkodva a vadá
szati törvényben meghatározott paraméterek
hez mondottak ítéletet nem csak a bemutatott

trófeákról, de az elejtőről és a kísérő vadászról
is. Az általuk hibásnak ítélt lelövés esetén nagy
összegű bírságokat vetettek ki. ítéletük szinte
megkérdőjelezhetetlen volt. közben jócskán
emelkedtek a trófeabírálati díjak is.
Utóbbi időben mintha enyhült volna a szigor.
Kevesebb esetben kerül sor nagyobb összegű
bírságok kivetésére, a golyóérettséget illetően is
elnézőbbek, kevesebb az úgynevezett „mínuszos" kilövés. Hogy ez attól van-e. hogy a vadá
szatok során jobban odafigyelnek a helyes lelövésre, a vadásztársaságok jobban kezelik az
őzállományt, netán a bírálatot végző szakembe

rek elnézőbbek avagy - feltéve, de nem megen
gedve - nem minden agancsot mutatnak be. azt
már tudni nem lehet.
Hát itt tartanánk most. Úgy tűnik, hogy a tró
feabírálat szép lassan öncélúvá fejlődött. De
még mindig megválaszolatlan maradt az a kér
dés. hogy ez a nagy apparátussal végzett, ren
geteg papírt fogyasztó tevékenység, mennyi
ben szolgálja a vadgazdálkodás érdekeit és
egyáltalán - legalábbis ebben a formájában szükség van-e rá?
Dr. Nagy Lajos

BÍRÁLAT BÉKÉS MEGYÉBEN
1992 óta mintegy 14000 őzbak trófeabírálatát vé
gezte el a Békés Megyei Trófeabíráló Bizottság. A
törvényi szabályozásnak megfelelően korábban az
OMW bevonásával. 1997-től pedig a megyei vadá
szati felügyelőség hatósági feladatként végzi a tró
feabírálatot.
A megyében a kiváló apróvad-vadászatok mellett
az őzbak vadászatáért jönnek el a külföldi és hazai
vadászvendégeink. A megye őzállománya a kiváló
minőségű és erős agancsú bakok magas számáról
nevezetes. Ritka ugyan a 600 gramm, vagy azt
meghaladó kapitális trófea, mint például JászNagykun-Szolnok- és Csongrád megyékben, vi
szont 400-500 gramm közötti agancssúlyú bakokat
nem sokáig kell keresgélni. A megye hírnevét emeli
az. hogy a 400-500 grammig terjedő agancstömeg
kategóriában kimagasló gyűjteményünk van az ab
normális trófeaalakulással rendelkező agancsokból,
melyeket főként hosszú évek (25-30 év) óta vissza
járó törzsvendégeink ejtenek el. mint például Hermann Weikhard. osztrák vadász.
Az őzállomány minőségét bizonyítja az érmes tró
feák százalékos arányának alakulása (lásd táblá
zat). Ennek tükrében méltán lehet büszke tehát a
megye erre az állományra. Az eredmények mögött
rendkívül sok vadgazdálkodói szakmai munka húzó
dik meg. mert ennek csak az utolsó fázisa a trófea
bemutatása és bírálata. Ezért van nagy jelentősége
a trófeabírálatnak, mert ez a gazdálkodás eredmé
nyességét minősíti. A szakmai eredmények ebben
az esetben a trófea minőségében jelennek meg.
Tapasztalataink A trófeabírálat a hazai állo
mányra vonatkozóan teljes körű és a C.I.C. pontrendszerének alkalmazásával nemzetközi viszony

latban. valamint térben és időben is összehasonlít
ható adatállományt hozott létre. Az adatmennyiség
a vadállomány minőségére vonatkozóan vitathatat
lanul igen érdekes, mely az évek során folyamato
san bővül. A trófeabírálat a mai vadászok többsé
gének szemében is a vadászati hagyományokhoz
méltóan emeli a Békés megyei őzbakok elejtésének
értékét.
Gondot jelent viszont a megnövekedett admi
nisztráció. amely elsősorban az elejtett vad nyomonkövethetőségét szolgálja, azonban jellegéből
adódóan a nagy hibalehetősége miatt nehezíti is
azt. Jelenleg egy trófea bírálata során 75-80 száza
lékban a kísérő okmányok kitöltésével foglalkozunk
(a vadászatra jogosultságról nem is beszélve) és
csupán az idő 20-25 százaléka jut a tényleges bírá
lat szakszerű elvégzésére. Ezzel a bírálat szakmai
munkája károsodik, hiszen például májusban idény
csúcsán, amikor naponta 150-200 trófea bírálatát
végezzük, a trófea egykori viselőjének kormeghatá
rozására. minősítésére szinte alig marad idő.
Egy-egy elejtett őzbak és annak agancsa gya
korlatilag 6-8 helyen is könyvelésre kerül, amely
nyilvántartások közül több számozott nyomtatvány.
Ezek a nyilvántartások lényegében már erős átfe
déssel tartalmazzák egymás számait-sorszámait és
természetesen a trófea törzsszámát is. Ez az admi
nisztráció egy trófea esetében még nem számotte
vő. viszont több tíz. vagy száz trófeánál már értel
metlenné válik.
A szakma jelentősége A bírálaton keresztül
irányítani lehet és kell a vadgazdálkodót egyrészt,
hogy az állományát megfelelően kezelje, másrészt,
hogy a kívánatos korosztályi összetételt érje el. és

A bírálatra bemutatott öztrófeák mennyisége és érmes aránya Békés megyében, összehasonlítva
az országos terítékkel 1973-tól, 2002-ig
(A gödöllői Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai alapján)
Év
1975
1980
1985
1990
1995
19%*
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Trófeabírálatra
bemutatott
Békés megye

Trófeabírálatra
bemutatott
Országos

Émes arány
Békés megye
(%)

Érmes arány
Országos
(%)

1771
1574
1237
1232
1298
974

14929
19765
18894
18673
15656
15224

806
978
1120
1294
1409
1664

13982
16051
17197
20956
23422

9,60
10,80
11.96
12.74
14.87
8.11
13.65
17.38
18.13
18.39
22.07
17.19

8.96
6.09
6.20
5,71
6.36
4,94
6.03
6.65
8.85
7,43
9,09

* Jól látható az 19%. évi alacsony érmes arány, ami egyértelműen az akkori hosszú és kemény tél következménye.
Sajnos hasonlóak a kilátásaink idén is.

alakítsa ki. A trófea minősítésekor döntő érv a vadá
szatra jogosultak szakmai munkája lehet. A trófea
bírálati gyakorlatunkban fontos szempont az 1996.
évi LV. törvényben leírtak betartása mellett, hogy fi
gyelemmel kísérjük a vadgazdálkodók szándékát.
A bemutatott trófeakollekcióból ugyanis egyértel
műen kiderül, hogy milyen gazdálkodási cél vezet
te a vad elejtése közben a vadászatra jogosultat.
Jól érzékelhető például a szinte válogatás nélküli
elejtés - ez azt jelenti, hogy a vadgazda nem figyel
az állománykezelésre, a korcsoportok nagyság
rendjére. Az ilyen kollekciókra a szórtság jellemző
mind az életkort, mind a bírálati szempontokat ille
tően. Ebben az esetben a szankciótól nyilván nem
tekintünk el.
Más a helyzet akkor, ha a trófeakollekció jól kivá
lasztott trófeákból áll. Korcsoportjában valamennyi
elejthető jegyeket hordoz, jól követhető a vadgazda
szándéka, mivel az állományának „bölcs" hasznosí
tására törekszik, ellentétben az előbbi .válogatás
nélküli* hasznosítással. Természetes, hogy a meg
felelő szakmai válogatás esetén is előfordulhat téve
dés. Hiszen jól tudjuk, hogy nem egyszerű a hivatá
sos vadász dolga - hiba nélkül senki nem vadász
tat. Nem törekszünk arra. hogy ezeket az egyedi
eseteket is szankcionáljuk.
Békés megyében 2002-ben közel 2000 trófea bí
rálata során összesen 9 kapott .korai elejtés" minő
sítést. A trófeabirálati adatok több évre visszatekintő
vizsgálata alapján, és az egyes évjáratok figyelembevételével egyértelműen megállapítható, hogy a
trófeabírálat megyei szakmai munkájának eredmé
nyeként a vadászatra jogosultak szakszerűbb állo
mánykezelést folytatnak és ennek köszönhetően az
érmes trófeák aránya több év alatt emelkedő ten
denciát mutat.
A trófeabírálat megítélése nemzetenként változik.
Elsősorban német típusú vadászati kultúrával ren
delkező nemzetek értékelik, de figyelmet fordítanak
rá a franciák is. Sok nemzet, főleg a dél-európaiak
(spanyol, olasz), de a tengeren túliak többsége
azonban nem fordít figyelmet rá. Az egyes nemze
tek vadászati kultúráit, azok trófea megítélését el
kell fogadnunk, azonban ügyeljünk arra. hogy a sa
ját vadászati hagyományainkat megőrizzük. A trófe
abírálat jelentősége abban rejlik, hogy maradandó,
térben és időben összehasonlítható adatokat tartal
maz, ezenkívül a hatósági munka és a vadgazdál
kodás eredményességét segíti.
A trófeabírálat során jól érzékelhető az állomány
javítását, szinten tartását segítő vadgazdálkodási
tevékenység és a nem előre tekintő kizárólag árbe
vételi célú - válogatás nélküli állományhasznosítás.
A minőségi vadgazdálkodás és az ezt segítő trófea
bírálat kritériuma: fontos, hogy ne csak a millimétert
és a grammot figyeljük, hanem a vadgazdálkodók
szándékát is.
Páskai - Valter

AKTU ALIS

EURÓPÁT MEGELŐZVE

Farkas Dénes vitaindítója meglehetősen felka
varta a trófeabírálat jelenlegi rendje körül kiala
kult állóvizet.
Dénes barátommal együtt éltük végig a ha
zai trófeabírálat négy évtizedes történetét, s jó
magam több mint harminc éve részt veszek a
CIC bírálóbizottsági tevékenységében is. Ezért
úgy érzem, hogy kiegészíthetem az ismertetett
tényeket és a felvetett gondolatokat.
Különösen a fiatal, kezdő vadászaink részé
re nyújt érdekes ismeretet a hazai bírálat törté
neti áttekintése.
Javaslom, hogy az anyag kerüljön föl a va
dászat internetes honlapjára. Ugyanakkor óva
inteném a felületes olvasót, hogy a jelenlegi,
hibásnak vélt működési anomáliák miatt, meg
kérdőjelezze az eddigi munka eredményeit,
amelyben a vitaindító szerzője is egészen nap
jainkig tevékenykedett.
A vadászati törvényünk - alapgondolatából
adódóan - elsődlegesen nem az embert, a va
dászt. hanem a vad védelmét szolgálja. A
nagyvadgazdálkodásra gyakorolt hatása máris
érzékenyen jelentkezik az elviselhetőnél több
szörösére szaporodott állománylétszám okozta
károkozásban. Ugyanakkor büszkén mutatjuk
be a világnak a legjobb trófeáinkat, ahol a vi
lágelső dámlapát mellett a világranglistára ke
rült őz- és szarvasagancsok is szerepelnek.
Tudomásom szerint a világon először hazánk
ban írta elő törvény a maradéktalan trófeabírálati
kötelezettséget. Amikor a nemzetközi trófeabírá
latok kapcsán a különböző országok szakembe
reivel találkozom, ők mind kivétel nélkül elismerő
en nyilatkoznak az országos bírálati hálózatunk
ról. A CIC éves közgyűlésein, a Kiállítások és Tró
feák Szakbizottsága szekcióülésén, már 1982
óta szorgalmazzák a tagországokban - éppen a
magyar példa alapján - az állandó nemzeti tró
feabíráló bizottságok létrehozását, amely a me
ző- vagy erdőgazdasági minisztérium felügyelete
alatt működne. 1996 óta Brúnóban. Sopronban.
Ljubjanában nyári egyetemi oktatást szervezett a
CIC nemzetközileg elismert oktatók bevonásával,
a bírálatokat végző szakemberek képzésére. A

tanfolyam elvégzését CIC oklevéllel ismerik el.
Szlovákiában 1976 óta miniszteri rendelet írja elő
az évenkénti kötelező trófeabírálatot és az arany
érmes trófeák hitelesítésére minden évben ad
hoc CIC bizottságot kérnek fel. Az éves eredmé
nyeket látványos kiállításokon mutatják be vadfa
jonként és korcsoportonként rendszerezve a hi
bás agancsú. golyóérett és hibásan elejtett „piros
pontos" trófeákat.
Idén márciusban Léván tartott nemzetközi
bírálaton találkoztam Josef Chromas pro
fesszorral Csehországból, aki örömmel újsá
golta. hogy végre a miniszter aláírta a hét tagú
Cseh Nemzeti Trófeabíráló Bizottság létesíté
séről szóló rendeletet.
Részemről nem aggódom a magyar trófeabí
ráló bizottság létéért, az EU jogharmonizációval
kapcsolatban. Miért baj. hogy valamiben meg
előztük Európát, és mi vagyunk a „jó" példa?
Amíg a magyar vad állami tulajdonban lesz.
valamint a termőföld és az erdő java magyar
tulajdonban marad, a közel félévszázados
rendszerünk is működni fog, rábízva a jövő ge
neráció felelőségére. Kétségtelen, hogy a
szerző jogosan kifogásolja a jelenlegi állami el
lenőrzés és trófeabírálat túlbürokratizált rend
jét. a szigorú büntetéseket, amely növeli a vadgazdálkodás anyagi gondjait és gátja a lelövési tervek teljesítésének.
A törvényt azért nem kell megváltoztatni, ha
nem a végrehajtási utasítást módosítva, meg
felelő és végrehajtható, világos működési sza
bályzatot kell kiadni.
Elképzelhetetlennek tartom a ..társadalmi
trófeabírálat bevezetését", amíg a vadászat
felügyeletét az államigazgatás látja el. Mindez
- természetesen - nem zárja ki. sőt indokolja a
szakértők bevonását a bírálati munkába.
A korosztályok besorolásától (a kor megbe
csülésétől) továbbra sem tekinthetünk el. még
akkor sem, ha ez az ismert tévedési lehetősé
gekkel jár és netán büntetést is von maga
után. Mindent nem lehet letagadni vagy ellop
ni! Ha megfelelő szakember fejti ki a vélemé
nyét. azt a gyakorlat el is fogadja!

Új üzletünk Komáromban
H U N G A R O W I l_t>
Márciusban nyilt meg a Hivatásos Vadászok Szaküzlete hálózat legújabb tagja Komáromban ahol eddig egyáltalán nem is volt vadászból Az üzlet a városban már évek óta jó eredménnyel
működd Toyota szalon felső' szintjére került, s így két családi vállalkozás lett térben egyesítve. Göbölös János, a Hungarowild Kft tulajdonosa az eddigi alaptevékenység, a vadászatszervezés ar
culatbővítésére hozta létre a rendezvényszervező irodát és a vadászati szaküzletet. így módja van
az elszámolását végző külföldi vadászvendégnek a várakozás ideje alatt vásárolni, vagy családjá
nak magyarországi programot összeállíttatni. De a belföldi vásárló sem csalódik a választékban s lehet, hogy a végén egy új Toyotával megy haza (ami mellé ajándékba még egy éves vadászati
lehetőséget is kap)...
A hivatásos vadászok egyenruházatán kívül minden árkategóriájú .a v í’ vadászruházat, teljes
körű fegyverválaszték - új és használt sörétes, golyós, gáz, riasztó és légfegyverek, maroklőfegy
verek különféle csalsípok. kések bicskától a disztőrig, bakancsok, csizmák és vadászos aján
déktárgyak, messzelátók és céltávcsövek széles kínálata várja a természetkedveló vásárlókat, va
dászokat és nem vadászokat egyaránt. Kívánságra bármilyen típusú, kaliberű vadászfegyvert, cél
távcsövet rövid határidőn belül beszereznek. A helyiségben Magyarovits Károly ismert esztergomi
preparátor igényes munkái láthatók dekorációként, s az üzlet egyúttal átvevőhelyként is üzemel,
ahol a vadászok leadhatják a preparálásra szánt madarakat, kisemlősöket, fejbőröket, trófeákat.
Helyben van lehetőség beHőWi vadászatok lekötésére, s rövidesen bővül kínálatuk az egzo
tikus vadfajokra áhítozók számára összeáBitott programokkal is.
Az utazási iroda teljes körű szolgáltatást - szállás, ellátás, kísérő, repülőjegy - kínál az itthon
és külföldön utazni vágyóknak, s bármilyen rendezvény - esküvő, kerti parti, vállalati fogadás, va
dászházi összejövetel - megszervezését válalja a fellépő előadóművészek szerződtetésétől a
vendégek szállításáig.

Legyünk őszinték: a mínuszpontokért behaj
tott pénzbüntetések volumene csak elenyésző
hányadát jelenti az egyre súlyosbodó anyagi
gondoknak. Felületes vitát jelentene a szelek
ció szerepét néhány kijelentő mondattal elin
tézni. mivel erről könyvtárakat betöltő anyag
halmozódott fel. különösképpen az utóbbi évti
zedekben.
Farkas Dénes is többször hivatkozott Sze
derjei Ákosra az őz golyóérettségi korával kap
csolatban. aki szerint az őz agancsfejlesztési
képességének a maximumát már 4-5 éves ko
rára elérheti. Ám itt nincs befejezve a jeles
mondat! Úgy folytatódik, hogy: a jó képességű
bakok - egészségi állapottól, időjárástól füg
gően - ezt az agancstömeget akár 9 éves ko
rukig képesek produkálni, ezért lehetőleg az
állományban kell tartani őket. A rendeletben
szabályozott 7 éves golyóéréttségi kort a való
ságban csak véletlenül éli meg egy-egy jó
agancsot viselő bak. mert már rendszerint 3-4
éves korában terítékre kerül vagy eltűnik (?).
Ha viszont végignézzük a bírálati törzskönyve
ket. kevés 500 gramm fölötti agancs viselője
volt 7 évnél fiatalabb (kivéve a torz agancsot
vagy az igazoltan beteg bakokat). Tehát a gya
korlat már is túllépett a „paragrafuson". Ha el
tekintünk a vadászat szigorú üzleti részétől és
ha nem is tulajdonítunk különösebb örökítő
szerepet a bakoknak, a korosztály viszonyok
érdekében ajánlatos a néhány igazán jó agan
csot viselő bakot legalább az üzekedési időre
meghagyni. Legalább az illúziót hagyjuk meg
az egyszerű vadászok egyre szűkülő rétegé
nek, akik nem üzleti alapon vadásznak, hanem
a vadászat öröméért. És ha egy-egy súlyo
sabb emberi kategóriával selejtnek minősített
agancsot zsákmányolt, azzal a büszke érzés
sel tölti el. hogy tevékenyen hozzájárult a mi
nőségjavító munkához. Miért baj ez? Remélem
és bízom abban, hogy a szakmai vélemények,
viták alapján kialakuló, a rendeletet javító jó
szándék nem fullad majd bele az egyre széle
sedő bürokrácia ingoványába.
Szidnai László

TERM ESZETVED ELEM

N IN C S M E N TE S S E G !

2003. július 1-éig a CITES Igazgatási Ha
tósághoz (Budapest, XII. kerület, Költő
u.21. Telefon: 395-68-57) kötelező beje
lenteni azokat a vadászati trófeákat, ame
lyek a tavaly december 20-án megjelent
rendelet „A" és ,.B" oszlopában szerepel
nek és korábban jogszerűen - tehát a
megfelelő CITES engedéllyel - kerültek
be Magyarországra. Ezeket a trófeákat
nyilvántartásba veszik és bélyegzővel
vagy krotáliával megjelölik. Az Európai
Unióhoz történő csatlakozásig az „A”
oszlopban szereplő fajok trófeái egyálta
lán nem hozhatók be, a „B" oszlopban
szereplő fajok trófeái CITES export és im
port engedéllyel hozhatók át a magyar
határon. A „C" oszlopban szereplő fajok
behozatalához is export engedély szük
ségeltetik és a behozatalkor a vámható
ságnál import bejelentést kell kitölteni.
A teljes lista megjelent a Magyar Köz
löny 2002/159. számában és olvasható a
w w w .mhk.hu honlapon. Talán az alábbi rövidített - lista a magyar vadászok szá
mára érdekes lehet.
A természetvédelmi törvény (1996. évi
Lili. törvény) és a végrehajtására kiadott
8/1998. számú kormányrendelet hatályba
lépését megelőzően nem kellett az 1971.
április 1-e előtti preparátumok tartásához
engedély. Miután a magyar kormány 1985ben csatlakozott a Washingtoni Egyez
ményhez, az I. és II. függelékében szerep
lő vadfajok behozatalát és birtoklását ettől
az időponttól kell CITES engedéllyel igazol
ni. Gyakorlatilag az afrikai elefánt, a tigri
sek. párducok, a gepárd és kisebb macs
kák, az emberszabású majmok (gorilla,
csimpánz, orángután), tucatnyi kenguru,
szarvas és antilop, valamennyi ragadozó
madár és bagolyfaj. valamint jó néhány
egyébként sem vadászható madárfaj tarto
zik ebbe a kategóriába... nem beszélve a
hüllőkről és a védett növényfajokról.
A Washingtoni Egyezmény úgynevezett
függelékeit az Európai Unió az egyéb ter
mészetvédelmi irányelveivel összhang
ban szigorította, a római számozást
ABCD oszlopokra változtatta, és ezt a szi
gorított rendszert vette át a magyar
271/2002. számú kormányrendelet.
A függelékek és az ABCD oszlopok lis
tája időről időre változik, ezért ajánlatos a
változásokról is tájékozódni. Eredetileg
az I. függelékben nem szerepelt például
a vadmacska, a hiúz, a farkas és a barna
medve ... ma ezek a fajok az „A" oszlop
ban vannak fölsorolva és Magyarország
ra a trófeáik még CITES engedéllyel sem
hozhatók be - függetlenül attól, hogy a
farkasra és a medvére lehet vadászni
több európai és ázsiai országban.
Az igazsághoz hozzátartozik - tájé
koztatott Czirák Zoltán, a KöM Cites Iroda
munkatársa - hogy nincs az Európai Uni-

azoknak a vadászoknak, akik CITES
vagy a Nemzeti Park engedélye nélkül
illegálisan birtokolják, tartják vadász
szobájuk falán azokat a trófeákat, ame
lyek a W ashingtoni Egyezmény, a vég
rehajtására kiadott kormányrendelet
A,B,C oszlopában, illetőleg a hazai vé
dett vagy fokozottan védett fajok között
szerepelnek. Akinél a természetvédelmi
hatóság ilyen trófeát, preparátumot
vagy a példány bármely azonosítható
részét megtalálja - jogkövetkezmé
nyekkel számolhat.
Ráadás, hogy a bíróság, illetőleg a te r
mészetvédelmi hatóság elmarasztaló
határozatának folyománya a vadász
jegy bevonása.

óban közös álláspont a trófeákat illetően.
Dánia, Hollandia kivételével CITES en
gedéllyel a trófeák bevihetők és birtokol
hatok. A csatlakozásunkat követően el
képzelhető, hogy a nálunk jelenleg ér
vényben lévő szabályok módosulni fog
nak. De addig a hazai jogszabályok ér
vényben vannak.
A Duna-lpoly Nemzeti Parktól kértünk
segítséget, közöljék velünk, hogy a vadá
szok számára érdekesebb vadfajok mi
kortól védettek Magyarországon.
A siketfajd (Tetrao urogallus) és a nyírfajd
(Tetrao tetrix) 1954 óta védett. A vadmacs
ka (Felis silvestris) és a vidra (Lutra lutra)
1974-ben lett védett, a vidra 1982-ben át
került a fokozottan védett vadfajok listájára.
A zerge (Rupicapra rupicapra) és a hiúz
(Lynx lynx) 1988 óta védett, a hiúz 1993-tól
fokozottan védett. 1993-ban került a védett
fajok listájára hazánkban a farkas (Canis
lupus) és a barna medve (Ursus arctos), a
farkas 2001 óta fokozott védelmet élvez.
Ehhez annyit még hozzá kell tennünk,
hogy a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet sze
rint az alpesi zerge, a vadmacska, a bar
na medve, valamint a siketfajd és a nyír
fajd „pénzben kifejezett" természetvédel
mi értéke 50 ezer forint, a farkast és a vid
rát 250 ezerre, a hiúzt 500 ezerre taksál
ták... vagyis a büntetések innen indulnak.
Idézet a Duna-lpoly Nemzeti Park leve
léből:
,.Magyarországon védettnek minősülő
fajok esetében a trófea tartási engedélye
abban az esetben adható meg. ha a tartó
igazolja, hogy a trófea a faj védetté nyil
vánítását megelőző évekből származik.
Ezt igazolhatja ... a CITES engedéllyel,
vagy két tanú írásos nyilatkozatával,
egyéb iratok bemutatásával (adás-vételi
szerződés, örökség esetén a hagyatéki
tárgyaláson készült jegyzőkönyv, stb.)
A természetvédelmi hatóság minden
esetben megvizsgálhatja a kérelmező ál
lításának valóságtartalmát."

Függetlenül attól, hogy a rendcsinálás
sal tökéletesen egyetértünk, néhány
észrevételünknek azért hangot kívánunk
adni:
- Egyértelmű a természetvédelem bü
rokráciájának üzenete: ne lőjünk, ne va
dásszunk olyan vadfajokra, amelyek vagy
így. vagy úgy védettek, szerepelnek a
nemzetközi és hazai védelmi listákon.
- Egyértelmű a hazai természetvéde
lem bürokráciájának üzenete: az EU csat
lakozásig „csakazértis „ az általános
nemzetközi gyakorlatnál szigorúbban ke
zelik Magyarországon a vadászatot, a
külföldi és hazai vadászokat.
- Azt tapasztaltuk, hogy a 271/2002.
számú kormányrendelet végrehajtására
nem készült fel még a természetvédelem
sem. A Nemzeti Parkok nem kaptak sem
miféle iránymutatást a bejelentések keze
lésére, a bemutatások hogyanjára, a neu
ralgikus problémák megoldására... s hó
napokkal a rendelet megjelenése után
sincsenek egyedi jelölésre alkalmas krotáliák.
- Véleményünk szerint évek óta a ter
mészetvédelem - szándékosan vagy
anélkül - elhanyagolja a vadászok korrekt
tájékoztatását és így nem alakulhat ki a
két tábor között normális kommunikáció,
értelmes, a valódi természetvédelmet
szolgáló együttműködés.
- Úgy gondoljuk, hogy az ésszerűtlen
és kategorikus tiltások, az aránytalanul
kemény büntetések kilátása - nem fogja
a kívánt rendet eredményezni ... viszont
kiválóan alkalmas arra. hogy a vadászok
nál összegyűjtött természeti értékek, el
sősorban külföldi vadászatok emlékei:
prémek, bőrök, agancsok, szarvak, cson
tok, preparátumok, stb. - megsemmisül
jenek.
- Vélelmezzük, egyetlen vadász sem
lesz olyan balga, hogy önmagát följelent
se, önként jelentkezzen a büntetésért,
kezdeményezze trófeái elkobzását, álla
mi megsemmisítését.
- Végül, de nem utolsó sorban javasol
juk, a hivatalos természetvédelem kezde
ményezze a kormánynál - ahogy ezt ed
dig is tette - hogy hirdessen meg az év
végéig egy moratóriumot, amely lehetővé
tenné a vadászoknak a legálisan elejtett,
de Magyarországon „illegálisnak” minő
sülő külföldi trófeák bemutatását és re
gisztrálását.
Hát ennyi - egyelőre - tisztelt vadászok.
Önök döntenek, hogy mit kezdenek a kül
földi vadászaton elejtett síketfajdjaikkal,
medvebőreikkel ... a kitömetett zergéjükkel vagy a nagypapától örökölt görbecsőrü preparátumaikkal.
Csekő Sándor

T E M É S Z E T V É D E LE M

TERMESZETVEDELEM?
2002. december 20-án megjelent a
271/2002. számú kormányrendelet (Magyar
Közlöny 2002/159. szám), amely a veszé
lyeztetett vadon élő állat- és növényfajt*
nemzetközi kereskedelméről szóló Washing
toni Egyezmény - az Európai Unió termé
szetvédelmi irányelveivel egyeztetett - új
végrehajtási rcndelete.
A Washingtoni Egyezményt - amely je
lenleg mintegy harmincötezer faj kereske
delmére vonatkozik - 1973-ban fogadta el
26 ország, és ma 161 tagállamban érvényes,
Magyarország 1985-ben csatlakozott az
egyezményhez. (A Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa 1986-ban a 15. számú tör
vényerejű rendeletében tette közzé hazánk
ban az egyezmény szövegét, amelyet 1985.
augusztus 27-étől alkalmaznak.)
A mostani rendelet bizonyos szempont
ból új és szigorúbb szabályokat tartalmaz
Magyarországon a védett állatok és azok
származékainak kereskedelme és tartása te
rületén. A rendelet megalkotói - szándékuk
szerint - szeretnének tiszta és jogszerű hely
zetet teremteni ezen a területen, amely alap
vetően üdvözlendő.
A rendelet hatálya nem csak a vadászo
kat. de kis túlzással az összes magyar állam
polgárt érinti, aki a rendelet ..A". „B ". „ C
és „D " oszlopaiban, a 30 oldalas melléklet
ben fölsorolt állatokat, madarakat, bogarakat
és növényeket - és ezek azonosítható részeit
- a határon át behozza, kiviszi, illetőleg a
birtokában tartja.
Merthogy, aki turistaként, külföldi uta
záson. fotó-szafarin, tengerparti nyaralá
son, rokonlátogatáson, üzleti úton. stb.
vesz részt és a bazárban a védett állatok
bőréből, csontjaiból, tollaiból, stb. készült
ajándékot vásárol itthoni ismerőseinek,
vagy a tengerparton, netalántán a sivatag
ban sétálva egy a listákban szereplő védett
kagylót, madártollat. csontot, stb. felemel
és hazahoz emlékként... és nem kér rá a
természetvédelmi hatóságtól - 5 ezer forin
tos illeték lerovása mellett - import en
gedélyt ... természetkárosítást, bűncselek
ményt, szabálysértést követ el.
De vonatkozik azokra a külföldi állam
polgárokra is. akik Magyarországon átutaz
va olyan védett fajokat szállítanak, amelyek
nem tartoznak ugyan a Washingtoni Egyez
mény alá. de Magyarországon fokozottan
védettek - a 13/2001.(V.9.) KöM rendelet

értelmében - szintén szabálysértési vagy
akár bűncselekményt is elkövetnek ... a tudtukon kívül, a törvény nem ismerete miatt.
A jelenlegi helyzetben a természetvédel
met - beleértve a vonatkozó nemzetközi
egyezmények itthoni ügyintézését is - a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Nemzetközi Természetvédelmi Egyezmé
nyek Osztálya felügyeli és irányítja. Hozzá
juk tartozik a nemzetközi kereskedelemben
forgalmazott fajok CITES import, export és
re-export engedélyeinek elbírálása és nyil
vántartása. Az érintettek számához viszo
nyítva, ez a kis létszámú csapat hozza meg a
természetvédelemmel kapcsolatos szabályo
zókat, javasolja a törvényeket, felügyeli a
végrehajtásukat, és a Nemzeti Parkok közre
működésével büntet is. Jogosultságai a rend
őrségéhez közeliek (autók átkutatása, házku
tatás, vadászat ellenőrzése, stb.).
Tetszik, nem tetszik - jogilag - ók a ter
mészetvédelem egyedüli képviselői.
M i vadászok semmi jót nem teszünk a
természetben, csak kárt okozunk. Külföldön
engedélyezett, de itthon veszélyeztetettnek
vagy védettnek minősített állatokra vadá
szunk.... s ráadásul a trófeái be akarjuk hoz
ni. ki akarjuk rakni vadász-szobánk falára.
Ezek szerint a vadászat egyenlő a termé
szet károsításával?
Miközben minden vadásztársaság gon
dozza. óvja a természetet és a vadon élő ál
latvilágot, benne a vadászható vadfajokat.
Lehet, hogy önös érdekből, de teszi. Vadföl
deket művel, sózókai üzemeltet, eteti és víz
zel látja el a vadai az ínséges vagy szárazabb
időkben, összegyűjti az elhullott állatokat,
rendben tartja a vadászterületet, vadkárelhá
rításon és kutatási programokban vesz részt
... a teljesség igénye nélkül még sokáig so
rolhatnánk, hogy a vadászok mennyi min
dent lesznek meg egyrészt a hobbijukért,
másrészt a termeszeiért is.
A fenti tevékenységek finanszírozása sem
kis semmiség. A vadásztársaságok átlagosan
fél és öt m illió forint közötti összeget fordí
tanak a szabadon élő - állami tulajdonú (!) vadfajok takarmánnyal történő ellátására hi
degebb teleken, mint például az elmúlt
hosszú és hideg tél volt. ennek akár a duplá
ját is. Ez az összeg évemé eléri a 2-3 milliárd
forintot. A vad etetésére kitett takarmányt,
sót és vizel nem csak a vadászható fajok fo

Örvendetesen nő az állatvédők száma. Furamód, nem mind
vegetáriánus.
Alapeset: valami női hölgy. - uram bocsá. de rendszerint túl
a legjobb idején - egy kölyökcicát. vagy kutyái szendén vakargatva. mintha viszketne neki. nyilatkozik a médiának. A paletta
széles. A vadabbja. az állatvédelem sötétzöld lobogója alatt,
zománcfestékkel esik a s/őrmebundáknak az utcán, esetleg
milliós kárt okozva, és ez aljasság.
Az állatokkal szemben is. Ne maradhasson utánuk annyi
(sz)ép emlék sem. mint egy bunda? Ezért éllek, haltak?
Miért nem a hotdogosnak ugrik neki? A bécsi szelet, a
hamburger, a bőrcipő és -fotel miért nem szálka a szemében?
(Miért nem a kis hering siratja az anyukáját a rókakölyök he
lyeit a plakáton: ..Van a mamádnak egy doboz olajos hala? Az
enyém az életét adta érte!” Millióskor annyi állal hal meg a
hasáért és bőréért, mini a prémjéért! A vágósertésnek esélye
sincs, akár betesszük neki játszódni az ólba a gumibabái |az
(ál) humánum nagy (ál)szcnt nevében) akár sem!
A magyarázat egyetlen szó: irigység.

gyasztják, hanem a védett vadfajok és mada
rak is.
Más kiadások, mint a vadvédelmi keríté
sek. és az egyéb kötelezettségek is elérik a
milliárdos nagyságrendet.
Ellentétben az állami pénzből fenntartott
természetvédelemmel, ahol a védett fajok
okozta kártérítés nem rendezett, a vadászatra
jogosultak számára kötelező a vadászható
vadfajok okozta károk kifizetése a földtulaj
donosok számára. Somogybán nem ritka a
20 m illió forint feletti kifizetett vadkár, de
természetesen az átlag ennél jóval alacso
nyabb.
Ne felejtsük cl, hogy a fenti milliárdokat,
mi a bel- és külföldi sportvadászok, adózott
pénzünkből fordítjuk a természetvédelemre!
Van azonban az éremnek egy harmadik
oldala is: a terület tulajdonosa, a földtulajdo
nos. Az igazi antagonisztikus ellentét - véle
ményem szerint - köztük és a természetvé
dők közölt van, annak ellenére, hogy erről
kevés szó esik. Amíg minket, vadászokat a
természetvédelmi törvények korlátoznak
hobbink, a sportvadászat gyakorlása közben
és a törvények betartása kimutathatóan je
lentős többletköltséget ró ki ránk. addig a
földtulajdonos „csak" az okozott kárt szá
molgatja. neki az üröm jut osztályrészül a te
rületén elszenvedett vadkár formájában,
amelynek a vadászok csak egy kisebb részét
térítik meg. Pedig sokszor ő is komoly
összegei fordít az esetleg bekövetkező, vé
dett és nem védeti fajok által okozod vadkár
elhárítására!
Összegezve a fent leírtakat látható, hogy
sokszor erőnket meghaladó módon és mér
tékben vesszük ki részünket a természet vé
delméből. Tudjuk, vannak kivételek - Ma
gyarországon is vannak törvényen kívül
élők. mégsem úgy tekintik az országot, mint
a bűnözök társadalma - de a döntő többség
becsületes és törvénytisztelő!
Mi vadászok a társadalom különböző ré
tegeiből verbuválódunk,'iskolázottságunk is
ennek megfelelő. Nehezen várható cl tőlünk,
hogy szakmai közlönyökben megjelenő, jo 
gászok által is csak többszöri olvasás után
érthető törvényekhez hozzájussunk, elolvas
suk, megértsük és betarthassuk azokat. A
hobbinkért és a természet védelméért m illi
árdokat költünk - átlagban 70.000 forintot
vadászonként - akkor elvárhatjuk, hogy a

Agy(p)rém
Amióta ember az ember, a szőrme, mind az ősember általvetője. mind az Inka csincsillaköpenye. a cár cobolybun
dája. a királyok hermelin-, sől. lágabb értelemben a hawaii
elöljáró sárga madártoliakból varrt palástja is. nem kizárólag
szépséget, melegséget, védelmet jelenteitek. Hatalmat, gaz
dagságot, előkelőséget, méltóságot, melyben egy átlagem
bernek sosem lehet része. Tehál irritálja, cefetül. A lélektani
mechanizmus lény ege Káin óta ismert, habár ez cselben sze
lídüli némileg. Hál nem olcsóbb egy festékspray. mint akár a
legegyszerűbb vörös róka boa? (Ravaszdi megítélése is vál
tozékony, főleg, ha már a harmadik tyúkot viszi a héten, és
jót röhög a markába...)
Minden vágyam látni az örökké élő állatot. Pláne, ha pré
mes. Amíg ez bekövetkezhet, elárulom, ha egyszer az én időm
is eljön, magamnak sem kívánok több szenvedést, mint

természetvédelmi hatóság ne csak törvénye
ket és rendelcteket hozzon és büntesse közü
lünk azokat, akik az előírásokat megszegik,
hanem tájékoztasson és oktasson is bennün
ket a közös cél érdekében.
Gondolataim leírását megelőzően egy kis
- nem reprezentatív - felmérést végeztem. A
megkérdezettek között volt egyszerű vadász,
vadászmester, hivatásos vadász, természetfelelős, erdészeti szakember, sőt néhány, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
természetvédelmi területi szervezeteinél dol
gozó szakember is.
A kérdésem arra vonatkozott, hogy ki is
meri és mit tud a természet védelméről szóló
1996. évi L ili. számú törvényről, a 8/1998.
számú és a 271/2002. számú kormányrende
letekről, az egyedi azonosításra alkalmas je
lölésről, bejelentési kötelezettségről, mora
tóriumról, CITES engedélyezésről, stb.
Higgyék el, elszomorító volt a tájékozat
lanság. még a szakemberek körében is.
Hiszem és vallom, hogy a természetvé
dők. a földtulajdonosok és a vadászok - nem
beszélve a tenyésztőkről, a gyűjtőkről és a
turistákról - közötti érdekellentétet érdekkö
zösségé kell és lehet változtatni, ha másért
nem. akkor legalább magáért, a természet
védelméért. A megkövesedett nézeteket val
lóknak cl kell hagyniuk az „elefántcsont tor
nyaikat” mindkét oldalon és kommunikálni
kell egymással.
Nem azt javasolom, hogy a hivatásos
természetvédők döntéseik meghozása előtt
előzetesen egyeztessenek velünk - bár le
het. hogy véleményünk segítené őket a
döntések meghozásában - de a párbeszéd
pozitívan hozzájárulhatna, hogy az érvé
nyes rendelkezésekről és törvényekről
mindenki időben tájékozódjon ... sokkal
könnyebb betartani, amit pontosan tudunk.
Amennyiben a természetvédelem egyszer
majd abban lesz érdekelt, hogy rend legyen
ezen a területen és ezért lenni is kíván, ak
kor megtalál minket vadászokat az FVM
hivatalok vadászati osztályán vagy a va
dászkamaránkon keresztül, a vadászatszer
vező irodákat a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium regisztrációja alapján, a kü l
földi bérvadászokat a vadászatszervező
irodák segítségével, a turistákat pedig a ha
tárátlépési pontokon.
M i vadászok partnerek lennénk az
együttműködésben.
Kollath József

amennyiben egy átlagos nyércnek van része elmulasztásakor
egy tisztességes farmon. Amíg viszont elkerülhetetlen a vég. a
szőrméje miért ne maradhatna meg? Amit egyfajta „műemlék
ként" - melyet tönkre lenni gyalázat
viselhet az ember,
szinte vallásos áhítattal, őszinte hálával, csodálattal, szeretet
tel. Mert tiszteli az életet, és elhunyt állat „testvérét". Nem vé
letlen. hogy csitrik alig járnak szőrmében, és nem csak az ára
miatt. Ezt nem elég felvenni és hordani, ezt viselni kell! Ehhez
érettség szükséges. Vagy csak a mi szerveinket használhatják
halálunk után?
A növények talán nem élőlények? Nincs-e ugyananny i joga
élni egy spenótnak, mint egy platina rókának (amely a terme
szeiben elő sem fordul!), vagy egy embernek? Ha a növény
nem érez, hogyan alkalmazkodik, és miért hívjuk a túlzottan
érzékeny lelkeket mimózának? Csak nem mindegyik adja
ennyire nyilvánvaló jeléi.
Folytatása 15. oldalon

GÖRÖGSZÉNÁT A VADFÖLDEKBE

A görögszéna (Trigonella foenum -graecum
L .) honosítására-, nemesítésére- és sokol
dalú hasznosítására irányuló kísérleteinket
két évtizeddel ezelőtt kezdtük. Mára állami
lag elismert, szabadalmaztatott fajtánk - és
ezzel párhuzamosan szabadalmaztatott
termesztéstechnológiánk - fémjelzi kitartó
munkánk eredményét. Nem kis büszkeség
gel tölt el bennünket, hogy e növényfaj sok
oldalú hasznosításában - euró
pai mércével mérve is - kiemel
kedő eredményeket mondha
tunk magunkénak.
Valójában milyen növény is a
görögszéna, és mi indított ben
nünket arra. hogy e lap hasábja
in épp a vadászok népes tábo
rának. a vadgazdálkodással fog
lalkozó szakembereknek bemu
tassuk? Ezekre a kérdésekre a
lap terjedelme miatt természete
sen csak igen röviden tudunk
válaszolni, kiemelve azokat a tu
lajdonságait. amelyek a vadgaz
dálkodás szempontjából figye
lemre méltóak.
A hüvelyesek családjába tar
tozó görögszéna vadgazdálko
dásban történő hasznosítására való törek
vésünk már termesztésbe vonási kísérlete
ink kezdetén felvetődött, mivel a termesztés
során a magtermő növényállományainkban
óriási kárt okoztak a nyulak. őzek, szarva
sok. vaddisznók, amelyek tarrágásukkal
sok esetben megakadályozták a sikeres
magfogást. A növény erős kumarin illata,
mely a virágzás kezdetétől magérésig 1-1.5
km távolságból is érezhető, valamint a zöld
növény magas cukortartalma tömegével
vonzza a vadat, amely ellen korábban nem
is tudtunk védekezni. Ez késztetett bennün
ket arra. hogy az ország több régiójában
okszerű vadgazdálkodást folytató üzemek
ben fővetésben 2-3 hektár nagyságú terü
leteken. - mint vadcsalogató növény - üze
mi kísérleteket állítsunk be. E kísérletekből
értékes tapasztalatokat és következtetése
ket vonhattunk le. amelyeket korlátozott
mértékben közzé is tettünk.
A fővetésű görögszéna alkalmas az adott
terület vadeltartó képességének megőrzé
sére abban az esetben, ha a virágzás stá
diumáig védőkerítéssel meg tudjuk védeni
a vadállománytól, majd felszabadítva a te
rületet értékes vadlegelőként szolgálhat.

Folytatás a 14. o lda lról
V együk végre tudom ásul, hogy saját létünket kizárólag növé
n ye k és á llatok életének árán tu d ju k fenntartani.
A z állatvédők vajon m ié n nem szalamandrát, varangyot,
vagy tükörpontyot sim ogatnak, m ik o r nyilatkoznak? N e kik is
jó m egérinteni a szőrme puha csodáját? D e a kiscicákból szár
m azó bolhákat sem „ é r i" ám szétnyom ni! Hanem tenyésszék
tovább magukon, hiszen a bolhák is álla tok, védendóek! Még
ha nincs is gereznájuk. N yá ri alkonyon, térdig vízben, egy jó. p i£
cás nádas szélén, mikor megindulnak a szúnyoghadak. nem ildomos
sem miattuk, sem a bokájukba csimpaszkodó undok féreg miatt rekla
málni. nemhogy megölni ókét! A lakásban rajcsúrozó patkányokról,
csótányoktól, poloskákról, netán az cgyxrbutt fellelhető maláriaszú-

Ennek hiányában a növény a károsítást
nem képes kompenzálni, újrasarjadása las
sú. Hátránya, hogy a gyomirtásra tavaszi
vetés esetén nagy költségeket kellett fordí
tani, mivel e növény gyomelnyomó képes
sége gyenge. A kedvezőtlen adottságú
(homokos) területeken. - különösen az aszá
lyos években - alacsony zöldhozamot adott,
a vadcsalogató képessége, amely nem állt

arányban más zöldtakarmányok, takarmánykeverékek vadeltartó képességével.
E tapasztalatokból kiindulva az utóbbi négy
évben kezdtük meg a másodvetésű görög
széna vadgazdálkodásban történő hasznosí
tására irányuló kutatásainkat. Kutatásaink ki
terjedtek a vetésterület zöldhozamának meg
állapítására, a zöldtömeg kémiai összetételé
nek (takarmányértékének) meghatározására,
a vegetációs idő hosszára, a vadcsalogató
képességére, a vadeltartó képesség megha
tározására. A 2002 július 20-án tarlóba elve
tett 2 és 5 ha másodvetésű görögszéna 27.9
tonna zöldhozamot adott hektáronként, anél
kül. hogy vegyszeres gyomirtást végeztünk
volna. Az állomány november 17-ig folyama
tosan virágzott és az alsó 3-4 szinten hozta a
hüvelyeket, magassága elérte a 60 centimé
tert. Élettevékenységét, fejlődését csak a de
cember 8-a utáni -6 “C fagy hatására szüntet
te be. Meg kell jegyeznünk, hogy a környéken
lévő lucerna állományok zöld hajtásai erre az
időre teljesen elfagytak, minimális takarmányt
tudtak csak biztosítani a vadaknak. A görög
széna fagytűrő képessége jobb, mint a lucer
náé, mely magasabb szénhidrát tartalmának
tulajdonítható.

Agy(p)rém
nyogról. vándorsáskákról már nem is beszélve, nem feledve az öko
szisztémában kiharcolt múlhatatlan érdemeiket sem.
A géntechnológiával előállított valódi szómé még a jövó kihívása.
De addig is. aki az idén húst evett, és bundát víseh. szeretne még jö 
vőre is. meg még nag>on soká is! Neki érdeke, hogy a prémes állatok
fennmaradjanak! Isten ments a kiirtástól! Cél ts lehet, hogy annyi pár
duc. szibériai tigris, tengeri vidra éljen e Földön, hogy eg>szer ilyen
bundát lelkifurdalás nélkül lehessen viselni! A szőrmev iselés nem roko
nítható az állatkínzással. A ki J e l nem húzná!', még tarthatja a kutyáját
láncon. A fókabébik és jegesmedvebocsok legyilkolászásával jóérzésű

Az átlagértékek százalékban: 92,79 szá
razanyag, 9,31 nyers hamu, 20,19 nyers
rost. 22,7 nyers fehérje tartalom mellett ki
váló a makro és mikroelem tartalma is.
Az összes szénhidrát tartalom a levélben
7.2 . a szárban 6.45 százalékos.
Különösen figyelemre méltó, hogy a gö
rögszéna növény fehérjének emészthetősé
ge 77. a fehérje biológiai értéke 84 százalék.
A görögszéna jellegzetes illa
tát a kumarin adja, mely a nö
vény hüvelyképződésének idő
szakától jelentkezik és a magé
rési időszakban (száradás kö
vetkeztében) nagy távolságról
érezhető. A cukortartalom mel
lett ennek tulajdonítjuk vadcsa
logató hatását.
A másodvetésű görögszéna
fontos új takarmányforrása lehet
a vadállománynak és pontosan
abban az időszakban ad bő
zöldhozamot, amikor az egyéb
táplálékforrásként számításba ve
hető gazdasági növényeink már
letermettek (gabonatarló, lucerna
stb.). vagy csak alacsony hoza
múak. A télre való felkészítés, az
állatok kondíciójának megőrzése, a téli takar
mányellátás az általunk alkalmazott termesz
tési móddal nem csak a vadászati szempont
ból fontos időszak, a szarvasbőgés időszaká
ra nyújt bőséges vadlegelőt, hanem a legne
hezebb téli hónapokban is. Kedvező vad
egészségügyi hatását e területen jártas szak
embereknek külön is érdemes volna alapo
san megvizsgálni.
Nem elhanyagolható tulajdonságának
tartjuk, hogy a görögszéna rhizóbiumai ré
vén a vegetációs időszakban mintegy 100120 kilogramm hatóanyagot hagy maga
után, mellyel hozzájárul a vadföldek termé
kenységének fenntartásához.
A görögszénáról, annak gazdasági- és
gyógyászati értékéről bővebb információt
Tanszékünk honlapján http://www.mtk.nvme.hu/
-m edolant/ talál az olvasó, melyet folyama
tosan bővítünk, de kérdéseiket a makais®
mtk.nvme.hu elektronikus levélcímre is el
juttathatják.
Dr. habil. Makai Sándor
tanszékvezető egyetemi docens
Makai Péter Sándor
PhD hallgató. NYME. MÉK Mosonmagyaróvár
Gyógynövénytermesztési Tanszék

ember nem érthet egjet. ráadásul ezt is ..vadászatnak" nevezik. Egy igaz
történetet megfilmesítve farmon élő cobolyok kiszabadítását mutatták
be. De azt már nem. hogy a jnegmentettek" hogyan haltak nyomorultul
kinhalált a természetbe kiengedve! Az elkobzott szőrmék, agyarak vériázító elégetése félelmetesen nagy öngól: még magasabbra srófol)* az
amúgy is csillagászati fekete piaci árakat. És ki pótolhatja ezeket?
A nő egy mesés, földet söprő szőrmebundában már tökéletesen fel
öltözött. Szexisen és fantasztikusan.
M i nem csak azért viselünk prémet, mint eg)toron az ősembrr.
hogy meg ne fagyjunk.
De az élet tisaelete. ezen belül az állatoké, akik szőrméjüket (is)
ajándékozzák nekünk, változatlan.
Dr. Szabó László Pál
Homorúd

Mire szabad vadászni?
Májusban: őzbak.
Júniusban: özbak - vaddisznó koca - 15-étől aranysakál
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - mosómedve
- dolmányos varjú - szarka - szajkó.
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Nyárelő, avagy Szent Iván hava
Ahó
napja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A hét
napja
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

A Nap
kelte nyugta
351
351
3 50
350
3 49
3 49
3 48
3 48
3 47
3 47
347
347
347
3 46
3 46
346
3 46
346
3 46
347
347
3 47
3 47
347
3 48
348
349
349
349
350

1933
1934
1935
1936
19 36
1937
1938
1939
1939
1940
1941
1941
1942
1942
1943
1943
1944
1944
1944
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945

A Hold
kelte nyugta
4 25
508
602
705
815
929
1044
1201
1319
14 39
1603
1729
1854
2014
21 21
2212
22 51
23 20
23 42
001
018
034
050
108
1 28
153
225
305
356

Fázisa
h m

21 10
22 05
22 52
2329
23 59
0 24
0 45
105
125
146
210
241
321
413
5 17
631
7 47
902
1014
1122
1228
1333
1438
1544
16 51
1758
1902
20 00
20 50

0 2128

0 1216

C 1545

•

1939

A nyár kezdete 21-én 20 óra 11 perckor (KözEI)

NAGYGYÖRGY SÁNDOR
FELVÉTELE

Mire szabad vadászni?
Májusban: őzbak.
Júniusban: őzbak - vaddisznó koca - 1 5-étől aranysakál
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - mosómedve
- dolm ányos varjú - szarka - szajkó.

MÁJ IUS
Tavaszmező, avatjy Pünkösd hava
Ahó
napja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A hét
napja
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

A Nap
kelte nyugta

A Hold
kelte nyugta

Fázisa
h
m

4 28
4 27
4 25
4 24
4 22
4 20
419
417
416
415
4 13
412
411
4 09
4 08
4 07
4 05
4 04
4 03
4 02
4 01
4 00
3 59
3 58
3 57
3 56
3 55
3 54
3 54
3 53
3 52

4 37
4 57
520
549
6 25
711
8 08
914
10 26
11 42
13 00
14 20
15 42
17 06
1 834
20 01
21 25
22 38
23 36

•

18 55
18 57
18 58
18 59
19 01
1 90 2
19 03
19 05
19 06
19 07
19 09
1 91 0
1911
1 913
1914
1 915
1 91 6
1 918
1 919
19 20
19 21
19 22
19 24
19 25
19 26
19 27
19 28
19 29
19 30
1931
19 32

—

0 20
0 53
1 18
1 38
1 56
212
2 27
2 44
3 02
3 24
3 51

18 58
2005
21 11
2216
2316

1315

- -

0 08
0 51
1 27
1 55
218
2 41
3 01
3 22
3 45
413
4 48
5 34
6 32
7 40
8 54
10 08
11 19
12 28
13 34
14 39
15 44
16 49
17 55
19 02
20 08

D 12 53

0

4 36

C

1 31

•

5 20

JUNIUS
Nyárelő, avagy Szent Iván hava
A hó
napja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A hét
napja
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

A Nap
kelte
nyugta
3 51
3 51
3 50
3 50
3 49
3 49
3 48
3 48
3 47
3 47
3 47
347
347
3 46
3 46
346
346
3 46
3 46
347
347
347
3 47
3 47
3 48
348
349
3 49
3 49
3 50

1 933
19 34
19 35
1 93 6
19 36
19 37
19 38
19 39
19 39
19 40
19 41
19 41
1942
19 42
19 43
19 43
19 44
1944
19 44
19 45
19 45
19 45
1945
19 45
1945
1945
19 45
19 45
19 45
19 45

A Hold
kelte nyugta
4 25
508
6 02
705
815
9 29
10 44
12 01
1319
14 39
16 03
17 29
18 54
2 01 4
21 21
2 21 2
22 51
23 20
23 42
- -

0 01
018
0 34
0 50
1 08
1 28
1 53
2 25
3 05
356

Fázisa
h
m

2110
22 05
22 52
23 29
23 59
—

0 24
0 45
1 05
1 25
1 46
210
2 41
3 21
413
517
6 31
747
9 02
1 01 4
11 22
12 28
13 33
14 38
15 44
1651
17 58
19 02
20 00
>0 50

D 21 28

0

C 15 45

•

A nyár kezdete 21-én 20 óra 11 perckor (KözEI)

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN

NAGYGYÖRGYSÁNDOR
FELVÉTELE
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19 39
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TERM ESZETPATIKA

A május az év legszebb hónapja, amikor a természet ú/ ruhá
ba öltözik. Nem könnyű a választás a virágok között. Az öncé
lú választóvíz ehelyütt azonban csak az lehet, hogy melyik
gyógyít valamilyen emberi nyavalyát.

FASNOVENYEK
ERDEI FENYŐ (PINUS SYLVESTRIS L ) Őshonos, de
csak az ország nyugati és délnyugati szélein. Dél-Somogybán és Fenyőfő környékén. Hatóanyaga a gyanta (terpentin)
vagy az úgynevezett, fenyőbalzsam A gyantát különböző
tapaszok (gyógy-, ill. ragtapaszok) készítésénél, valamint
gyomofbántalmak vagy bélfekélyek bevonó szereként,
összetevő alkotóelemként használják. Túdőtisztitó szirup ké-

LAGYSZARUAK

TÉUZÖLD (METÉNG) (VINCA MINOR L ) Kis (télizökJ)
meténg, börvélyfú. koszorúzóíd. örökzöld. Gyertyános - kocsánytalan tölgyesekben és cseresekben tipusképző faj. Ápri
lis végén- májusban virágzik. Hatóanyagként az egész virágos
növény föld feletti (leveles hajtásai) része szolgál. A kis téfízóld
meténg főzetét már a középkorban használták migrén és em
lékezetzavar esetén. Teáját nyugtatónak, vizelethajtónak. ét
vágygerjesztőnek és magas vérnyomás e/leni házi szerként
használják. Vérnyomáscsökkentő, hánytató. megállítja a szop
tatós anyák tejelválasztását, vérzés gátló, fertőtlenítő, sebforra
dást gyorsító hatású. Fokozza az agy vérellátását, az agy erei
nek feszültségét, szünteti a központi idegrendszer keringési
zavarai Fáradság, fejfájás ellen ajánlják. Rákos daganat ese
tén használata t/los.
SZAGOS MÜGE (ASPERULA ADORATA L ,K QAUUM,
ODORATUM.) Májusfű. erdömesterfű. borvirág, csillagos
májfű. édesfú
El nem ágazó szárú, alacsony, örvös levéláüású növény. Típusképző bükkösökben és gyertyános tölgyesekben található Virá
gai május második felében nyílnak. A növény föld feletti részét
kell virágzáskor gyűjteni. Borok, gyomorkeserű likőrök édeské
sére is használják. Teáját vese-máj és epebántaimak ellen, valammt nyugtatóként, vértisztítóként és izzasztónak használják.
Vizelethajtó. görcsoldó hatású, álmatlanság esetén vagy rossz
szívműködés szabályozóként bevált népgyógyászati szer volt.

Z a m a to s tu rb o ly a

NENÉZSZAGÚ GÓLYAORR (GERÁNIUM RÓBERTTÁNUM L ) Alacsony, erősen tagolt levelű, átható illatú erdei vi
rág. gyertyánosokban és akácosokban, de parlagon is egész
nyáron át díszük. Gyűjtendő a növény föld feletti része virág
záskor. Teáját bélhurut és aranyeres bántalmak. gyomor és
bétvérzés. valamint pajzsmirigytúltengés ellen isszák, Hasme
nés ellen is használatos. A népgyógyászatban gyomorerősítő
ként. afrodisiacumként (szerelmi bájital) is használják.

z
>
w
^

V é re h u lló fe c s k e fű

szíthető. Idősebb hajtásból forró ülófürdőt készíthetünk:
reumát enyhíti, idegzsábát mulasztja.

ERDEI GYŐMBÉRGYŐKÉR. (GEUM URBANUM L)
Vadgyömbér, szegfúszagú gerely. Gyakori erdei gyom,
főként gyertyánosokban, akácosokban, ligeterdókben. Májustól őszig virágzik. A növény gyökérzetét
kell gyűjteni, illatos gyökerét hasmenés és epe
bántaimak gyógyítására használják. Teáját bélhu
rut ellen isszák. A gyökerét likőrgyártásra is
használják.

CSEREQALAQONYA (CRATAEGUS OXYACANTHA L) ÉS AZ EQYBIBÉS GALAGONYA
(CRATAEGUS MONOGYNA J A C a ) Sűrűn
tövises ágú cserje, amelymájusban (júniusban)
virágzik. Árnyékos, erdős helyeken nő. A ható
anyagot a galagonya virágos- leveles hajtásvégei, termései alkotják. Szívműködés sza
bályozó. az elernyedt. gyenge szívizomzatot
serkenti, vérkeringési érpanaszok, szív
gyengeség esetén adják Szorongatóérzést,
ideges szívdobogást, szrvkoszorú érgörcs
rohamokat oldja. Érelmeszesedés, agyéi
bántalmak gyógyszere, csökkenti a vérnyo
mást. Szívre ható teakeverékként ajánlják. ,

MÁJUSI GYÖNGYVIRÁG: (CONVALLAR U MAJAJLiS LJ Szentgyörgy virág. Tö
meges és gyakori, az alföldi tölgyesekre jel
lemző. Bogyótermése ptfos, erősen mérge
ző. A növény kifejlett, ép egészséges leve
leit kell gyűjteni levélhúvely nélkül. Mint
gyógynövénynek, hatóanyagát a szívműkö
dés szabályozására használják. Epilepszia
gyógyítására gyógyszerkészítményeket állí
tanak elő belőle.

SÓSKABORBOLYA (B E R B E R * VUL
GÁRIS L ) Meleg és mészkedvelő tövises
cserje. Főleg májusban, elhúzódva június
ban virágzik Gyógyszerkert a gyökér, ritkáb
ban a bokor ágainak kérge le iv e a gyökér
kérge szolgál. Füzetüket gyomor-, bél- má| és
ecebántalmak elten, valamint enyhébö hatást*'hashajtóként használják Véralvadásgáttó.^iazr'
csökkentő, légzésserkentó. vizelethajtó,
máscsókkentő Sárgaságot előrehaladott
* jól gyógyítják a sóskaborbo/ya íé'ék
VASJÚTŐVISBENGE (RHAMNUS CHATART1CUSd |>
Nedves, srkvidék iigeterdóinek és melegkedvelő, szá az cserjéseknek egyaránt gyakori, tövises fája. Érett terméseit kocsány nélkül kell gyűjteni és .borsszárazra’ megszárítani Ha
tása hashajtó, vizetethajtó. vértisztító jellegű.

ÚTSZÉU (ZAMATOS) TURBOLYA. (ANTHR1SCUS CEREFOÜUM HOFFM.) Élénk zöld levelű, ánizsillatú fűszernö
vény. Gyertyánosokban, akácosokban, nitrogénben dús helye
ken igen gyakori. Április- májusban virágzik. Gyűjtendő a nö
vény föld feletti része virágzáskor. Teáját vese-, hólyag-, légző

ORVOSI SALAMONPCCSÉT. (POLYGONATUM ODORATUM DRUCE) Szagos sa
lamonpecsét. Salamon pecsétje. Hazánkban
$*• és dombvidéki erdőkben, cseresekben, rit
kán bükkefoókben gyakori. A növény tavasszal április- májusban virágzik. A hatóanyagot a növény
értörzse alkotja. Szivserkentő. vizelethajtó, cuelleni hatását ismerik Házi szerkért azonban
óvatosan használandó, mivel mérgezési okozhat!

T o tén g *
TéWzöfd m

FECSKEFO ü xx Még a városi emberek egy
része afiaí is ismert növény, amelynek zöld szárát, levélnyelét el
törve na'ancssarga .kutyatej' fakad, ezt közvetlenül a szeleszáradását.
Dr. B.l.

VADÁSZATI G YA K O R LA T
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TARTUNK, NEVELÜNK, TENYÉSZTÜNK?

Akinek nincs pénze, ne akarjon fácánt nevelni!
Tudomásul kell venni, hogy a fácánnevelést bármelyik módszert is választjuk - nagyon ko
moly. szinte már csak milliós nagyságrendben
mérhető pénzeszköz megléte esetén lehet el
kezdeni. és a költségek korántsem érnek vé
get a madár és a takarmány megvásárlásával!
Legalább olyan fontos, hogy kellő fedezet le
gyen a terület kártevő mentesítésére, a mada
rak etetését ellátó, a tereléseket végző alkalmi
dolgozók munkabérének fedezetére, az elván
dorolni mindig kész madarak összetartására,
terelésére, őrzésére, ezt nem nagyon lehet egy
vadőr fizetéséből megúszni! Az eredmény
még így is kétséges, számos egyéb, külső té
nyező (időjárás, vendég, stb.) ronthatja a végelszámolás szaldóját még akkor is. ha szakmai
lag kifogástalan a nevelés.
Előre végig kell gondolni, mi van. ha olyan
helyzet áll elő. hogy az eladni kívánt madár
mennyiségre nem jön fizető vendégvadász,
kibírja e a csapat költségvetése, hogy a rá
fordítás ..csak" a tagok és vendégeik szó
rakozását szolgálja?
Vannak fácánnevelésre alkalmas és al
kalmatlan területek. Kidobott pénz olyan he
lyen nevelőtelepet létesíteni, ahol a madárnak
a vadászszezon végéig nem tudunk megfelelő
takarást biztosítani. A másik véglet: beláthatat
lan nagyságú kukoricások, vagy összefüggő
erdő közvetlen közelébe - netán közepébe elhelyezett telepről lehetetlen megakadá
lyozni a madarak nagy többségének el
vándorlását, vagy a kártevőmentességet
biztosítani. Ideálisak a szigetszerűen el
helyezkedő gazos, nádas, vagy ligete
sen erdősült foltok mezőgazdasági te
rülettel körülvéve (nem zárt kukoricás!)
Ilyen helyeket vadföldek, rejtősűrűk lé
tesítésével, a majdani vadászat szem
pontjai szerinti kialakításával lehet o p
timálissá tenni.
Ha van pénz és alkalmas a terü
let is a fácánnevelésre, kibocsá- v
tásra, el kell dönteni, milyen %
módszer szerint akarja (tudja) a
terület gazdája azt hasznosítani.
A módszer eleve meghatározV j
za. hogy milyen esély van a kibo'Tju
csátott mennyiség vadászattal
történő
hasznosítására,
ezért
megkíséreljük összefoglalni a
gyakorlatban használatos eljárá- '
sokat.
Némi gondot jelent, hogy az el
múlt évtizedekben összekeveredtek
a különböző elnevezések, aki sok fá
cánt „csinált”, azt majdhogynem mód
szertől függetlenül „intenzív" fácánte
nyésztésnek nevezte. Próbáljuk meg
tisztázni a fogalmakat, mielőtt valamilyen
terminológiai csapdába kerülünk.

zavarás, kötélhúzás, vadriasztók alkalmazása
a gépeken) ma már alig-alig alkalmazottak.
Ugyanide tartozik a tojások összeszedése a ki
kaszált. vagy veszélyeztetett fészkekből, s
azok kotló általi kikeltetése. Az így kikelt csi
béknek módjuk van megtanulni a természet
ben való életben maradáshoz szükséges visel
kedést a kotlótól, túlélési esélyeik közel azono
sak a vadon felnövő fá
cánéval. Ide sorolható
%
még a terület tojóálloí
mányának ..dúsítása"
£
a háló alatt átteleltetett tyúkok kőltésidő
előtti kibocsátásával,
bár szaporodási, fel
nevelési
mutatóik
alig felét érik el a
vadon élő tyúko
kénak. A vadá
szati haszno

Természetes („természetközeli”) fá
cángazdálkodásnak nem nevelésnek! nevezhetjük, amikor a vadon élő, természetes
állomány életfeltételeit biztosítjuk, javítjuk, ami
kor a cél nem a koncentrált, egy helyen nagy
terítéket adó vadászatok rendezése, hanem a
terület fácánállományának a szinten tartása,
növelése - akár a hasznosítás igénye nélkül is.
Itt m inim ális az em beri beavatkozás, elsősor
ban a kártevők gyérítésére koncentrálódik,
esetlegesen a művelés által veszélyeztetett te
rületekről a kotlani akaró tyúkok elterelése
más. biztonságosabb fészkelőhely felé. Külön
féle. sok élőmunkát igénylő módszerei (kutyás

sítás - konkrét létszámadatok híján - nehezen
számszerűsíthető, becsléssel kell a hasznosít
ható kakas létszámot megállapítani (Kétezer
nél több előnevelt madár kibocsátása nélkül a
tyúklövést rendelet tiltja!)
A fácánnevelést három fázisra oszthatjuk.
Az előnevelés 1-30. 1-42 napos (4-6 hetes) ko
rig. a középnevelés 30 (42)-60 napig, az utó
nevelés 60-140 napos korig tart. Aszerint,
hogy milyen körülmények közt neveljük a ma
darat. kétféle mód lehetséges.
Zárttéri nevelésnek kell minősítenünk min
den olyan eljárást, ahol a fácánokat - kortól

■ ■

függetlenül - valamilyen módon (épület, fal. fó
liasátor. háló. kerítés, volier) megakadályozzuk
a nevelőtér elhagyásában. Itt a madár teljesen
emberi gondoskodásra van utalva, őrzés, ete
tés, itatás, csibe korban a melegigény kielégí
tése mind zárt technológiai előírások szerint
történik. Természetes környezetet csak a neve
lőtér (kert) növényzetének alakításával (taka
rás. a telepített növényekből mag és rovartáp
lálék) tudunk elérni. Az előnevelést általában
önálló üzleti vállalkozási formában működtetik,
ritka az, hogy csak annyit nevelnek, amit saját
vadászterületükön bocsátanak ki. Bevált mód
szer. hogy nagyobb tételben (több ezer vagy
tízezer darab) nevelnek naposcsibét, és az
előnevelt madarak nagyobb hányadának el
adásával teremtik meg az anyagi fedezetet a
megmaradt mennyiség utónevelésére. Megfe
lelő nagyságú tároló volier esetén akár a vadá
szat idejéig is nevelhetjük, tarthatjuk a fácánt.
Természetesen így a legmagasabbak a takar
mányozási és a járulékos költségek, azonban
kézben tartható az egész állomány, a felneve
lés hatékonysága akár a 80-90 százalékot is
elérheti, a jó eredmény szinte csak a technoló
giai fegyelem betartásán múlik. És egy nem
kevésbé fontos szempont: amíg a madár a há
ló alatt van. csak addig magántulajdon, m in
den fácán a szabad területre helyezés pilla
natában állami tulajdonná válik („államosít
ják") és ettől kezdve csak a rendeletek, vala
mint a felügyelet által jóváhagyott éves terv ál
tal szabályozott mennyiség ejthető el!

Fácánnevelés kibocsátással akkor
történik, ha a madarakat több-keve
sebb szoktatási idő után „szabadon
engedjük", akár új helyre kihelyez
ve, akár az addig zárt nevelőtér
fokozatos megnyitásával. Ezek
után a fácánok helyhez köté
se a gazdálkodó első szá
mú feladata, etetés, itatás,
az elvándorlás megaka
dályozása, az állat
egészségügyi feltéte
lek biztosítása (hullák
azonnali összeszedé
se), a stresszmentes el
rejtőzést, jó takarást biztosító környezet
kialakítása, az emberi és állati kártevők
tevékenységének csökkentése, meg*.
akadályozása - lehetőleg a vadásza
tig, vagy még azután is! Nos, itt van
nak az igazi szélsőségek! Ahol csak „ki
csapják" a 6-8 hetes madarat, és szinte sor
sára hagyják - éljen meg a maga erejéből ala
pon - ott a :vadászati hasznosítása a kitett állo
mánynak akár a 0 százalékot is „elérheti", de a
legjobb módszer, a leggondosabb babusgatással sem fogható meg 50 százaléknál maga
sabb eredmény. (Főleg, ha meggondoljuk,
hogy ez még jó esetben is csak fele mennyi
ségben kakas.) Ebben a 0-50 százalék közötti
zónában kell tehát „megkeresni a helyüket" a
leendő kibocsátóknak, eldönteni a megvásá
rolt csibe nem kis költségére „rárakódó" takar
mány. élőmunka, őrzés, kártevő létszámapasztás. járműhasználat díjtételeit - akár az utolsó
vadászat időpontjáig előre kiszámolva! A reá
lis (de nem biztos, hogy a legjobb) döntés
könnyebbé tételéhez a következő számunk
ban közlünk adatokat a hazai gyakorlatban
„vezetőnek" számító fácánnevelő vállalkozá
sok módszereiről és az abból várható vége
redményről.
Somfalvi Ervin

VADEGESZSEGÜGY

AZ OZ SUGARGOMBA-BETEGSEGE
A parókás ózbak eléggé közismert, pedig
jó, ha évente egy-egy terítékre kerül a sze
rencsés vadász örömére. Szintúgy ritka őz
baknál a gyöngyfogú, a szemölcsös/bőrdaganatos vagy a „csontdaganatos” őz.
Csontdaganat, csontburjánzás több okból is
kialakulhat, eszerint ismerjük az aktinomikózis és az akropachia nevű kórformákat, s
az előbbihez kapcsolódva az aktinobacilló:is is említésre érdemes.
SUG Á R G O M B A-B ETE G SÉ G VAG Y
A K T IN O M IK Ó Z IS Egy-egy óz. ritkáb
ban dám vagy gímszarvas álla alatt olyan
duzzanat látható, amely kőkemény tapintatú és a lefózés után diónyi-almányi
csontgombócként marad az állkapcson,
abból nőtt ki. Magam csupán egyetlen őzfejet vettem kézbe, pedig legalább kéte
zernek az átnézésére volt lehetőségem.
Különlegessége okán mégis érdemes átte
kinteni idevágó ismereteinket.
K óroktan. Az elváltozás fertőző eredetű,
de nem terjed állatról-állatra. Okozója az
Actinomyces bovis, ritkábban az A. (ko
rábbi nevén Corynebacterium) israelii
anaerob baktériumfajok. Ezeket régen
..sugárgomba" névvel illették, m ivel a
megtámadott, elgennyesedő szövetrészek
ben a baktéri umfonalak sugárirányban el
rendeződve ún. tőkéket képeznek. Ózek és
más szarvasfélék, illetve házikérődzők
száj- és garatüregének, gyomor-, bélcsatomájának közönséges lakói.

Kórfejlődés. Elváltozást/betegséget csak
az esetben okoznak, ha a durva rostos
vagy szúrós táplálékdarabka - kökény-,
szilva-, gledicsiahajtás vagy szénatöredék
- befúródik a nyálkahártyába, rendszerint
a fog és az íny közötti résbe. A szövetsérü*
lésbc jutott baktériumok granulomák (gócocskák) képződését indítják meg. A gó
cok közege elgennyesedik, miközben kö
rülötte óriássejtes sarjszövet alakul ki. A
kötőszövetes eltokolás rendszerint ered
ményes, így az állat szinte nyomtalanul
meggyógyul. O lykor azonban elszabadul
a folyamai és a duzzanat, lassan-lassan
növekszik. Ahhoz, hogy távolabbról is fel
tűnő legyen, bizonyára egy-két év is szük
séges. A képződő genny ürülhet az eredeti
sérülés helyén (a fogmedernél), vagy egy
néhány sipolyon keresztül.
K órbonctan, diagnózis. A duzzanat ke
mény tapintatából sejteni lehet a csontos
alapú képződményt, ami a bőr lefejtése
után be is bizonyosodik. Egy borsónyi da
rabkából a szaklaboratóriumban a szövet
tani és bakteriológiai vizsgálattal tisztáz
ható az elváltozás eredete/kórokozója. Lefőzés-tisztítás után pedig látványos ritka
„trófea" birtokosa lehet az elejtő.
A K T 1 N O B A C IL L Ó Z IS Őzben, szar
vasban igen ritkán, inkább szarvasmarhá
ban fordul elő. Okozója az Actinobacillus
ligniéresii, amely szintén csak feltételesen
kórokozó baktérium. A kórfolyamatot az

előbbihez hasonló módon szúrós, durva
rostos táplálékrészek indítják el. Ez eset
ben azonban nem csontburjánzás, hanem
a lágy részek elváltozása következik be.
rendszerint a nyelvben. A nyelv hetek-hónapok alatt megduzzad, esetenként ke
mény. úgynevezett ..deszkanyelv” alakul

ki. A nyelvhát kifekélyesedhet, a nyelv
belsejében pedig tömött tapintatú csomók
alakulhatnak ki. Ritkán növedékek
és/vagy tályogok képződnek a pofában,
torokban, nyakon vagy a lábakon. A test
tájékon nyirokcsomók is elváltoznak. A
beolvadt szövetekből sipolyon át genny
ürülhet. Más baktériumok (pl. corynebaktériumok, staphylokokkuszok) megtelepe
dése esetén a tályog megnagyobbodik.
A K R O P A C H IA Daganatszerű
vagy
csontburjánzásos elváltozásokat gombák
is okozhatnak. így főként az Aspergillus(moszat)-gombák. Ezek esetében is

szükséges valamilyen hajlamosító kö rül
mény. aminek a kiderítésére vad esetében
utólag már aligha van lehetőség. A z elej
tés előtt észrevehetjük a külső daganato
kat - így pl. e sorok írója egy gímbikán
az egyik lábfejen és a faron is vagy a
csontelváltozásból eredő mozgászavart.
(Ezek mellett vagy önállóan előfordul
hatnak gombás gócok a tüdőben és/vagy
a gátorközi nyirokcsomókban (ilyet két
őzben és az em lített gímbikában is ta
pasztaltam).
Akropachiának nevezzük a csontok
csipkés, dudoros, tarajos (korallszerű) fe
lületi elváltozásait. Ilyen általában a láb
csontokon alakul k i és idővel a lábizületek
merevségéhez vezethet. A csonthártya
gyulladásos elváltozásaiból eredő csont
burjánzást kiválthatja az Aspaeigillus ere
detű szövetbomlás, ezen kívül a gennyestályogos vagy a gümőkóros elváltozások.
A z Ízületekre is ráterjedő elváltozások
nemcsak sántaságot, tipegő járást, hanem
csülöktúlnövést is okozhatnak. M ind a
négy lábon meglévő csülöktúlnövést - papucsos vagy sarlószerű csülkök - azonban
rendszerint a tejsav túltermelés helytelen
kifejezéssel tejsavmérgezés) következmé
nye. Ez m int tudjuk szarvasféléknél, fő 
ként kukorica-bezabálás után alakul ki, ha
az állatnak sikerült túlélnie a heveny be
tegséget.
Prof. Dr. Sugár László
V E Georgikon. Keszthely
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A TITOKZATOS ŐZBAK
RÉSZLET A „H A G YA TÉK” C ÍM Ű É LE T M Ű V Á LO G A T Á S B Ó L
emsokára nekem is jutott fegyver s vadászidő alatt
esténként öreg Tátival patront készítgettünk. Mértük
a puskaport, serétet. dömócköltük a fojtást. Kalan
dos. izgató vadászatok voltak ezek, ha csendőrt lát
tunk. behúzódtunk a nádba, vagy a bokrok közé. Ködös haj
nalokon keltünk útra. láncon vittük a kopókat. tarisznyában
az élelmet s egy-egy nyűiért, rókáért estig szaladgáltunk
csavaros erdei utakon a kopók hajtása után.
A bakról, arról a bizonyos őzbakról már egészen
megfeledkeztem. Néha láttam őzeket szaladni lesunyított fej
jel a kopók előtt, de azok nagy. ijedt, szürke n yitok voltak,
nem is hasonlítottak ahhoz a régi őzbakhoz s így nem is em
lékeztettek rá.
E gy nyári vakáción találkoztam vele megint. Elvadult ka
masz voltam már akkor, lelkem csupa zavaros érzéssel tele.
melyekről magam sem tudtam, hogy micsodák. Elszoktam a
rajongástól, eszményeim nem voltak. Sokat voltam azokban
az időkben olyan társaságban, amely nem hitt az eszmé
nyekben. Kigúnyolt mindent, amit könyvekből szépnek, jó
nak. nemesnek ismertem meg s ezt az eszményekkel való
gúnyolódást kezdtem megtanulni. Ez a társaság szerette a
nagy embereket apró hibákkal lekicsinyíteni, véletlennek tűn
tetni fel a nagy tetteket s eszmények hordozóit haszonlesők
nek bélyegezni. Abban az időben sokat voltunk zsidókkal
együtt s bár nem vagyok gyűlölője semmiféle fajnak, meg
kell állapítsam, hogy a zsidók oltották belénk ezt a minden
nagyságot lerántó, minden szépséget kigúnyoló szenve
délyt. Nem jöhetett szóba Petőfi úgy, hogy valaki meg ne álla
pítsa: sze nem is volt magyar. Ady részeges disznó. Kossuth
csirkefogó. S az én kamasz-lelkem nagyon fogékony volt a
romboló irányra. Restellem, de bizony nem egyszer gúnyol
tuk az istentiszteletet s papunkat, szegényt.
Azért mondom el mindezt, hogy látni lehessen: az irány,
amerre haladtam cinikus, léha lelki pusztulás felé vitt akkor. S
hogy mégis megmentődtem. azt a titokzatos őzbaknak kö
szönhetem egyedül.
Szép meleg július volt. Galambot lőni mentem az erdőre.
A Gyertyános tisztásán üldögéltem, tikkadt szellő borzolgatta a fák álmos leveleit s a legelőről behallatszott a tücskök
zsongása. Elhevertem a fúvón, lustán és álmosan és nem
gondoltam semmire.
Egyszerre csak éreztem, hogy valami van a tisztáson.
Ösztönös érzés volt. valami furcsa erdőhöz tartozó tulajdon
ság. Felültem. És akkor éppen szemközt velem megláttam
újra, most már másodszor életemben, a bakot. Ott állt. né
hány lépésre a sűrűség szélétől, élénk sárga színével pom
pásan kiválva a sötétzöld háttérből, fejét magasan tartotta s
nézett engem. Nem mozdult, csak nézett. Olyan volt, mint
egy gyönyörű szobor. Szép gyöngyös agancsán megszám
lálhattam az ágakat. Állt és nézett.
Én is néztem őt. Nem mozdultam, nem tudtam mozdulni.
A meglepetés varázsa tartott mindkettőnket fogva: Nem tu
dom mennyi ideig néztük így egymást. Végül a bak lökött
egyet magán, mélyen, haragosan böffent s beugrott a sűrű
be. Ennyi volt az egész. De attól a perctől kezdve nem volt
többet nyugtom otthon. Csábíthatott a tó s a fürdőzók lármá
ja. puffanhatott tenisz-pályákon a labda, recseghetett a gra
mofon. engem már nem érdekeli. Az őzbak vonzott, a nagy
szerű őzbak. amelyiket már kétszer láttam megjelenni hirte
len és váratlanul s mely olyan volt mégis, mintha mese lett
volna.
Azon a nyáron nem találkoztam vele többet. De nap-nap
után jártam az erdőt s a fák újra barátaim lettek, mint évekkel
azelőtt. Megtanultam az erdő életét s ez az élet szebb volt,
mint minden egyéb élet a földön, szebb: őszintébb, tisztább,
igazabb. Komoly és szép gondolatokat adott az erdő s a
nagy léha üresség, mely a lelkemet már-már uralni kezdte,
megtelt újra szép és jó érzésekkel, amiket az erdőtől kaptam
s a csendtől, amely úgy áradt szét az erdő fölött, mint Isten
meleg lehelete.
Attól kezdve már beszélhettek otthon cinikus szavakat.
Folyhatott az eszményrombolás szerte a világban kedve
szerint: engem megmentett az erdő. Megtanított igaznak lát-
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W ass A lb e rt (1908-1998) az USA-ban, Floridában,
emigrációban elhunyt kö ltő , író, szerkesztő, erdőmér
nök, egyetem i p ro fes szo r a m á so dik vilá gh á b orú után
ké n ysze rü lt m in de n né l jo bb a n szeretett hazáját és Er
d é ly t e lhagyni. Távollétében Rom ániában halálra ítél
té k és ezért szü lő fö ldjé re soha nem térhetett vissza.
Neve nem ism e retle n o lva sóin k előtt, m e rt m ár közöl
tü n k szakavatott írá sa ibó l. A h ason ló so rsú Márai Sán
d orra l e g y ü tt m anapság az e gy ik lego lva so ttab b szép
írónkká vált. Itth o n tö b b m in t h arm in c könyve je le n t
meg, zöm ében sa jn o s csak halála után. 1993-ban a Ma
gyar K öztársasági É rdem rend K özépkeresztjével,
1998-ban a B alassi B álin t E m lékkarddal, le gu tó b b pe
d ig idén m á rcius 14-ikén posztu m u sz A lternatív K os
su th Díjjal ism e rté k el az u tó ko rra h ag yo tt hatalm as
életm űvét. S zenvedélyes és igaz m agyar vadászem 
b erként tisz te ljü k, aki írói m unkássága során irod a lm i
m agasságokba em elte á té lt vadásztörténeteit, s ezzel
s ik e rü lt az e gyetem es m agyar ku ltú ra részévé te nnie a
va dászirodalm at, és vezette a ..vadászat b erke ib e" a
nem vadász o lv a s ó it is. Tette ezt az avatottak hite les
ségével és igazán ren d kívüli szakm ai fö lkészültséggel.

ni a szépet és a jót. Megtanított arra is. hogy a gúny. amely a
szépet támadja, nem egyéb, mint irigy takarása emberi mes
terkedésekből származó világoknak, melyekből hiányzik a
szépség. Sok-sok estén keresztül jártam az erdő tisztásait,
harmatos hajnalokon lopództam vágottak szélén, éjszakáz
tam koronás fák alatt egy szál kabáttal takaródzva s rágcsál
tam zsebben hozott kenyeret. Néha láttam legelésző piros
őzeket, sutát és gidát. nyársas és villás bakokat. Néha eső
után megtaláltam az ő nyomát is és néha hallottam csillagos
hajnalokon bőffenve megugrani. Maga volt a titokzatosság,
ott volt és mégsem volt ott. járt vágottakban és tisztásokon
és nem lehetett meglátni soha.
Néha eszembe jutott a régi legendás csodaszarvas, Hu
nor és Magor meséje. Talán így csalta őket is az a csodaszarvas. mint engem az őzbak. Őket új hazába vitte. Azt hi
szem engem is.
Aztán jött egy este. Fülledt augusztus eleje volt. Szellő se
moccant, a fák súlyos zöld ágaikat tikkadt fáradtsággal haj
tották le a főidig. Egy tisztáson cserkésztem át. Lemenőben
volt a nap. sárga és vörös sugarakat vetett a pihenő erdőre.
Valahol egy gerle burukkolva ringatta a csöndet.
Éppen kiléptem egy bokor mögül, mikor dobogást hallot
tam. Megfordultam. Es abban a pillanatban kővé meredtem
az izgalomtól. A cserjésből hosszú szökésekkel egy suta ro
hant elő s mögötte nyitott szájjal, kitágult orrlikakkal, lihegve
és etőreszegzett fejjel jött a bak maga! Gyönyörű kép volt. Az
üzekedő suta kecses ugrásai s a bak. ahogy űzte. elvakulva
és szenvedélyesen, vágyak ózva és haragosan, szívbénító
gyönyörű látvány volt.

Néhány lépésre tőlem futott el a suta. És akkor véletlenül
felém nézett és meglátott. Nagyot zökkent az ugrása, m eg
állt. Meredten, felém hegyezett fülekkel állt. szemei riadt-kerekre nyíltak.
Megállt a bak is. Nem látott engem, de megállt, mert érez
te. hogy valami nincsen rendben. Magasra tartotta a fejét, fi
gyelt. Megmozdultam, lassan emeltem a puskát. A suta ri
asztva böffent egyet s néhány ugrással a sűrűben volt.
De a bak nem futott el. Csak nézett a suta után, felemelt fej
jel. aztán kereken hordozta fejét a tisztáson. Kicsit idegesen,
de büszkén, mint aki tudja, hogy nincs oka félni. Akkor meglá
tott engem. Egyenesen a szemembe nézett. Felemelt fejjel,
merev tartással, egyenesen a szemembe nézett. Nem felejtem
el soha ezt a nézést. Dac és büszkeség volt a szemeiben,
megvetés és egy kis riadt csodálkozás. Olyan gyönyörű volt
és olyan hatalmas, hogy a szívem összeszorult tőle.
A puska már váltamnál volt s ujjam a ravaszon. Még egy
szer végignéztem pompás fejedelmi alakján a fegyvercső fö
lött. aztán eídörrent a lövés. Borzasztó nagyot szólt. Mintha
kettéhasította volna a fejemet, az erdőt, mindent. Az őzbak
gyorsat és nagyot ugrott, aztán összeesett.
Néhány másodpercig mozdulatlanul álltam és lihegtem
az izgalomtól. Éreztem valamit, de az nem öröm volt. Valami
szenvedélyes izgalom volt az. amit éreztem, hogy megvan,
végre megvan! De nem volt öröm. Nem tudom egészen pon
tosan elmondani, mert nagy és ritka érzés volt. De olyan volt
egészen, mintha félig nagy öröm lett volna, félig nagyon
nagy szomorúság.
Aztán lassan odamentem hozzá. De minden lépéssel, ami
vel közelebb jutottam, nőtt bennem valami bizonytalanság, va
lami furcsa, tépő kétkedés. Megálltam mellette, lehajoltam.
Nem élt már akkor. Megtört szemében zöldes szint játszott a
fáradt napfény. Nyaka hátracsuklott. megtőrten és szomorúan,
finom, vékony lábai valami egészen gyermekes ijedtséggel
törtek meg a füvön s pirosszőrú teste olyan árván simult a föld
höz, mint egy letört, különös virág. Vér folyt az oldalából, nagy
durva tócsa nőtt körülötte a gyepen s én csak álltam előtte és
éreztem, hogy valami borzasztó tévedés történt.
Nem tudom, hogy hol és mit tévesztettem el, de éreztem
valami megmagyarázhatatlan szorongást a torkomban s tud
tam, hogy ami történt, azt többé soha jóvá termi nem lehet.
Mert az őzbak. amelyik véresen és holtan előttem hevert,
nem volt az igazi. Csak egy árva kis halott őzike volt, üldö
zött, szomorú, finom kis állat. Nem az. akit én kerestem.
És akkor leültem az őz mellé és hang nélkül, csendesen
elkezdtem sírni.
így volt. bizony így. Régi történet ez. kicsit szégyellem is.
és nem szívesen beszélek róla. Mert közben sok idő eltelt s
eldurvult bennem is valami és szégyellem azt. hogy valami
kor egy őz miatt sírtam. Pedig ha elgondolom, nincs mit szé
gyelljek rajta. Szebb lenne és jobb lenne a világ, ha vala
mennyien leülnénk most is naponta egy-egy ilyen őz mellé
és sírnánk, hang nélkül, csöndesen. Mert az életünk csupa
ilyen tévedésből áll. Kergetünk titokzatos őzbakokat és mikor
leterítjük, kisül, hogy nem az igazi. Jobb tenne és szebb ten
ne a világ, ha naponta leülnénk és elsiratnánk tévedéseinket.
Mert mindannyian járjuk az élet bozótját, büszke és titok
zatos őzbakokat keresve és egymásután zsákmányolva a té
vedéseket. Életünk szűk tisztásain ilyenkor döbbenve megál
lunk egy percre, de aztán váltunkra akasztjuk a puskát és
megyünk tovább új nyomot keresni, az igazit keresni.
Mint ahogy én is minden nyáron megindulok újra meg újra
a Gyertyános vágottai felé. hogy hátha most. hátha most
mégis megtalálom az igazit, amit akkor, régen, legelőször
láttam. Langyos puha estéken járom a tisztások füvét, har
matos friss hajnalokon végigkeresem a vágottakat s álmo
dom. hogy keresek valami csodálatosat. Közben eltelik rend
re az idő s egy este csak ósszeesek én is valamelyik tisztás
közepén. Isten megáll mellettem puskával a vállán, megcsó
válja a fejét és csalódottan mondja:
- Ejnye, ejnye, ez sem az igazi...
S ahogy tovalép. magával viszi a napot és olyan este
lesz. amilyennek vége nincsen.

S A JT Ó / J Á T É K

VADASZOK A SAJTÓBAN
Több tízezer vadászt érint a parlament dön
tése, amely szerint már csak a hivatásos va
dászok számára kötelező a kamarai tagság.
A legfrissebb adatok szerint azonban az 52
ezer sportvadász túlnyom ó többsége tagja
maradt a kamarának. Az elm últ hetek sajtója
arról is hírt adott, hogy az idei kemény tél
m egritkította a hazai vadállományt, s hogy a
vadásztársaságok fegyveres kommandó
szervezésével próbálják féken tartani az
egyre merészebb illegális agancsgyűjtöket.
Szabadabb a préda címmel a Népszabadság
arról ír, hogy az Országgyűlés az Alkotmánybí
róság korábbi döntésével összhangban módo
sította a vadászati törvényt, amelynek lényege,
hogy már nem kötelező a tagság, a vadászok
zöme mégsem vált meg a kamarától. „Már
csak a hivatásos vadászok számára kötelező a
kamarai tagság, a sportvadászok maguk dönt
hetnek arról, hogy a testület tagjai maradnak-e.'
Mint megtudtuk, az idei vadászjegy kiváltása
kor az 52 ezer sportvadász túlnyomó többsége
- több mint 95 százaléka - úgy döntött, tagja
marad a kamarának. Kitartásukat Pechtol Já
nos. a vadászkamara főtitkára a vadásztársa
dalom összetartásával magyarázta. A közelgő
uniós csatlakozás, az erősödő hazai zöldmoz
galmak. valamint a 2007-ben lejáró vadászterü
leti haszonbérleti szerződések miatt az erdőjá
rók zöme okkal gondolhatja: érdekképvisele
tüknek fontos szerepe lehet abban, hogy ne
kelljen szögre akasztaniuk a puskát."
Megfáztak az erdei vadak a címe a Fejér Me
gyei Hírlap cikkének, amely három közép-du

nántúli megye vadállományának állapotáról tu
dósít. „Veszprém. Fejér és Komárom megye er
deiben szerencsére nem történt olyan, mint az
Alföldőn. ahol a szokatlanul hideg téli időjárás
következtében az őzek és a nyulak csapatostul
pusztultak el élelem hiánya miatt. Közép-Dunántúlon az állatok közül legfeljebb a későn született
gidák adták fel a küzdelmet a mínuszokkal
szemben. A hideg főleg a muflonokat viselte
meg: a betelepített, mediterrán állatok megfáz
tak a hóban. A három megye földművelésügyi
hivatalának vadászati és halászati felügyelősé
gén kapott információk szerint a nagy hidegben
ebben a régióban is megromlott egy-két állatfaj
egészségügyi állapota. Veszprém megye erdei
ben a muflonok, a dám- és a gímszarvasok, az
őzek. illetve a vaddisznók között az idén télen is
több beteg, legyengült egyed pusztult el. A ma
gas bakonyi részeken a muflonok a nagy hóban
megbetegedtek, felfáztak. A kis gidák közül nem
mind birta elviselni a nagy hideget. Fejér megyé
ben a vastag hótakaró mellett a hófúvások jelen
tettek problémát: emiatt négy-öt napig fennaka
dások voltak az etetéssel, a vadásztársaságok
nem tudtak mindig időben eljutni az etetőkhöz.
Bár az állatok zöme nagyobb gond nélkül átvé
szelte a nagy hideget a megyében, a muflonok
itt is látványosan legyengültek, a mediterrán
vadjuhból több is elhullott. Komárom megyében
jelentős vadpusztulás nem történt ugyan, bár az
apró vadak a vastag, fagyott hótakaróban nehe
zen találtak maguknak táplálékot."
Hatalmas károkat okoz az agancsbiznisz
címmel a Magyar Hírlap arról számol be,
hogy egyes erdészetek, vadásztársaságok kö

zös fegyveres kommandó szervezésével pró
bálják ezekben a hetekben távol tartani az
agancskeresőket. „A kemény fellépést riasztó
tények indokolják - mondta a lapnak Feiszt Ottó.
a Zalaerdő Rt. vezérigazgatója. A szarvasok
ban gazdag vidékeken újabban szervezett cso
portok járják az erdőket agancsok után kutatva.
Sokan közülük nem elégednek meg a lehullott
koronák begyűjtésével. Láncot alkotva, nem
ritkán kutyákkal hajszolják a szarvasokat, arra
számítva, hogy a megrémült vad így hama
rabb elveszíti fejdíszét. Az agancsvadászok hi
hetetlen károkat okoznak. A nehéz téli hóna
pok után legyengült szarvasok önmagukat és
a természetet sem kímélve menekülnek. A pá
nikba esett állatok gyakran belepusztulnak a
hajszába. Előfordul, hogy a kimerült tehenek
elvetélnek, vagy a vadkerítést kidöntve keres
nek szabadulást. A kíméletlen vadhajszát a jól
jövedelmező agancskereskedelem élteti. A fe
ketepiacon kilónként 2000-3000 forintot adnak
egy sötétebb. igy értékesebb trófeáért. A nagy
hasznot a kereskedők fölözik le: a trófeákat
csontfaragóknak adják tovább, akik különféle,
általában külföldön értékesített dísztárgyat
(késnyéltől a gombokon át a csillárig széles a
választék) készítenek belőlük. Mindazonáltal a
jogszabályok értelmében a vad. így annak
agancsa is a vadgazdálkodót illeti. A trófeák
begyűjtéséhez az adott erdőterület tulajdono
sának hozzájárulása is szükséges. Erre azon
ban a legyengült vadállomány védelmében
ebben az időszakban általában nem adnak
engedélyt. A tetten ért illegális agancsgyűjtő
ket lopásért vonhatják felelősségre.’'
Összeállította: K. E.

JÁTÉK AZ ÁRNYAKKAL
Sorozatunkban Dluhopolszky László sajátos árny
képei alapján kell felismerni a vadászati közéle
tünk széles körben ismert népszerű szereplőjét,
egy madár- és egy emlős fajt. Köztudott, hogy a
vadász számára nem mindig úgy jelenik meg
minden, mint a .Nagy Könyvben", ezért előfor
dul. hogy olykor a sajátos látási viszonyok miatt, a

szilüett alapján kell eldöntenünk kivel, vagy mivel
állunk szemben. Ehhez a jó megfigyelőképessé
gen kívül számtalan, mélyen elraktározott ismeretanyagra van szükség Az általunk adott négy le
hetséges válasz közül lehet választani és bekül
deni az egyetlen helyes válasz szám és betűjelét,
minden hónap 10 -éig. A nyertesek között érté

kes könyveket sorsolunk ki. A nyeremény könyve
ket postán küldjük, ezért a szerencséseket arra
kérjük, hogy lakcímüket a beküldött megfejtéshez
olvashatóan mellékelni szíveskedjenek. A sze
mélynél kérjük a tippelt személy családi és utó
nevet. a madár illetve emlősfajnál pedig a magyar
nevén kívül, a faj latin nevét is.

a . Népszerű vadászati szakírónk
b. Neves vadbiológus kutatónk
c . A vadász szövetség és a kamara választott
ügyvezetője
d . A hagyományőrző és kulturális szakbizottság elnöke

a. Tavasszal és ósszel nagy tömegekben vonul át
b. Aranyló avarszínü. hajnalban és este. húzásonként
kettő ejthető el
c . Erdei tavak, tengerszemek jellemző parti madara
d. Főként nagyobb havazások idején, ritka téli
vendégfajunk

a. Védett, erdei macskafaj
b. Éjszakai életmódot folytató, termetes rágcsáló
c . Vizek környékén előforduló, vadászható jóvevényfaj
d. Kizárólag halevő. kiemelten védett ragadozó

CÍMÜNK : MAGYAR VADÁSZLAP, 1038 BUDAPEST, HEGESZTŐ U. 4.
Márciusi számunk helyes megfejései: 1,/B - dr. Székely László. 2./D - kék galamb - Columba aeneas. 3./C - nyestkutya - Nyctereutes procyonoides
Könyvjutalmat kapott: Balogh János. Mészáros Lajos. Rácz István

M Ü VÉSZPO RTRÉ

MÁTÉ BENCE
.Általános iskolásként állandóan a pusztát jártam.
Harmadikos koromban (8 évesen) úgy döntöttem,
hogy jövőre már nem járok iskolába, teljesen fölös
leges időpazarlás, mert írni, olvasni már tudok, a
többit pedig a természetben is megtalálom...’ - írja
hitvallásában.
Négy éve kezdett komolyan fényképezni. A már
„klasszikusnak" nevezhető természetfotós lépcsőkön
indult (Zenit gép. majd fotópuska) előbb apai segít-

Középiskolás Természetfotó Pályázat 2002. évi fődí
ját. s legutóbb 2003-ban megkapta a Környezetvé
delmi Minisztérium .Zöld Generáció" diját.
Lakhelyén. Pusztaszeren a közeli erdőben több éve
.üzemeltet" egy madáritatót, ahová mindig visszajár a
vízre látogató állatokat fényképezni. Eddig több mint 40
madárfait kapott itt lencsevégre, a „nyeles cinkék’ (ősz
apó) csapatától a fürdőző héjáig, de szomjukat oltó hül
lők és emlősök is filmre kerültek a jól álcázott leshelyből.
Szülei mindketten tanárok, a családban nem volt
vadász. Bence azonban kijár a helyi pusztaszeri va
dászokkal. s már túlesett a tűzkeresztségen néhány
vadgfajnál..
Utolsó éves tanulója a Kiss Ferenc Erdészeti Szakkö
zépiskolának, ahonnan épp most kapott évhalasztást,
mivel nyelvtanulás és gyakorlás céljából fél évre Angliá
ba utazott. Természetesen teljes fotófelszereléssel..
Somfalvi Ervin

F ig y e lö fü tty ö s o k

Locs-pocs-má-tyás

TERMÉSZET(L)ESEN ezzel a kettős és egyértelmű
en kétértelmű címet adta első önálló kiállításának a
szakma .nagy fiatalja”, aki alig töltötte be a 18. élet
évét. de már magáénak tudhatja Az Év Ifjú Természetfotósa címet három egymást követő évben, és .be
gyűjtötte" a kategória legnagyobb nemzetközi elisme
rését, a WORLD PHOTO világpályázat tavalyi nagydi
ját (Young Wildlife Photographer of the Year 2002)...

séggel. majd Tajti László természetvédelmi őr istápolásával. Az erdészeti iskolával - és Vadász Sándor ta
nár aktív közreműködésével - sikerült megalapoznia
fényképészeti ismereteit és a .magas" technika köze
lébe kerülnie. Ma már egy NIKON 801-es fényképe
zőgéppel és 300-as Nikkor objektívvei dolgozik. melynek a gyújtótávolságát két konverter együttes al
kalmazásával fe) tudja .tuningolni” 840 milliméterre és szinte kizárólag Fuji Velvia diát használ. Szívesen
vetít, diaporámáiban varázslatos áttűnéseket tud
összerakni mintegy 800 képből álló válogatott anya
gából. mely az eddig készült közel ötezer felvétel színe-java A Natura Fotóklub „saját nevelésű" tagja, a
klubkiállításokon kívül máshol is eredményesen szere
pel. Megnyerte a Környezetvédelmi Minisztérium .Élő
örökségünk' pályázatainak első dijait (2001. 2002). a
H a rk á ly o s é s k a k as o s
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HOGYAN ŐRIZZÜK A VADÁSZNYELVET?
Nagy érdeklődéssel olvastam Homonnay
Zsombor zsörtölődését vadásznyelvünk
némely jelensége kapcsán. Nem csak,
mint vadász, de úgy is, mint vadász-újságíró, sőt mint magyar és általános nyelvé
szet szakos tanár. S néha bizony az volt az
érzésem, hogy tanult kollégám nagy elszánással védi vadásznyelvünket - a fejlődés
től. Hadd próbáljam meggyőzni őt s né
hány érdeklődő vadásztársamat az iga
zamról!
Vadászati lőrinczelajosaink örökzöld té
mája a „vadak", melyek tudvalevőleg igaz
Nimród számára nem léteznek, neki csak
„vad" van. Nos. néhai Róth Gyula idején ez
bizonyára megállta a helyét, ma viszont
már nem nevezzük „vadakénak a távoli tá
jak népeit, többek között azért, mert meg
ismertük őket, és közelről már nem is tűn
nek olyan vadnak. A vad egyes számban
is képes többes számot kifejezni, hasonla
tos az afféle anyagnevekhez, mint a víz, a
bor, vagy a krém, melyek többes számban
csak akkor használatosak, ha többféle víz
ről, borról, krémről akarunk beszélni. Az
analógia azonban nem teljesen állja meg a
helyét, hisz az, hogy „sok vadat láttunk" azt
is jelentheti, hogy sokfélét. Aki tud olyan
szövegösszefüggést, mely kizárólagosan
többes számot kíván, szóljon!
A „trófea" ógörög eredetű, jelentése
„győzelmi jelvény", ezért helytelen volna az
élő vad trófeájáról beszélni, véli Homon
nay. s a „trófeás vadat" is nyelvi torzszüle
ménynek nyilvánítja. Nos, először is az
ógörög trófeumok óta eltelt párezer év. A
szó eredeti értelme elhomályosult. Mai tág
jelentését szerzőnk igen helyesen adja
meg: „a vadász által elejtett vad valamely
kipreparált testrésze." Ezt a testrészt per
sze a még élő vad is viseli agancs, szarv,
agyar, netán ecsettoll formájában, amit
nyugodtan nevezhetünk trófeának. Ezt a
nyelvi jelenséget a stilisztika metonímiának
hívja: egy dologra egy másik dolog nevét
használjuk ok-okozati, rész-egész, előz
mény-következmény vagy egyéb érintke
zés miatt. Ugyan mi a kivetnivaló abban,
ha a vadászember egy öreg bak fején nem
csontkinövést, hanem leendő trófeát lát?
(Ha egyébként Homonnay - és mások - ér
velését elfogadnánk, akkor szerintem kö
vetelnünk kellene, hogy falra szerelt emlé
keinket ne nevezhessük többé agancsnak,
szarvnak vagy agyarnak, mert olyanja
csak az élő állatnak van...)
Másfelől ma a trófeának van egy szűkebb értelme is, melyet a Jrófeás vad"
szókapcsolat fejez ki. Mi, magyarok ezzel
a gyűjtőnévvel illetjük a gím. a dám. (a szika). az őz. és a muflon hímjét (vajon a vad
kan is ide sorolandó?), amelyek pontozha
tó. összemérhető trófeát viselnek. Közös
jellemzőjük, hogy ezt szokás kipreparálni,
megőrizni. Össze lehet hasonlítani őket.
sőt bírálatra bemutatni kötelező. No és per
sze zsákmányolásuk lehetőségét méret
szerint el lehet adni. Megkülönböztetett
bérvadászati értékük van, s a nem pénzért
való vadászatban is külön számontartjuk

őket. Éppen ezért a . rekorder biká"-va\
sincs semmi baj. Ez egy olyan sűrített kife
jezés, melynek kifejtett értelme: „egy bika.
amely rekordvárományos agancsot visel".
Az erdei szalonkát tiszteletünk jeléül tró
feás vadnak becézzük. Ez persze finom
csúsztatás, azt fejezi ki. hogy elejtését egy
szarvasbikáéhoz vagy egy őzbakéhoz
mérjük. De senkinek nem jut eszébe ecsettoll-versenyt rendezni, hosszra, szélesség
re, színre, rajzolatra. Kezelhetünk trófea
ként más vadtestrészt is. például a róka
bőrét, vagy a borz koponyáját, a tőkés gá
csér kalap mellé tűzött kunkorodó farktollát, a szajkó szárnytollát vagy egy kitömött
vadlibát. Ezek azonban csak emlékek. Egy
nyest apró péniszcsontját például mulatsá
gos volna győzelmi jelvényként ünnepelni.
Egy „trófeát elejteni" viszont valóban nem
szabad. Mert félő. hogy összetörik...
. A „kilövés'A se ítélném el, különösen
nem utalnám egy letűnt korszak tolvajnyel
véhez, hisz ma a vadászatban mindennél
előbbre került a pénz, a gazdálkodás. Van
ugye egy bizonyos állomány, amelyet igen
is ..hasznosítani" kell, azt kell kilőni belőle,
ami kivaló. Sőt ha túl nagy az állomány, és
el vagyunk maradva a tervvel, akkor bi
zony „term elni" kell. Nem a szó az elítélen
dő, hanem az, amit oly pontosan leír.
(Egyébiránt a nagy Bertóti is használja Ba
kot is lőttem című könyvében, ó , boldog
idők! Csak egyszer érnék én meg egy ter
melési jellegű őzhívást, amikor kötelessé
gem minél több lőhető bak kilövése volna!)
Ugyanilyen vadgazdálkodási alapú kife
jezés a „selejt". Abból a ma is elfogadott
szemléletből alakult ki. hogy egy adott állo
mányban vannak továbbtenyésztésre kívá
natos. és kiselejtezendő egyedek. Ráadá
sul a .,selejtbak, selejt bika" eredeti jelenté
se szintén elhomályosult, a vadászfül nem
hallja pejoratívnak, mára nincsen benne
semmi lekicsinylés, egyszerűen csak egy
kategóriát jelöl. Nyelvi parvenük a „hibás
agancsút" ajánlják helyette. Nem boncol
gatom. ugyan miben hibás az a szegény
agancs, de azt megkérdem: ez mennyivel
kevésbé degradáló? (Amúgy a hibás
agancsú éppúgy sérti az illető szarvas
vagy őz személyiségi jogait, mint a selejt,
ezért az volna a politikailag korrekt, ha egy
gombnyársasra azt mondanánk, hogy
„agancsm éretét illetően kihívásokkal néz
szembe", vagy egy torzra, hogy „eltérő
alakú". Nem is szólva gyilkosról, melyet az
ártatlanság vélelmének megsértése nélkül
legföljebb az „élet kioltására alkalmas fejdíszű"-nek tisztelhetünk.)
A „bublenyák" (bublinyek. bubi stb.)
nem lekezelő, hanem szeretetteljes, sőt
éppenséggel megbocsátó. Ugyanez a
helyzet a lapátcsövw eI is. Hogy világo
sabb legyen, ideírok még két szinonimát:
vén moslékkeverő, öreg lőcs. Egyikben
sincs rossz vélemény, csak humor, öniró
nia. (Nóta benne: utóbbit Satzger Laci bá
csi használja kedves .30.06-osára. Ugyan
ki merné mondani, hogy nem szereti a pus
káját?)

„ Töltény" vagy „lőszer" tökmindegy,
mindkettő magyar szó, az első összetett, a
másik képzett alak. Az én fülemben egyik
hez sem tapad csatazaj, és teljesen egy
formán lövök mindkettővel.
Ha van „gím szarvas", (és szika-, szambár-, rén-, jávor stb. szarvas) akkor ugyan
miért ne lehetne „dámszarvas" is? A „dám
vad" pedig kifejezetten szép szó, még ak
kor is, ha német fordítás. Ugyanúgy, mint a
megtűrt, ám szintén költői „rőtvad", ame
lyet azonban könnyű elhallani lőttvadnak...
(Érdekesség, hogy a régi magyar nyelvben
a gím nőivarú szarvast jelentett: „Elejtették
már a hímet, Üldözik a s z a rv a s -g ím e t.ír
ja maga Arany!) Azt sem értem, miért kel
lene elítélni a „rózsá"-t, csak. mert német
ből vettük át. A „koszorú" mennyivel jobb?
Azt a sírhantra teszik leggyakrabban?
Ha már a szarvasféléknél tartunk, a köze
pes méretűeknél nagy a vita. hogy a kecs
kékkel vagy a szarvasmarhákkal rokonítsuk
őket. Sokan rántanak lángpallost, ha valaki
„dámbak"-ot említ (pedig nem kisebb író
használja, mint Nadler Herbert!). vagy ha
valamelyik észak-amerikai odocoleius nős
tényét sutázza le. Többek között ezek az
apró különbségek adják a stílust.
Vadásznyelvünk az apróvad vadászatá
ra használja az adott faj nevének '-z' kép
zős változatát. így járunk libázni, récézni,
fácánozni, de ezzel szemben nyulászni, és
legföljebb álmainkban foglyászni. Lehet
még „dúvadazni". A rókázás pajkos kétér
telműsége mindig ad egy kis tréfára alkal
mat. de nem illik „bakozni" vagy „disznóz
ni", nem is beszélve a „szarvasozásról"
vagy a „bikázásról", amelyet szerencsére
még sose hallottam. A „sutázás" határeset,
hiszen ez a képző a gyakoriságot sugallja,
a vadászat esetében a több lövést és a
több zsákmányt.
Természetesen lehet szalonkázni is. Ám
a szalonkázás alapvetően különbözik a
többi hasonlóan nevezett vadászati mód
tól. Fácánozni értelemszerűen csak fácán
ra lehet, a libázás elképzelhetetlen liba. a
récézés pedig kacsa nélkül - a szalonkázásnak azonban nem elengedhetetlen föl
tétele a szalonka jelenléte!
A szalonkázáshoz elegendő a csalfa,
vak remény és a lehetőség. Elég egy ígére
tes hely, ahol láttunk (netán lőttünk) már
hosszúcsőrű madarat, s ahová oda lehet
képzelni a húzó szalonkát. Ahol a madarak
elhaló/föléledő kórusába oda tudjuk gon
dolni a cippogást meg a korrogást. ahol a
derengő égbolton ott a hely a kedves ma
dár sziluettjének.
A szalonkázáshoz elegendő az átmele
gedő föld kesernyés avarillata, a korhadó
levelek szürkésbarnába hajló színe, a rü
gyek pattanásig feszült karimája. Elegendő
annak a zsebkendőnyi tócsának a tükre,
melyben egy zsenge tölgyfa koronája bólo
gat.
Persze ez már nem nyelvészet, hanem
varázslat.
Márok Tamás
úgy is. mint képesített nyelvész

S Z Á M O K ÉS Á R A K

MIKOR - Ml - MENNYIÉRT?
Új árjegyzékek jelentek meg, amelyeket
zömében a FeHoVa kiállításon lehetett
gyűjteni, és az árak jövő év február végé
ig érvényesek. Sajnos vadásztársaságok
- egy kivételével - és földtulajdonosi va
dászati jogközösségek árjegyzékeit nem
találtunk. Májusban már érdemes a fácán
naposcsibe, és a 6 hetes fácán valamint
a takarmányárakat is közölni. Igaz. ezeket
csak félhivatalos beszélgetések, ismerőŐZBAK

sökkel való találkozások során, szóbeli
tájékoztatás alapján sikerült összegyűjte
ni. Az árlistánk úgynevezett „tól-ig" árakat
tartalmaz a májusban vadászható vadfa
jokra vonatkozóan. Ezért közöljük az őz
trófea súlyokra, vadkanagyar hosszakra,
stb. érvényes legalacsonyabb és legma
gasabb árakat. Ugyanis a kettő között
annyi a változat, hogy azokat ilyen rövid
ismertetőben lehetetlen volna fölsorolni.

az erdészeti (erdőgazdasági) részvénytársaságoknál
(qrammban)
99-100 gr-ig
100-149
150-199
200-249
(269)
250-299
(270-től is)
300-349
350-399
400-449

Trófeasúly
forintban
ingyenes-17000
12000-20000
17000-30000

Euro
Ftgramm
0
100-180
200-340

Felár
(EURgr)

50-56
105-120

0
0

27000-43000

200-540

130-180

1

30000-70000
58000-120000
100000-210000
183000-370000

600-1125
900-1800
1250-3000
2000-5200

130-245
255-320
480-606
900-1180

2-4
4-6
8-12
12-17

Vadásztársaság
Forint
Ft/gr
19000
19000

0
380

38000
73000
138000
263000

700
1300
2500
3500

Több erdőgazdaság itt befejezi az árjegyzéket, mint például a HM Budapesti Rt. Kaszó Erdőgazdaság Rt
450-499
293000-630000
500 gr-tót
és befejezve 468000-995000!
550 gramm fölött

3100-7200

1500-2030

23-28

438000

5500

5000-10500

2750-3256
4000

25-36
25

713000

6500

Az árak az általános forgalmi adót van
ahol nem. de akad ahol tartalmazzák. Az
árajánlatoknál erre mindig ügyelni és ér
deklődni kell. A súlyokat kiskoponyás un.
fizető súllyal kell érteni.
A legolcsóbb árakat az Észak-Magyar
országi Erdőgazdaság Rt., (pl. 300 gr-os
őzbak elejtési díja: 58 000. Ft) míg a leg
magasabbakat a Nyírerdő Rt. tette közzé!
(Pl.: 300 gramm 70 OOO.-Ft) Érdekesség,
hogy éppen a Nyírerdő Rt-nél 99 gr-ig in
gyenes az őzbak elejtése, és öt erdőgaz
daság (Pl.: Nyírségi) 250 sőt 299 gramm
ig nem állapít meg grammonkénti felárat.
A fenti árakat összehasonlítva a tavalyi ár
jegyzékekkel. megállapítottuk, hogy az

árak - ha nem is nagy mértékben - de
növekedtek, különösen a 400 grammtól
felfelé. Az őzbak sebzési díja, mindenütt
a kísérő vadász által becsült agancssúly
ötven százalékának az összege.
Az árjegyzékeket a SEFAG-. HM Buda
pesti Erdőgazdaság-, BEFAG-. Kaszó-.
Vértesi-. Délalföldi-, Gemenc-. Gyulaj-,
Északerdő-, Nyírerdő-. Pilisi Parkerdő Rték forintban, míg a VERGA-. Zalaerdő-.
Nyírerdő-. Egererdő-, Lábod Rt.-k euró
bán adták meg. Más vadászatszervező
irodától nem találtunk árjegyzéket. Egy
vadásztársasági a Lajosmizse-Aranyhomok Vadásztársaság őzbak árlistáját is
merhettük meg.

Vaddisznó (vadkan, süldő, malac) árak az erdészeti (erdőgazdasági) részvénytársaságoknál.

VADKAN
egyéni vadászaton:
agyarhossz
forint
(centim éterben)
10 vagy 12 cm alatt
2 5 0 0 0 -7 0 0 0 0
1 2 -1 4 (1 4 .9 5 )
30000-100000
14-16
6 0 0 0 0 -150000(!)
1 6 -1 8 (1 9 )
75000-240000
1 8 -2 0 (2 1 )
18000-375000
2 0 -2 2
270000-560000
Legtöbb árjegyzék itt befejeződik
22 cm-től
410000-800000!
24
1100000 HM Bpesti
Erdőgazdaság

Ft/mm

euro

felár
(euro/m m )

1000-1500
1400-2500
2500-4500
2500-6750
4500-10000
6000-12000

20 0 -2 60
31 0 -4 40
44 0 -5 10
600-830
700-1260
1000-1790

0
6.5 -1 0
10-18
2 1 -2 3
25 -2 7
28-41

10000-15000
20000

1500-2490

41 -4 6

SÜLDŐ (20 kilótól, 49 kilóig, zsigerelve)
lelövési díjak: 15 000-30 000;
euróbán: 90-130
sebzési díjak: 7500-15000.
euróbán: 50-60. vagy nem számítanak
fel. vagy a lelövési ár fele
MALAC (zsigerelve, 20 kilóig)
lelövési díjak: 6000-15000,
euróbán: 50-60
sebzési díjak: 3000-10000, euróbán: 25
Legtöbb helyen május 1-től augusztus
10-15-e közötti időben vaddisznó süldő,
esetleg malac, június 1-től pedig a koca
elejtésére, vadkárelhárító vadászaton 2030 százalék engedményt adnak. Talál
koztunk úgynevezett törzsvendég ked
vezménnyel is.
Vaddisznóbőr nyers- sózott állapotban:
1500-tól 10 000 forint között vihető el.
FÁCÁNÁRAK: Érdeklődésünkre nem
könnyen adták meg a még .titokban tar
tott" árakat. Ezek szerint a naposcsibe
220-240. a hathetes 550-600 forint, a fel
nőtt’ vadászfácán 1600-1800 forint. Az
árakban nincs benne az ÁFA, és a szállí
tás költsége. Mindkét összeg megállapo
dás tárgya, azaz ÁFA- val vagy AFA nél
kül értendő és a szállítást az eladó vagy
a vevő állja. Viszont az is igaz, hogy eze
ket az árakat, a csibét és a hathetes fácá
nokat értékesítők emelni, míg a felnőtté
tovább nevelők a csibe és hathetes árát
is csökkenteni szeretnék. Tudjuk, hogy a
naposcsibét 200.-, esetleg 195 -re. míg a
hathetest 500 forint alá akarják leszoríta
ni. Ugyanakkor a nagy nevelők is adnak
el hathetes fácánt, ekkor pedig maga
sabb áron szeretnék értékesíteni.
A TÁP ÉS TAKARMÁNY ÁRAK:
fácán indítótáp (3-4 hetes korig):
7580.- Ft/q+ ÁFA.
fácán nevelőtáp (8 hetes korig):
6680.- Ft/q+ÁFA.
fácán kondicionáló táp (15-21 hetes kor):
5510.- F/q +ÁFA,
fácán tojótáp: 5840 - Ft/q+ ÁFA
Napraforgó 20- Ft/kg,
szemes búza (8 hetes kortól 14 hetes
korig) 5000.- Ft/q,
szemes keverék (15-20 hetes kor):
19-21.- Ft/kg.
Szerettünk volna a napszámbérekről is
írni, ami a nevelést végzőknél fontos té
nyező, de ez országrészenként rendkí
vül változó és attól is függ. hogy állandó
személyzet végzi a munkát, esetleg egy
családról, vagy netán erre a munkára
időszakos, alkalmi munkavállalóról van
szó.
Dr. Balázs István
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Vadászetikett

K
700,-

3.500A nagyvad találatjelzése videókazetta
A természet közelről videókazetta
2.300.Élőhelvteilesztés és vadqondozás apróvadas vadász
területen (vadaazdálkodás I.) 'videókazetta
3.800.Élőhelvteilesztés és vadaondozás naovvadas vadász
területen (vadgazdálkodás II.) videókazetta
3.500Amit a nagyvadról tudni illik (videókazetta)
3.500,2.800,A vadászat gyakorlata videókazetta
Ambrózy Árpád: Egy vadászijász kalandozásai
a Kárpátoktól Kanadáig
1.600Amit a fegyverismereti vizsgáról tudni ke*
1.100Állami vadászvizsga tesztkérdései
3.000,Balogh Gábor; Véges vadászmezők
450Barassó Péter: Monostori vadászemlékek
2.000Bán István: Harc az elemekkel
2200,Bán István: Szarvasbőgés
1000,Bán István: Vadóc vakációk
1.200Bársony István: Csend
2.100Békés Sándor: A természet bűvöletében
1.590,Békés Sándor: Imádkoznak a fák
1.940Beregszászi György: Pernye
1400.Beregszászi György: Hamu alatt
1.400.Beregszászi-Csöre-Motesiky: A vadászat árnyoldalai 600,Bernd Kiewer: A csúlkós vad utánkeresése
1.480.Bertóti István: Bakot is lőttem
2.500.Bíró Andor-Szinák János: Az ezerarcú
német juhászkutya
2.200Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve
2.800,Bíró Andor: Régi magyar kutyafajták
3.500,Bőhm István: A hannoveri véreb
1.480.Czáka Sarolta: Cserepes dísznövények
1.900Cséplő József: Aranykard
950,1.600,Cséplő József: Hajnaltól késő estig
Csőre-Homonnay-K neféli: Vadászati lexikon
7.500,Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati Bibliográfia
750.Dr. Balázs István Szövetkezeti erdőgazdákodás
és társult erdőgazdálkodás formája
1.000Dr. Cári Tabel: A mndenes vadászkutya
2240.Dr. Faragó Sándor: Vadászati állattan
4.800Dr. Fábián Gyula: Wildhegerek ivadéka,
válogatás Storcz Mátyás magyar királyi
vadászati tiszt írásaiból
2.700,Dr. Koncz István: Libagödör
1.500Dr. Márton Imre: Ki a Duna vizét itta
2.200.Dr Montagh András: Négy földrészen vadásztam
1.850.Dr. Montagh András: Sikeres sórétlóvés
1.200.Dr. Szerb Imre: Együtt vadászni
1.000.Dr. Végh Endre: Murphy és a beteg vadász ÚJ!
1.970,Dr. Végh Endre: Tubák, bátyó és a többiek
2.100Dúcz László: Harmatcseppek
1.200,Dúcz László: Csillagfényben
1.500,EvamcsBéia: Kittenberger
300.Evamcs Béla: Az út végén
1.000.Faragó István: Kápolna a hegytetőn
590.Faragó Sándor: Vadászati állattan
4.800,Farkas Zoltán: Bográcsszéli történetek
1.970,Feteóeóri Nagy Gyula: Egy dudás két országban
2-200,Ferenczy Ferenc: Magaslesek holdfényben
1.400-

Földi László: Végtisztesség
Frederich C. Setous: Természetrap megfigyelések
Afrikában
Födél Lajos: Búkkaljai ösvényeken
Fülőp Gyula: A vadász és a nők
Galántai Médós-Tóth Imre: Dísznövény zsebkónyv
(Hová. mit átessünk’ )
Gánti Tbor: A remetesüldó
Gyenes István: Öröklés
Gyenes István: Megszállottan
Gyenes István: A természet és én 5. kötet
Gyímesi György: Bedrótozott Afrika
Hangay György: Kuszkusz kókusszal
Hangay György: Ahol még kék az ég
Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt
Hangay György: A kacagó koponyák földjén
Haraszthy László: Magyarország madarai
Heltay István: Vadásziskola
Holler László: Rajzok, írások (vadászelbeszélések
kézzel írva, saját grafikával)
Horváth Zsuzsa: Virágkötészet
ifj. Losonczi Miklós: Piisi vadásznapló
Ignácz Magdolna-Berdár Béla: Négyszemközt
a természettel
Kácsl szakácsok receptjei
Kászoni Zoltán: Hal és horgászat Erdélyben
Kászoni Zoltán: Az a medvés. pisztrángos
csodás Erdély
KÓD-EX
Kopa János: Magyar vadászati szóésszokásgyűjtemény
Kovács Dénes: Vadászfegyverekről
nem csak vadászoknak
Kovács György-Heltay István: A mezei nyúl
Kovács László: Puskák és töltények
Kovács László: Tucatnyi töltény
Kovács László: Tóltényportrék
Kovács László: Puskák és vadászok
Kovács László: Skandináv vadászhumor
Kovács László: Amikor kevés a töltény
Kovács László: Tizenhárom töltény
Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia
Krizsán László: A szabad természet fia
Lakatos Károly: Természeti és vadászképek
Lakatos Károly: Az erdei szalonka és vadászata
Lakatos Károly: Vadászhit, A császármadár
és vadászata
Lanszki József: A korszerű prémesállat-tenyésztés
gyakorlata
Lovász Sándor: A vadászat lázában. GeKács
Mélypatakiné Rottenstein Gertrud: Kutyatartók
és -tenyésztők kézkönyve
Merán Fülőp: Vadászemlékek, gondolatok
Mess Béla: Apróvadra is vadásztam
Mess Béla: Vadászszemmel ót földrészen
Mess Béla: Erdőzúgás, olykor puskalövéssel
Mess Béla: Naplemente
Mészáros Kálmán: Abesszna a vadászok paradicsoma
Michael Maés: Vadászterületek a nagyvilágban

2200.3.100.2.200.2.500,2.500,450.3503501.2001.600,1.700.1.600.1.800,2.400,5.800,7.188.2.500,737.300.5.800,5002.500.2.3502.500,1.4803.500,1.7901.2001.1009001.000700,1.800,90059001.400,2.1003.000,2.400,2.125750.1.9002.500,1.1001.4001.6001.600,1400.4.500,-

Millenniumi Vadászati Bizottság: Száz év,
száz vadász
4.000,Molnár László-Molesiky Árpád: Gróf Forgách Károly
élete és családjának története
1200700Motesiky Árpád Emlékezés Stróbl Alajosra
Motesiky Árpád: Felvidéki vadászörökség
1.100,Motesiky Árpád: Lévától Nagymarosig
1.400Mustang Kft.: Lókótők, vábgatás a magyar irodalom
lovas témájú írásaiból
1300.2.500,Nadler Herbert: A keleti és déli Kárpátokban
Nagy Domonkos Imre-Nagyné Lendvay Gabriella:
Vadászatok és vadételek
1.400Nagy László: Természetbarát zsebkalauz
600.Nemeskéri Kiss Géza: Vadludak
900,Nemeskéri Kiss Sándor: Egyszer volt
2.500Nemzetközi Vadászijász Oktatási Program
1.100.Oláh Zottárv-Oláh Armand: Hajnalok és akonyok
2.500Pál Endre: Mozaikok vadászéletemből
2.200Pál Endre: Egy lövéssel kettő
1.400967.Pele Jánosné: Fózőiskola
Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kíséri
2.200.Roháty Gábor-Mészáros Gabnell: Borkalauz 2002
1.935Schell József: Megint ősz lesz
4 60 0 Schmidt Egon: Kócsagok birodalma
1.800Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői
2.200,Schmidt Egon: Védjük madarainkat
1.190,Sinapius János: Kis vadászerdő
1200.Sugár László: Vadbetegségek
3.200,Studinka László: Minden nap vadász nap
2.500Sterbetz István: Őszi tücsök hangol
1.870,Bicsérdy-Egri-Sugár: Vadbetegségek
3.200Szabó József: Tallián Emil a világutazó vadász
2.500,Szabó Péter: Különös vadászat
a kotorékozás gyakorlata
1.400,Tálosi István: ótven vadász emlékeiből 8
1.900Thurn-Rumbach István: Erdélyi szarvasok
és medvék nyomában
2.600,Ugray Tamás: Kosokra vadászva a selyemút végén
2.500Vadász-Zene CD
2.500,Vérebkrónika
6.500,Vérebkrónika számozott
7.500,Videcz Ferenc: Tanítványok
2.400Vojnits András: Afrikai levelek
2500.Vuray György-Rácz Fodor Gábor-Szabó Zoltán:
A magyar vadászirodalom képeskönyve
5.400.Wentzety Dénes: Elmegyek a lombhullással
1.000.Wentzely Dénes: Erdősirató
800Wentzety Dénes: Erdőzúgás
1.000Wentzely Dénes: Versek akonyati fényben
600Wentzely Dénes: Üzen az erdő
550Wentzely Dénes: Erdőzsongás
850Wilhelm Kuhnert: Modelljeim földjén
3.500Zentai Béla: Vadászfegyverek és lőszerek
2.500Zöldág László: A kutya tenyésztése
és egészségvédelme
4 200Zsamovitzky Árpád: A sporthorgászat
1.500,vagy halászás horoggal
Zsindely Ferenc: Isten szabad ege alatt
2.500Zsirai László: ötven vadász 10. kötet
2.400-

A könyvek utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén, 1038 Budapest, Hegesztő u. 4. telefon: 242-00-42
vagy e-mail-ban: vke@vadaszlap.hu Elek Ferencnénel

A z e tik u s v a d á s z a té rt!
S z ín v o n a la s v a d á s z r e n d e z v é n y e k k e d v e lt
p r o g r a m ja m e g r e n d e lh e t ő !

\ j v Vadászházban,a Balaton közelében, a som ogyi
dom bságban, erdő közepén, szabadidő
eltöltésére lehetőséget kínálunk egész évben.
Kitűnő konyha, bográcsos ételek, sültek, flekkenek. büfé.

LÉ Z E R E S LÖ V É S ZE T
K ipróbálható: ÉRV A lövészklub
B udafok, P a nnónia u. 1-3.

I-.rdrklfclni:
0 6 /3 0 48K-4270

Nagyvadra vadászati lehetőség biztosított.
érdeklődni a 06 85/710-559 vjg y * 06 3 0 / 3 8 5 - 1 3 2 5 ^ ^ ^
telefonj* im o n le h e t

R E L A X Á C I Ó S S T Ú D IÓ
"N Y U G A L O M L IG E T "
E g y s z e rre sz é p sé g és egészség!
i n fm s ta u n a * ko zm etik a * g ra fológia*
nnutsziizs (thai, si'éíl,gyógy) * te s lke zflé srk *
m a n ikű r, /tn iik ú r

C ímünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/c.
Tel.: 321-0538, 06 20 9267 139

A P R O H IR D E T E S

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Fi, minden további szó
100-100 Ft ♦ 25 % áfa. A hirdetéseket
levélben, faxon, e-mailen vagy szemé
lyesen, minden hónap 10-éig szíves
kedjenek leadni. A Vadászati Kulturá
lis Egyesület tagjainak a nem keres
kedelmi jellegű apróhirdetések egy
megjelentetése ingyenes.

Eladó: Zastava 223 Rém. golyós fegyver.
6x42 távcsővel. Érdeklődni: 06/20/982-5206
Browning Gold 2076-os félautomata söré
tes vadászfegyver eladó, nagyon jó állapot
ban. Irányár: 220.000.- Ft. Telefon:
06/30/9920-249.
Különleges, újszerű állapotú fegyverek
gyűjtőtől! Golyós fegyverek: ENFIELD
303.Britisch. Spanyol 9x21 Bergmann. Spa
nyol m98 / 308 Winchester, Mossm Nagant
7.62-es. ZKM-611 22.Win.Mag félautomata.
RHÖNER Mienőcsövű 22-es sörétes fegy
ver: FÉG bock 12-es 0.4/0.7 choke. egyravaszos. sorrendváltós légfegyverek: Diana
kai 5,5 oldalkaros. Walther kai 4.5 oldalkaros.
Weinrauch kai 4.5 billenőcsövű, vadász. Weinrauch kai 4.5 sport. Femwerkbau kai 4,5
sport oldalkaros Ár 40.000 és 100.000 fo
rint között. Telefon: 06-1/258-1360.

Zerf von dér Zista. import kan. a legjobb
munkaeredményeket felmutató osztrák ken
nelből. ÖTV. KV I. dijas. 2002 kitűnő II. fiatal
kan a Dunafóldvári Tenyészszemlén Mindkét
kutya aktivan vadászik és displasiamentes.
Érdeklődni: 06/30/916-8415.
A Hunnia Vadgazdálkodási K ft apróvadnevelésben és vadásztatásban jártas 1-1 fő
vadőrt keres Somogy és Nógrád megyei
vadászterületeire Érdeklődni: Nagy Zsolt
nál a 06/30/2350-903 telefonszámon lehet
A Dunafóldvári V I apróvadas területére hiva
tásos vadászt felvesz legalább B kategóriás jo
gosítvánnyal. Érdeklődni a 06/30/94-06-711 és
a 06/30/94-81-891-es telefonszámokon lehet
Trófeatáblák nagy választékban, készítőtől
Hazai, afrikai, hal. stb. Kérésére termékismerte
tőt kCktók. Fűa Gábor faszobrász Tel/fax. 31892-50, Telephely. 1116 Budapest. Talpas u. 4.
Az állami vadászvizsga kidolgozott (50
db) szóbeli tétele (350 kérdés) megrendel
hető a 06/75/313-271 vagy 06/20/333-2834-es telefonszámon

Eladó egy 10 kilogrammos gímbika
agancs, nagykoponyás és egy. 5 kilo
gramm feletti dámlapát. igényesnek! Érdek
lődni: 06/20/3141-741.
Ha a vadászatban, vadgazdálkodásban,
vadászatra jogosítottak, földtulajdonosi- va
dászati közösségek, közös képviselők ügyei
ben, tervezésben, pályázatok készítésében,
stb. szakértőre van szüksége, áltok rendel
kezésére. hívjon: 06/30/492-89-62.
Vadászkönyvet tavasszal is! A Diana Vadász-Horgász Antikvárium ingyenes árjegy
zéket küld! - 6900 Makó. Zrínyi u. 34. Tele
fonszám: 06/62/211-561.
Vadkárelhárító vadászatokra várjuk az ér
deklődő vadászok jelentkezéseit A vad
disznó elejtése ingyenes, fizetni csak a
részvételi díjért, a szállásért, valamint a te
repjáró használatáért kell. Telefon:
06/30/370-9476.

Kínálatunk:
Ép tollazatú 6 hetes előnevelt fácán
550,- Ft/db

Rövidszőrű magyar vizsla kiskutyák el
adók. előjegyezhetők. Többszörösen győz
tes. aktívan vadászó szülőpártól. Érdeklőd
ni: 06/36/341-683:06/30/465-23-27.

22 hetes kifejlett vadászfácán
1.600,-Ft/db

Weimari vizslák eladók, telefonszám:
06/30/4836371.
Az ország legeredményesebb " unka- és
küllemgyőztes kanjától HGCH GYÓRÚJFALVI DtNI-től magyar vizslakölykök kaphatók,
előjegyeztethetők. Mkola Géza: 06/96/339157 vagy 06/20/385-7479. Győrújfalu

Fizetési és szállítási feltételek
megegyezés szerint.

Vadászó, diszpláziamentes szülőktől, rövidszőrú. magyar vizslakölykök eladók Tele
fon: 06/20/362-1961 vagy 06/96/329-755
Fox- és jagdterrier kölyök és felnőtt, beva
dászott kutyák munkavizsgás, verseny
győztes szülőktől eladók Kovács Zsolt, hi
vatásos vadász. 06/30/956-88-56.
Júniusi elvitellel rövidszórű németvizsla
kiskutyák eladók Anya: HCH Alma. 2x CA
CIB. ÓTV. M W I. díjas. IKPII. dijas kutya. Ne
hezített vércsapa verseny I. helyezés. Apa.

A KisitUhsáíji VJ.
ózóatyadászatta
ja vadászó# jcéentfozésást.
éfd^iödni:
N a g y L á szió v a d á s iw s te tH e é

06-30/366-8121

Egyesületi zászlók és kitűzők készítése rö
vid határidővel. Telefonszám: 315-1102.

Vén Palócföld KFT.

Kitűnő kúllemű és munkateljesítményű
szálkás szőrű tacskók előjegyezhetők a Vön
Alltenburger kernelből Marosmenti-Rudifogó Miku Soma 2 x HPJ fiatal klubgyőztes. 2
x R. CAC, 5 x CAC. 2x CACIB, 2 x HFGY
BOB D.K. Európa Kupa győztes, tenyész
tésre javasolt kannal fedeztetünk. Telefon:
Szarka: 06/30/9619-481.
Vadászkutyák képzése (fegyelmi, vadá
szati. társasági) képességvizsgára, vadá
szati alkalmassági vizsgára és munkavizs
gára való felkészítése1Képzés formája pan
ziós jellegű, ideje a tulajdonossal egyeztet
ve Baranyi Szabolcs 06/30/9965-198.

Somogy megyében 35 hektár legelő, erdő,
mellette élő vízfolyás és halastó, vadászati
jog lehetőséggel eladó Villany és víz van.
Lovas turizmus kialakítására kiválóan alkal
mas. Telefonszám: 06/30/243-89-20.

Érdeklődni:
06/30-3965-043
info@palocfold.hu
www.palocfold.hu
GÍMSZARVAS, DÁM ÉS VADDISZNÓ
VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK
A GYULAJ RT. VADÁSZTERÜLETEIN
Jelentkezés a 74-573-949 és a
30-9470-898
telefonszámokon

Ha gondja van, hívjon szakértőt:
06/30/397-56-71.

Üregi nyúl újratelepítését, állományfej
lesztését szakmai tanácsadással vállalom
üregi nyúlra bevadászott vadászgörények
eladók'
Telefonszám:
06/75/31106/30/85-51-828.
Eladó érdi vadásztársasági tagság bérki
lövő csapatban. Havi 2 program, nagyvad,
apróvad. Telefonszám: 06/30/91 -22-955.

Automata és kézi korongdobók, könnyű,
hordozható magaslesek., befogó csap
dák. puska belövő állvány, hazai áron.
két év garanciával az INTERMAS Kft-től.
Helyszíni verseny rendezése automata
gépekkel, lőtér tervezés, kivitelezés.

Yyminiermas,!.n.!.hu

Fax: 06/66/450-538. Tel: 06/20/945-0764

Fegyverjavítás:
Minden típusú lőfegyver javítása,
felújítása, agyazása. céltávcső
szerelése, vizsgáztatása.
Régi fegyverek restaurálása.
Nagy Ferenc fegyvermüves.
4034 Debrecen. Tengerész u. 4
telefon: 06/52/423-176.

NIVA (1,7 ) TATA (1.9.TDI) GAZella
(2.2.TD.) megbízható, olcsó,
új terepjárók teljes típusválasztékát
kínáljuk! Kedvező árakkal
és hitelekkel, várjuk önt
márkakereskedésünkben!
VERDA Kkt. KALOCSA
Cím: Katocsa-Dunapataj között
az 51-es főút mellett. Kisfoktő 1/a.
Telefonszám: 06/30/9583-326,
06/78/463-862.

Csontfaragások

• fűszertartók

(

• nyakkendők
• gom bok

• kitűzök
• faliképek

^

Aganct& ól
, i
ké szü lt dísztárgyak
az On kíván s/iga szerint.

Wagner Kúlmáo Ágfalva, Határőr u. 7.
Tel: 9 9 /3 3 0 - 3 9 8 , 2 0 /8 0 4 -5 5 9 8

A ÍHUNTING FARM
^NAMIBIA/OT JIVARONGO
5 rupov Nanibui vjdávzat 5 vadra (2400 Eoroj!
K érje árlistánkat!
M iié C sab a: 06-70-381-2432
Tel.: 06-23-501-561, Fax; 06-23-501-569

MIZSEVAD Kft.
6050 Lajosm izse,
C e g lé d i ú t 64.
Tel/Fax.: 76/356-983
M o b il: 30/9381-821
E m il: ce rv id a e @ a x e le ro .h u
T evé ken ys ég i k ör:

Telefon (36-83) 348 036. 348-037

F ácá n n ev elé s, elő n e ve lt é s felnőtt fácán

-

H-8314 Vonyarcvashegy. Arany J u 9
ÁRAJÁNLAT

exp ort és b e lfö ld i forgalm azás
HOTEL UOO-ban a 2003-as Mezonban
-

V ad d iszn óten y észtés

1 hetes üdülés 7 éjszaka (szombattól-szom batig)

-

É lo v a d kereskedelem

2ágyw

-

M a g y ar szürke m arha tenyés

8 500 FVnap (2 tő)
600 FUnap (4 tó)
750

81 200 FVY*rt (4fö)

• V'
nnicici loniii

IÉ S B ÍS T
EÖRDÖGH ÉS TÁRSA KFT.
8624 BALATONSZÁRSZÓ,
SZÓLÁDI ÚT 1/9.
TEL.: 06-70/310-2923
06-70/290-2978
KISKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ
VADÁSZBOLTOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUKI

írem várja
A SléHÓ
A Balatontd 200 meterre fekszik |d Wsceiet es
A kornyék számtalan kirándulási lehetőséget kin
Hevi2i loftjrdó
Sportolási lehetőségek:
Tenisz - Szörfözés - Viamdor - Sírand rcpíabda - Lovaglás - Spcrtkveszet - Asztabteroz
KEDVEZMÉNYEINK. SZO LG ÁLTATÁSAINK:
• 4 éves korig m rxle n ingyenes,
• 4-12 éves kong 20 százalék kedvezményt adunk a ráeső részből
Előzetes egyeztetés után vadászati lehetőséget biztosítunk
a szálloda autóbuszán ingyen szállítjuk vendégeinket,
a h é v íz i
állunk rendelkezésre 100-120 szeméty részére

i

—

.................
ELLÁTÁS

• büféasztalos reggeli
• három f o gáso s vacsora (leves, főétkezés, sfltem ésy

• a*szc6ak érkézéikor 14 Mától távozáskor 10 óráig
afcak re*de kezesre

Sif

Jelentkezni lehet: a HOTEL számain
illetve a 06 30 947-0649-es mobiltelefonon.

H U N G A R O W IL D
II-290Ö K om árom , Igm ándi út 63.
Tel/fax: 00-36-34/540-302
e -m a íl hunwildto axclero.hu I

ÚJ LAND C R U IS E R , R A V -4 ÉS H IL U X MODELLEK
HA ÖN AZ AUTÓ GÖBÖLÖS-NÉL VÁSÁROLJA MEG
TOYOTÁJÁT, ÚGY EGY ÉVRE SZÓLÓ NAGYVAD
VADÁSZATI LEHETŐSÉGET ADUNK ÚJ AUTÓJA MELLÉ
AJÁNDÉKBA A VÉRTESBEN. A RÉSZLETEKRŐL ÉR
DEKLŐDJÖN SZALONJAINKBAN VAGY TELEFONON
Bemutatóterem és márkaszerviz:
2800 Tatabánya, Környei út 33.
Tel.: 34/5 12-870, fa x :-878.
2900 Komárom, Igmándi út 63.
Tel.: 34/540-303

STE E LV E N T
CSAVAR ÉS HÚZOTTÁRÚ RT.
3527 MISKOLC, BESENYŐI ÚT 8.
TEL./FAX: 06/46/412-960, 411-208, 324-748.
INTERNET: www.steelvent.hu E-mail: info@steelvent.hu

IRÁNYTŰ

A VADÁSZAT
3. RÉSZ
A külföldi vadászatokra ugyanaz érvé
nyes, mint az itthoniakra. A fő szabály,
hogy nincs szabály, mert minden vadá
szattal tö ltött nap és minden vadászat
más és más élményekkel gazdagít ben
nünket. Örülünk a sikereknek, bosszanta
nak a kudarcok, de mindenből tanulha
tunk, s néha a balfogásainkra, egy-egy
rossz döntésünkre jobban emlékezünk,
mint az ölünkbe hullott, könnyű sikerre.
Sorozatunkban most a vadászat praktikái
ra koncentrálunk, rovatvezetőnk Hídvégi
Béla segítségével ... és mint eddig tettük,
most is kérjük és várjuk Olvasóink kérdé
seit, hozzászólásait, javaslatait.

A harmadik tanács: ellenőrizzük le a fel
szerelésünket. lőjük be a fegyverünket és be
széljük meg a vadászat tervezett programját.
Ilyenkor mondhatjuk el, hogy melyik vadfaj
elejtésének szánunk prioritást - elsőbbséget
- de jelezzük a rugalmasságunkat is, ha ne
tán valamilyen helyi, máshol nem található
vaddal, különlegesebb ..trófeával” akadnánk
össze.
Természetesen azt tudomásul kell ven
nünk. a vadászathoz szerencse is kell. még a
farm-vadászaton sem garantálhatják, hogy
minden vadász minden lövésével kapitális
vagy különleges vadat fog elejteni, de a lehe
tőségek felmérésére nem árt már az indulás
előtt időt és energiát áldozni.
Ha mindezen túlvagyunk, másnap kezdőd
het a vadászat... és az egyszerűség kedvé
ért - híven sorozatunk eddigi témáihoz - ma
radjunk Afrikában.
Általában egy 7 napos szafarin - Namíbiá
ban. Dél-Afrikában - van esélyünk 6-7 anti
lopféle elejtésére. A hosszabb és klasszikus
szafarikon - Tanzániában. Zimbabwében.
Botswanában, Zambiában - már 10-20 anti
lop-féle vad elejtésére számíthatunk, ami kö
zött már lehet egy-egy .macska", azaz egy
leopárd vagy egy oroszlán és egy elefántva
dászat is. Tanzániában a 21 napos szafarin
akár 3-4 jó bivalyt is terítékre hozhatunk az
antilopok elejtésén túl.
A klasszikus - 21-28 napos - szafarikon
már minden vadra lehet vadászni, amit az
adott ország vadászterületén kínálnak, itt ar
ra kell figyelni, hogy az értékesebb vagy rit
kább vadfajok ne maradjanak le a palettáról.
Az pedig kimondottan ízlés kérdése, hogy
valaki a nagy vagy a kis antilopok mellett
dönt... mindkettőnek megvan a nehézsége
és az izgalma
Rovatvezetőnk véleménye szerint, általá
bán érdemes kitartani a prioritásaink mellei:
még akkor is. ha nagy a kisértés és „útköz
ben” .olyan^vádd^! találka jnW ,arnií, rtfeg

ÁLTALÁNOS JAVASLATOK
Tételezzünk fel egy idális helyzetet. A zse
bünkben van minden elejtésre tervezett vad
licence és azok a CITES engedélyek, ame
lyek nélkül az adott országban nem vadász
hatunk, illetőleg az elejtett vad trófeáit nem
hozhatjuk át a magyar határon.
Tételezzük fel továbbá, hogy amennyire
csak lehetséges volt, fölkészültünk a külföldi
vadászatra. Nagyjából ismerjük az országot, a
vadállományát, tudjuk, hogy mit szeretnénk el
ejteni. legalább elméletben tisztában vagyunk
a különböző vadfajok trófeáinak nagyságával,
különbséget tudunk tenni a hím és a nőivarú
egyedek között, sőt azt is tudjuk, hová céloz
zunk. hogy egyetlen lövésünk is halálos legyen.
Tételezzük fel. hogy nem csak elméletileg,
fizikailag is felkészültünk a vadászatra,
egészségesek vagyunk, s ha kell, tudunk
gyalogolni, lovagolni, evezni... attól függően,
hogy az adott vadra, az adott országban mi
lyen vadászati móddal érhetünk el sikert.
Tételezzük fel továbbá, hogy a felszerelé
sünk is tökéletes, ruhatárunk az évszakhoz
és az éghajlathoz alkalmazkodik, merthogy
tudtuk, mire kell számítanunk.
Tételezzük fel. hogy szerencsésen megér
keztünk a vadászat színhelyére és velünk "

együtt megérkezett mindhárom csomagunk
is. sőt a fegyverünkkel, töltényeinkkel sem
volt gond a vámosoknál, határőröknél.
Tehát itt vagyunk a célegyenesben, a va
dászterületen ... mondjuk egy afrikai farmon
vagy vadásztáborban, ahol 7 napos. 14-16
napos vagy 21-28 napos vadászaton vehe
tünk részt, attól függően, hogy mire adtunk
előleget, mennyit fizettünk be a vadászatszervező irodánál.
Az első tanács: próbáljuk jól érezni ma
gunkat. lazítsunk ... hiszen álmaink, vágya
ink, elképzeléseink megvalósulásának kapu
jában állunk.
A második tanács: ismerkedjünk meg a
ránk várakozó hivatásos vadásszal, a sze
mélyzettel, alakítsunk ki velük kellemes kap
csolatot .. ne szégyeljük a kérdéseinket, pró
báljunk meg mindenről és mindenkiről - tá
jékozódni r/nert csak így válhatunk szá
part

sfűpk és lőheta az erécirftó-
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nyét és nem kerülünk a csupán lövöldöző „siszerek" táborába. Persze ez nem jelenti azt,
ha mondjuk egy közepes bivalyt üldözünk és
összefutunk egy kapitális kuduval. akkor le
gyintünk a kudura és folytatjuk a bivaly vadá
szatát. Hagyjuk ilyenkor győzni a józan pa
raszti észt és válasszuk a közepes bivaly he
lyett a jó szarvú kudut.
Vissza kell mennem Zambiába, hogy lő
jek egy Crawshay Defessa vizibakot - meséli
Hídvégi Béla - mert amikor ott vadásztam,
nem tudtam, hogy ez a fajta csak ott zsákmá
nyolható. Már lőttem két vizibakot. minek ez a
harmadik - gondoltam - és csak utána jöt
tem rá. ha azt akarom, hogy a vizibak „so
rom" teljes legyen, egy Crawshay vizibakot
is lőnöm kell. Ezért fontos és ezért javasolom,
hogy a helyi specialitásokat időben ismerjük
meg és a szafari során ezeket ne hagyjuk ki.
Ugyancsak rovatvezetőnk tanácsa, hogy a
kezdő afrikánus vadászoknak nem ajánlja az
oroszlán és a leopárd vadászatát, mert ezek
sok időt igényelnek és közben nem lehet an
tilopfélékre vadászni. Merthogy legalább há
rom-négy helyen vannak elhelyezve a csali
ként meglőtt vadak, amelyeket naponta el
lenőrizni kell. járt-e ott a várva várt nagy
macska. A leopárdra délutántól hajnalig, az
oroszlánra inkább a hajnali-reggeli órákban
vadásznak ... és ha kimarad a napi ellenőr
zés. egészen biztos, hogy akkor jár arra a le
opárd vagy az oroszlán. így jártak a tavaly el
hunyt. neves afrikai hivatásos vadásszal Magyar Jóskával - Tanzániában, egy héten
keresztül várták a hatalmas lábnyomú leo
párdot, egyetlen estét kihagytak ... a leopárd
a csalit megette és hetekig nem jött arrafelé.

EGY NAP A TÁBORBAN
Mielőtt a vad konkrét meglövésére rátérnénk,
időzzünk el egy kicsit a vadásztáborban. A
farm-vadászatokon ezek persze nem tábort,
sokkal inkább minden igényt kielégítő szállo
dát jelentenek.
A klasszikus szafarik táborhelyét a vadá
szat színhelyéhez közel jelölik ki és ezek va
lóban sátrakból, vagy ilyen-olyan ideiglene
sen összeeszkábált „épületekből" állnak. Ál
talában a vadásztatók igyekeznek az euró

pai-amerikai igényeknek megfelelni, hogy le
hessen fürdeni, az árnyékban napközben is
aludni, asztalnál enni és - ami nem utolsó
szempont - hütött italt fogyasztani. A vadá
szat innen indul hajnalban, még sötétben ...
és ahogy a Nap fölkel és a reggeli óráktól
kezdődően egyre melegebb lesz ... ide tér
nek vissza pihenőre a vadászok, hogy aztán

képpen tudnak elkészíteni. A gyümölcsök kö
zött első helyen áll a banán, amiből fő ételt például rántott banánt - salátát és még ki
tudja, mi mindent tudnak készíteni.
A forralatlan természetes vizek fogyasztá
sát nem szabad megkockáztatni, nem min
den európai gyomor bírja, csak palackozott
ásványvizet igyunk, viszont egy-egy pohárka
whisky vagy gin elfogyasztása szinte kőtele
ző. Az ünneplésekkel nem illendőségből kell
mértéket tartani. A nagyobb mennyiségű al
kohol egyrészt rontja az állóképességet, a
vadász lőkészségét. másrészt negatívan hat
a malária elleni tabletták hatásosságára.

A LÖVÉS

délután 4-5 óra körül újra induljanak a lesre,
cserkelésre. Napközben ugyanis Afrikában a szavannák kivételével - nem érdemes va
dászni. a vad nem mozog, igyekszik árnyék
ban elrejtőzködni.
A háló-sátrak többé-kevésbé szúnyoghá
lóval is föl vannak szerelve, de praktikus, ha
ennek ellenére zokniban és hosszú nadrág
ban térünk benne nyugovóra, mert a maláriát
terjesztő szúnyogok a legkisebb rést, lyukat
is megtalálják és bizony tudnak gondot okoz
ni a „meztelen" testrészeinken. A másik ve
szedelem a cecelégy. ellenük napközben is
védekezni kell. különösen a bokát, csuklót és
az ember nyakát szeretik támadni.
Minden tábor elmaradhatatlan része a
konyha. Az afrikai vadásztáborok konyháját
vegetáriánusoknak nem feltétlenül ajánlhat
juk. merthogy az étkek zöme vadhúsból áll.
amit a fekete szakácsok Ízletesen és sokféle
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Ha otthon minden pozíciót kipróbáltunk, ha
ismerjük a fegyverünket, ha tudjuk tölténye
ink paramétereit, ha tudjuk az adott vadfaj
halálos találati pontjait, ha bízunk önma
gunkban ... vadászlázunk még akkor is lehet,
annak ellenére, hogy igyekszünk nyugalmat
erőltetni magunkra és a lehető leggyorsab
ban, a lehető legjobb lövést útjára engedni.
Néha az okoz gondot, hogy rengeteg vad kö
zül kell kiválasztanunk a lőhetőt. néha a taka
rás zavarja a célzásunkat, néha a távolság
nem ideális, néha nehéz megtalálni a kedve
ző lőhelyzetet. a puska támasztékát, néha a
mozgásban lévő vadra kell célzott lövést ten
n i ... szóval lehet találni kifogást, mégsem hi
bázhatunk. különösen a veszélyes vadnál az elefántnál, bivalynál, oroszlánnál, leopárd
nál - életveszélyes a sebzés, sok esetben
nem is lehetséges az utánkeresés.
Amit itthon gyakran hangoztatunk a vad
disznónál, hogy addig kell lőni. amíg mozog
- ez Afrikában hatványozottan igaz. Ha az el
ső lövésünk láthatóan nem halálos - a veszé
lyes vadfajoknál a hivatásos vadász köteles
sége. hogy azonnal ő is lőjön. Ez a szabály,
ezen ne lepődjünk meg. sőt erre készüljünk
fel. Ez így van más kontinensen is. ahol bér
vadásztatás folyik és ahol veszélyes vadfaj
támadásától kell tartani.
Sorozatunk következő része jú liu si
számunkban jelenik meg, ebben a lövés
utáni teendőkre h ívjuk fel a figyelm et.

N incs m e g á llá s a u tó ja és Ön e lő tt!
A prém ium m inőségű OM V m o to r
olajok m a xim á lis kenésbiztonsággal,
kiváló hidegindítással és üzem anyag
fogyasztás csökkenéssel já rulnak
hozzá ahhoz, hogy Ön is
a m a x im u m o t hozhassa ki autójából.
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