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SENKI
M ég soha nem tűnt fel, csak idén, 

milyen gyakran halljuk, milyen 
sokszor hangzik el ez a névmás - ami 
lehet jelző és melléknév is - hogy „sen
ki”. M ert ugye a hallgatóság - hivatal
ból, személyes indíttatásból, kötelességtu
dattól átitatva, kíváncsiságból ... és még 
ki tudja milyen okokból - ott ül egy 
teremben, figyelmesen vagy közönnyel, 
érdeklődve vagy érdektelenül hallgatja 
a beszámolókat, majd elhangzik a közis
mert felszólítás: Tisztelt vadásztársak! 
Tessék, lehet hozzászólni, véleményt nyil
vánítani, javaslatot tenni, stb. A legtöbb 

helyen ilyenkor 
nem jelentkezik 
senki. S mint 
az árverésen, a 
szószóló újra és 
újra megkérdezi: 
Senkinek nincs 
véleménye? Senki 
nem kíván hozzá
szólni? „Senki 
többet ...?”

És ha senki 
ember fia meg 
nem mozdul, 
lehet a feszített, 

időre beütem ezett program, a gondo
san megszerkesztett forgatókönyv sze
rint továbblépni, szavazni. Többnyire 
látható az „igen”-ek többsége, tartózko
dott: senki, ellene szavazott: senki!

Aztán jön a jelölőbizottság, elővezeti 
a törvény előírása szerint kényszerből 
lemondott vezetőséggel több fordulóban 
egyeztetett, személyekre szóló javaslatait. 
Ezt sem kifogásolja senki, hiszen az 
elhangzó nevek mögött többségében nem 
senkik állnak, s árgus szemekkel figyelik, 
akad-e valaki kis senki, netán egy izgága 
senkiházi, aki fellépne ellenük.

Szavazzunk, szavazunk ... hátradőlve, 
álmunkból fölébredve, lelkesen vagy 
megszokásból, néha azt sem tudván 
kire, miért vagy minek ... senki nem 
akarja az időt húzni, mennyivel jobb 
lenne m ár túl lenni ezeken a kéznyúj
togató, de kötelező formaságokon.

Senkit nem akarok megbántani, de 
nem tudom  megérteni, miért kezeljük 
ilyen érdektelenséggel, ilyen érthetetlen 
közönnyel a vadászati tisztségeket el
döntő szavazásokat, miért nem fontos 
a magyar vadászoknak, hogy kik és 
hogyan képviselik vagy védik majd az 
érdekeiket, hogy van-e a jelölteknek

elképzelésük, koncepciójuk, stratégiájuk 
és taktikájuk ... egyáltalán van-e vala
miféle - a közösséget szolgáló - prog
ramjuk, amit meg akarnak valósítani?

Régi vadászati tisztségviselőkkel beszél
getve a tételt meg is fordíthatjuk. Erde- 
mes-e bármilyen nekirugaszkodással, el
szántsággal, tisztességgel és lelkiismere
tességgel a vadászatért, a vadászokért 
küzdeni, amikor a sorsdöntő közgyűlése
ken, választásokon - szemmel láthatóan - 
senkit nem érdekel a téma, senki nem 
szól hozzá, még azt is semmibe veszik, 
ami érték, ami eredmény. Megkeseredet
ten fakadt ki az egyik közgyűlési szü
netben egy nem senki vezető: - Most 
nézd meg őket! Pedig ők a vadászat 
krémje, a küldöttek. Az öreg eddig 
aludt, most az ingyen pogácsákat tömi a 
zsebébe és várja az ebédet. A „dzsogin- 
gos”, vastag aranyláncos újgazdag csak 
azért van itt, hogy a saját külföldi vagy 
hazai vadászatait szervezze. Az a kék öl
tönyös muszájból pofavizitre jött, semmit 
nem vállal, ha segíteni kellene. Annak 
a garbós hivatásosnak most zártuk le 
a fegyelmijét. Ezekért küszködjek?

H át igen. Mindenkinek van igazsága. 
A nyilvánosan hallgatóknak - a szünet
ben morgolódóknak, az elkeseredettek
nek - a lelkeseknek, a fiataloknak - az 
öregeknek, az újaknak - a régieknek, 
a tisztséget nem vállalóknak - a tiszt
ségviselőknek ... végül is ilyenek va
gyunk, tükörképe az országnak.

Ami biztos, ez az ország nem senki 
földje, mi nem senkiházi magyarok 
vagyunk a gazdái, mint ahogy a vadá
szok a gazdái a vadállománynak. Erről 
nem feledkezhetünk el még a legpi
tibb, legérdektelenebb, legunalmasabb 
közgyűlésen sem ... már csak a vadá
szathoz, a közgyűlésekhez kell igazítani 
a hallhatatlan sorok mondandóját:

Sehonnai bitang ember, ki most ha 
kell, szólni nem mer,

Kinek drágább rongy érdeke, mint a 
vadász becsülete.
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Szívügyem az autó 
és a vadászat
VADÁSZLAP: Nagyon csinos lánya 
van.

Kovács Attila: - Köszönöm, ugye 
ilyenkor azt szokták mondani, az 
anyjára hasonlít. Egyébként angol
magyar szakos tanárnő, a hobbyja a 
nyelvtanulás, az angolon kívül néme
tül, franciául és spanyolul beszél ... 
és nem akar vadászni. Most együtt 
dolgozunk a cégnél, élvezi a keres
kedelmi munkát.

VADÁSZLAP: Lehet, hogy tévedek, 
nekem úgy tűnik, Ön az ország legré
gebbi autókereskedője.

Kovács Attila: - Nem tudom, én 
csak 35 éve foglalkozom autókeres
kedéssel. Budapesten, a Műszaki 
Egyetemen szereztem autógépész-

Kovács Attilával, 
a Suzuki Top Kft. 
vadász-tulajdonosával

Részben Kovács A ttilának köszön
hetem , hogy be leszerettem  a 
Subaru Legacy vadásziasított típ u 
sába, a H ubertus 2 -be , m erth o gy  - 
m int az AU TÓ K ER vadászó igazga
tója - lehetővé te tte  ennek az au tó 
nak a tesztelését. A laposan p ró b á
ra tettük a teszt-autót, am e ly  ráné
zésre egyálta lán nem  néz ki te re p 
járónak, s hogy m iket tud , az m e g 
je len t az 1992. júniusi szám unk
ban. N em  volt teh át vé letlen , hogy  
néhány hónap m úlva ezt a típust 
kértem  szolgálati autónak a Jahr 
Kiadó Kft-nél, s azóta is ezzel az 
ö reg ed ő , de m ég m indig  sokat tu 
dó autóval közlekedem . A ttiláról 
időközben itt-ott a közös b arátok
tól ha llo ttam , de sokáig nem  ta lá l
koztunk. Tavaly, am ikor kitaláltuk, 
hogy az irodalm i pályázatunknak  
"az autó  és a vadászat" legyen  
a tém ája , fe lh ív tam , válla lná-e  
a pályázat díjazását. G ondolkodás  
nélkül m o n d o tt igent és adta át 
lányával közösen a VKE idei 
m ajálisán a díjakat.

mérnöki diplomát, két évig dolgoz
tam  tervező mérnökként az 
IKARUS-nál és 1970-től lettem az 
AUTÓKER mérnöke, majd igazgató
ja. Amikor a cég megszűnt, a Röp
pentyű utcában béreltünk területet, 
megalapítottuk a TOP-AUTÓ Kft-t 
és kezdetben új LADA-kat forgal
maztunk. 1993-ban lettünk a Suzuki 
márkakereskedői és szervize és azóta 
folyamatosan fejlesztünk, fejlődünk. 
Jelenleg itt, a Frangepán utcai köz
pontban, a külső Váci úton, a Bol
dizsár utcában, a Bécsi úton és 
Kecskeméten van autószalonunk és 
szervizünk... több mint százan dol
gozunk a Suzuki Top Kft-ben.

VADÁSZLAP: Tele van az ország au
tószalonokkal, sok a Suzuki márka- 
kereskedés is. A Top Suzuki hol he

lyezkedik el a rangsorban, hány autót 
adott el a tucatnyi év alatt?

Kovács Attila: - Amikor beálltunk a 
Suzuki mellé, arra gondoltam, ha a 
„mi autónkat” itt gyártják, meghatá
rozó márka lesz az országban. Ez 
az idea azóta be is igazolódott, Ma
gyarországon a Suzuki a piacvezető 
márka. A márkakereskedők rangso
rában az alakulástól kezdődően az 
élen vagyunk, ha nem is mindig az 
első helyen, de minden esztendőben 
a dobogón. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy viszonylag sok új autót tudunk 
értékesítem, a 12 év alatt több mint
10 ezer üzletet, eladott autót mond
hatunk magunkénak. A Suzuki típu
sú személyautók elfogadható áron 
kerülnek forgalomba és rendkívül 
megbízható kocsik... ezt a szervize
ink nyilvántartása is igazolja.

VADÁSZLAP: Igaz ez a Suzuki te
repjárókra is?

Kovács Attila: - Garantáltan. Az 
egész világon futnak a Vitarák és a 
Samurájok, sajnos Magyarországra 
kevés jutott belőlük, pedig a legala
csonyabb árfekvésűek, ugyanakkor 
kis fogyasztású és minden területen, 
minden időjárási körülmény között 
helytálló, nem hobby, valódi terepjáró 
autók. Én az összes gyártmányt ki
próbáltam, használtam. Volt 1600-as 
benzines Vitarám, 2000-es diesel 
Grand Vitarám és a somogyi vadász- 
területem en most is egy - sajnos 
már nem gyártott - Samuráj vár 
rám, ha vadászni megyek. Amióta 
vadászom, mindig megpróbáltam a 
vadászatot és az autót, a két szív
ügyemet valahogy összekapcsolni, de 
be kellett látnom, hogy a magyar 
vadászok körében nincs igény a Su
zuki terepjárókra, mint ahogy a 
Subaruk sem igazán terjedtek el.
A legtöbben a nagyon olcsón meg
vehető UAZ-okat, Nivakat használják, 
kifejezetten a vadászatra-vadgazdálko- 
dásra a pick up kisteherautók lettek 
a nyerők, és van egy tehetősebb 
réteg, aki inkább a 10 millión felüli 
luxus-terepjáróra költ, függetlenül 
attól, hogy azzal nem megy be az 
erdőbe, m ert nem oda való. De 
nem mondtam le az elképzelésem
ről, ősztől megérkezik az új Grand 
Vitara ... remélem, hogy az ára és 
a „tudása” révén megváltoztatja 
majd a Suzuki terepjárók iránti ha-
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Interjú
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zai keresletet. Nem biztatom, de itt 
lenne az ideje, hogy az öreg 
Subarut egy új Suzuki Grand 
Vitarára cserélje, ezt is tesztelheti 
majd a VADÁSZLAÍJ s ahogy a 
Subaruba, lehet, hogy ebbe is bele 
fog szeretni.

VADÁSZLAP: Kecsegtető, de még 
beszéljünk egy kicsit a vadászatról is. 
Hogy kezdődött és miért vadászik egy 
vérbeli autókereskedő?

Kovács Attila: - Manapság nem 
szoktak vele dicsekedni, de én nagy 
úttörő voltam, ami azt jelentette, 
hogy sokat voltam táborozni, kirán
dulni... amikor csak tehettük - kivá
ló biológia tanárom vezetésével - jár
tuk a természetet. így ismerkedtem 
meg elsősorban a Széchenyi Zsig- 
mondtól sokat idézett mondat máso
dik felével, az „erdőzúgással”. Aztán 
hosszú szünet következett, majd egy 
alkalommal puska nélküli vendégként 
részt vettem Pápa mellett egy bako
nyi vadászaton, a legendás Scheili 
Laci bácsinál. És ez eldöntötte a 
sorsom, levizsgáztam, terület nélküli 
„bérkilövő” lettem. Egészen addig, 
míg dr. Hodula Attila ügyvéd bará
tom segítségével be nem kerültem a 
Somogy megyei Tapsonyi Petőfi Va
dásztársaságba tagnak, ahol ma is 
egyszerű tag vagyok. A vadászterüle
ten, Nagyszakácsiban vásároltam egy 
kis vadászházat, ez a bázis, innen 
járunk a barátokkal, ismerősökkel ki 
a területre. A sógorom is vadász, őt
- és a környezetemben többeket - 
m ár én „fertőztem meg”, így vala
mennyire családi programnak is szá
mít, ha együtt elmegyünk vadászni. 
És rendszeresen együtt járunk min
denhová. M átrafüreden - Bakondi 
András barátommal közösen - létre
hoztunk egy közel 300 hektáros va
daskertet, ahol van szarvasunk, muf
lonunk és vaddisznónk. Ide is rit
kábban jutok el, mint szeretném. 
Amennyire korábban nem volt, most 
m ár bőven van vadászati lehetősé
gem, 60 éves korom ellenére az 
egészségi állapotom is rendben van 
... csak éppen nagyon kevés a sza
badidőm. Sajnos egyre nagyobb „len
dület” kell mostanában ahhoz, hogy 
elinduljunk Budapestről, m ert szo
rongat bennünket az idő ... pedig 
tudom, mennyire szükségem lenne a 
kikapcsolódásra, a csendre, a madár
dal hallgatására, a nyugalomra, a

csipegető őzek látványára, a naple
mente mindig változó szépségére... a 
mindennapi stressz száműzésére.

VADÁSZLAP: Van kedvenc vadja, 
amire szívesebben vadászik?

Kovács Attila: - Az őzbak. Régeb
ben a barátok révén, mostanában fi
zető vendégként a legszívesebben őz
bakra vadászom. Visszatérő vendég 
vagyok Ipacsfán, Pancsa Ferenc bará
tomnál. Alig várom a májust, majd 
az üzekedést, hogy évente ide több
ször is eljussak. Nincsenek különleges 
trófeáim, ha valamire büszke lehetek, 
az talán az lehet, hogy soha olyan 
lövést nem adtam le, amiért szégyen
keznem kellene. Ebből azt hiszem, 
nyilvánvaló, hogy nem tartozom azok 
közé, akiket a „mindenáron lövés” iz
gat, nem vágyom Afrikába, nem já
rok külföldre vadászni, eddig csak 
Ausztriában voltam zergére ... és so
kakkal ellentétben nem szeretek 
egyedül vadászni. Nekem fontos a 
társaság, az együttlét a barátokkal, 
akikkel megoszthatom az élményei
met. Az évek során kialakult egy ba
ráti társaságunk, akikkel együtt me
gyünk évente kétszer-háromszor apró
vadra... és nem érdekel bennünket a 
teríték, ha jó, ha baráti a hangulat.

VADÁSZLAP: Gondolom, a legemlé
kezetesebb vadászélménye is a han
gulatról szól.

Kovács Attila: - Pontosan. Bár min
den bakom, néhány gemenci 5-6 ki
lós bikám története külön-külön fe
lejthetetlen és bármikor felidézhető 
élmény ... a legszívesebben mégis 
egy téli vaddisznóvadászatra emlék
szem vissza. Tapsonyban - a sógo
rommal és Hódos Ernő bácsival - 
éjszakai vadászatra indultunk. Fénye
sen ragyogtak a csillagok, vastag, 
süppedő hó borította a tájat, hideg 
is volt. Ezért a magaslesektől távo
labb tüzet raktunk, hogy időnként 
megmelegedhessünk. Ültünk egy da
rabig a lesen, s amikor m ár nagyon 
fáztunk, visszamentünk a tűzhöz, 
melegedtünk, beszélgettünk és vala
mi olyan fenséges hangulat vett raj
tunk erőt, amire azóta is emlék
szem. Nem lőttünk semmit, de az 
élmény, a nyugodt táj, a hó, a csil
lagok látványa és a barátság - min
dennél többet ért.

CSEKŐ SÁNDOR

Vadászjelöltek 
“^figyelm ébe!

8 x 4  órás 
(péntekenként délután sorra kerülői 
előkészítő tanfolyamokat indítunk 
az állami vadászvizsgára, illetőleg 

a fegyverismereti vizsgára készülőknek.

' •  A  tanfolyam dija nálunk a 
legolcsóbb, csak 30 ezer forint.

s A  tanfolyam résztvevőinek
megszervezzük a vizsgalövészetet 
és a vadászvizsgát.

® A sikeresen vizsgázóknak terület 
nélküli vadásztársasági tagságot 
és apróvadas vadászati 
lehetőségeket biztosítunk.

A tanfolyamok kéthavonta indulnak 
legközelebb szeptember 2-án

Jelentkezés és további felvilágosítás:
Vadászati K u ltu r á lis  Egyesület 

Budapest, IIIP áká sz ? u. 7. 
Tel/fax: 06-1-242-00-42 

vke@vadaszlap.fiu e-mail címen 
Tanfolyamvezető:

A  dr.Balázs István: 30/492-89-62
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Hírek-tudósítások

Változott a vadászati rendelet
A 56 /2005(V I.25 .) FVM rendelet m ódosította az eddig érvényes 7 9 /20 0 4 ( V. 04.) szám ú FVM végrehajtási rendele
tet. Az új jogszabály július 10-étől van érvényben. Olvasható benne azoknak a  területeknek a felsorolása, m elyeken  
az ólom sörét használatát m egtiltották. A rendelet szám os további kérdést bővített, pontosított, illetve szabályozott. 
Ism erete egyetlen vadász szám ára sem nélkülözhető. A rendelet teljes terjedelm ében lapunk honlapján is m egis
m erhető. Előfizetőink és a  Vadászati Kulturális Egyesület tagjai, ha nem tudják a rendeletet beszerezni, fordulja
nak bizalom m al szerkesztőségünkhöz.

„Berezeltek” a tolvajok
K ecskem éti vadh ívó  tan fo lyam u n ka t a szeg ed i 
D É M Á SZ Rt. kezdem ényezésére  és tám ogatásával ren
deztük m ég áprilisban. Az Rt. által fizetett tanfolyam on  
m indössze  harm in ch étén  vettek  részt a m egye  
vadásztársaságaitó l, pedig m inden társaság kapott 
m eghívót. A részvénytársaság okosan végiggondolva a  
befektetést, azzal a szándékkal hívta m eg a  vadászokat, 
hogy felkérje őket is: jártukban-keltükben figyeljenek az 
elektrom os vezetékekre, főként pedig azok károsítóira. 
H a lopást észlelnek, vagy ha vezeték-tolvajokat érnek  
tetten, jelentsék a  m egadott 0 6 /4 0 / 82 -22 -82  bejelentő  
szám on ... és akár 1 millió forint jutalm at is kaphatnak. 
Lapzártakor kaptuk a hírt a D É M Á SZ Rt-től, hogy a tan
folyam  időpontjáig az egyre vakm erőbb és arcátlanabb

vezeték-tolvajok átlagosan havi 1 millió forint értékű  
vezetéklopást követtek e l ... a  tanfolyam unk után - július 
közepéig  - viszont egyetlen vezetéklopás sem  fordult 
elő Bács-Kiskun m egyében! Dr. B. I.

Mire szabad vadászni?
Aogusztusban: őzbakra - vaddisznóra - borzra - aranysakálra - balkáni 

gerlére (15-étől) - örvös galambra (15-étől) - dolmányos varjúra - szar
kára - szajkóra.

Szeptemberbeo: gímszarvasra - őzbakra - muflonra - vaddisznóra - 
szikaszarvasra - mezei nyúlra - üregi nyúlra - tőkés récére - csörgő récé

re - szárcsára - balkáni gerlére - örvös galambra - házi görényre - nyestre 

- borzra - aranysakéira - dolmányos varjúra - szarkára - szajkóra.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac - róka - pézs

m apocok - nyestkutya - mosómedve.

2005 AUGUSZTUS 31 nap
Közép-európai zónaidőben Budapesten 

A hó A hét Nap Hold
napja napja kel 

(h min)
nyugszik 
(h min)

kel 
(h min)

nyugszik 
(h min)

fázisai
(h min)

1 Hétfő 4 22 19 18 0 14 17 34
2 Kedd 4 23 19 17 1 04 18 22
3 Szerda 4 24 19 15 2 03 18 59
4 Csütörtök 4 26 19 14 3 08 19 27
5 Péntek 4 27 19 12 4 16 19 49 I 4 05
6 Szombat 4 28 19 11 5 25 20 07
7 Vasárnap 4 29 19 09 6 32 20 22
8 Hétfő 4 31 19 08 7 39 20 36
9 Kedd 4 32 19 06 8 46 20 50

10 Szerda 4 33 19 05 9 54 21 05
11 Csütörtök 4 35 19 03 11 04 21 22
12 Péntek 4 36 19 01 12 18 21 42
13 Szombat 4 37 19 00 13 36 22 09 D 3 39
1 4 Vasárnap 4 39 18 58 14 55 22 47
15 Hétfő 4 40 18 56 16 10 23 39
16 Kedd 4 41 18 55 17 15 b h
17 Szerda 4 43 18 53 18 04 0 49
18 Csütörtök 4 44 18 51 18 41 2 14
19 Péntek 4 45 18 49 19 08 3 44 O 18 53
20 Szombat 4 47 18 47 19 30 5 14
2 1 Vasárnap 4 48 18 46 19 48 6 41
22 Hétfő 4 49 18 44 20 05 8 04
23 Kedd 4 51 18 42 20 23 9 25
24 Szerda 4 52 18 40 20 42 10 44
25 Csütörtök 4 53 18 38 21 05 12 02
26 Péntek 4 55 18 36 21 34 13 18 C 16 18
27 Szombat 4 56 18 34 22 11 14 28
2 8 Vasárnap 4 57 18 32 22 58 15 30
29 Hétfő 4 59 18 30 23 54 16 21
30 Kedd 5 00 18 29 17 01
31 Szerda 5 01 18 27 0 58 17 31

Júliusi számunkban - ABC sorrendben - jelent meg a magyar 
vadászok 100-as Top-listája, a jelöltekről készült összeállítá
sunk és a szavazólap. A szavazatok, valamint az Országos 
Vadgazdálkodási Tanács ad hoc bizottsága véleményének 
figyelembevételével készül el a lista rangsora. Augusztus 10- 
éig várjuk a szavazatokat és a következő számunkban 
közöljük a rangsort tartalmazó 100-as Top-listát.

ÚJHOLD I ELSŐ NEGYED D
TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C

A nyári időszámítás Ideje alatt az időpontokhoz 
egy órát hozzá kell adni.
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A magyar vadászok 100-as Top-listáján 
az alábbi rangsort javasolom:

1. Név (település)

2. Név (település)



A fürj újra vadászható faj
. . .a  szom szédos Ausztriában, ahol az új vadászidé
nye augusztustól október 1-jéig tart. A nálunk védett 
fajok közül a szom szédos országban lőhető továbbá  
a vadgerle, a sárszalonka, a kanadai -, a  nyári lúd, a 
kenderm agos-, a fütyülő-, a kontyos-, és a nyílfarkú 
réce is ... annak ellenére, hogy becsült állom ányaik a 
m agyarországiakkal m ég csak össze sem  m érhetők.

Forgatókönyv szerint
Június 18-án, szom baton 9 órakor a Vadászok és Ter
m észetvédők Közép-M agyarországi Szövetsége, majd  
9, 30-kor az O M V K  Fővárosi és Pest m egyei területi 
szervezete tartotta közgyűlését a Kossuth téri M TE S Z  
székházban. A szövetségnek „könnyű d o lg a” volt, az  
éves beszám olók elfogadásán kívül m egválasztották a 
jelölő bizottságot, am ely az őszi közgyűlésig dolgozik. 
A kam aránál összetettebb volt a helyzet, hiszen 10 órá
tól a  két alosztálynak külön-külön ülésen kellett m egvá
lasztania a küldötteket, akik 12-től a legnépesebb, a 
több mint 10 ezer tagú szervezet vezetőire adhatták le 
szavazataikat. A délutáni szavazás végeredm énye: a 
kam ara elnöke továbbra is Rácz Gábor, tikára Nagy Ist
ván, a  sportvadász alelnök Kem enes Miklós. Változás  
tö rtén t a hivatásos v ad ászo k  a losztá lyán á l, ahol 
ifj.M acsek Lajost választották m eg alel nőknek.

Nyugaton a helyzet változatlan
Június utolsó hetében, G yőrben került sor a Kisalföldi 
Vadászszövetség szokásos évi közgyűlésére, m elynek  
vend ég e volt Pechtol János, az Országos M agyar V adá
szati V édegylet ügyvezetője is. dr. Dóm ján Lajos titkár 
elnökségi beszám olóját követően dr. Rózsa G ábor el
nök tartott tájékoztatót a szervezet tevékenységéről, 
m elyben kiem elte az érdekképviselet je lentőségét és 
fontosságát, valam int beszám olt a sikeresen m egszer
vezett vadásznapokról, illetve a régió vadászati kulturá
lis életéről. Pechtol János felszólalásában röviden is
m ertette a közgyűlés tagjaival az új végrehajtási rende
let legfontosabb változásait. A jelölőbizottság m egvá
lasztása után került sor a  nyílt szavazással történő vá
lasztásra, m elynek eredm ényeképpen  Rózsa G ábor el
nököt egyhangúlag újraválasztották. A régi-új vezető
nek a  közgyűlés határozata alapján kiem elt fe ladata  
lesz a Rábaközi és Soprontáji Szövetséggel való kap
csolatfelvétel, valam int az együttm űködési m egállapo
dás előkészítése.

Tisztújítás Zalában
A Zala  M egyei Vadásztársaságok, V adgazdálkodók  
és Vadászok S zövetsége választm ányi tisztújító ülést 
tartott június 23-án. Hajdú Tibort elnökké, dr. Nádor 
Lászlót titkárrá, Gróf Andrást vadászm esterré, dr. 
Tóth Pétert gazdasági vezetővé, Varga Gellértet ter
m észetvédelm i felelőssé, Ném eth Lajost az e llenőr
zőbizottság elnökévé választotta a közgyűlés. A m e
gyei fővadász továbbra is Varga Ernő m aradt. A tiszt
újításon kívül a szövetség eddigi m unkáját értékelték, 
valam int eldöntötték, hogy új székházat vásárolnak a 
Zala  M egyei Vadászkam arával közösen, és m eg kez
dik a m egfelelő koncepció kidolgozását, hogy 2007- 
ben segítséget tudjon nyújtani a  szövetség a vadász- 
társaságoknak.

Polster Gabriella

Vadhívás, mesterfokon
A Vadászati Kulturális Egyesület által indított „Egércin
cogástól a  szarvasbőgésig” cím ű vadhívó tanfolyam ok  
im m ár több mint egy éve folynak nagy érdeklődéssel. 
Hat egész napos tanfolyam ot rendeztünk, Göd, N agy
kovácsi és Kecskem ét helyszíneken. A m egtartott tanfo
lyam okra összesen 266  sport- és hivatásos vadász je 
lentkezett, annak ellenére, hogy a vadásztársaságok és 
érdekképviseleti szervezetei nem  karolták fel, nem tá
m ogatták a kezdem ényezést, pedig a hivatásos vadá
szok továbbképző tanfolyam ainak tem atikájába igazán  
beleférne ez a tudásanyag. Különösen a bőgőkürt-, az  
őz csalsípok használata, a vaddisznó hangjának után
zása, a róka „csalogató”, de a  többi „apróság” is. V i
szont érdeklődést m utatnak a tém a  iránt a vad ászkép
ző felsőfokú intézm ények, nincs kizárva, hogy az elkö
vetkező években a vadhívás gyakorlati tananyag lesz.

Dr. B.l.
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Háromagancsú bah Borsodban! Szarvasokról Lábodon

Április 22-én, a  6533. sz. vadászterület tulajdonosi 
közösségének vadászterületén, a Borsod m egyében  
található Szentistván község határában került terítékre a 
képen  látható  őzb ak . A z é rd ekes  ag an cs  kü lön
legessége, hogy három  agancstővel rendelkezik. A 
trófea a bírálaton 483  gram m ot nyom ott, korát 6 évesre  
becsülték, pontszám a 116,12 IP 
Az elejtő M inkóczki Sándor.

Gyuricza Imre, fővadász

A századik bak

Dr. Bilonka Béla, a Pécsett élő neves vadászjogász - 
m ég szinte gyerekként - 1972. július 2-án ejtette el é le
te első őzbakját, m ajd idén július m ásodikén, napra  
pontosan harm inchárom  év elteltével a Karasica Völgye  
Vadásztársaság területén terítékre hozta századik, jubi
leumi bakját is. H ogy száz őzbak elejtése harm inchá
rom év alatt sok vagy kevés, m egítélés kérdése, m in
denesetre az biztos, hogy az ilyen teljesítm ények m ö
gött sok hajnali kelés, m ég több késői érkezés, ázás-fá- 
zás, sok-sok é lm ény és tapasztalat van. Vadászüdv az  
ünnepeltnek, és sok sikert, jó egészséget kívánunk a 
következő százhoz!

Agyaki Gábor
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A rinyatamási vadászkastély előadóterm ében június vé
gén neves előadók közreműködésével tudom ányos kon
ferenciát szerveztek, ahol a gímszarvassal kapcsolatos ku
tatási eredményekről és azok gyakorlati alkalmazásának 
lehetőségeiről számoltak be a szakemberek. Buzgó Jó
zsef, a SEFAG Rt. nevében köszöntötte a meghívottakat. 
Elsőként prof. dr. Csányi Sándor, SZIE Vadgazdálkodási és 
Vadbiológiai Tanszékének vezetője „A tartamosság szere
pe a  szarvas-gazdálkodásban” címmel tartott előadást, 
majd dr. Szem ethy László a gímszarvas területhasználatá
ról beszélt, Bleier Norbert a  gímszarvas táplálékválasztásá
val kapcsolatban számolt be saját vizsgálati eredm ényei
ről, amelyek szerint a gímszarvas táplálékában élőhelyen
ként változóan ugyan, de 70-95 százalék közé tehető a 
fásszárú táplálék. Székely János „A gímszarvas populáció- 
dinamikai jellemzői” című előadásában kitért az élőhely 
sajátosságainak, a kondícióvizsgálat módszereinek és 
vemhesülést befolyásoló tényezőinek összefüggéseire. 
Nádas József, az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári 
Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy az adatok alap
ján m ég mindig nem állapítható meg a  somogyi szarvas 
létszáma kellő pontossággal, de biztos, hogy sok. Simon 
Pál, az FVM Som ogy megyei Vadászati és Halászati Fő
osztályának vezetője kiemelte, hogy ezek a kutatási ada
tok olyan alapot képeznek, amelyekre építve pontosabban 
megállapítható a  lelövési terv, nagyobb szabadságot, elté
rési lehetőséget biztosítva a központi irányelvektől, figye
lembe véve a helyi sajátosságokat, jellemzőket. Dr. Sugár 
László a populációdinamika vizsgálati módszeről beszélt. 
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a  vadászati ága
zat a gondokat egyedül nem képes megoldani, a problé
mákat a m ezőgazdasággal, erdészettel, term észetvéde
lemmel együtt, komplex módon kell kezelni.

Púnk János
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I Hírek-tudósítások

Vadászrész - ingyen A Hanság szerelmese
A közelm últban je lent m eg  
„V a d á s zré s z” c ím m el a 
C song rád M egyei V ad ász
szö ve tség  és az O M V K  
C song rád M egyei Területi 
S z e rv e z e té n e k  kö zös  k i
adású lapja. A 12 o ldalas  
újságban tö b b ek  között o l
vashatunk a VAD ÁSZLAP  
által útjára indított S za lo n 
ka In fo rm ác ió s  C en tru m  
dél-alfö ld i tapasztalata iró l, 
valam int a vadon élő á lla 
tok húsvizsgálatáró l szóló  
á lla tegészségügyi rendelet 

gyakorlati je lentőség érő l. A hírlevélben dr. Pigniczki 
József, a kam ara  m egyei e lnöke a fegyvertörvénnyel 
kapcsolatos észrevételeiről ír. C ikkében  n e h ezm én ye 
zi azt a - vé lem én ye  szerint is - túl szigorú szab á lyo 
zást, am ely  kim ondja, hogy a fegyvertartási engedély  
le járata előtt 30 nappal kezd em én yezn i kell annak  
m eghosszabbítását. Aki ugyanis m indezt e lm ulasztja , 
súlyos következm én yekkel szám olhat. Az ötödik évfo
lyam át élő lap ezen  kívül részletes b eszám olókat közöl 
a régió vadászati kulturális esem ényeirő l, és hasznos  
tanácsokkal látja el a  vadfö ldet m űvelő v ad g azd á lko 
dókat. A hírlevelet eg yéb kén t m inden, a m eg yéb en  élő  
és érvényes vadászjeggyel rend elkező  kam arai tag  
m egkapja .

Hivatásos vadászok vetélkedője 
Zalában
A Keszthelyi Erdész Lövészklub gyenesdiási lőterén - 
huszonnyolc hivatásos vadász részvételével - rendezte  
m eg július 22-ikén hagyom ányosnak szám ító veté lke
dőjét az O M VK  Zala m egyei Területi Szervezete, a Zala

Dr. Studinka László kiemelkedő egyénisége volt a  magyar 
vadászatnak, aktív közreműködője az 1971-es budapesti 
Vadászati Világkiállításnak, rendszeresen publikált a né- 
met-osztrák vadászújságokban, több könyve jelent meg 
magyarul és német nyelven... olvasószerkesztőként bá
báskodott a színes Nimród indulásánál. Az Európa szerte 
elismert szakem ber a  Hanságban szerezte élete első, 
m eghatározó élményeit és ismereteit a  vadászatról, s 
ezekről hangulatos elbeszélésiben - C.I.C. díjas vadászíró
ként - is megemlékezett. A mosonszentmiklósi Önkor
mányzati Hivatal és a Rába menti Vadásztársaság augusz
tus 7-ikén a tiszteletére emlékhelyet avat és leleplezik a ró
la készült domborművet. Az emlékhely felavatása után tró- 
fea-kiállítás nyílik a helyi Művelődési Házban, amely az év
százados vadászati hagyományokkal rendelkező térség 
nagyvadállományának minőségét reprezentálja.

Emlékfa a Bakonyban
Gróf Esterházy László emlékfát avattak Cseszneken, júni
us 25-ikén. A nemzetközi hírű vadgazda és vadászati szak
em ber emlékére a gerendavágási védett ősbükkfát, és az 
emléktáblát Kiss Domokos bakonybéli bencés perjel szen
telte fel a családtagok, tisztelők és érdeklődők népes tábo
ra előtt. A neves vadászati személyiség munkásságáról dr. 
Sonnevend Imre erdőmérnök, főtanácsos tartott em lékbe
szédet. Vadászati kultúránk ezzel egy újabb történeti em 
lékhellyel gazdagodott, köszönet érte m indazoknak, akik a 
rendezésben, szervezésben részt vállaltak.

Az első három  helyezett: Bárdosi A n drás , Kozma  
József, Balázs Á rpád

m egyei Vadászszövetség, a Zalaerdő Rt. és a Bakonyi 
Erdészeti és Faipari Rt. Az O M VK  elnöke, a  Zalaerdő Rt. 
v ezérig azg ató ja , Feiszt O ttó, m eg n y itó b es zé d éb en  
hangsúlyozta, hogy ennek a versenynek a je lentősége  
a  hivatásos vadászok szakm ai to váb b kép zéséb en , 
lőtudásának fejlesztésében van, ezért fontos a részvéte
le valam ennyi, a  szakm áját igazán szerető vadőrnek. Az 
elméleti próbatétel program jában egy 50 kérdéses teszt 
kitöltése, egy szóbeli rész, valam int kürtjelek és állat
hangok felism erése szerepelt. Gyakorlati m egm érette 
tésként 3 gím szarvas-, 2 őz-, 1 dám -, és 1 m uflontrófea  
távolsági becslése, őzagancs-b írá lat, p rep arátum ok  
alapján történő állatfelismerés, növényfaj m eghatáro
zás, és golyós töltény kaliber felism erés tette próbára a 
versenyzőket. A lőtudás tesztelésére és fejlesztésére  
szolgáló versenyszám ok korongvadászatból, valam int 
álló- és futóvad-lövészetből álltak. A legm ag asabb  
pontszám ot Bárdosi András (Zalaerdő Rt. Lenti E rdé
szet) érte el, m ögötte Kozm a József (Zalavölgyi Vt.), Ba
lázs Árpád (Zalaerdő Rt. Zalaegerszegi Erdészet), Far
kas Károly (Zalaerdő Rt., Lenti Erdészet), Jakabfi Fe
renc (Zalaerdő Rt., Nagykanizsai Erdészet), és Deutsch  
István (Nagykanizsai E rdőgazdaság Dolgozók Vt.) vég 
zett. A Hivatásos Vadászok O rszágos Vetélkedőjét idén 
ugyanitt fogják m egrendezni augusztus 11-12-én.

Polster Gabriella

V A D Á S Z R É S Z

4* m
-T.T.
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Az asztalokat összetolva
A túlszaporodott korm oránok szám ának csökkentésére  
példaértékű együttm űködési m egállapodást kötött a  Ba
latoni Halászati Rt. a Cseralja Vadásztársasággal, idén 
július elején. Köztudott, hogy a  korm oránok milyen elvi
selhetetlen károkat okoznak a tógazdáknak. A halászati 
szakem berek legóvatosabb számításai alapján egyetlen  
kárókatona évente legkevesebb 165 ezer forint értékű  
halat fogyaszt el. M ióta védettség alá kerültek, a térség
ben soha nem látott m ódon elszaporodtak, így a halállo
m ányban okozott veszteséget a halászati ágazat már 
nem volt képes elviselni. A Duna-Dráva Nem zeti Park en
gedélyeinek birtokában kötött együttm űködési m egálla
podás értelm ében a halgazdaság biztosítja a riasztás
hoz és gyérítéshez szükséges engedélyeket, valam int 
annak tárgyi feltételeit: stégeket, kiépített lőállásokat, la
dikokat és a beírókönyvnek zárható helyet. A vadásztár
saság tagjai m indezek alapján vadászhatnak, a vadá
szatra jogosult pedig hozzájárul ahhoz, hogy a  területén  
a tó- és halőrök - beírási kötelezettségeik mellett - szin
tén részt vehetnek a korm oránok szám ának csökkenté
sében. M indezeken túlm enően kölcsönösen segítik egy
m ás vagyonvédelm i munkáját, az engedély nélküli hor
gászat és vadászat m egakadályozása érdekében.

Kolmann Ferenc, Vt. titkár

Vadkár, kár, kár...

A Békés m egye déli részén található M edgyeseg yháza  
környéki dinnyeterm esztőknek egyre gyakrabban gyű
lik m eg a bajuk a  term ést dézsm áló dolm ányos varjak
kal. A jelentős kárt okozó szárnyasok ellen a  dinnyesze
zon kezdetén - a többnyire eredm énytelen riasztáson 
kívül - sem m it sem  lehet tenni, lévén a dolm ányos varjú 
vadászati idénye július elsején kezdődik. A varjak által 
kikezdett gyüm ölcsök e ladhatatlanná válnak, s ezáltal 
je lentős anyagi kár éri a jogszabályoknak kiszolgálta
tott, egyre elkeseredettebb gazdákat.

Három helyről kaphat pénzt 
a túzokot etető' gazda

Három féle tám ogatásban is részesülhetnek m ajd azok  
a m agyar gazdák, akiknek a földje az Unió ökológiai há
lózatához, vagyis a  Natura 2000  területek közé tartozik. 
Az EU ugyanis többlépcsős tám ogatási rendszerrel pró
bálja érdekeltté tenni a gazdákat, hogy m egóvják a fö ld
jeiken található term észeti értékeket, a többi között az  
uniós védelem  alatt álló 111 hazai ritka állatfajt, 91 m a
dárfajt, valam int 40 védett növényfajt. Az uniós tagál
lam oknak a m adárvédelm i és élőhelyvédelm i irányelvek  
alapján kötelező kijelölni a  védett területeket. Az erről 
szóló korm ányrendelet tavaly novem berben m ár m eg 
született, de a jogszabály a területek pontos térképi 
m egjelölését nem tartalm azta. A most nyilvánosságra  
hozott lista értelm ében a  Natura 2000  területek M agyar- 
országon közel 400  ezer helyrajzi szám hoz tartozó fö ld
területet érintenek, az ország területének 20  százalékát. 
Azoknak a gazdáknak, akiknek a földje a Natura 2000- 
hez tartozik, a term észeti értékek m egőrzése érdeké
ben sem m ilyen korlátozásra nem  kell szám ítaniuk. Az itt 
élő fajok ugyanis fennm aradásukat annak köszönhetik, 
hogy az ott zajló tevékenység m ár évtizedek óta válto
zatlan form ában zajlik. A jogszabály  olyan in tézkedése
ket ír elő, am elyek célja, hogy m egőrizze a term észeti 
értékeket, és az adott területre je llem ző művelési m ód
dal ellentétes tevékenységet tiltsa. így például tilos lesz 
a gazdáknak, hogy a védett területen teniszpályát vagy  
utat építsenek. A gazdákat ezen kívül anyagilag is ösz
tönzik m ajd a védett területek m egóvására. A területala
pú tám ogatásokra például az összes földm űvelő pá
lyázhat, agrár-környezetgazdálkodási pénzekre viszont 
csak azok a gazdák, akik hajlandók arra, hogy például 
a túzok m egóvása érdekében a  földjüket május helyett 
júniusban kaszálják. Ezen felül valószínű, hogy az EU 
2007-tő l egy keretet különít m ajd el, am ire a Natura  
2000  területek tulajdonosai pályázhatnak. A gazdák a 
nem zeti parkoktól, a környezetvédelm i hatóságoktól, a 
civil szervezetektől, valam int a  fa lugazdászoktól kaphat
nak inform ációt arról, hogy földjük a Natura 2000  terü
letek közé tartozik-e.

Piják András
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Heves megyei vadásznap 
Mátrafüreden

A V adas Jenő  
Erdészeti és Vad- 
g a z d á l  k o d á s i  
Szakképző  Isko
lában rendezték  
június 24-25-én  a 
XIV. H eves  m e 
gyei V a d ás zn a 
pot. Ebből az al
ka lom ból 24-én  
a Károly Róbert 
Főiskola  Tass 
pusztai Logiszti
kai Központjában  
„ M a g y a ro rs z á g  
m ezei nyúl g az
d á lk o d á s á n a k  
aktuális kérdései
ről” cím m el szer
veztek  szakm ai 

konferenciát. 25-én az ünnepi m egnyitó a  vadászhim 
nusszal kezdődött, m ajd Farkas László Márton, a Heves  
m egyei vadászkam ara elnöke üdvözölte a vendégeket. 
Ezután dr. M ag da  Sándor, a Károly Róbert Főiskola rek
tora, az országgyűlés m ezőgazdasági b izottságának el
nöke m ondott vadásznapi köszöntőt. A kitüntetések, el
ism erések átadására a tanintézet parkjában felállított 
nagyszínpadon került sor. Az „Országos M agyar Va
dászkam ara  A ranyérm e” kitüntetést Farkas László M ár
ton vehette át. „M agyar Vadászatért É rd em érem ” kitün
tetést kapott Prezenszky János, aki a Gyöngyösi Főis
kolán tíz éve oktatja a vad g azd a  m érnökhallgatókat. 
Nim ród érem  kitüntetésben részesültek: Rónaszéki 
Sándor, Mátrai András és C zene József. A Hubertusz  
Kereszt kitüntetés arany fokozatát kapta G yenes István, 
Farkas János és Lengyel József, a bronz fokozatot Kő
falvi Ottó vette át. A Gróf N ádasdy Ferenc Em lékplakett 
kitüntetést m ásodik alkalom m al ítélték oda  a Hatvani 
Aranyfácán Vadásztársaságnak. A kitüntetések átadása  
után az új vadászok fogadalom téte lére  került sor. Az is
kola parkjában felépített ökum enikus istentiszteleti he
lyen Kázm ér atya, Ferences rendi szerzetes celebrálta a 
Szent Hubertus misét. Itt került sor az országban első
ként a Dianák zászlóavatására, m egszentelésére is. A 
zászlóanyai tisztséget dr. N agy G yula özvegye, Rózsika  
néni öröm m el teljesítette. A tanügyi épületben Valaczkai 
Erzsébet festőm űvész kiállítását tekinthették m eg a  láto
gatók, am it Benedek Fülöp, a Földm űvelésügyi és Vi
dékfejlesztési Minisztérium állam titkára nyitott m eg. A 
trófeakiállítás mellett gyerm ekprogram ok, term észeti és 
vadászati filmek, szarvasbőgő-, vadászkutya- és íjász
bem utató, s nem  utolsó sorban a férfiak nagy öröm ére  
hastáncos lányok szórakoztatták a vendégeket. A re
m ek nyárias idő kedvezett a  bográcsok körül forgolódó  
vadászszakácsoknak, akik ínycsiklandozó vadételekkel 
kínálták a kíváncsiskodó vendégeket. A jó hangulatban  
zajló rendezvény az eredm ényhirdetéssel zárult.

Gy. I.

Bársony hét
A csongrádi Bársony István M ezőgazdaság i Szakkö
zépiskola, Szakiskola és Kollégium „Bársony István he
te t” szervez az író, újságíró születésének 150. évfordu
lója alkalm ából novem ber 9-15. között. Az iskola több  
pályázatot és versenyt hirdet m eg: term észetfotó, kép
zőm űvészeti (felnőtt és ifjúsági kategóriákban), novella- 
és versíró pályázat (középiskolás kategóriában), próza
m ondó verseny (Csongrád m egyei középiskolások ré
szére), Bársony István szövegeiből ném et és angol for
dítási verseny (Csongrád m egyei szakközépiskolai ta 
nulók részére) kategóriákban.
A részvételi és jelentkezési feltételek, valam int a je lentke
zési lapok a  www.biszki.sulinet.hu honlapról letölthetők.

Vadászati, természetvédelmi 
képzőművészeti pályázat
Idén ünnepelte fennállásának 25. éves évfordulóját a 
Kétegyházai Szabadiskola. Ebből az alkalomból itt került 
sor a XIII. vadászati, természetvédelmi képzőművészeti pá
lyázat anyagának elbírálására július 1-jén. A díjat Szamos- 
közi Antal „Muflonok” című képe kapta. Különdíjat nyert 
Dedinszky Márta: Arborétumban, valamint dr. Ignácz M ag
dolna: Mártély című festménye. A zsűri 39 alkotást tekintett 
meg, amelyből 33-at talált méltónak arra, hogy szerepelje
nek a Csorváson, július 14-én délután nyílt kiállításon.

A vadászat pillanathépei
Krasznai Szom or Péter vadászati felvételeiből, valam int 
M olnár Im ola úti képeiből nyílt kiállítás június 16-án, a  
Rákoscsabai „Csigaház” galériában. A fotókon a vadá
szatok egy-egy élm ényszerű pillanatát örökítette m eg a 
szerző a solym ászat és a vadászati kynológia világából.

Keszthelyi Jenő kiállítása - 
Keszthelyen

A családnevét adó városban nyílt kiállítása Keszthelyi 
Jenő intarziam űvész-vadásznak június 29-én a V áro
si Galéria kiállítóterm ében. A vadat és vadászokat 
m egjelenítő fa-képek avatott alkotójának m unkássá
gát m éltatta m egnyitó beszédében W entzely Dénes  
vadászíró.
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Koronglövő Dianák Vadászati kiállítás Sárrétudvariban

A Diana Vadászhölgy Klub Fejér megyei szervezete és a  
Soponyai lőtér volt június 12-én a  m ásodik alkalommal 
m egrendezett Diana Kupa koronglövő verseny házigaz
dája. A korábbiaktól eltérően - a közönség igényeit is fi
gyelem be véve - az idei évben nem csak a hölgyek, de a 
férfiak is összem érhették tudásukat a 25 korongos skeet- 
versenyen. Természetesen szigorúan külön kategóriában, 
hiszen ez a nap éppen a  hölgyekről, a hölgyeknek szólt. 
Arról, hogy gyakorolhassunk, csiszoljuk egy kicsit tudá
sunkat, és persze arról is, hogy találkozhassunk, eltölt- 
hessünk együtt néhány kellemes órát. A verseny végered
m ényét tekintve azonban megőriztük a  hagyományokat, 
hiszen ismét szétlövéssel dőlt el a dobogós helyezések  
sorsa, és az első három helyezett közül m indössze a  m á
sodik szem élyében történt változás. Első helyen Bán Be
atrix végzett 15 találattal (szétlövésben 3 találat), második  
helyezett Babirád Ferencné 15 találattal (szétlövésben 2 
találat), a  harmadik helyet pedig Bagi Miklósné szerezte  
m eg 14 találattal (szétlövésben 4 találat). A férfiak verse
nyében első helyezett Borbély István 23 találattal, máso

dik Tóth Emil 20 találattal, harmadik M agyar Csaba lett 18 
találattal. A résztvevő hölgyek létszám a kissé m egcsap
pant a tavalyi évhez képest, sörétlövő tudásuk azonban  
egyértelműen és látványosan javult. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, minthogy a  tíz résztvevő hölgy több mint fele 10 
találat feletti eredm énnyel zárta a  megmérettetést, kö
szönhetően annak, hogy közülük egyre többen szeretnék  
elsajátítani a  sörétlövés művészetét, és ennek érdekében  
rendszeresen időt szakítanak a gyakorlásra is. A verseny 
izgalmai után egy tál páratlanul finom szarvasborjú pör
költ mellett - melyet a Rovákja Völgye Vt. által felajánlott 
húsból Elsik Rudolf főzött - term észetesen jutott idő a jó
kedvű baráti beszélgetésekre, viccelődésre is.

B. B.

A Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal és a biharnagybajo- 
mi Dózsa Vadásztársaság felkérésére a Sárrétudvari Fa
lunapok alkalmából a Diana Vadászhölgy Klub Hajdú- Bi
har m egyei szervezete színvonalas vadászati tém ájú kiál
lítást rendezett. A gondosan összeállított anyag term é
szetes környezetében mutatta be a  hazai apróvadállo
mányt, különösen a vízi- és a m ezőgazdasági élőhelyek
re vonatkozó sajátosságokat. A trófeafalon elhelyezett 
agancsok alapján a  m agyarországi nagyvadállom ány ki
váló m inőségéről is m eggyőződhettek az érdeklődők. A 
kiállításra különösen gazdag rendellenes és szabályos 
őzagancs-gyűjtem ényt sikerült összeszedni, melyet elis
meréssel csodáltak m eg a  látogatók. A tárlaton a szebb
nél szebb preparátum ok és festm ények mellett egy terí
ték imitálásával szemléltették, hogyan adják m eg a vad
nak a végtisztességet a vadászok. A nap folyamán a gye
rekek állathang-felismerő versenyen és egyéb vetélkedő
kön vehettek részt, am elyek segítségével közelebb kerül
hettek a vadászathoz és a term észethez.

Juhászné, Éva

Nagy Endre Napok
Július 9-én a  borongós idő ellenére szép szám ban gyűltek 
össze Balatonedericsen dr. Nagy Endre barátai és tisztelői, 
hogy idei rendezvényükön a  névadóra emlékezzenek. 
Csiki Pál, a Nagy Endre Vadászklub elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd átadta a  szót dr. Nagy Endre özve
gyének, Beretz Katalinnak. A beszédeket követően a m eg
emlékezés virágait és koszorúit helyeztek el a m úzeum ala
pító vadász emlékére állított kopjafánál. Az ünnepség hiva
talos része azzal fejeződött be, hogy átadták a látogatók
nak a gyerekek szám ára készült Safari parkot.
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13. oldal

Túlnyerte és túlvesztette vadkár ügyét a Rákospa
lotai Növényolaj Vadásztársaság. Talán legjobban 
így lehetne jellemezni az 1999 áprilisában indult 
és még mindig folyamatban lévő - a kívülálló szá
mára is rendkívül tanulságos - pereskedést. A ha
tározatok, ítéletek úgy változtak és hullámoztak, 
mint egy háborúban a csaták kimenetele. Hol az 
egyik fél nyert, hol a másik.

A  vadásztársaság egyik tagja(!) állami tám ogatással 
m integy 30  hektárnyi gyüm ölcsöst telepített. Körül

vette kerítéssel, a  kaput fotocellával nyitja-csukja és az  
alkalm azotta i fo lyam atosan e llenőrzik  a te rü le te t... 
m erthogy a tulajdonos a gyüm ölcsösön belül felépített 
házban lakott(l). Két év el
telte után - mint derült égből 
a villám csapás - bejelentet
te, hogy a gyüm ölcsösében  
a m ezei nyúl/nyulak 1314  
db fát m egrágtak, a gyü
mölcsös m integy 30  száza
lékát újra kell telepítenie, né
hány további fát pedig több
letráfordítással és ápolással 
kell m egm entenie.

A területileg illetékes C sö
m ör N ag ykö zség i Polgár- 
mesteri Hivatal jegyző je  - 
vadkárbecslő  szakértő kije
lölésével - vadkáreljárást kezdem ényezett és 588  450 .- 
Ft vadkár m egtérítésére kötelezte a vadásztársaságot. 
A gyüm ölcsös tulajdonosa kevesellte a vadkár össze
gét, a  vadásztársaság pedig a vadászati törvény 81. §. 
(4) és (5) bekezdésére hivatkozva fellebbezett, m ert
hogy a jegyző, a Polgárm esteri Hivatal vadkár-ügyben  
sem m iféle határozatot nem  hozhat, különösen nem a 
kár m értékére vonatkozóan.

Az elsőfokú bíróság - a károsult m agán és ellenszak
értőinek állásfoglalása alapján - m ár másfél millió forint 
kárt és m integy fél millió forint kam at- és perköltséget ál
lapított m eg ... hivatkozva az Igazságügyi M ező gazd asá
gi Szakértői Bizottság Kertészeti Albizottsága által készí
tett úgynevezett felülvélem ényre, am ely szinte forintra 
m eggyezett a m agánszakértő által m eghatározott kár ér
tékével. A „felülvélem ény” a pótlás értéke mellett - csak  
ez törvényes - ápolás, többletráfordítás, kiesett term és  
és elm aradt haszon, stb. összegét is megállapította.

M ásodfokon újabb ítélet született, am ely a gyüm öl
csös tulajdonosának keresetét elutasította, sőt m ég ar
ra is kötelezte, hogy fizessen a vadásztársaságnak 200  
ezer forint perköltséget. Erre m ondta a  vadásztársasá
got képviselő ügyvéd - a vadásztársaság tagja -, hogy  
„túlnyertük m agu nkat.”

Term észetesen a károsult felülvizsgálati kérelm et 
nyújtott be a  Legfelsőbb Bírósághoz, am ely a m ásodfok  
jogerős ítéletét hatályon kívül helyezte és a vadásztár
saságot jóval több, mint 2 millió forint vadkár és kam a-
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tainak m egtérítésére, valam int a perköltség m egfizeté
sére kötelezte. így a túlnyerésből „túlvesztés” lett.

Távol áll tőlünk, hogy a  Legfelsőbb Bíróság állás
pontját m egkérdője lezzük, de - a további hasonló ítéle
tek elkerülése érdekében - m eg kell jegyeznünk, hogy  
a három  bírónőből álló tanács helytelenül a lkalm azta a 
vadászati jogszabályokat, nem vett figyelem be több  
perdöntő jogi tételt, szokásától eltérően gyakorlati dön
tést hozott ... és m ég eszébe sem jutott az esetleges  
kárm egosztás intézm énye.

Nem  vette figyelem be, hogy a  vadászatra jogosult 
előzetesen nem  kapott értesítést arról, hogy nyulak ká
rosítanak a gyüm ölcsösben.

Nem  vette figyelem be, hogy a gyüm ölcsös tulajdo
nosa - a  telepített öntözőrendszerre tekintettel - kizáró
lag kisgolyós puskával engedélyezte  volna a vadkárel
hárító vadászatot. Persze erre nem  került sor, m ert a tu
lajdonos be se engedte a vadászokat a gyüm ölcsösbe, 
a sportvadászok akkor sem  vadászhattak kisgolyós

puskával, ha volt nekik  
egyáltalán.

Hogyan lehet elhárí
tani egy olyan vadkáro
sítást, amelyről nem tu
dunk, s ha tudjuk, akkor 
sem  tehetünk ellene  
semmit, mert a károko
zás egy kerítésen belül 
történik?

A Legfe lsőbb Bíró
ság - úgy tűnik - ezzel 
nem  is fog lalkozott, 
m inden köte lezettség  
teljesítése alól „felmen

tette” a gyüm ölcsös tulajdonosát és m egállapította, 
hogy a „károsodás közvetlen veszélye - a per iratai sze
rint - nem volt észlehető”. Vagyis néhány nyúl egy sötét 
éjszakán, kijátszva az őrök éberségét, berontott a gyü
m ölcsösbe, pik-pak m egrágott 1314 db gyümölcsfát, 
utána pedig eltűnt a kertből. Kit érdekel ezek után, hogy  
a vadászati törvény végrehajtási rendeletének 82. §. (2) 
bekezdése egyértelm űen rögzíti: „A gyüm ölcsös-, illetve 
szőlőtelepítésben bekövetkezett vadkár pénzértékét a 
pótlás m értékének arányában kell m eghatározn i!”

Itt tartunk. Itt tartunk? Ilyen hom lok-egyenesen ellenté
tes szakértői, államigazgatási, bírósági döntéseket, hatá
rozatokat és ítéleteket lehet ebben az országban hozni?

Nem  vigasz a  Rákospalotai Növényolaj Vt. tagjai szá
m ára, hogy az 1999-ben keletkezett vadkár óta a  nyulak  
m ár nem károsítanak a sorukból azóta  kilépett tu lajdo
nos gyüm ölcsösében, és nekik sem kell foglalkozni a 
rágáskár e lhárításával... viszont ahogy az idő telt-múlt, 
a kezdeti félmillió ugyancsak jól kam atozott a gyüm öl
csös tulajdonosának!

ím e a recept, hogyan lehet tönkretenni egy vadász- 
társaságot... és a tanulságokat - m inden szinten - von
ja  le m indenki a saját szája íze szerint.

D r . B a l á z s  Is t v á n
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A b od verzitás - vadászszemmel
Id őnként m inket, vadászokat az a vád ér, hogy a vadászat-vadgazdálkodás terén  önös érdekből fakadóan csak 
a vadászható állatokkal foglalkozunk. Például ki akarjuk pusztítani a ragadozókat. Hellyel-közzel azt o lvash at
juk, hogy a vadászok m iatt tűn t el hazánkból a farkas, a hiúz. E m lékezte tnem  kell rá, hogy főkén t a farkast 
nem  a vadászok pusztították ki, hanem  a pásztorok nyájaik véd e lm é b en  szorították ki, hiszen a leg lá tván yo 
sabb károkat a háziállatokban tették.

Kell-e a vadgazdálkodónak a biológiai sokféleség, 
idegen szóval: a biodiverzitás?
Persze, hogy kell. Sőt nekünk kell csak igazán. Tartamos 
vadgazdálkodást, így vadászatot folytatni is csak ökológia
ilag stabil, a természetes környezetet tekintve egyensúly
ban lévő vadászterületeken lehet. Gondoljunk bele, apró- 
vad-gazdálkodásunk fénykorát a 60-as években és a 70-es 
évek elején élte, az őz is ezen időszakban hódította meg 
az Alföldet. A mezőgazdasági területeken ekkor volt a 
legnagyobb táplálékbőség. Még kevés műtrágyát használ
tak és alig-alig növényvédő szereket. A pár hetes fácán- 
és fogolycsibék bőséggel találtak rovartáplálékot és idősebb 
korukban gyommagvakat. A mezei nyúl és a pákosztos 
őz kedvére válogathatott a kultúr- és gyomnövények, sőt 
még a gyógynövények között is. A változatos növényzet 
és táplálkozási lehetőségek miatt jó volt a vadon élő ál
latok kondíciója és a szaporulat is. Ahogy „erősödött” a 
mezőgazdaság, kialakultak a kultúrsivatagok (pl. a ku
koricatengerek), egyre jobban szegényedett a vadászterü
letek növényzetének összetétele, úgy csökkent az apróvad
állomány. A legtöbb vadászterületünkről jóformán teljesen 
eltűnt a fogoly, azóta is csökken a fácánállomány - habár

a zárttéri nevelés csaknem másfél évtizeddel késleltette az 
összeomlást - és sok helyen mélypontra zuhant a mezei 
nyúl állománya.

Mi a helyzet az erdővel?

Látszólag a nagyvad jól tűri a monokultúrás, egy-egy fa
fajt előnybe részesítő erdőgazdálkodást. Létszáma növek
szik, de legalább is stagnál. Tehát a fajokat nem zavar
ja, hogy az elegyes fafaj-összetétel egyre kevesebb helyen 
található meg, hogy vadrágónak alkalmas fákat, vadgyü
mölcsöt, cserjeszintet nem, vagy alig telepítünk. Viszont 
az elégedetlenségét a vadkárral jelzi. Ha nincs már ter
mészetes táplálék (és ezt bizony a kiegészítő takarmányo
zás nem helyettesíti), a főfafajokat fogja fogyasztani ... 
erdész és vadász nem kis bánatára.

Kellenek-e nekünk a természetvédelem által is vé
dett állatok?

Kellenek bizony! Nem véletlen, hogy bizonyos vadásztár
saságok, vadászok különös gondot fordítanak a túzok át- 
teleltetésére, pl. repcét vetnek, havat kotornak. Nem örül
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nek a vadászok, amikor a természetvédelem láncfűrésze
ket küld az olajfüzekre, miközben azt is tudjuk, hogy e 
csenderesekben nem csak a fácán, hanem számos énekes 
madár is áttelel.

Kellenek-e nekünk a ragadozók?

Kellenek bizony, csak nem biztos, hogy ilyen nagy szám
ban. Kell a róka, az aranysakál, hiszen milliószámra fo
gyasztják az apró rágcsálókat, amelyek betegségeket, köz
tük egyik fő ellenségünket, a tularémiát terjesztik. Kelle

nek a ragadozó madarak is, hiszen nélkülük üresebb az 
égbolt. Tudjuk, hiszen az elmúlt évtizedekben láttuk a 
szemünk előtt lejátszódó folyamatokat, hogy amint az 
ökológiai rendszer gyengül, sérül a „biológiai sokféleség”, 
romlik a vadászterület is. Ha másért nem, már csak önös 
érdekből is partnerei vagyunk mindazoknak, akik a válto
zatos növény- és állatvilág fenntartásán munkálkodnak, hi
szen utódaink és mi is csak e stabil rendszerek fenntar
tásával fogunk a jövőben vadászni.

Nagy István  fővadász (Pest m egye)

Ritkán vadászott fajok
Vajon mi az oka, hogy a hazai vadásztársadalom döntő többsége leragad a "hétköznapi" vadfajoknál, s 
bár sokuknak lenne rá lehetősége, mégsem vadásznak olyan fajokra, amelyek élnek a területükön, s a 
törvény is lehetőséget biztosít legális elejtésükre ? Összeállításunk ezen állatok hazai állományának 
alakulásával, életmódjával s nem utolsó sorban változatos vadászati lehetőségeivel foglalkozik. Itt tesz- 
szük közkinccsé a jelenleg legritkább jövevényfaj alapos, monográfiái részletességű bemutatását. Még 
egy közös aktualitása van e fajok vadászatának: a legújabb vadászati jogszabályváltozás lehetővé teszi 
valamennyinek a 0.22-es kaliberű fegyverrel történő elejtését - a sportvadászok számára is.

Nyestkutyák 
Magyarországon

A faj helyzete Európában
A nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) eredeti elterjedé
si területe a Távol-Kelet: Kína, Korea, Délkelet-Oroszor- 
szág, Indokína és Japán. 1929 és 1955 között több, mint 
9000 példányt telepítettek az akkori Szovjetunió európai 
tájaira: a mai Ukrajna, Litvánia, Fehér-Oroszország és 
Oroszország területére. Innen indult e kutyaféle ragado
zó európai térhódítása. A Szovjetunióban történt megte
lepedése után megfigyelték Finnországban (1935), Svédor
szágban (1974), Lengyelországban (1955), Ausztriában 
(1962) és 1961-ben m ár Magyarországon is. A finnorszá
gi teríték először az 1983/84-es vadászidényben haladta 
meg a rókáét.

A legtöbb élőhelyhez kiválóan alkalmazkodik, de első
sorban a tó-, és folyópartokat, valamint az egyéb vizes 
élőhelyeket kedveli. Az ötvenes években történt megtele
pedése után gyors állománynövekedést tapasztaltak Finn

országban, a Baltikumban és Lengyelországban is, ami a 
nyolcvanas évek közepén tetőzött, majd kismértékű csök
kenést m utatott, végül stabilizálódott.

A finnországi populációbiológiai vizsgálatok részben 
magyarázatot adnak a nyestkutya gyors elterjedési terület-, 
és állománynövekedésére. Az ottani eredmények szerint a 
nyestkutya átlagos szaporulata (9-9,6) lényegesen megha
ladja a rókáét (5,1-5,8). Ennek okát abban látják, hogy a 
téli inaktív állapot miatt kevésbé kimerültén lép a szapo
rodási periódusba, mint az egész télen aktív róka. A má
sik fontosnak tartott ok szintén a téli időszakkal függ 
össze. Szerintük a faj terjedését és állománynövekedését 
szinte egyáltalán nem korlátozza a ragadozó fajok közöt
ti versengés, m ert a nyestkutya csak abban a periódus
ban aktív, amikor a táplálékforrások gyakorlatilag nem 
korlátozottak.
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Országos Vadgazdálkodási Adattár alapján)

A nyestkutya felismerése

fel, ezért napközben rendkívül ritkán lehet látni. Már 
napnyugtakor elindul és éjszakai barangolása során akár 
húsz kilométert is megtehet egy kis pihenővel, amit álta
lában éjféltájt iktat be. Mindenevő, tápláléka az élőhely
nek és az évszaknak megfelelően széles skálán mozog. 
Fogyaszt gerinceseket, például rágcsálót, halat, kétéltűt. 
Érdekes, hogy a varangyokat meg erős bőrmérgük elle
nére is képes elfogyasztani bőséges nyálelválasztásának kö
szönhetően, ami felhígítja az irritáló váladékot. Eszik gyü
mölcsöket, bogyókat, magvakat, rovarokat, de nem veti 
meg a szemétben való guberálást és a dögevést sem. Fog
soruk is táplálkozási szokásukat tükrözi: viszonylag apró 
fogaik és a csontrágásra szolgáló tépőfogaik redukálódtak 
a nagy testű zsákmányok hiányában. A kifejezett zápfo- 
gak viszont nagy mennyiségű növényi táplálék fogyasztá
sára engednek következtetni.

Hazai elterjedése

A kikészített bőr a vadászemlék

A kutyafélék családjába tartozó nyestkutya zömök, ala
csony testű állat. Az avatatlan szemek számára összeté
veszthető a mosómedvével. Biztosan felismerni jellegzetes 
pofamintázata alapján lehet, a szemek körül fekete álarc 
látható, ami az orrnyergen - a mosómedvétől eltérően - 
nem ér össze. Viszonylag nagy testű állat, 5-10 kilogram
mos, a téli hónapokra a zsírraktározás miatt jelentős súly- 
gyarapodást érhet el. Táplálékát az éj leple alatt kutatja
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A terjeszkedést kérdőíves felméréssel, nyolc alkalommal 
vizsgáltuk. A válaszként érkezett pozitív visszajelzések 
alapján e faunaidegen ragadozó viszonylag elterjedt faj
nak tűnik. A nyolc felmérés adatainak összesítése után 
elmondható, hogy Magyarországnak nincs olyan megyéje, 
ahonnan legalább egy alkalommal ne jelezték volna jelen
létét. 1997-ben 37, 1998-ban 58, 2000-ben 28, 2001-ben 31, 
2002-ben 31, 2003-ban 34, míg 2004-ben 25 válaszadó 
számolt be többnyire alkalmi jelenlétéről. Többségük 
ugyanakkor úgy érzékelte, hogy vadászterületén a faj csak 
alkalomszerűen, váltóvadként jelent meg. Állandó jelenlé
téről csak nagyon kevesen számoltak be: 1997-ben három, 
1998-ban hat, 2000-ben újra csak három, míg 2001-ben 
öt, 2002-ben szintén öt, 2003-ban kilenc, 2004-ben pedig 
öt vadászterületről érkezett ilyen információ. Ezek a te
rületek egy Somogy, és két Vas megyei eset kivételével, 
az ország keleti felében, a Duna-Tisza-közén, vagy a ti
szántúli részeken találhatók. A kérdőívekben a válaszadók 
beszámoltak elhullottan talált egyedekről is, amelyek nem 
szerepelnek a vadászati statisztikákban. Hímeket, nősté
nyeket és kölyköket is találtak: 1997-ben 4, 1998-ban 16,
2000-ben 8, 2001-ben 12, 2002-ben 10, 2003-ban 2, 2004- 
ben összesen 16 példányt. A tetemeket 2003-ig - egy ki
vételével - az ország keleti felében, a kölyköket Jász- 
Nagykun-Szolnok megye tiszántúli és Hajdú-Bihar megye 
területén lelték fel. 2004-ben azonban változás történt. Az 
ekkor talált viszonylag nagy mennyiségű tetem  (16) több
ségét (12) Somogy megye területén, míg négyet Békés 
megyében találtak meg.
Ugyanebben a periódusban a teríték folyamatosan ala
csony volt, évente csak néhány egyed került puskavégre. 
Az Országos Vadgazdálkodási Adattár nyilvántartása sze
rint 1997-ben és 1998-ban 2-2, 1999-ben 1, 2000-ben 5,
2001-ben 7, 2002-ben 4, 2003-ban 1 egyed elejtését jelen
tették Bács-Kiskun, Pest, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megye területéről.
Néhány alkalommal már ellenőrzött terepi megfigyelések
kel is igazolni lehetett a nyestkutya előfordulását. így 1998 
tavaszán, a Pély melletti Madárerdőben és a Marcali mel
letti Boronka-melléki tájvédelmi körzetben magunk is lát
tuk jellegzetes lábnyomát. 2000 elején Babócsa térségé
ben, az O-Dráván található Erzsébet-szigeten pedig ka
posvári kutatótársunk figyelte meg ürülékgödrét. 2003
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Nyestkutya megfigyelések és a legalább egyetlen elejtést 
jelentő megyék 1997-óta

nyarán Hajós község közelében és Hajósszentgyörgyön 
a Gemenc Rt. hivatásos vadászai és tanszéki kollégáink 
láttak egy vagy több példányt, majd idén tavasszal újra 
megfigyeltek egyet. 2001 januárjában a Hortobágy szé
lén található Egyek község külterületén terítékre került 
példány "valódiságát" az elejtőn tú l a területileg illeté
kes természetvédelmi őr és a vadászati felügyelő is iga
zolta, 2002 őszén a Pest megyei Rádon ejtettek el egy 
egyedet, míg 2003 nyarán Miskolc mellett Handa 
György talált egy gépkocsival elütött példányt. 2004 ta 
vaszán a Fertő-tó mellett kotorékból ástak ki egy nyest- 
kutyát, Fertődnél az idén ejtett egyet Bognár József, ko
torékozás közben.
Mindezek alapján elmondható, hogy a nyestkutya szin
te bárhol az országban előfordulhat. A terítékadatok és 
a megtalált tetem ek alapján azonban elsősorban a ti
szántúli területeken szám íthatunk állandósuló jelenlété
re. Ugyanakkor egyelőre nem  lehet körülhatárolni a sza
porodó állományt vagy állományokat, és a terjeszkedés 
forrásának meghatározása is nehéz. Pillanatnyilag nem 
lehet eldönteni, hogy spontán módon megjelenő, vagy 
esetleg korábban prémesállat-tenyészetekből szökött és 
ma m ár szaporodó párok, csoportok alkotják-e a sza
badterületi állományok alapját. A szórt, egymástól távo
li észlelések ez utóbbira, míg a folyamatosan növekvő 
csehországi megfigyelés és terítékadatok az előbbire 
utalnak.

A nagy 
visszatérés
Csikasz, nádi farkas, toportyán - sokszor olvashattuk kü
lönböző irodalmi művekben ezeket az elnevezéseket. Azt 
hihetnénk, hogy különböző fajokról van szó, pedig mind
egyik az aranysakált (Canis aurelius) jelenti, mely a ku
tyafélék családjába tartozik, de nem a kutya őse, ahogyan 
egykor tartották.

A ma már ritkának nemigen nevezhető ragadozó je
lenlétéről hazánk területén 1942-től 1982-ig semmiféle adat 
nem áll rendelkezésünkre, annyi azonban biztos, hogy 
napjainkban egyre nagyobb számban fordul elő, elsősor-
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Ha még nem késő!
A Csehországban tapasztaltak figyelmeztetőek számunkra 
is. O tt a kilencvenes évek elejének szórvány előfordulásai 
után jelentős állománynövekedés következett be, s mos
tanra m ár évente közel száz nyestkutya kerül terítékre. 
Azaz a jelentősebb földrajzi akadályt m ár leküzdötte e faj
- Csehország és hazánk között jelentősebb akadály már 
nincs... Egyáltalán nem lehetetlen, hogy az elmúlt néhány 
év bizonyított megfigyelései az északról délre történő ter
jeszkedés első jelzései.
Ha ez így van, gyorsan kell cselekednünk! Tudjuk, hogy 
Magyarország igen kedvező élőhelyet tud  biztosítani a ra
gadozófajok számára. A táplálékforrások az év nagy részé
ben gyakorlatilag korlátlanok és a legtöbb helyen búvó-, 
és kotorékásásra való helyet is könnyen találhatnak. A 
nyestkutya fauna-, és tájidegen faj, amely tömeges elter
jedésre is képes. A természetvédelem és a vadgazdálkodás 
közös érdeke, hogy elterjedését megakadályozzuk. Ehhez 
szükség van minden információra, és az eddigi megfigye
lések összegzésére. Meg kellene határozni ugyanis legalább 
azt, hogy vannak-e szaporodó párok, kisebb populációk az 
országban vagy minden esetben csupán kóborló példányok
ról van-e szó? Az utóbbi esetben ugyanis elsősorban csak 
arra kell figyelni, hogy a jövevények minél hamarabb pus
kavégre kerülhessenek. Ha viszont már szaporodó párok 
is vannak, akkor azokat minél hamarabb fel kell kutatni 
és fel kell számolni. Tudjuk kemény szavak ezek, de mai 
tudásunk szerint ez az egyetlen járható út.
Az első lépés a védekezési stratégiában tehát az eddigi 
bizonyítékok összegyűjtése. Kérjük segítsenek ebben a 
munkában! Ha bárkinek bizonyítéka van korábbi nyestku
tya előfordulásokról - kikészített gerezna, koponya, fény
kép, videofelvétel -, vagy friss, ellenőrizhető, bizonyítható 
megfigyelése van, kérem értesítsen minket! Erre lehetőség 
van vezetékes telefonon a 06/28/ 522 086-as, mobilon a 
06/30/474 67 32-es számon, vagy elektronikus levélben a 
heltai.miklos@ wt.gau.hu címen.

H eltai M ik ló s  és T akács N oém i

Szent István Egyetem, Vadbiológiai 
és Vadgazdálkodási Tanszék
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Vadászati gyakorlat
Aranysakál lelövések száma 1994-2004

□ lelövés (db) Forrás: Ó VA , G ödöllő

bán a Dunántúlon. A két legészakibb előfordulása Gyar
matpuszta és Mezőkeresztes. Arról, hogy mi lehet az oka 
az intenzív állománynövekedésnek, még vitatkoznak a 
szakemberek, legvalószínűbb azonban, hogy eredeti élőhe
lyén elérte a kritikus sűrűséget, és ennek lett eredménye 
az elvándorlás, majd a fokozott terjeszkedés. Részben a 
védelem hatására, részben a tömeges pusztításra alkalmas 
vadászati eszközök - mérgek, csapdák - visszaszorulása, 
és végül hihetetlenül jó alkalmazkodó képessége miatt 
előbb állománysűrűségét, majd elterjedési területét is nö
velni tudta. A megfigyelések szerint Magyarországra H or
vátország felől vándorolt be. A legmagasabb állománysű
rűség - a megfigyelések és a terítékadatok alapján - Dél- 
Baranyában és Dél-Somogyban található. Ez nem a vélet
len műve, hiszen a Dráva ártéri területei megfelelő bú
vóhelyet biztosítanak, ugyanakkor az itt élő vadállomány 
biztos táplálékot jelent az aranysakálnak.

Kontinensünkön a legnagyobb számban Bulgáriában for
dul elő, ahol 1985-ben 5583 (!) sakált lőttek. Ma már nyu
gat-európai vadbiológusok és vadászok is újabb előfordulá
sokról, megjelenésekről számolnak be. Ideális élőhelyei a jó 
vízellátottságú, nagyobb kiterjedésű, nádasokkal vagy erdők
kel mozaikszerűen fedett területek, valamint a facsoportok
kal tarkított mezőgazdasági területek, gyepek, nádasok.

Az aranysakál testhossza 65-70-, farkhossza 20-30-, m ar
magassága 50 centiméter. Orra a farkasénál keskenyebb, 
de tompább, mint a rókáé. Testalkata erőteljes, végtagjai 
hosszúak. Testtömege 7-13 kg. Szaporodási időszaka tél vé
gére esik, vemhességi ideje 50-53 nap. Az átlagos alom
nagyság 4-5 kölyök. Kölyöknevelés idején a sakálok a szo
kásosnál is erősebb territoriális magatartást mutatnak. Az 
utódok nevelésében mindkét szülő részt vesz. A sakálok 
tejfogukat féléves korukra váltják, erre az időszakra test
méreteik is elérik a kifejlett egyedekre jellemző méreteket. 
A nőstények kilenchónapos, a kanok kétéves korukra vál
nak ivaréretté. A sakál leginkább egyedül, ám ha a szük
ség úgy hozza, falkában is vadászik. A falka 5-30 egyed- 
ből áll, de alapvető szociális egysége a pár. Egy falka ter
ritóriuma körülbelül 1200 hektár. A sakál erős szociális 
szervezetben él, a családon belüli és a családok közötti 
kommunikáció eszköze az üvöltés, amely egészen sajátos, 
olyan, mint a rókaugatás és a gyereksírás keveréke.

Táplálékában a kisemlősök dominálnak, emellett má
sodlagosak az elhullott állatok. Madár-, hüllő-, ízeltlábú-,

valamint növényfogyasztásuk nem jelentős. Az apróvad 
(mezei nyúl, fácán) zsákmányolása - a feltételezésekkel el
lentétben - nem számottevő, rendszeresen fogyaszt dögöt, 
s csak ezek hiányában vállal zsákmányszerző szerepet.

Vadászata iránt az érdeklődés minimális, pedig állománya 
gyorsan növekszik, szinte nincs olyan megyéje az országnak, 
ahol az elmúlt években ne figyelték volna meg, és ne ejtet
tek volna el egy-egy példányt. Vadászatszervezők árjegyzéke
iben néhány helyen szerepel ugyan, de rejtőzködő életmód
ja nehezíti a vadászatot, gyakran csak a vakszerencse mű
ve az aranysakállal való találkozás. Sokszor tévesztik össze a 
rókával, de nyomai (összenőtt talppámák), hosszabb lábai, 
nagyobb hullatéka, esetleg üvöltése egyértelműen felismerhe
tővé teszik. Szeme, látása, hallása kiváló. A dögtérre való 
beetetés csak ritkán vezet eredményre. Tapasztalatok szerint 
leggyakrabban vaddisznóhajtások alkalmával kerül puskavég
re. Vadászati idénye június 1-jétől február 28-áig tart.

Valószínű egyébként, hogy hazánkban sokkal több arany
sakált lőnek évente, mint amit a statisztikák mutatnak. A 
vadászok számára az aranysakál bőre és koponyája az el
ejtés élményének a vadászemléke. A bírálat során a kopo
nya méretfelvétele megegyezik a rókáéval, de - egyelőre - 
az érmes ponthatárokat hivatalosan nem jelölték ki.

Wallen d u m s Péter
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A csfkosfejű rablólovag
Alig három éve vadászható ismét a borz, köszönhetően an
nak a jelentős mértékű hazai állománynövekedésnek, amely 
miatt már érezhető károkat okozhat az apróvad-szaporu- 
latban, a földön fészkelő védett madarak költőhelyein. Elég
gé ellentmondásosnak tűnik, hogy éppen abban az idő
szakban védett, amikor kárt okoz, ha a zsenge vad már 
elhagyta a vackát, kirepült a fészkéből, tényleges károko
zást már nem lehet a rovására írni. E gyakorinak nevez
hető, mégis igen ritkán látható faj zömmel éjszaka mo
zog, nappali megpillantása csak keveseknek adatik meg. 
Szereti a földutak „kényelmét” kihasználni, ahol jellegzetes 
nyoma (a talpgumók félkör alakban elhelyezkedő lenyoma
ta előtt mindig látszanak a körmök) utal jelenlétére. A 
többi ragadozótól eltérően nem hagy maga után terület
jelzőnek ürüléket az út menti köveken, dombocskákon, 
m ert tanyája közelében külön „WC” gödröt kapar a föld
be, és betemeti végtermékét. A borzvadászat sikere nagy
részt a szerencsén múlik, de köztudott, hogy jó vadász
ember tudja jó irányba befolyásolni Diana istenasszony

nem mindig bőkezűen osztogatott kegyeit. Legnagyobb 
eséllyel a friss kukoricavetéseken disznók után járva lehet 
összefutni borzzal - igaz, ekkor épp tilalmi idő védi -, de 
kiváló cserkelő gyakorlat a nyílt, takarásmentes földön óva
tosan belopni, néhány méterre megközelíteni az elmélyül- 
ten matató vagy keresgélve poroszkáló jószágot. Később 
előszeretettel jár rá a tejesedő kukoricára, vadkárelhárító 
éjszakai leseken is összefuthatunk vele, azonban ekkor sem 
lőhető, m ert a külön engedélyezett éjszakai, fegyverlámpás 
vadkárelhárító vadászatokon is csak a róka és a vaddisz
nó ejthető el. Az elmúlt években több helyütt jelentettek 
kukoricában borz kártételt, de a jelenlegi rendelet szerint
- mivel a károsító vadfajok felsorolásában nem szerepel - 
az okozott kár megtérítésére a vadászatra jogosult a köz
ismert hivatalos eljárás alapján nem kötelezhető, csak kü
lön polgári per indításával. Vadászatának legesélyesebb 
ideje a teliholdas ősz és a tél eleje. Ilyenkor a bundája 
kellően tömöttre vált, s trófea-értékkel is bír, a határból is 
lekerül a nagy takarást nyújtó kultúrnövények zöme. Vi

szonylag nagy területet becsámborog, s csíkos 
pofája, ezüstösen megcsillanó szőrzete jó messze- 
látóval már messziről észrevehető. Viszonylag 
rendszeresen felkeresi a tanyája közelében m ű
ködtetett szórókat, egyes helyeken szinte feltaka
rítva azt - a hivatásos vadász őszinte bosszúsá
gára. Ha nincs zavarva, s biztonságban érzi ma
gát, akkora zajt csap, mint egy nagyobb disznó, 
sok vadász adrenalinszintjét növelte már meg fe
leslegesen a malacnak vélt vad - s ez nemegy
szer csak a lövés után derült ki. Csalsípra, cin
cogásra nem reagál úgy, mint a róka, ennek el
lenére jó pár példány került így terítékre - róka 
helyett. Téli kotorékozáskor sincs sok esély az el
ejtésére, csak a legritkább esetben jön ki a ku
tya elől a lyukból, s a kutyák által fogott borz 
kiásása, borzfogó vassal történő hagyományos 
nyakon csípése, nem mondható igazán vadászias 
cselekedetnek.

Somfalvi E rvin  
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Vadászati gyakorlat

A  hetvenes-, de m ég a nyolcvanas években is helyen
ként valóságos term észeti csapásnak tartották több he
lyütt az erdősítésekben az üregi nyulakat. O lyannyira, 
hogy például 1975-ben, a budakeszi Vadbiológia Á llo 
m áson az erdőgazdaságoktól m ég m egrendelést kap
tunk az üregi nyulak m érgezéssel való irtására. Á m , 
m ivel ez összeegyeztethetetlen volt a "cégünk" elveivel, 
visszautasítottuk. Akkoriban Dél-Pest m egyében egy- 
egy hajnali-esti cserkelésen 2-3 vadász simán m eglő
hetett 8 -10 "kanyiglit", ahogy arrafelé nevezték. Vadász
görénnyel m ég sikeresebb volt, ugrasztással hazai és 
külföldi bérvadászokat is fogadtunk a nyolcvanas évek  
végén, kilencvenes évek első felében, sőt vadászatáról 
Örkény és Táborfalva határában látványos és sikeres 
film et forgatott a Duna T V  Hubertus magazinja.

Végveszélyben az üregi nyúl
A zután szép lassan megindult a rohamos fogyás, oly

annyira, hogy ma már ezeken a helyeken hírmondó
juk sem maradt. Az időszaki, szinte periodikus csökke
nést a 3-4 évenkénti radikális "létszámszabályozó" beteg
séggel, a myxomatózissal magyarázták, de ennél a gond 
manapság sokkal összetettebb, és árnyaltabb. A látványos 
járványok után régen a csökkenést egy, másfél év alatt si
mán kiheverte az állomány, és rövidesen ugyanannyi volt, 
mint a vész előtt. Az elmúlt évtizedben azonban egysze
rűen minden túlzás nélkül tragikusra fordult az üregi 
nyulak helyzete, noha senki nem mer erről írni, beszélni, 
vagy hivatalosan nyilatkozni. Érdekes módon, ha bármely 
más faj populációja - és erre nem tudok egyetlen hason
ló hazai példát sem felhozni - ilyen gyorsan és látványo
san omlana össze, m ár régen félreverték volna az összes 
"zöld" harangot. Esetünkben erre pedig minden ok meg
volna, mégsem történik semmi. Két éve a Tolna megyei 
Dunakömlőd határában készített képriportunk végén kér
tük a vadászolvasóinkat, hogy írják meg, akad-e még ná
luk ebből a- minden rossz híre ellenére - kedves vadfaj
ból? Nos, egyetlen válasz sem érkezett...

A kutya - illetve esetünkben az üregi nyúl - sejtelme
ink szerint minden bizonnyal ott van eltemetve, hogy so
kan betelepített, tájidegen fajnak tartják, és titkon örven
deznek is az eltűnésén. Ez azonban fatális tévedés, mert 
az üregi nyulak a fosszilis leletek bizonyítékai alapján már 
a preglaciális (jégkorszak előtti) időkben is a Kárpát me
dencében éltek, tehát már jóval előbb itt voltak, mint mi, 
a honfoglaló magyarok. Egy sor más állatfajhoz hasonló
an a faj bizonyítottan délről északi irányba terjeszkedett. 
Közép-Európából a jégkorszak idején ugyan visszahúzó
dott, de ezt követően újra elfoglalta eredeti élőhelyeit. Az 
ókori görög történetíró Polybius „kyniklos”-nak, a latin 
Plinius pedig már a mai latin nevén „cuniculusnak” ne
vezte. Ebből jött a német „kaninchen” szó, amelyet a ma
gyarok már a 19. században „kinigli, kanyigli”-re ferdítet
tek. A középkorban a tengerhajózás fejlődésével vált az 
üregi igazi „világpolgárrá”, m ert a tengerészek élelmiszer 
utánpótlás céljából rakták ki útvonalaik mentén a szige

tekre. így jutott el Ausztráliába és Új-Zélandra is, ahol a 
múlt század fordulójára m ár valóságos istencsapásnak tar
tották a szinte hihetetlen mérvű elszaporodásukat. A múlt 
század elején csak Viktória tartományban 13 és félmillió 
üregi nyulat ejtettek el. Szaporaságára jellemző, hogy 
Pennant, a múlt századforduló idejének neves zoológusa 
kiszámította, hogy egyetlen anyától - persze csak, ha 
mind megmaradna - négy év alatt 1 274 840 üregi nyúl 
származhatna. Igénytelensége és szaporasága miatt már 
az ókorban leporáriumokban (kőfallal zárt kertekben), a 
középkorban zárdákban, kolostorokban, főúri vadaskertek
ben tenyésztették. Korabeli krónikások feljegyezték, hogy 
míg a nagyvadfajok elejtését a férfiúi rátermettség és bá
torság próbájának-, az üregizést elsősorban a hölgyvadá
szok kedvelt mulatságának tartották. Szaporasága, igény
telensége miatt más vadfajokkal ellentétben az üregi nyu
lakat a hagyományos vadgazdálkodási értelemben soha 
nem gondozták, csak vadászták: csapdával, görénnyel, 
hálóval, puskával, és solymászattal. A nőstény nyúl 30 na
pig vemhes, és maga ásta kotorékba, úgynevezett „üregi 
várba” 4-5 csupasz és vak nyúlfit ellik. Az ellés után rög
vest újra párosodik. így egy évben akár 7 almot is ké
pes fölnevelni, és annak idején - amikor még szép szám
mal volt - még októberben is láthattunk „rántani való” 
süldőnyulakat. A kotoréktól nem megy messze, elsősor
ban éjszaka aktív, de az „elkésettek” kora hajnalban és 
este is cserkelve vadászhatok. Jelenlétének legbiztosabb 
látható jele az úgynevezett közös használatú „ürítkező he
lyek” . Ugyanis nem „bogyóznak” össze-vissza, mint a 
mezeiek, hanem szinte úgy járnak a kiválasztott helyeik
re, mint az emberek a közös vécére. Nálunk az 1883-as 
vadászati törvény nyilvánította kártékony fajnak, így egész 
évben vadászható volt. A mai rendelet szerint azonban 
csak szeptember 1-jétől január 31-éig ejthető el, ha egy
általán ez a korlátozás az üregiek nyomtalan eltűnése mi
att időközben nem vált volna a legtöbb területen totáli
san ügye- és okafogyottá. A nálunk tapasztalt üregi pusz
tulás azonban Dél- és Nyugat-Európában egyáltalán nem 
tapasztalható. Aki ott jár, láthatja, hogy ugyanannyi van,
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mint annak előtte. A vadászterületeken kívül gyakori a vil
lanegyedek kertjeiben, a nagyvárosok parkjaiban. A Laj
tán túl, közvetlenül a magyar határ túloldalán, úgy pat
togtak a „lapik” tavaly ősszel egy őszi apróvadvadászaton, 
mint nálunk akár egy évtizeddel ezelőtt. Került is terí
tékre belőlük vagy hét, pedig igazán nem rájuk vadász
tunk. A telepítéséhez - de a visszatelepítéshez is - ná
lunk a jelenlegi jogszabályok szerint minimum négy szak- 
hatósági engedélyt kell beszerezni. Úgy gondolom, hogy 
vadászati, de természetvédelmi szempontból sem hagyhat
juk, hogy bármely vad-, vagy állatfaj az országban a sze
münk láttára pusztuljon ki anélkül, hogy ez ellen bármit 
is tennénk. Késlekedésre pedig nincs idő, m ert m ár ré
gen a 24. órában vagyunk!
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Az üregi nyúl számának csökkenése
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Pulyka kakast kéne venni...
Az am erikai vadpulyka honosításának gondolata  
csaknem  m ásfél évszázada foglalkoztatja  és nem  
hagyja nyugodni a hazai vadgazdákat. Az első te le p í
tést a m uflon te lep ítésérő l híres, g ró f Forgách Károly  
végezte , 1870-b en , a fe lvidéki g im esi birtokán. A  kez
deti rem én yek , és kedvező tapasztalatok e llenére  né
hány év m úlva a kísérlet kudarcba fu llad t, de híre 
m ent a kor jeles vadgazdáinak körében. M ásfé l é v ti
zeddel később, 1885- tői egyre  több  uradalm i vadász- 
terü leten  te lep íte ttek  sikerrel vadpulykákat. Jelesül: 
D obozon 1885-b en , Tatán, Zselízen, Nyitraivánkán  
1886-ban, Kétegyházán 1889-b en , M onostorszigeten
1890-b en , m ajd  a gödöllő i koro nau radalom  terü letén
1891-ben. Az utóbbi o lyannyira  sikeres volt, hogy  
m ár három  év m úlva 29 vadpulyka kakas került te rí
tékre, és tarto tt ez egészen a „boldog békeidők"-, 
azaz a m onarch ia  összeom lásának végéig .

A vadpulyka Amerika felfedezése - 1498 - után került 
Európába, először csak Spanyolországba, majd a tá

volabbi országokba. Az Észak Amerikai kontinensen a 
törzsalak Mexikóban él, s egy tucat alfaját különböztetik 
meg. A 19. század utolsó éveiben a vadpulyka több ál
lamból a zabolázatlan vadászat miatt szinte teljesen ki
pusztult. Visszatelepítésük az Egyesült Államok egyik 
nagy vadászati sikertörténete közé sorolható és a széles
körű visszatelepítési programnak köszönhetően ma már 
szinte az egész kontinensen újra elterjedt vadfajjá vált. 
Olyan területeken is stabil állományai vannak, ahol addig 
vadpulyka nem is fordult elő. Ohio, Kentucky, Illionis, 
Indiana, Arkansas, 'lenessé, Alabama, Georgia, Karolina, 
Virginia, Pernnsylvania és Florida államok jártak a telepí
tési munkákban az élen és már a 20. század első felé
ben erős állományok alakultak ki, ahol a vadpulyka vadá
szat ma is töretlen népszerűségnek örvend.

A 70-es évek második felétől nálunk is újra kezdődtek 
telepítési kísérletek Gödöllőn, Balatonnagybereken, később 
Bolyban, majd több más helyen is. Látványos eredmények
ről azonban talán egyedül a bólyi telepítés esetében be
szélhetünk, m ert hosszú éveken át még a gazdaság árlis
táján is szerepelt a vadpulyka. Hozzánk legközelebb Szlo

vákiában, Vágtarnócon él egy jelentős populáció, amelyet 
a hazai vadászaink is sokszor meglátogattak. Mindannyi
an elismerően szóltak - sőt, többen írtak is - a látot
takról, s az ott szerzett vadászélményekről. A több éven 
át tartó gödöllői kísérletekhez személyes tapasztalatok is 
kötnek, annak ellenére, hogy a telepítés - sajnos - sike
resnek koránt sem volt mondható. Nagyvadas jellegű, er
dős terület volt, bőségesen ellátva ragadozókkal. Ráadásul
- ami talán nagyobb baj volt - a környékbeli lakosság 
"atavisztikus gyűjtögető" szenvedélye miatt szép számmal 
láttuk viszont piacokon, magánházaknál a neveltjeinket. A 
vadpulyka ugyanis - különösen növendék korában - nem 
sokban különbözik a házi bronzpulykától, így a lopások 
bizonyítására nem volt lehetőség.

M adarunk egyik nagy hibája, hogy a nevelés során még 
a fácánnál is könnyebben szelídül, és többé nem tart az 
embertől. Egyéb lehetőségek híján akkoriban tojásból, gép
pel keltetett, előnevelt növendék pulykákat tudtunk csak 
kibocsátani, és ezeknél sajnos, az ilyen veszélyek fokozot
tak. A pulykatojó egyébként 10-12 (egyes adatok szerint 
20 ) tojást is rak, de kotlási ideje a gyöngytyúkéhoz ha
sonlóan a fácánnál és házi tyúkénál egy héttel hosszabb, 
négy hét. Önfeláldozóan és szilárdan kotlik, és éppen
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Vadászati gyakorlat

emiatt válik igen könnyen a fészekrabló ragadozók áldo
zatává. Első számú közellensége persze a róka, viszont a 
nevelt fácánok legádázabb ellenségétől, a héjától kevésbé 
kell félteni. A pulyka kotlós igen jó nevelő, gondos anya
madár, csibéire éberen vigyáz. A kicsik 14 napos koruk
ban válnak repülőssé, ezért az első két hét a legkritiku
sabb nevelési időszak. Ezután az igen gyorsan fejlődő csir
kék már anyjukkal együtt fölgallyaznak, így egyre csök
ken a dúvadveszély. A kifejlett pulykák mindegyike az éj
szakákat magas fákon tölti. Őshazájában makkot, geszte
nyét fogyasztva húzza ki a telet, de a hazai tapasztala
tok szerint ez jól pótolható szemes takarmánnyal, elsősor

ban kukoricával, napraforgóval. Jó időben már február 
végén, de általában márciusban megkezdődik a dürgés és 
ezzel a kakas vadászat ideje. „Trófeás” madár, m ert a ka
kasnak melltájékon fejlődik a jellegzetes, és semmi más
hoz nem hasonlítható, erős szőrszálakból növekvő „szakál
la”. Minél idősebb a kakas, annál tetszetősebb a szakáll- 
szerű, díszes szőrpamacsa. Erdei madárfaj, amely megfe
lelő élőhelyen, gondos odafigyeléssel bízvást színesíthetné 
a vadászati lehetőségek hazai kínálatát. Telepítéséhez - 
természetesen - kötelező a négy szakhatóság előzetes en
gedélyének beszerzése.

H.

IQ tenyészt ma foglyot?
A keceli Perjési 

Győző azon ke
vesek egyike, aki 
még ma is viszony
lag nagy tömegben 
nevel foglyot. Az al
földi kisváros mellet
ti telepén évente 
mintegy 40-50 ezer 
fácánt és 6-10 ezer 
foglyot nevel föl. Je
lenleg 175 fogoly 

tenyész-párja van, de 500-ra lenne kapacitása. A 62 éves 
férfi eredeti szakmája villamosmérnök, de mióta nyugdíj
ba ment, a teleppel egészíti ki jövedelmét. A keceli va
dásztársaság tagja. Korábban 14 évig vadászmester volt, 
ma m ár ritkábban hódol szenvedélyének.

A tenyészpárokat egészségügyi okokból minden évben 
cseréli, a letojt foglyokat nyáron eladja, s az azévi szapo
rulatból biztosítja a következő évi tenyészanyagot. A fo
goly monogám madár, párja mellett egész élete során ki
tart, a csibéket is együtt nevelik. A szakirodalom azt 
ajánlja, hogy a fogságban télen külön, sőt hallástávolságon 
kívül kell tartani a kakasokat és a tyúkokat, m ert azok 
hang alapján párt választanak, s ha tavasszal nem azzal 
tesszük össze, amelyikkel korábban „megbeszélte” a nászt, 
akkor nem párosodnak, nem fogadják el egymást. Perjési 
Győzőnek más a tapasztalata.

- Én ősszel és télen együtt tartom  a kakasokat és a 
tyúkokat. Csak az a fontos, hogy már februárban szed
jük párba őket, tehát még azelőtt, hogy beindulna a ma
darak biológiai órája. Ezzel a módszerrel döntő többség
ben elfogadják egymást. Persze mindig akad egy-két tyúk, 
amelyik elveri maga mellől a kakast, ilyenkor azt ki kell 
cserélni, mindig van néhány tartalék kakasunk.

A tojásrakás szinte percnyi pontossággal április 9-10-én 
kezdődik és június 5-10-e körül fejeződik be. Ilyenkor a 
foglyok speciális tojató tápot kapnak. Egy pár átlagosan 
30-40 tojást ad, de van, amelyik 100-at. A tojásokat régi, 
hagyományos La Nationale típusú keltetőben keltetik ki. 
A kelési arány 70-80 százalékos, jobb, mint a fácánnál. A 
napos foglyok kisebb ketrecekbe kerülnek, pár napig itt 
kapnak erőre, majd százasával 3x12 méteres volierekbe 
rakják őket. Ennek kisebb része fedett, szalmával bélelt

„ól”, nagyobb hányada nyitott tetejű, gazos föld. A csi
bék csak tápot kapnak, később, amikor nagyobbak lesz
nek, megfelezik a csapatot, csak 50 marad egy ekkora 
ketrecben, hogy több helyük legyen.

- A fogoly nagyon életrevaló kis madár. Ha bekevere
dik közéjük egy légy, már az egy órás csibék is azonnal 
üldözőbe veszik és elkapják - meséli a telep tulajdonosa.
- Régebben adtunk nekik túrót, meg rovartojásokat is, de 
ekkora tömegben ez megoldhatatlan. Az indító és a ne
velő táp teljesen megfelel. A foglyot nehezebb nevelni, 
mint a fácánt, m ert érzékenyebb, idegesebb madár. Elő
fordul, hogy egy-egy volierben van egy-egy „hisztis” pél
dány, aki fölidegesíti a többit is. Ilyenkor a gondozónak 
a feszültség okozóját ki kell emelni a többiek közül és a 
volier hangulata általában megnyugszik.

Amikor a furcsa jelenség okát kérdezem, a gazda el
mosolyodik:

- Ezt még a legöregebb matróz se tudná megmondani...
Jelenleg egy előnevelt, 5-7 hetes fogoly ára 1300-1600

Ft +  áfa. A vadászérett, 14 hetes madárért 1800 Ft + 
áfát is elkérnek. A fogoly előnye a fácánnal szemben, 
hogy nagyobb rokona csak 20-22 hetes korára válik ivar
éretté. Jelenleg Sándorfalvára és a Hortobágyi Nemzeti 
Parkba visznek nagyobb mennyiséget.

- Azoknál a társaságoknál éri meg a fogolykibocsátás, 
ahol vadászatának megvan a piaca - mondja Perjési Győ
ző. - Ha valaki 1800-ért veszi a madarat, de már megvan 
rá a vendége 4500-ért, akkor biztosan jó üzletet csinál.

Kérdésünkre, hogy a területre kitett vagy ott maradó 
tenyészett fogoly miért tűnik el, csak megvonja a vállát.

- H át hogy maradna meg a tenyésztett, amikor a vad 
se marad meg? Hiszen már nincs is gazos, ahol megél
hetne. Miközben Magyarországon milliókat költenek arra, 
hogy azt a néhány szem farkast meg hiúzt kutatgassák, 
vagy hogy visszatelepítsék a hódot, fillérek jutnak arra, 
hogy a foglyot, ősi vadmadarunkat megmentsük! Eddig 
csak egyetemi kutatók próbálkoztak, mondhatni laborató
riumi méretekben.

Több vadásztársaságot ismerek, ahol minden évben ki
engednek valamennyi foglyot, de soha nem vadásznak rá. 
Csak azért teszik, hogy legyen fogoly a területen. S volt 
valaki, aki annyit mondott: a fogollyal törődni erkölcsi kö
telességünk.

M.T.
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Fogolyprogram: jön a második
A 90-es évek elején a Soproni Egyetem  vezetésével és 

Földművelésügyi M inisztérium  tám ogatásával indu lt el a 
M agyar Fogolyvédelmi Program . Dr. Faragó Sándor a 
Vadgazdálkodási Intézet akkori oktatója (ma igazgatója) koordinál
ta  a munkát. A  cél az volt, hogy m egállapítsák a drasztikus 
állománycsökkenés okait és a kilábalás útját. A  m unka sikert hozott, 
de néhány problém át nem sikerült kiküszöbölni.

A  kísérlet a Lajta-Hanságban, az ottani mezőgazdasági rt. területén 
indult 1992-ben. A  feltételezés az volt, hogy a fogoly az élőhelyének 
romlása miatt fogyatkozott meg, ezért élőhelyfejlesztéssel növekedést 
lehet elérni. A  mintaterületen csökkentették a táblaméreteket, vad
földeket és csendereseket, itatókat létesítettek. Ezzel együtt intenzív 
ragadozógyérítést végeztek. Faragó Sándor szerint a kísértet gyors si
kert hozott: a fogoly állománya 3 év alatt tízszeresére nőtt. Ugyanakkor 
a mezei nyúlé azonnal jelentősen, a fácáné és az őzé pedig érezhetően 
növekedett. A módszer az első időszakban igényel nagyobb befektetést, 
utána csak a ragadozógyérítést kell évente elvégezni.

Ezzel egy időben az ország eltérő ökológiai adottságú pontjain 
alak íto ttak  ki hasonló referencia területeket. M indenütt kijelöltek 
egy-egy 200-500 hektáros m intaterületet, ahol a élőhelyfejlesztést és 
intenzív ragadozógyérítést fo ly ta ttak . U gyanazon vadászterüle t 
másik részén volt egy hasonló adottságú kontrollterület, ahol a 
szokásos vadgazdálkodási tevékenységet végezték. A  különbség min
denütt jelentős volt a m intaterületek javára.

Faragó professzor szerint az országos átü tő  sikert több tényező is 
akadályozta, mindenek előtt a fogoly fokozott környezetérzékenysége. 
Elsősorban az időjárás: a téli magas hótakaró megtizedeli a fogolyál
lományt, és ugyanez a hatása a nagy esőzéseknek, vagy a nagy 
szárazságnak a fészkelés időszakában. További rizikótényezők az 
intenzív mezőgazdálkodás és az immunizáció következtében fölsza
porodott rókaállomány.

A Program első évei egybeestek a mezőgazdaság privatizációjával 
és a kárpótlással. Sokan úgy gondolták, hogy a kisebb parcellák 
kialakulása megoldja az apróvad, köztük a fogoly gondját. Ez nem 
következett be, mert a művelés intenzív m aradt. Az is nagy probléma, 
hogy a területek túlságosan elaprózódtak: a Lajta-Hanságban priva
tizált területeken pl. az átlagos táblaméret 0,8 ha. A sok tulajdonos 
folyamatos zavarást jelent. A  nadrágszíjparcellák helyett az 5-20 hek
táros táblák volnának az ideálisak. Az élőhelyfejlesztésre alapozott 
módszer azonban csak ott működik, ahol számottevő vad fogoly él, s

o tt is csak akkor, ha elérik a kritikus terület m éretet és fegyelmezetten 
betartják az előírásokat. Ám legtöbb vidékén az országnak az egyed- 
sűrűség olyan kicsi (kisebb, mint 2 pld/km2), hogy a családok 
elszigetelődtek egymástól, a fiatalok nem találnak maguknak párt, és 
ezért nem szaporodnak. (A fogoly másik csapatból választ párt.) Végül 
vannak olyan területek is, ahonnan teljesen kipusztult a fogoly.

Ezért idén tavasztól - a már 10 éve lefektetett koncepció alapján - a 
Gemenc Rt. lenesi apróvadtelepén jelentős fogolytenyésztésbe kezdtek. 
Ezt a törzsállományt 3-5 olyan területre fogják kitenni, ahol alig van 
fogoly. A  célterületeket gondosan kell kiválasztani, s o tt a korábban 
igazoltan hatásos élőhely fejlesztést és a ragadozógyérítést el kell 
végezni. E területeken önmagában sem a tenyésztés, sem az élőhely
gazdálkodás nem hoz eredményt, a kettőt egyszerre kell végrehajtani. 
Enélkül a k ite lep íte tt foglyok halandósága, vagy elvándorlása 
meghiúsítaná a munkát. A  több éves program költségeit - több tízmil
liós összegről van szó - változatlanul 50 százalékban a benne részt vevő 
vadgazdálkodók, 50 százalékban pedig az FVM élőhely fejlesztési 
pályázata fedezi. Az évente kihelyezett foglyok száma meghaladhatja 
a 10 ezer példányt. A  m adarak egy részét nyár végén, másik hányadát 
február végén helyezik ki a területre. A  repatriációs (visszatelepítési) 
módszerek eredményességének tesztelése része a kutatómunkának.

Faragó Sándor szerint a ragadozók vadászatának jelenlegi szabályo
zása mellett is sikeres lehet a visszatelepítés, nem a korlátokat kell szid
ni, hanem a törvényes lehetőségekkel 100 százalékig élni kell. 
Alkalmazni kell az élvefogó csapdákat, több védősűrűt kell telepíteni, 
és nagyobb figyelmet kell fordítani a vadászható varjúfélék állománysz
abályozására is.

Fogolyra ma csak ott lehet vadászni, ahol kibocsátás történt, a visz- 
szavadászható mértéket a vadászati felügyelőségek határozzák meg. A 
projekt megvalósulása során a különböző területeken más időpontban 
és mértékben fognak vadászni, és a terítéket megvizsgálják, hogy újabb 
adatokat nyerjenek. Az első években a cél az állomány hosszú távú 
életképességének megalapozása. H a az agrár-környezetgazdálkodási 
program igazán működni fog, jelentős területek m aradhatnak ugaron, 
vagy lehet rajtuk fogolybarát élőhely-gazdálkodást folytatni. Ez sok 
területen a fogoly életkörülményeinek jelentős javulását, s az állomány 
növekedését eredményezheti.

M.T.
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Újjászületés a régismert 
vadfeldolgozóban

M indig jó egy régi ismerőssel találkozni, különösen akkor, ha a 
név patinája m ögött nem csak egy puszta névjegy, egy emblé
ma, hanem a vadászok és vadkereskedők közötti, örömökben 
és kudarcokban egyaránt gazdag és sikeres évtizedek emlékei 
élnek. Az ismert vállalkozás - tulajdonosváltással - idén febru
árban vette át a kormánykereket. Első - és könnyűnek igazán 
nem mondható - feladatuk volt a tulajdonosváltást megelőző 
időszakban összejött tartozásoknak a kiegyenlítése vo lt a vad
hús beszállító vadászatra jogosultak részére. A cégnek orszá
gos terítésben 58 hűtőkamrával e llá tott vadbegyűjtő helye fo 
gadja a vadászok zsákmányát. Innen szállítják az átvett vad
húst a vecsési vadfeldolgozóba, amely a legszigorúbb EU elő
írásoknak is mindenben megfelel. Ugyanakkor jelentős kapaci
tás bővítő beruházások kezdődtek, amely természetesen a fel
vásárlás növelésének igényével já rt együtt. A felvásárlási ára
ikban az országos legjobb áron állnak az erdőgazdaságok és va
dásztársaságok rendelkezésére. A partnereik nagyobb része ré
gi, megbízható, szerződéses beszállító, amelyek számára az á t
vételi árakon kívül a hosszú távú szerződésekben további ösz
tönző rendszert, egyfajta premizálási lehetőségeket kínálnak. A 
hazai vadhús piacon az elm últ évek során kialakult rendkívül 
nyom ott árak után - ha lassan is - de megkezdődött a javulás, 
így az újjászületett cégnél - és ez a vadászok számára bizonyá
ra örömhír - a szűkülő kínálattal szemben igen jelentős kapaci
tásbővítés áll. És, hogy mindezeken kívül, vajon m iért érdemes 
a régi-új üzleti partnert választani? Egyebek között azért, mert 
a piaci átlagnál jóval rövidebb fizetési határidőt garantálnak, 
ami mindenképpen maximális biztonságot nyújt a beszállítók
nak. Hiszen am int a népi bölcsesség is tartja: kétszer ad, aki 
gyorsan ad. Ma már fokozott az igény arra, hogy a vadhús út
ja visszafelé is nyomon követhető legyen szinte egészen az el
ejtés helyéig. Ezt a kereskedőnek, feldolgozónak messzemenő
en garantálnia kell. Mindezek mellett további műszaki fejleszté
sekkel igyekeznek a szó szoros értelmében bioterméknek minő
sülő vadhúst magasabb feldolgozottsági fokon kínálni. M ind a 
hazai, mind a külföldi piacokon minőségi árú adható csak el, és 
ezt kell tükröznie a magas esztétikai igényű, csomagolt, kony
hakész vadhúsnak és az egyéb húsipari készítményeknek is.

2220 Vecsés, Lőrinci u. 45. 
Tel.: +36-29-350-188  
Fax.: +36-29-352-071  

E-mail: mavadvecses@mail.datanet.hu

Sötétben indulunk, de barátságos, nyárvégi sötétben. A 
levegő hűvösen simogató. Mennyire más a korahajnal 

goromba, szeles, csöpörgős novemberi libalesre igyekez
vén! Vagy télen, amikor sokkal később virrad, többet al- 
hatunk, és kipihenten, megbűvölve lépünk ki a vadászház 
ajtaján a fehér mesevilágba! Vagy márciusban, amikor fél
álomban hosszú autóút, erdőben való botorkálás vár 
ránk, amíg időben elérjük kedvenc szalonkázóhelyünket!

Most is autózni fogunk, mégpedig külföldre, Szerbia 
Montenegróba. Igaz, Szegedtől csak 10 kilométer a ha
tár, onnan egy újabb tízesúticélunk, Magyarkanizsa. M a
ga a vadászterület pedig a határ mellett fekszik, golyó- 
lövésnyire a szőregi határtól, ahonnan elindultunk bará
tommal, Sipos Pistával. A filityi vadászháznál Kónya Jós
ka vár bennünket. Puskát nem hoztunk, körülményes 
lenne áthozni a határon. Vendéglátónk föl van készülve, 
több olasz, és német vendégük is az ő söréteseikkel jön 
ide fürjészni. Merthogy kirándulásunk célja ez az apró 
madár, amelynek vadászata nálunk már vagy 50 éve ti
los. Pedig az ezredfordulón - már az 1900-ason - még 
több mint 200 ezret lőttek belőle eleink. A 80-as évek
re azonban Európa-szerte nagyon lecsökkent az állo
mány, ezért a vadászatát betiltották. Ennek hatására az 
állomány fokozatos növekedésnek indult, ami az 1980-as 
évek elejétől tart. Ma már minden vadászterületen 
gyakran hallani a nyári időszakban jól ismert hangját, a 
pitypalattyot. Nos, mi azért jöttünk most, hogy ebbe a 
hangba egy kis puskaropogás is vegyülhessen. Jóska 16- 
os söréttel töltött patronokkal lát el bennünket. Utána
számolok: ez 1,5 mm-es átmérőt jelent.

Amikor hajnalban nekiindulunk, a Nap még nem is 
sejlik a horizonton. Kellemesen hűvös van, bár augusz
tus végét írjuk. A jobboldali kukoricatábla levelei már 
félszárazon zörögnek a lengedező szélben. Előttünk bú
zatarló, melyet sűrűn fölvert már a parlagfű és a m u
har. Minden szál gazon harmat csillog, a közeli távolban 
pára lebeg. Alig lépünk kettőt-hármat, csizmánk csu
romvizesre ázik. Két kutyánk izgatottan ugrik ki a ko
csiból, orruk máris finoman remeg. Nem csoda, hisz 
ezt az időjárást az Isten is szimatolásra teremtette. A 
finomcsontú magyar vizsla már jól tudja, mi következik, 
az én apró münszterlandim új kalandokat sejt. Amíg 
fölcsatoljuk az aggatót, vendéglátónk, Jóska megtartja a 
rövid eligazítást.

- Itt, az árokpart mellett elmegyünk a tarló végéig, 
aztán a másik oldalon visszahajtunk. Pista menjen közé
pen, mi meg a kutyákkal a két oldalán. Időnként áll
junk meg, hadd dolgozzanak a kutyák. A fürj általában 
nagyon laposan röpül, lövésnél vigyázzunk a kutyákra!
Jól jegyezzétek meg, hogy hova esett, m ert igen nehéz 
meglelni. Ha elhibáztátok, akkor hamarosan leszáll, és 
megint rá tudunk majd menni. Na, jó szórakozást!

És megindulok életem első fürjvadászatára. Remé
nyünk teli, hisz körös-körül sok helyről szól a bizserge- 
tő pitypalatty. Ezzel az összetéveszthetetlen hanggal a 
fürjpapa hívja maga köré kis családját. De bizony sze
gény kakaska hangjára időnként nem a família, hanem 
a vadászok jönnek.

Az első rebbenő fürjecskére a puskám sem emelem 
föl, annyira meglep, hogy milyen kicsi. Aztán a második 
esélyemet is elrontom. Szokatlanul laposan cikázik a 
félöklömnyi madár. Mintha miniatűr nyúlra kellene pus-
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Irodalom

Oklömnyi vadászemlék
M á r o k  T a m á s

kutya nélkül nem sokra men
nénk. A fürj csak akkor röp
pen föl, ha szinte rálépnek. 
Jóska elárul egy trükköt: időn
ként meg kell állni, s egyhely
ben, esetleg beszélgetve várni. 
Ezt általában nem bírja a fürj 
gyenge idegzete, és fölugrik. 
Nekünk pedig lehetőséget ad 
egy szép lövésre. Aki itt szalad, 
az a madarak jó része mellett 
elgyalogol. Mire fölszárad a 
harmat, s a Nap lelopná az in
günket, be is fejezzük a vadá
szatot. Indulhatunk a vadász
házba reggelizni, értékeim, 
megpihenni. No, és avatni!

- Főúri vadászat a fürjezés - 
mondja Jóska. - De olyan főúri, 
hogy mindenkinek juthat belőle. 
A folyamatos vadászat ellenére 
nem tapasztaljuk, hogy csökken
ne a fürjek száma. Évente két
szer is költenek, és egy pár 5-
6 csibét is fölnevel. Sok az itte
ni madár, hozzájuk jönnek még 
a vonulók. A gazos tarlók kitű
nő élőhelyet biztosítanak.

Hárm an vagy 58 fürjet fek
tettünk terítékre egy reggel ko
mótosan vadászva, kiélvezve 
minden pillanatot. A tisztelet- 
adás után  néhányat nyomban 
meg is kopasztottunk, és ven
déglátónk azon melegében 
megsütötte őket. Némi bors,

$ kis só, szalonnába burkolva, és
° már mehet is a tepsibe! Fi-

nomságos, ínyenc pecsenye. 
Persze csak ott, helyben taná
csos élvezni, m ert nálunk ugye, 

a fürj védett, a határon nem tanácsos áthozni!
Néhány évvel később augusztusban nevelt fácánokat 

kellett őriznem Fejér megyei területemen, Sárbogárd mel
lett. Reggel rókák után jártam a környező tarlókon. Kel
lemesen hűvös hajnal, a muharral, parlagfűvel fölvert tar
lókon csillog a harmat. Körben mindenhol szól a pitypa- 
latty. Kutyám érdeklődve fülel rá, kedves emlékek ébred
nek benne. No, és a gazdájában is, mert keresni küldi, 
és elindul az egyik hang irányába. Hamarosan röppen a 
fürj, rákapom a puskát, de csak gondolatban húzom el 
a ravaszt. Aztán még egyet, majd kettőt ugrasztunk föl. 
Egymagam kényelmesen lőhettem volna 6-8 darabot. Leg
alább annyi van belőle, mint a határ túloldalán.

Milyen főúri vadászat is volna! Egyszer talán belátják 
a realitásokat azok is, akik döntenek róla.

kázni. Jóska szépen lő, látszik, hogy van gyakorlata. Mel
lettem Pista is eredményes, kutyáink fölváltva keresik meg 
a madarait. Ha valaki lő valamit, kényelmesen megállunk, 
és gyönyörködünk a kutyák munkájában. Az enyém elő
ször meglepődve veszi szájába a pici apportot, de hozza 
becsülettel. Végre igazán nekivaló zsákmány! Egy fölhízott 
fácánkakas amúgy egy kicsit nehéz neki. Vérbeli vadmeg
állást ritkán látunk, a fürj a kutya előtt nem lapul meg, 
inkább elgyalogol a jó féllábszárnyi gazban.

Aztán nálam is megtörik a jég: leesik az első madár. 
A kutyám előtt ugrott, szépen meg is kereste, a többiek 
gratulálnak: többszörös öröm. Mélázva fűzöm aggatóra.

A következő két óra kényelmes sétatempóban telik. A 
terep nem nehéz, fürj van bőven, mi nem sietünk. Ki
élvezzük egymás szép lövéseit. A tarló szinte kopár, ám
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Június tizenötödike, szerda. A hazai 
vadászoknak átlagos hétköznap. Nem 

úgy a szlovák jágereknek. Számukra ez 
egy csupa nagybetűs ünnepnap, hiszen 
ekkor nyitotta meg kapuit az ötéven
ként megrendezésre kerülő nagyszabá
sú nyitrai nemzetközi vadászati szakki
állítás és vásár, amely idén ,A  vadászat 
és természet” címet viselte.

M ár az előkészületek is azt sugall
ták, hogy a rendezvény komoly érdek
lődésre tarthat számot, ekkora látoga
tottságra viszont csak kevesen számí
tottak.

Pontban 10 órakor a fiatal vadász
kürtösök elfújták a gyülekező szig
nálját, és kezdetét vette az ünnepé
lyes megnyitó. A megjelenteket M a
rian Lipka, a Szlovák Vadászszövet
ség elnöke üdvözölte. Beszédet mon
dott D ieter Schramm, a C.I.C. elnö
ke és gróf Gilbert de Turckhcim, a 
FACE első embere is. Mindkét nem 
zetközi vadászati szaktekintély elis
meréssel szólt a kiállításról, megkö
szönve a szervezők áldozatos m unká
ját. „Viva le Chasse” (azaz: „Éljen a 
vadászat”) - Turckheim ú r ezen sza
vak kíséretében vágta át a színpad 
előtt kihúzott szalagot, s ezzel a 
rendezvény hivatalosan is megnyílt. 
M agyarországot az ünnepségen,

majd az azt követő sajtótájékoztatón 
Pechtol János, az OMVK főtitkára 
képviselte.

Az érdeklődő újságírók a konferen
ciateremben sorra kerülő, kötetlen 
hangvételű beszélgetés során tehették 
fel kérdéseiket a FACE, a C.I.C., va
lamint a szlovák és a külföldi vadász
szövetségek vezetőinek. A vendéglátók 
nevében M arian Lipka leszögezte, 
hogy a vadászat nem korlátozódhat 
csupán a vad elejtésére, hanem első
sorban a természet szeretetét és a 
természettel való törődést kell, hogy 
jelentse. A \ADÁSZLAP kérdésére 
Dieter Schramm elmondta, hogy 
ezeknek a kiállításoknak óriási jelen
tősége van a vadászok és nem vadá
szok közötti kommunikáció fejleszté
sében, s ezen keresztül a „laikus” lá
togatók is közelebb kerülhetnek a va
dászathoz, megismerhetik mindazokat 
a kapcsolódó területeket, amelyek 
szerves részét képezik a vadászati 
kultúrának. M egtudhattuk azt is, 
hogy a Szlovák Vadászszövetség min
den vadászjeggyel rendelkező hazai 
vadászt 100 korona befizetésére köte
lezett (ez kb. 700 Ft), amelyből a 
szervezés során felmerülő költségek 
egy részét fedezik, ennek fejében 
azonban mindenki kapott egy darab

Az új szlovák rekord: 214,1 IP
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I I Szomszédolás

Dieter Schramm, a C.I.C. elnöke és Viliam Veteska a szlovák parlament elnöke 
átvágják a szalagot

ingyenes belépésre jogosító tikettet. 
Tekintve, hogy északi szomszédainknál 
hivatalosan 55 ezer bejegyzett vadász 
van, az összegyűlt pénzalap több mint 
38 millió forintot tett ki.

A kiállítás - a szabadtéri rendez
vények helyszínei mellett - két csar
nokban zajlott. Az egyik pavilonban a 
kereskedők és vadászatszervezők kap
tak helyet. Itt az optikai felszerelé
sektől kezdve, a vadászruházaton és 
kiegészítőkön keresztül, a fegyverekig 
mindent meg lehetett találni. Zömé
ben szlovák árusok standjait lehetett 
látni, de néhány magyar és cseh cég 
is fellelhető volt.

Az „F” pavilont teljes egészében a 
szakmai szervezetek - vadászszövetsé
gek, vadászújságok, erdészeti szakisko
lák, egyetemek, vadászathoz kötődő 
társadalmi szervezetek, nemzeti par
kok - birtokolták. Az igen egyszerű
en, de ízlésesen berendezett trófea-be
mutató minden érdeklődő igényét ki
elégíthette, hiszen a világrekord őzbak 
kivételével szinte minden Közép-Euró- 
pában vadászható állatfaj ranglistave
zető trófeáját meg lehetett tekinteni. 
A hazánkból érkező vendégeket nagy 
büszkeséggel tölthette el, hogy a re
kordtrófeák között szép számmal 
akadtak magyar agancsok, s term é
szetesen a Budakeszin elejtett vadkan 
agyarát is megcsodálhatták a szemlé
lődök. Szinte elfáradt az ember sze
me, ha a kiállított több ezer agancsot, 
szarvat, agyarat, koponyát, bőrt végig 
akarta mustrálni, nem beszélve a pá

ratlanul gazdag rendellenes trófeagyűj
temény érdekesebbnél érdekesebb da
rabjairól. Először került nagyközönség 
elé a világranglistán előkelő helyet el
foglaló új szlovák rekord őzbak trófe
ája is. A magyar standon a honi va
dászfestők remekművei mellett - a 
Mezőgazdasági M úzeum  jóvoltából - 
igen értékes, nemzeti kincsnek nyilvá
nított gímagancsok kerültek bem uta
tásra. Szintén ebben a csarnokban ka
pott helyet a „Vadászmozi” is, ahol 
egész nap természetfilmeket vetítettek. 
Az erdészeti akadémiák - köztük a 
nagyhírű Selmecbányái Erdészeti Aka
démia - külön standon m utatták be 
munkájukat és eredményeiket.

A pavilon sarkában a „Vadászat Fi
atal Barátainak Klubja” nevű szerve
zet foglalt helyet. Érdemes volt elidőz
ni ennél a standnál, hiszen példaérté
kű, ahogyan már egészen fiatalon 
megpróbálják a gyerekekkel elfogad
tatni, megismertetni, megszerettetni a 
vadászatot. A lelkes szakemberek és 
tanárok teljesen magukénak érzik a 
kezdeményezés céljait, ennek köszön
hetően ez a mozgalom az ország 
szinte minden pontján rendelkezik 
képviselettel. A gyerekek a foglalkozá
sokon megismerhetik a vadon élő ál
latfajok életmódját, a természet és vad 
kapcsolatát, a vadászati etikát. Azt, 
hogy a szlovák vadászok mennyire 
fontosnak tartják a fiatalság szemlélet- 
formálását, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a csütörtöki napot ifjúsági 
nappá nyilvánították, ekkor a gyerekek

ingyenesen látogathatták a kiállítást, a 
programok között pedig főként nekik 
szóló előadások, műsorok szerepeltek.

Pénteken került sor a meghirdetett 
nemzetközi szarvasbőgő versenyre. A 
magyar versenyzők igencsak kitettek 
magukért, hiszen Erdélyi Tamás máso
dik, Fehér Péter harmadik helyezést 
ért el, míg Homolya Lászlónak be kel
lett érnie a negyedik hellyel. Őket csak 
egy szlovák versenyző Róbert Stancel 
előzte meg - aki talán a „hazai pálya 
minden előnyét kihasználva”nyert - de 
a többi ország „bőgőspecialistái” mind 
a mieink mögött végeztek.

Igazi kuriózumnak számított a va
dászhölgyek és vadászfeleségek részé
re szervezett szépségverseny, amely 
legalább annyira látványos volt, mint 
a példátlanul gazdag trófea-bemutató.

Aki megéhezett, a két csarnokot 
összekötő területen különböző vadéte
lekből válogathatott. A nagy melegben 
a sör fogyott legjobban, aki pedig au
tóval érkezett, megkóstolhatta a szlo
vák specialitásnak számító kofolát, 
amely a magyar gyomornak - fino
man fogalmazva - kissé idegen.

Vegyes érzésekkel távoztunk 
Nyitráról. Egyrészt boldogok lehet
tünk, hogy egy ilyen - nagy hozzáér
téssel és szakértelemmel szervezett - 
rendezvénynek a részesei lehettünk, 
másrészt kicsit szomorkodtunk ami
att, hogy a hazai rendezésű szakkiál
lításokon eddig - az 1971-es világkiál
lítást leszámítva - sohasem tudtunk 
ilyen színvonalas anyagot a látogatók 
elé tárni.

W E

A vadászat fiatal barátai standja
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Big Five - az öt veszélyes afrikai 
nagyvad, vagy a G rand S íim  - 

a m agashegyi vad juhok négy ritka 
fa jának e le jtését je lenti.

Ezek a vadászálm ok csúcsai, 
ahová hosszú és tö bbn yire  

keserves (de m indenkép pen  
drága) út vezet, s ahová csak 

igen kevesen ju tnak fel.
Á m  fö ldhöz ragadtabb , kissé 

sem  tehetős  vadásztársainknak  
is m egadatik  a lehetőség, hogy  

a m agas hegycsúcsok közelében  
vadászhassanak - ap róvadra, sok 

hegyivadász kedvenc  
csem egé jére , a m o rm o tára .

ta gyökerekből kifaragott bohőkás 
szobor őrizte az igényesen megépített 
faépületet, melynek fazsindelyes alpe
si teteje alá még három emeleti szo- 
bácska is befért. A földszinten kis 
konyha-étkező, fürdőszoba (!), s egy
szerű, de igényes vadmotívumokkal 
festett parasztbútorokkal berendezett 
bájos vadászszoba - telis tele helyi 
trófeákkal, a hófajdtól a zergéig. Dél
utánra járt az idő, ezért vendéglátónk 
a „gummipirsch”-et, azaz az autós 
cserkelést, területbejárást javasolta - 
természetesen puskát is vittünk ma
gunkkal. Gyönyörű részeken vitt át 
bennünket a terepjáró, míg beértünk 
egy széles völgykatlanba, amelynek 
végén ott magasodtak a Drei Herren 
(Három Úr) háromezer méteres, most 
is havas tetejű csúcsai. A völgyek 
még hangosak voltak a kolompszótól, 
a legelőre felhajtott marhák az utol

Német vadászbarátom Ulrich, Ti
rolban, Innsbruck felett másod

magával bérbe vett egy 3000 hektá
ros vadászterületet, s invitált, hogy lá
togassam meg. Mindig öröm egy ide
gen revírben szétnézni, hátha még ez 
az általam különösen kedvelt hegyi 
régióban helyezkedik el. Ismerve ba
rátomat, - vadásztunk m ár együtt Er
dély hegyei közt medvére és bőgő bi
kára - valamire biztosan vadászunk 
most is, így aztán többszöri időpont 
egyeztetés után, irány Sellrayn. A u
gusztus vége lévén, rekkenő melegben 
autóztunk végig az Inn völgyén, s 
csak a bájos osztrák hegyifalvak közé 
érve csökkent a forróság kellemesen 
elviselhetővé. Az utolsó falu felett 
megtaláltuk azt az alig egy autónyi 
széles, a rohanó patak partján ka
nyargó kövesutat, ami a hegyre veze
tett, s néhány kilométer emelkedés 
után egy látványosan megépített két
emeletes fogadónál ért véget. Innen 
egy gondosan lelakatolt vaskapuval el
zárt magánút (kitáblázva) vezetett to
vább, s egy csodaszép völgy alján, 
százados fenyők alatt meghúzódó ge
rendaházhoz érve láttuk meg Üli ko
csiját. A ház előtt gondosan kialakí
tott parkocska, egymásba folyó kis ta
vak tele horogra érett méretű (telepí
tett) pisztránggal és tavi szajblinggal. 
Az udvarban kis kegyhely, kőből épí
tett fülke az elmaradhatatlan Mária 
szoborral, vaskos faasztal és padok, s 
mellettük hatalmas fatörzsből kivájt, 
lábakra emelt itató, amelyen keresztül 
folyva egy forrás tiszta vize csörgede
zett. Tiroli szokás szerint idő koptat-
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só napjaikat töltötték a hegyen, s pa
kolták bendőjükbe a zamatos hegyi 
füvet, sokszor eszement magasságok
ba, sziklák peremére is felkapaszkod
va. Éppen ezért haladásunk kissé ne
hézkes volt, az egyes legelőszakaszo
kat elválasztó kerítések kapuinál meg 
kellett állni, kiszállni, kaput nyitni és 
zárni, majd pár száz méter után új
ra. Mivel az ú t egyúttal jelzett turis
taösvény is volt, szép számmal talál
koztunk síbotos turistákkal, akik 
zömmel az idősebb nemzedékhez tar
toztak, s szemmel látható rosszallás
sal néztek az „urizáló” vadászokra, 
akik nem képesek gyalog járni. A 
völgy végében csak nyáron működő 
turistaház (Alm) padjai nyújtottak 
megérdemelt pihenést a megfáradt 
gyalogosoknak, s a tiszta konyhában 
egyszerű meleg ételeket készítettek. 
Jéghideg sört kortyolgatva gyönyör
ködtünk a parádés kilátásban, a fél
körben látható hegyekre, s a meleg, 
a korai időpont ellenére távcsöveink
kel néhány legelésző zergét is fel tud 
tunk fedezni. Az egyik hegy oldalá
ban jókora katlan felett szirti sas kö
rözött, Üli szerint éppen mormotára 
vadászva, ott, ahová másnap mi is 
szándékoztunk menni. Ránéztem a 
hegyre, s gondolatban előre megiz
zadtam a várható mászástól. Közben 
a felettünk lévő domb tetejére túlol
dalról felkapaszkodott két őz, amelye
ket Üli hosszasan távcsövezett, majd 
kijelentette, hogy az egyik gombnyár- 
sas bak, amelyet meg kell lőni, mert 
hiányzik a tervből. Elmondta, hogy át 
kell kerülnünk a hegynyi domb túlsó
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oldalára, - na nem az őzek, hanem a 
turisták miatt. (Úgy tűnt, Ausztriában 
sem nézi mindenki jó szemmel a va
dászokat.) Félórás cserkelés után sike
rült a túloldalról a közelükbe férkőz
ni, s jó kétszáz méterről negyvenöt 
fokos szögben felfelé rálőni a bakocs- 
kára. A 300-as magnum nem éppen 
őzre való lövedékét nem jelezte, állva 
maradt, Üli már ismétlésre biztatott, 
amikor az őz - legalább 10 másod- 
percnyi mereven állás után - egyszer 
csak eldőlt. Megvártuk, amíg az ép
pen látótávban lévő gyaloglók elmen
nek, s felmásztunk a tetőre, ahonnan 
a bakot úgy húztuk le, hogy az alat
tunk el-elhaladó emberek ne lássák. 
Érdekes élmény volt szinte orvvadász
ként ellopni a bakot a saját területen
- a turistáktól. A vadászháznál zsige- 
reltünk, s az egyik faborítású mellék- 
épületben megbúvó hűtőkam rába 
akasztottuk be, ahol a téli közlekedés
re itt egyedül alkalmas motoros szánt 
is tárolták egyszerű lakattal lezárva.

Saját fogású pisztrángot vacsoráz
tunk, s későig beszélgetve élveztük a 
meghűvösödött estében a duruzsoló 
vaskályha melegét. Reggel deres fűre 
és ragyogó napsütésre mentünk ki a 
házból, s rövid reggeli és szendvics

készítés után  átm entünk üdvözölni a 
másik hasonló házba éjszaka megér
kezett bérlőtársat, aki egy remekmívű 
gravírozással díszített Krieghof-
bergstu tzen t (duplagolyós bock,
30.06-os és 5,6x52-es csővel) adott 
nekünk kipróbálásra, amit előző hé
ten vásárolt. Közben megérkezett
Norbert, az egyik hegyifalu polgár- 
mestere is, aki szemmel látható 
őszinteséggel gratulált az előző nap 
elejtett bakomhoz. Területismeretben 
nyilván ő volt az Ász, m ert Üli tőle 
kérdezte a szarvasok és zergék tar
tózkodási helyeit. Kiderült, hogy ő is 
velünk tart a hegyre. Közölték, hogy 
kicsi lesz a hátizsákom, ezért adtak 
egy nagyobbat. Kérdeztem miért, de 
megnyugtattak, hogy majd idejében 
megtudom, s közben cinkosan egy
másra mosolyogtak. Lementünk a 
hűtőházhoz, ahol az egyik sarokban 
jókora fekete kősó darabok voltak fel
halmozva. A legnagyobbat - amely 
biztos volt 20 kiló - a nekem adott 
hátizsákba tették, mondván; testnagy
ság szerint kell gondoskodni a zer- 
gékről. Becsületükre legyen mondva, 
az ő zsákjaikba is emberes darab 
sótömb került. A tegnapi útvonalon 
elautóztunk a hegyi fogadóig, ám

most sörözés nélkül indultunk gyalo
gosan a még távolságban is jó mesz- 
sze lévő hegy irányába. A hegy olda
lában vezető kijelölt turistaúton meg
tett alig órás séta után felkanyarod
tunk a sziklákkal borított oldalnak. Jó 
meleg volt, eddig sem fáztam, de 
most aztán elkezdett folyni rajtam a 
víz a legintimebb részeken is, különö
sen, amikor egymást húzgáltuk fel a 
nagyobb sziklákra. A térdig-hasig érő 
alpesi rózsa (Azálea) összefüggő sző
nyege közül kibukkanó sziklákon lép
kedtünk felfelé. Norbert és Üli külö
nösebb erőfeszítés nélkül, jómagam a 
levegőt kapkodva, a hátamat húzó há
tizsák és az oldalamat csapkodó pus
ka súlyát minden méternél nehezebb
nek érezve (a cigány esete a szántás
sal...). A ragyogó napsütést időnként 
fehér gomolyfelhők takarták be, jóté
konyan enyhítve a sugárzó meleget, s 
egyre több sötét felhő érkezett sebe
sen a hegy felől, majd egyszer csak 
elkezdett esni az egyikből a havas 
eső. Üli szólt, hogy vegyem fel az 
előrelátóan magammal hozatott eső
kabátot, s jó félórát, mint nylonba 
csomagolt Buddhák ültünk törökülés
ben egy-egy sziklán, hogy a lehető 
legkisebb felületen ázzunk a jéghideg 
áldástól. A felhő továbbállt, s mi is 
tovább másztunk a most m ár csú
szóssá is vált sziklákon. Sokért nem 
adtam volna, ha már a helyszínen va
gyunk, de kérdésemre csak legyintet
tek; odébb van az még. Újabb eső, 
ez már rövidebb várakozás, s felérünk 
a turistaháztól megtávcsövezett gyö
nyörű katlan peremére. Bemászunk a
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közepébe, végre két összehajtó szikla 
alá lerakjuk a dögnehéz sódarabokat 
a zergék váltójára, s kimászunk egy 
belső emelkedő pereme mögé. Nor
bert számomra iszonyú tájszólásából 
alig értek valamit, így Üli „fordít”, 
hosszabb várakozásra készüljek fel, 
ezért vegyem le a facsarhatóvá ázott 
inget, s váltsak szárazat a hátizsák
ból, nehogy megfázzak. Kiszusszanva 
magunkat, óvatosan kikémlelünk a 
belső katlanba, nehogy a mindig éber 
mormoták „kiszúrjanak” , s az őr
szem éles füttyére fejest ugorjanak 
sziklaváraikba, ahonnan esetleg csak 
órák múlva óvatoskodnak elő. Most 
szerencsénk volt: három helyen is fel
fedeztünk sütkérező mormotát mesz- 
szelátóink lencséje előtt. Megfontolt 
bírálat után  a legfelül láthatót érté
kelték lövésre érettnek, azaz elég 
nagynak. Mindössze egy szépséghiba 
volt, lehetett vagy négyszáz m éterre... 
Mögötte magasodott egy kiszögellés, 
s a tudorok úgy döntöttek, egyedül 
kell megkerülnöm a dombot, így fé
loldalt felülről lőtávba tudok kerülni - 
ha elég ügyes vagyok. Nos, a „dom
bocska” hátsó fala alig volt merede- 
kebb az eddigieknél - még szerencse, 
hogy a mászáshoz visszaváltottam iz
zadt ingemre - de jó félóra alatt fö
lébe kerültem a mormotának. Kili
hegve magam kicsúsztam egy szikla 
takarásába, s alig száz méterre meg
pillantottam nem egy, de három mor
motát a lentről kinézett platón. Már 
csak a hátizsákot kellett óvatosan el
rendezni a puska alá, s jó negyedórás 
kivárás után  a keresztbe fordult 
„bandanagy” mormotát precíz célzás

után nyakon cserdíteni. A hegyek fél 
percig dobálták a lövés hangját, az 
összes mormota eltűnt, kivéve az 
„enyémet”, mely örökre megbékélt a 
világ veszélyeivel. Lemásztam érte, 
ami semmivel sem volt könnyebb, 
mintha felfelé kellett volna kapaszkod
ni, miközben láttam, hogy kísérőim 
kényelmesen hanyatt fekve süttetik a 
hasukat a nappal. Az elejtett mormo
ta medve, azaz kifejlett hím volt (sa
játos logikával a helyiek a hímet med-

Szafari I I

vének, a nőstényt macskának, a fia
talt pedig majomnak nevezik...) - , s 
örömmel láttam, hogy a pontos lövés 
megakadályozta abban, hogy utolsó 
erejével a mögötte lévő lyukba be- 
ugorjon, s örökre elvesszen. Még egy
szer körülnéztem a fenséges környé
ken, s lelkemben nagy örömmel és 
kis szomorúsággal (egy álommal 
megint kevesebb...) levergődtem a 
többiekhez. Gratulációk, enciánpálin
ka, majd gondtalan beszélgetés köz
ben leballagás a hegyről, hideg sörök 
az Almban. Miközben élvezzük a sört 
és a panorámát, alig 50 méterre a 
hegyi kocsmától mormota bukkan fel, 
s a turisták zajával mit sem törődve, 
mackós mozgásával végigballag domb
oldali váltóján. Megkockáztatom a 
kérdést, ugyan minek kellett meg
mászni fél Tirolt, amikor itt lenn is 
van mormota. Lekicsinylő legyintés, s 
a válasz Ulitól: ilyen helyen legfeljebb 
félkarú, féllábú, esetleg féleszű pus
kások vadásznak. Nem a lövés a lé
nyeg, kitámasztott fegyverrel, fekvő 
helyzetből minden hülye eltalálja a 
célt (büszkén kihúztam magam...). A 
mormota és a zerge vadászatának a 
szépsége az eredményhez vezető ú t
ban rejlik.

Somfalvi E rvin
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| |  Művészportré

A hónap műtárgya:
A tölténykészítés szerszámai

A vadászok közül sokan a XX. század első felében 
házilag készítették a vadászathoz szükséges tölténye
ket. Négyszer, de volt, aki hatszor is újratöltötte 
ugyanazt a papírhüvelyt. A M átra M úzeum  vadásza
ti gyűjteményében a töltény készítéséhez szükséges 
eszközök egész „arzenálja” található, a golyó- és sö- 
rétöntőtől a csappantyúzón, peremezőn keresztül a lő
poradagolókig.

A hüvelyrövidítő ollót (1.) akkor használták előde
ink, ha gyöngygolyóra töltöttek. A töltényhüvely hosz- 
szú volt, ezért le kellett vágni belőle, ehhez egy spe
ciális ollót használtak, amelynek alsó karjához egy, a 
töltényhüvely öbének (kaliberének) megfelelő fahengert 
erősítettek. A felső kar négyszögletes rúdjára pedig 
ide-oda tolható, csavarral megerősíthető kést szereltek. 
A töltényhüvelyt ráhúzták a hengerre, a kést a meg
felelő helyre beállították, az ollót bezárták, s a töltény
hüvelyt körbe forgatva, a kívánt hosszúságra levágták.

Csappantyúzó. (2.) Az újra felhasználandó töltényhü
velyekből először a csappantyúkat (gyutacsokat) kellett 
eltávolítani, amely egy speciális fogóval történt. A fogó 
alsó ágába helyezték a hüvelyt, erre a fogó középágát
- amelyből egy éles, ferdén álló szeg állt ki. A felső 
ággal együtt lenyomták, majd hirtelen felrántották, 
eközben a fogó alsó ágát a bal kézzel tartották.

Egy másik fajtája öntött vasból készült kis célszer
szám. (3.) A talp két oldalán két henger található, 
amelyek a töltény üregével egyenlő vastagságúak, az 
egyik lyukas, a másik éles szöggel van ellátva. Ha ki 
akarták szedni a csappantyút, akkor a szöggel ellátott 
hengerre húzták a töltényhüvelyt. Ha pedig bele akar
ták nyomni, akkor a lyukas hengerre húzták az emel- 
tyűs karral.

A peremező (4.) a zárólapot rögzítette. Öntöttvas
ból készült, asztalhoz erősíthető gépecske. Könyökkel 
ellátott üres hengerből áll. A henger egyik oldalán egy 
csavaró készülék, a másik oldalán a töltényt erősen 
előretoló emeltyű található. A hengerbe betett töltény 
lezárásakor egyik kézzel a csavaró hengert kell for
gatni, eközben a másik kézzel az emeltyűt toljuk, s 
ezzel a kiálló részt beperemezi.

D r . Pá lo s Lá szlón é

„Ha van ilyen, előző életemben biztos sólyom voltam.”

A solymászat ősi emberi tevékenység, mely a táplálék- 
szerzés egyik módja, de ugyanakkor egy nagyon 

szép sport is. A solymász, aki egy személyben idomár 
és vadászmester, bensőséges szövetségese a madárnak. 
Csak végtelen türelemmel, állandó figyelemmel és meg
értéssel tudja az eredetileg agresszív, „gőgös és büszke” 
madarat igazi társává alakítani.
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Szappan László, aki 1964-ben Egerben született, de 
falun nevelkedett, már kicsi gyerekként is az állatokkal 
érezte jól magát, s a sólymokról álmodott, velük „repült”. 
Alig múlt tíz éves, amikor megkapta első vadászmadarát, 
mely örökre megpecsételte életét. A később Gödöllőn 
szerzett diplomával is solymász maradt, aki a madarak 
iránt érzett határtalan szeretetével és tiszteletével fényké
pezőgép helyett ecsettel és festékkel próbálta és próbálja 
megörökíteni azokat. Számos ceruzarajzot, vonalas vázla
tokat készít a különböző mozdulatokról, helyzetekről, de 
nagy gondot fordít a zsákmányállatok tanulmányozására 
is. Témái körét mindig bővíti más állatfajokkal is, me
lyekkel testközelbe kerül. A ló és a kutya megjelenítése, 
mely hú segítője a solymásznak az eredményes vadásza
ton, külön korszakot képez eddigi munkásságában.

1991-ben Franciaországba költözött. Ahol fő munkája 
a sólymok, sasok, keselyük tenyésztése és idomítása volt, 
de mellette módja volt rajzolni és festeni is. Az ott ké
szült műveivel 1998-ban a legjobb külföldi festőművész
nek járó díjat kapta az egyik galéria által szervezett 
nemzetközi rajzfesztiválon. Lehetősége volt az angliai re
alista természetfestők kiállításán is részt venni, ahol szá
mára szinte már fájt az a tökéletesség és precizitás, 
amit ott láthatott a képeken, de „erőt” merített belőlük.

A spanyolországi vadászatai során több arab soly- 
másszal ismerkedett meg, akik szinte rajongói lettek a 
Szappan képeknek. 1999-ben újra hazatelepült, de minden 
évben több hónapot tölt külföldön. így módja van idegen 
tájak állatait is tanulmányozni és megfesteni. Itthon rend
szeresen részt vesz egy-egy alkotótáborban, kiállít soly- 
másztalálkozókon, pályázatokon szerepel. így próbálja tar
tani a hazai társakkal is a kapcsolatot.

Amilyen kemény, megrendíthetetlen akarattal ápolja, 
szereti, gondozza az állatokat, ugyanolyan kitartással, 
esetenként „görcsöléssel” készíti rajzait, festményeit. Őt 
a sikertelenség nem keseríti el, inkább arra készteti, 
hogy „csak azét is” megcsinálja azt jól. Amikor az 
ELET mindennapi gondjai nyomasztják, akkor - ha te

heti - a rajzolás- festés világába menekül. A finom ce
ruza, a tempera és akrilfesték, a vékony ecset, a sajá
tos egyéniségű Szappan László kezében egyedi képeket 
varázsol a fehér papírra.

Úgy gondolom, hogy aki ilyen ősi génekkel bír, an
nak művészete és munkássága része a mai magyar va
dászati kultúrának.

Valaczkai E rzsébet

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  augusztus 4 8 5 .



|  Vadászok, vadászotthonok

A főhelyen egy virtuális trófea...
Vannak tró feák, m elyeket nem  a 
fa lon , hanem  a lelkünk m élyén  
őrizünk. Trófeák, m elyek  után 
vágyakoztunk, m elyekhez talán  
m ár-m ár e lérhető  közelségbe is 
ju to ttunk, ám  a sors közbeszólt - 
b árm enn y ire  is szerettük volna - 
sohasem  szerezhettük m eg. Lelki 
vadász-szobánkban olyan tró feák  
is akadhatnak, m elyek  m egsz
erzése m ások nevéhez fűződik. 
Á m d e  m égis, a m iénk is. Kékes 
G ábor az 1891-ben e le jte tt szálkai 
„csodaszarvassal" kapcsolatban  
érez íg y ...

Szekszárdon vagyunk, a város déli 
szélén, egy trófeákkal és vadász

emlékkel teli házban, a Bátaszék- 
Mohács felé futó 56-os út közvetlen 
közelében, mely úttól nyugatra már 
szinte csak karnyújtásnyira van az a 
hely, ahol a híres bika sorsa betelje
sedett.

Szálka község neve már egy 1015- 
ből származó oklevélben is szerepel 
(Zaka, Szaka, Száka), ám határokon 
is túlnyúló hírnevét és ismertségét 
minden kétséget kizáróan annak a

derék gímbikának köszönheti, mely
nek elejtését Reinspach János nevé
hez köti az emlékezet, s amelynek 
trófeája 1937-től 1968-ig világelső volt. 
Kékes Gábor ott vadászik, ahol ez a 
nem mindennapi bika termett. Al
más, Szálka, Grábóc, Ladomány er
dők borította, dombokkal tarkított és 
völgyekkel szabdalt térségében ma 
4750 hektáron gazdálkodik a Szek
szárdi Szakszervezeti Vadásztársaság, 
melyet a köznyelv egyszerűen csak 
„szálkai vt” néven ismer és emleget. 
Az ötvennyolc éves Kékes Gábor 
szenvedélyes érzelmekkel kötődik eh
hez a tájhoz. Különös kapcsolatukat 
egy szóval is kifejezhető: „tájfüggő”.
A vadászterület legtávolabbi pontjától 
se lakik messze, esténként mégis 
gyakran kint marad az erdőn, a va
dászházban alszik, begyújt, hátát a 
cserépkályhához támasztja és miköz
ben csak „ücsörög”, visszatérő érzése 
és élménye az a felismerés, hogy ő 
tulajdonképpen egy szerencsés ember.

A tartós boldogságnak egyénként, 
alighanem, ez az érzés a titka.

A szálkai világrekord bika trófeáját 
a Vajdahunyad várban, a vadászati

gyűjteményben őrzik. Kékes Gábor 
időként elzarándokol hozzá. Szép csa
ládi házának első szintjének központi 
tere egy tágas nappali, trófeáinak 
többsége itt kapott helyet, a nagy bi
ka „unokaöcsét” azonban nem talál
juk sehol. Kékes Gábor életbikája 
ezüstérmes és tíz kilós.

- Ma sok emberből úgy lesz
vadász, hogy levizsgázik, vesz egy 
drága puskát - és aztán a lehető 
legrövidebb időn belül lő egy nagy 
bikát. Nem igénylik az együttlétet, 
nincs idejük a közös szalonnázásra, 
beszélgetésekre. Amikor én kezdtem, 
még hosszú volt az „előjáték” , a 
vadásszá válás folyamata. És ami 
talán a legfontosabb: majdnem min
denkinek volt „nevelőapja”, mento
ra, aki nem csak oktatta, de ne
velte is. Aki a minta, a példa volt. 
Az én mentorom, Nagy Béla, társa
ságunk akkori gazdasági vezetője, 
két dolgot életre szólóan belém 
programozott. Az egyik: a vadászél
mény nagyságát nem a trófea nagy
sága határozza meg, és a másik: 
egy napra egy nagyvad elég...

- És sikerült betartani...?
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- Az ember néha megszegi a 
parancsolatokat. Néhányszor én is 
megszegtem, de Béla ilyenkor mindig 
figyelmeztetően felemelte - és ha 
kell ma is felemeli - az ujját...

- Jó az öreg a háznál...
- Nagy Béla már régen meghalt 

egy tragikus autóbalesetben. Hatvan
egy éves volt...

Trófeaszemlére indulunk, m ert a 
trófea olyan, mint egy szép asszony
- vagy legalábbis egy szép könyv - 
az ember óhatatlanul is közel akar 
kerülni hozzá, meg akarja érinteni. 
Egy különös gímagancs Kékes Gá
bor legkedvesebb trófeája. A súlyáról 
nem is érdemes beszélni, a formája 
azonban döbbenetes. A bal szár 
olyan, mint egy letört faág, mely 
ráadásul kétszeresen is törött, hisz 
az elágazás nélküli szárvég is ezt 
az érzetet sugallja, miközben tőből 
valóban kiszakadt annak idején a 
koponyából. Ám a borzalmas erőha
tás ellenére a bika élt, a koponya 
behegedt. Megcsodáljuk az életerő 
megnyilvánulásának ezt megrendítő 
bizonyítékát, és közben az élmények
ről beszélgetünk, melyek épp úgy 
változnak, mint ahogy mi magunk is 
változunk az idő múlásával.

- Lőttem egy süldőt a Skuli- 
tetőn, télen, de még maradtam egy
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kicsit, vártam, és jött is egy csapat 
szarvas. Volt közöttük egy nagyon 
kócos borjú. Látszott rajta, hogy va
lami baja van. Meglőttem. A csapat 
megugrott, köztük az anyja is. A 
borjú közben eldőlt, az anyja pedig 
hirtelen megállt - és visszaballa
gott... Az orrával lökdöste, noszo
gatta, mintha azt mondogatta volna 
neki, hogy kelj fel. Néztem - és 
könnybe lábadt a szemem. Egy 
anyát láttam, aki a gyereke teteme 
felett áll. Hosszú ideig nem tudtam

leszállni a lesről, m ert a tehén nem 
ment el. És amikor végre elindult, 
akkor is öt-hat méter után megállt 
és visszanézett...

- Ismerem ezt az érzést. De 
ezen az úton azért nem szabad túl 
messzire m ennünk...

Nem, nem akarom abbahagyni 
a vadászatot! De az ember, ahogy 
öregszik, másképp kezdi látni a vilá
got. Szép lassan átértékelődnek a 
dolgok. Kint ültem egy lesen a mi
nap, és legalább háromnegyed órán 
át azt néztem, hogy miképpen bo
garássza, kullancsozza egy suta a 
gidáját. Bent álltak egy galagonya 
bokor alatt, és a suta módszeresen 
végig böngészte a gida nyakát, még 
a füle hegyét is megrágogatta. Szó
val, minél többet vagy „négyszem
közt” a természettel, minél többet 
látsz, annál sokszínűbbek és bonyo
lultabbak lesznek a kötődések...

Kékes Gábor - aki „civilben” 
egyébként m ár jó ideje főfoglalkozá
sú méhész, és a méhekről épp 
olyan hozzáértéssel és szeretettel be
szél, mint kedves vadjairól - most 
éppen augusztus 20-ára készül. Az 
ünnepvárás öröme és izgalma ez al
kalommal nem az Alkotmánynak és 
nem is az új kenyérnek szól. Ezen 
a napon Szálka községben életnagy
ságú szobrot állítanak a híres szál
kái, más néven Montenuovó-bikának, 
melyről Kácsor László: Gemenc cí
mű könyvében azt írta, hogy a „ki
rályinál is királyibb agancsa volt”, s 
amelynek virtuális, azaz képzeletbeli 
trófeája a főhelyet foglalja el ebben 
a házban...

Bék és  Sándor
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Irodalom !!
S ándor-völgy

M o l n á r  A t t il a

M onoton egyhangúsággal zúgnak az autó kerekei. 
Éppen elhagytam a főváros zajos-bűzös forgatagát, 

melyben egy órát döcögtem. Csak el innét minél hama
rabb! Vár a Cserhát!

A Nap már magasan jár. Napokig megbújt a komor 
szürke felhők mögött, még fél szemét sem vetette az 
elázott Földre. Most viszont süt keményen. Fénye meg
megtörik az útszéli pocsolyák vizében. Az összegyűlt víz- 
cseppek hasztalan birkóznak sugaraival. Egyre kisebbek, 
még egy-két nap, és helyükön újból port lenget a szellő.

Szívemben is napsütés van. Barátom vár őzbakvadá- 
szatra! Sietnék máskor is, de most hogy közel négy éve 
nem találkoztunk, rohanok. Rohannak mellettem az ú t
széli fák, bokrok, ahogy gondolataim is. Hol az elmúlt 
vadászatokra, hol a vadászházakban töltött estékre, hol 
életünk változásaira gondolok.

Elsodródtunk egymástól.
Olyv rebben fel az útszéli kerítés oszlopáról. Tekinte

tem  önkéntelenül is követi, ahogy méltóságteljes lomha 
repüléssel, eltűnik a fenyves felett.

Milyen szép ez az erdő!
Vajon hány éves lehet?
Uram Isten! Hiszen ez a Sándor-völgy! - hasít belém 

a felismerés.
Félrehúzódom, leállítom a motort. Közel ötven éve 

nem jártam itt. Kiszállok a kocsiból, nézem a nagy fá
kat, szívom magamba a fenyőgyanta oly jellegzetes, 
semmihez nem hasonlító illatát.

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  augusztus

M ár tudomást sem veszek a mögöttem dübörgő for
galomról. Nézem a szürke úttal, védőkerítéssel kettévá
gott fenyvest. Éles ellentét. A határokkal erőszakosan 
kettévágott országrészek, családi életek, emberi sorsok 
jutnak eszembe. Megannyi szenvedés, keserűség.

El innen! Ne rontsátok kedvemet! - hessegetem el 
gondolataimat, mielőtt a történelem zavaros vizeire té
vednének.

Tovább sétálok a kerítés mellett. Észrevétlenül törnek 
rám  az emlékek.

Kalapos, zöld ruhás, középkorú férfi lépked az alig de
rékig érő fenyves szélén, mögötte 6-7 éves forma gye
rek. A férfi lassan megy, húzza hátát a hátizsák, vállát 
pedig a puska. A fiún is hátizsák. Kezében pedig a 
Karácsonyra kapott ajándék. Az új légpuska! O még 
lassabban megy, le-lemaradozik. A puskát hol a vállán, 
hol a hátán, de legtöbbször a fűben húzva cipeli.

- Add ide a hátizsákod! - szól édesapám.
- A puska nehéz - válaszolom.
- Azt cipeld te! Milyen vadász az, kinek más viszi a 

puskáját? - hallom apám szavát, de a hátizsákom már 
a kezében van.

Reggel korán indultunk. Apám motorral szokott ide
járni. Engem még nem m er felültetni rá. Félt. No meg 
édesanyám sem igen engedné!

Nehezedő bakancsaim alól, mint púder száll a por. 
Lábam viszket a fűszálak, bokrok karcolásaitól. Zoknim 
tele van koldustetűvel. M ár a körülöttem ugráló szöcs
kék és rohangáló gyíkok sem érdekelnek.

Minek is jöttem el? - gondolom, talán hangosan, 
mert apám hátrafordul.

- Pihenhetünk, bár akkor nehezebb elindulni! 
mondja, szinte magának.

- Csak odáig kell még kibírnod, addig a nagy fáig!
Nem szólok, így lassan elindul, de pár lépés után is

mét megáll.
- Kivételesen meglőheted! Jól célozz! - súgja apám, 

egy az út szélén cövekként álló ürgére mutatva.
- Nem akarom! - utasítom el a nagylelkű ajánlatot. 

Bár még sohasem lőhettem állatra, de most ez sem ér
dekel. Puskámat is m ár a pokolba kívánom.

Egy örökkévalóság, mire a kis tisztást elérjük. Szélén 
magas akácfa, erre fogjuk a sátrat felkötni, a fa mel
lett gödör, ami a következő napokban majd a jégszek
rényt pótolja.

- O tt a pokróc, ülj le és pihenj! - hallom.
Nemhogy ülök, de szinte szétfolyok a szúrós takarón.

Még hallom a sátor suhogását, cövekek csilingelését, le
csukott szemem előtt szöcskék ugrálnak, kék nyakú 
„királygyíkok” szaladgálnak, de minden egyre távolodik.
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Irodalom

Jó napot! -ra ébredek. Az öreg Hevér, a vadőr, köszönt 
ránk.

- A gyeröknek hoztam! - mondja, s egy kanna tejet 
tesz a sátor árnyékába.

Egy üregit is kivesz az oldaltáskából, s az is a kan
na mellé kerül.

- Sűdő! Egyék mög egészséggel!
- Nem kellett volna Géza bácsi! Csak lövök estig! - 

udvariaskodik apám.
- Az csak lehet, ez mög van! - hangzik a bölcs 

igazság.

- Nőttél! Fordul felém.
- És van puskám  is! - nyújtom felé a légpuskát.
Nézi, forgatja, felhúzza és vékony kérges ujjával a

csövet befogva, elsüti.
- Mögjárja!- mondja, és m ár támasztja is vissza a fá

hoz.
Csak ennyi? - gondolom. De hiszen ez a világ leg

jobb puskája! Hol van ehhez képest az ő ütött-kopott 
huszonnyolcasa?

Duzzogva vonulok a sátor belsejébe. Ki sem jövök, 
csak mikor a megsült kinigli illata alattomosan bekúszik 
a sátor résein.

Hiába, nagyúr az éhség! - hallom az öreg szavát.
- Vigyázz! Még forró! - figyelmeztet édesapám kenyé

ren nyújtva felém egy darab húst.

A zsebemben megcsörrenő telefon egy pillanat alatt 
visszaránt a valóságba.

- Merre vagy? - hallom Tibi barátom kérdését.
- Itt vagyok Gödnél, a Sándor völgyben. M ár megyek 

is! - de igazán várhattál volna a hívással, legalább amíg 
eszem a nyúlból! - válaszolom.

- Jól vagy? - hangzik a telefonból.
- Egy óra múlva ott vagyok! - válaszolom a nevetés

től eltorzult hangon, és elindulok az autó felé. Most 
veszem csak észre, a tovasiető autókban ülők csodálko
zó tekintetét. Nagy élmény lehetek hangosan röhögve, 
egyedül az út szélén. Gyorsan beülök az autóba, ott
hagyva ölyvet, szöcskét, fenyvest, sült nyulat, és min
dent, de legfőképpen kíváncsi tekinteteket. Bezzeg édes
apámat nem hagynám ott, de sajnos O már régóta 
nem utazhat velem.

Újra zúgnak a kerekek.
Jó dolog az autó!
Vajon mikor érnék nélküle most Szécsénybe? Hogyan 

cipelném fel a cuccot a vadászházig? M ert fel vagyok 
ám pakolva rendesen. Viszek mindent, szinte mindenből 
kettőt. Viszem, amire szükség van, és azt is, amire 
nem. De hátha!

M ert jó a kényelem, még a vadászatban is. Én pedig 
rendesen elkényelmesedtem!

Jó dolog az autó!
Hányszor vittek el úttalan utakon? Hányszor cipelték 

helyettem a felszerelést, a vadat? Hányszor védtek meg 
esőben, viharban?

Pedig meg sem érdemeltem. Nem nagyon kíméltem 
egyiket sem.

Ez most más! Ez új! Ez az én, új IGNIS-em! Erre 
igazán vigyázni fogok! Le sem megyek vele a kövesút- 
ról. Pedig milyen jó magas az alja! De mégsem! - ne
hogy az ágak összekaristolják. Arra, hogy sáros csizmá
val beüljek, pedig m ár gondolni sem merek. M ert ugye 
mi vadászok, ezeket minden autónknak megígérjük. És 
be is tartjuk!

legalábbis az első vadászatig.

Bezzeg régen. Akkor, ott a Sándor-völgyben de jó is 
lett volna egy autó! Még a motor is! Apámnak sem 
kellett volna cipekedni. Bár igaz, gyalog is eljutottunk 
mindenhová. De hogyan? Hányszor gyalogoltunk esőben, 
hóban? Mennyit utaztunk - a vasárnapra kiöltözött „civi
lek” között - átázva, átfázva, koszosán a vonaton. De 
sárosán, piszkosan is büszkék voltunk a hátizsák tetején 
kikandikáló nyúllábakra, vagy az aggatón utazó foglyok
ra, fácánokra.

Vajon hány kilométert cipeltünk takarmányt, - és per
sze a barátok által a hátizsákunkba csempészett téglá
kat - térdig érő hóban? S ki tudja hány éjszakát töltöt
tünk az állomáson egy-egy elhúzódott vadászat után, le
késve a vonatot?

Ma is fülemben hallom apám szavait:
- „Bolondok vagyunk mi vadászok! Nemhogy otthon 

ülnénk a meleg lakásban, mint más, épeszű ember! In
kább bélyeget gyűjtenénk! Azzal kényelmesen fotelban is 
lehet foglalkozni. ”

De a következő vasárnap hajnalban m ár megint ott 
vártuk a cimborákat a Nyugati pénztáránál. Ok pedig 
jöttek mosolyogva.

Tényleg! Milyen jó dolog az autó!
M ár nem kell az egyik hajtástól a másikig gyalogolni. 

Nem kell koszosán, zötykölődve utazni, és hallgatni a 
vadásztársak százszor elmondott élményeit, vagy mesélni 
a mieinket. Nem kell vadat, takarmányt cipelni. De az 
etető mellett élelemre váró vadakat sem kell megcsodál
ni. Nem kell cserkelve a nyomokat figyelni, s közben a 
madarak hangját hallgatni is minek? A kocsiból is lehet 
vadat látni. Magaslesre mászni, fagyoskodni? Ugyan már! 
Hiszen „autóból is tudunk vadászni”.

M ár akinek ez vadászat!
A nap végén pedig, amikor a teríték m ár csak nyűg, 

m ert rohanunk, elég a kocsi letekert ablakából egy szi- 
asztok!-ot kiabálni. S mire a hivatásos vadász /már nem 
vadőr! / eloltja a tüzet, üres a vadászház udvara. Rajta 
még vizes a ruha, sajog a lába is, de még három kilo
méter az ú t hazáig. O még mindig gyalog jár!

Megváltozott minden? Legjobban mi magunk változ
tunk! Rohanunk, s még egymásra figyelni sincs időnk. 
Erről nem az autó tehet! Mi nőttünk hozzá, a részün
ké vált.

Szinte már mozogni sem tudunk nélküle!
Ugye? - Milyen jó dolog is az autó!
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A róka és a puskátok
S o m fa lv i E rv in

s

É jjeli disznólesre ültem ki a bú
zatarlót szegélyező gazcsíkba, s 

hogy a fényesen ragyogó telihold ne 
legyen árulóm, egy széknyi helyet 
tapostam a magas csalán szélében. 
Ilyen világos, kellemesen langyos éj
szakán nem szívesen alszom a va
dászházban, ezért a fegyvert egy 
vastag szivaccsal bélelt műbőr tok
ban viszem ki - amin aztán kiválóan 
lehet egy jó ízűt szundítani. A pus
kát ölembe fektettem, s a földre a 
tokot, melynek a vége kilógott a 
tarlóra. Igazi békés, csendes, szél
mentes este borult a dimbes-dombos 
zalai tájra, az esti harangszó hangjai 
lassan foszlottak szét a levegőben. A 
helyi tudorok szerint ilyenkor indul
nak meg a disznók a sűrűből, ek
kor már fokozottan érdemes fülelni.

Ezen az esten azonban hiába 
m eresztgettem  kagylóimat, csak a 
messzi kutyaugatás és a pockok, 
egerek zaja vékonyította a csendet. 
Ezt használta ki az a két erdei fü
lesbagoly, amelyek nesztelenül su 
hanva radarozták végig a tarlót, 
időnként puha ráfordulással segítve 
át egyik-másik gyanútlan cincogót 
a boldog (bagolymentes) túlvilági 
búzamezőkre. Disznó híján velük 
szórakoztam, cincogást csücsörítve

és körmömmel finom motozást imi
tálva a puskátokon. Néhányszor 
bevették a trükköt, rám  repültek, 
majd meghökkenve az extra nagy
ságú (vak)egér láttán felcsaptak, s 
csőrük pattogtatásával fejezték ki 
rosszallásukat a hülye vicc miatt. 
M ár éjfélre járt az idő, csendben 
elropogtattam  a kijövetel közben a 
tanyám melletti öreg fákról szedett 
zamatos M osánszki almákat, s erős 
kísértést éreztem  a puskatokra való 
ledőlés irányában, amikor mozgást 
vettem  észre a tarló túlsó szélén.
A messzelátó egy szépen fejlett ifjú 
róka kíváncsiskodó tekintetét hozta 
közelebb.

Egészséges kölyökszőrén megcsil
lant a holdfény, farka végének fehér 
bojtja lepkeként libegett utána. Nem 
sokat foglalkozott az egérnép mo- 
toszkálásával, a tarló szélét követve 
poroszkált felém. A néha meglibbe
nő szellő felőle lengedezett, kíváncsi 
voltam, mikor és hogyan vesz majd 
észre, ezért leengedtem a messzelá- 
tót a nyakamból, és mozdulatlanság
ba merevedtem. A kis fickó pár 
perc múlva alig három méterre volt 
tőlem, amikor addigi tempóját meg
lassította s talán egy méternyire 
megállt. Rám nem nézett fel, sze

mét mereven a puskátok tarló fölé 
kilógó végére szegezve, óvatosan, 
lassan, szinte pipiskedő léptekkel 
„húzott rá”, s arasznyira tőle meg
állt. Az egész állat olyan benyomást 
keltett, mint a kifeszített íj. Felhú
zott rugóként megfeszült izmok és 
száz százalékos koncentráció az is
meretlen valamire - mindez a kíván
csiságtól vezérelve.

Ebből a pozícióból már nem lé
pett tovább, de nyaka egyre jobban 
megnyúlt, a teste előre dőlt (már 
azt hittem, orra esik), s a lassított 
film sebességével hozzáérintette orrát 
a tokhoz. Visszahúzta nyakát, és 
szemmel láthatóan gondolkodott. El
telt legalább tíz másodperc, amikor 
döntött. Újra előre nyúlt, s végtelen 
óvatossággal foga közé csípte az 
akasztófület, majd elengedte. Ki 
tudja, milyen rejtvény lehetett szá
mára a puskaolaj, a szivacs, a m ű
bőr és az ember szagának keverékét 
árasztó ismeretlen „lény”, de tény, 
hogy elnyerte tetszését, m ert újra 
próbálkozott. Ekkor is óvatosan, de 
már határozottabban fogta meg a 
tok fülét, s izmait megfeszítve el
kezdte lassan kihúzni a tarlóra. M ár 
csiklandozott a visszafojtott nevetés, 
s előbújt belőlem a gonosz kisördög. 
Nem mozdultam, de jó hangosan 
rászóltam a komára:

- Mit csinálsz?
A hatás frenetikus volt. A rókafi 

azonnal elengedte a tokot, s helyből 
hátraugrott legalább két métert. Ta
nácstalanul állt egy darabig, majd 
fenekére ült, és olyan buta pofát 
vágott, hogy kibuggyant belőlem a 
derű, hangosan fölnevettem. Csak 
ekkor állt fel, és kezdett elsomfor- 
dálni, de többször megállt és hátra
nézett, látszott, hogy semmit nem 
ért az egészből. Bájos jelenet volt - 
s már nem is hiányoztak a másfelé 
kószáló disznók. Kinyitottam a pus
katokot, leheveredtem, s jót aludtam 
az első madárhangokig.

Pirkadattal elindultam az erdő 
szegélyén tanyám felé. Az egyik ke
resztező váltónál összefutottam az 
éjjel a kukoricásban vendégeskedő 
kondával és süldőmájat reggeliztem.
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A legkönnyebb 
távcső a tökéletes 

élvezethez.
Swarovski Optik 

EL 8x32 és 10x32

Vakablak

A hegyen és a sztyeppén, 
magaslesen, cserkelésnél:

A Swarovski EL 32 kereső 
távcsővel új lehetőségek 

nyílnak a vadászok számára. 
Az új, kompakt építési mód

nak köszönhető csekély súly 
a megszokott, igényes 

minőségben egyedülálló 
kombinációját képezi a 

kézhezállóságnak és 
a legmagasabb optikai 

teljesítménynek.

SWAROVSKI
O P T I K

Swarovski Optik M agyarország  
06-30 /3312161

Az ism ert angol m on dás  szerin t a 
p ud ing pró bá ja , hogy m egeszik . A  
m ag yar vá lto zat szerin t a fe g y v e r
tö rvé n y  (és a vég reh a jtás i re n d e le 
tének) p róbája  pedig  - m ive l rá 
gódni kár rajta - annak a b e ta rth a 
tóság a. N incs abban s em m i kü lö 
nös, ha va lak i ne tán  e la d ja  az 
e g y ik  p u s k á já t, m e rt m e g u n ta , 
vag y  v a lam i m ásik fa jtáb a  szere l
m e s e d e n  bele . A  jo g kö ve tő  á lla m 
p o lg ár ezért vag y  keres eg y  é rv é 
nyes vásárlás i e n g ed é llye l re n d e l
kező  v e v ő t, v a g y  b e a d ja  b izo 
m án yb a  az e rre  szakosodott v a 
dászb o ltba . Idáig egyszerű  a kép 
let, v iszont az új rend elkezések  
szerint 3 napon belül a kapo tt p a 
p írral je len tkezn i kell a ren d ő rs é 
gen , ahol a le a d o tt/e la d o tt puskát 
ki kell ü tte tn i az e n g e d é ly b ő l. 
C s a kh o g y ...ez  a fő v áro s b a n , a Te
ve utcai „üveg házb an '' e leve  b e 
ta rth a ta tlan , m ert csak és kizárólag  
hétfő  dé lig , és szerdán 16 óráig  
van fé lfo g ad ás . Ráadásul ekkor is 
csak n e g y ed  gőzzel m ű kö d ik  a 
cég. Van ugyan m ár 16 g ép es íte tt 
ü g yfé lp u lt, de jó , ha nég y  üzem el, 
a több i nem  m ás, m in t „vakablak".

Ha tehát valaki a hét közepén ad 
ja el a flin táját, ha m egfeszü l - a fé l
fogadás hiányában - nem  tudja a 
puskáját a könyvéből három  napon  
belül kiüttetni.

A  m ásik h ihetetlen m agyar „talál
m án y " , sőt va ló sá g o s  „h u n g a-  
ricum ", hogy az egészségügyi a l
kalm assági eng ed é ly  nem  addig é r
vényes ám , am ed d ig  oda van írva. 
H arm inc nappal e lő tte  ugyanis m ár  
kötelező beszerezni a „friss" orvosi 
alkalm asság i igazo lást, kü lönben  
m egb ü n tetik  és rögvest a „Búcsú a 
fegyverektő l"  c ím ű népszerű o lvas
m ányunk rajo n g ótáb o rát gyarap ít
hatja, m ert tudtán  és önhibáján kí
vül súlyos m ulasztást, m érlege lhe - 
te tlen és m egb ocsájthatatlan  sza
bálysértést követett el.

És m ég nincs vége. Ha egy csa
ládban például tö bb en  vadásznak - 
férj, fe leség, fe ln ő tt gyerekek - egy  
egész /fe g y v e r/ szekrénysort)!) kel
lene az á llandóan lakott házukban  
tartan iuk, m ert több  m eg yéb en  a 
rendeletbő l azt olvassák ki a buzgó  
ellenőrök, hogy m indenkinek  saját 
fegyverszekrén nyel kell rend elkez
nie, am ihez csak a feg yver tu la jd o 

nosának lehet kulcsa. M áshol - ha 
nem  is te rm észetesen  - de m in d 
ezeket, m ásként értik.

Le a vadászkalappal, m ert mi a 
fegyvertartási engedélyünkkel iga
zán leköröztük az egész civilizált v i
lágot, bátran pályázhatnánk vele a 
G uinness Book m eghökkentő  listá
jára is. Nincs ugyanis a Földön m ég  
egy hasonló olyan hivatalos igazol
vány sem , am elynek a különböző  
oldalai önálló é letet é lnének, külön- 
külön és egym ástó l, va lam in t a jó 
zan észtől teljesen függetlenül já r
nak le, lépnek „életbe". Hiába érvé 
nyes m ég a „bele", lejárhat az egész  
igazolvány is. Ezért a jo gkövető  va 
dásznak ezt a kis barna „M ao" köny
vecskéjét, szinte naponta o lvasgat
nia kell, m int a holtig tanuló  jó pap
nak a breviárium át. M indenesetre , 
ha egykoron M ózes így akarta volna  
szeretett népét a parancsolatok b e 
tartására okítani, akkor a kőtáblákat 
nem  hozta volna le a hegyről, ha
nem  azonnali hatállyal elásta volna. 
M indö rökké, ám en.

H . Z s .

Szerepcsere
(avagy a farok csóválja a kutyát?)

Valószínűleg nem  egyedi e tö rté 
net, am i eg y  vadásztársaság ban  
tö rtén t. Sorozatos szabálysértése
ket követtek el a társaság egyes  
tagjai: a be írókönyvet rend szere
sen fig ye lm en  kívül hagyták, be le 
firkáltak, hajtóvadászaton fe le lő tle 
nül v iselkedtek, s tb ... am elyekkel 
veszélyeztették  m ások testi ép sé
gét. Az illető vadászokat több  alka
lo m m a l szóban  fig y e lm e z te tté k  
közvetlenü l az eset m e g tö rtén te  
után, sőt a közgyűlés e lő tt is, de 
m indh iáb a, m ert nem  változtattak  a 
viselkedésükön.

Ezért a fö ld tu la jdonosok radikális  
m ego ldást választottak, úgy d ö n 
töttek, élnek tö rvén y  adta leh etősé
gükkel, s kiléptek a vadásztársaság
ból, de a m eg m arad ó  bérlőknek a 
te rü le t egy részét a tovább iakb an  is 
bérbe adják. Persze ehhez új szer
ződést kell kötnie a bérlőknek a 
fö ld tu la jdono sok közösségével. El 
is készült a szerződés tervezete , 
am elyb en  m eghatározták  a bére l
hető  te rü le t nagyságát, az ele jthető  
vad  szám át, m e g fo g a lm a z tá k  a
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Jegyzet |

fö ld tu la jdono sok elvárásait és nem  
m arad t ki belőle a bérlők vadászat
tal kapcsolatos kötelessége sem .

A  szerződés-tervezet a bérlők kö
rében nagy fe lháborodást váltott ki, 
különösen a bérleti díjat sokallották  
és szigorúnak tartották a rájuk váró  
ellenőrzést. Úgy viselkedtek, m int a 
kutya farka, am elyik csóválná a ku
tyát, m egfeledkezvén arról, hogy a 
bérleti díjat a bérbeadó szabhatja  
m eg. A  bérlő legfeljebb abban dönt
het, hogy ez neki m egéri, vagy sem .

B izony-bizony m eg vá lto zo tt a v i
lág, m egváltoztak a tö rvények , ma  
m ár a tu la jdonosok diktálnak, nem  
pedig a bérlők, a szerepcsere m ár  
régen m e g tö rté n t... csak ép p en  
m ostanában kezdenek színre lépni 
az új „főszereplők". Aki vadászni 
akar, annak egyrészt m élyeb b re  kell 
nyúlnia a pénztárcájába, m ásrészt 
tudom ásu l kell venn ie , hogy a fö ld 
tu lajdonosi közösség jogosan várja  
el és ellenőrzi a vadászat írott és 
íratlan szabályainak betartását, a 
vaddal tö rtén ő  gazdá lkodást... és 
ezt m indenkinek  egyre ko m o lyab 
ban kell venn ie .

Gyenes István

Apás szülés
Egyszer valószínű, hogy ez is ki
m egy  a d ivatbó l, m ert d ivatba jö tt, 
az vitathatatlan . Nincs közéleti e m 
ber, aki bevallaná, hogy nem  m eg y  
be g yerm eke  születésénél a szülő
szobába, m ert rögtön e lm o ndanák  
m in d e n fé le  b a rb ár b u n k ó n a k ... 
csak azért, m ert nem  kíváncsi b izo
nyos részletekre.

M ost ilyen a trend , az á ram lato k
kal haladni kell, m ert m ég m indig  
kifizetődőbb, és nem  kell a széllel 
szem ben vizelni. Kevesen vannak, 
akik a nyilvánosság e lő tt fe lvállalják  
igazi énjüket és tesznek a kü lönbö
ző d iv a tirán y za to kra , ú jh u llám o s  
szokásokra. A  vadászathoz ennek  
csupán annyi köze van, hogy e g ye 
seknek itt is lenne m it bevállalni bi
zo nyos d iva tirán y za to kk a l s ze m 
ben. A  m ag yar közélet zavaros v i
ze ib en  fickán d o zó  vad ászo k  n a 
gyon sokat seg íthetn ének a v ad á 
szat társad alm i m eg íté léséb en , ha 
be m ern ék  vallani, hogy szeretnek  
vadászni.

Az ism ert em bereknek a velük ké

szült riportokban, interjúkban igen is 
fel kellene vállalniuk a szenvedélyü
ket, a hobbijukat. Oda kellene állni 
és azt m ondani - igen én a szabad
időm ben vadászni szeretek, m ert 
nekem  ez a jó , és m eg érd em lem , 
m eg tu d o m  m agam nak engedni. 
Szeretem  a húst, a pörköltet, a jó  
bort és a vadászatot. Nincs ebben  
sem m i különös, hiszen ez M agyar- 
országon évszázadokon keresztül 
teljesen term észetes volt. Ráadásul 
éppen az ellenkezője nem  az.

T iszte let a k ivételnek, sajnos na
gyon kevés a közism ert „bevállalós" 
közéleti e m b e r nálunk. Bizonyos  
körökben m anapság valaho gy „sik
kesebb" , erősebb em p átiá t vált ki a 
hom oszexuális , a drogos, és ki tu d 
ja m ég m ilyen hajlam okkal „m eg á l
dott", m int bevallani azt, hogy es
ténként vagy hajnalonként vadász
ni m egyek.

Vajon m ié rt kell szégye lln i ezt a 
szép , n e m e s  m a g y a r  h a g y o 
m ányt?  M ié rt kell a leg ő s ib b  e m 
beri te v é k e n y s é g e t a g y ilko sság 
hoz hasonlítani?

„M űm ajerok" - m ondaná erre a 
nagyapám , aki egykor ezt azokra 
m ondogatta, akik nem  m erték válla l
ni önm agukat, m eglovagolták a di
vatirányzatokat, m egtagadták szár
m azásukat és szégyellték tetteiket.

A  vadászat a te rm észet része, e l
fo g ad o tt m inden é lő lény  esetében. 
A  zsákm ányszerzésre csak azok ké
pesek, akik testben  és lélekben is 
erősek. Akik nem  roppannak össze, 
képesek fe ldo lgozni bizonyos szitu
ációkat és nem  tévesztik  össze a 
zsákm ányolást a gyilkolással, az ál
latkínzással, és a brutalitással. Fel
készültek szellem ileg és fizikailag  
egyarán t, ugyanakkor egyfajta  cso
dát várnak a vadászattó l, valam i 
olyan csodát, m int a szülőszobán  
várakozók az apás szülésnél. Csoda  
az is, de ettő l m ég a vadászat is az 
m arad hat.

Agyaki Gábor
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PASZTA

Újdonság az erdőn!
Só kenhető formában:
A vadállomány ellátása még soha nem 
volt ilyen egyszerű.

D E U S A

Hochstein Kft.
1239 Budapest 
Hunyadi u. 16/b 

Fax: 06-1-287-0041 
Telefon: 0670-381-2428 

E-mail: hochstein@axelero.hu

A Trófea Plusz Sópaszta tartalmaz 
foszfort, rezet és szelént, mely 
anyagok elősegítik a vad egészséges 
fejlődését és serkentik az 
agancsképzést, A Sópaszta kenhető 
állagának köszönhetően maximálisan 
lopásbiztos!

Kérje ingyenes ismertetőnket:
„Sópaszta a gyakorlatban”

A Sópaszta a természetes takarmányt 
sóval és fontos ásványi anyagokkal
egészíti ki.
Kapható tubusban (400 g) vagy vödör
ben (2 kg).

újdonság!

mailto:hochstein@axelero.hu


Halláskárosodás

A dörej-ártalom
Amikor a 300-as Weatherby eldör

dült az orrom előtt, nyomban 
tudtam, hogy baj van. A bal fülem 
egy hétig zúgott és kezdetben fájt is. 
Elmentem orvoshoz, de a hallásvizsgá
lat szerencsére nem állapított meg 
halláskárosodást.

Viszonylag ritkán fordulnak a vadá
szok orvoshoz azért, m ert halláskáro
sodást szenvedtek, állítja dr. Czigner 
Jenő, a Szegedi Tudományegyetem 
fül-orr-gégész professzora, aki maga 
is évtizedek óta puskaforgató ember.

Érdekes, hogy a hallás és a látás 
problémáit milyen másképp éljük 
meg. Ha valaki rosszul lát, öregszik 
vagy más gondja van, nyomban szem
orvoshoz fordul, gyógyulást remél, 
szemüveget irat föl. A látáskárosultak 
társadalmi megítélése megértő, a vak 
em bert mindenki sajnálja, a szem
üvegest természetesnek fogadja el. A 
nagyothalló és a síket azonban évszá
zadok óta viccelődések tárgya. Amiből 
az is következik, hogy a rosszul hal
ló emberek nem szívesen fordulnak 
orvoshoz. Czigner professzor nevetve 
említi, sok idősebb barátja úgy kere
si föl, hogy a felesége ráparancsolt, 
vizsgáltassa meg a hallását, tehát át
hárítja a felelősséget. Több olyan idő
sebb hivatásos vadászt ismer, akik a 
halk beszédet már nehezen értik meg, 
többször visszakérdeznek, mégse for
dulnak orvoshoz.

A vadászokat érintő halláskárosodá
sokat két csoportra lehet osztani. Az 
elsőbe azok tartoznak, amelyeket egy
szeri, nagy hangtrauma okoz, a má
sodikba pedig a folyamatos, magas 
zajszint vagy öröklődő rendellenesség 
okozza az elváltozásokat.

Az első károsodás neve a dörej-ár- 
talom. Tünete erős fülzúgás lehet, 
amely súlyosabb esetekben nem m ú
lik el. Ez a traum a komoly sérülést 
okozhat a dobhártyában is és a rezo
nancia révén pedig a belső fül folya
dékkal telt hallócsigájában. Erről levál
hat a hozzá tartozó membrán. Halló
szervünkhöz, az úgynevezett Corti-féle 
szervhez nem vezet önálló ér, a vér
ellátás az alaphártyán keresztül bizto
sított, ezért ha leválik róla, vagy meg
sérül, akkor a vérellátás megszűnik. 
Ez a fajta károsodás elsősorban a ma
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gas hangokat érinti, 4000 Herz körül 
van a csúcsa. Vadászaton különösen 
veszélyes a helyzet, ha fülünk a cső
torkolat vonala előtt van, m ert a rob
banás hangja, a hanghullámok a cső
végnél kilépve nem csak előre, hanem 
oldalra is nagy erővel terjednek. Még 
erősebb az oldalirányú terjedés, ha va
laki a puskáján csőszájféket használ, 
m ert ilyenkor a kisebb lyukakból több 
gömbhullámmal kell számolni. A cső- 
szájfék csökkenti a fegyver „visszarú
gását”, de egy gömbhullám helyett 
több kevésbé erős gömbhullámot pro
dukál. Kimondottan veszélyes a fülre, 
ha valakinek a vállára támasztják a 
golyós fegyvert lövés előtt. Ez főleg a 
hivatásos vadászokkal fordul elő vagy 
azokkal, akik rendszeresen kísérnek 
vendéget és a célzás zavarása miatt 
nem tudják a kezükkel, ujjaikkal vé
deni a fülüket. (Öreg vadászok taní
tása, valamit segít a helyzeten, ha a 
kísérő nyitott szájjal készül a fegyver 
elsütésére.)

A dörej-ártalom jellemzője, hogy 
legtöbbször féloldalas, csak azt a fü
let érinti, amely a zajforráshoz köze
lebb van.

A halláskárosodás másik, „idült” 
formáját öröklődő betegség, vagy fo
lyamatosan erős zaj, illetve ismétlődő 
hanghatás okozhatja. Ez a lassan ki
alakuló elváltozás általában a 3000 és 
6000 Herz közötti tartományba esik. 
Az emberi beszéd tartománya 500- 
2000 Herz. Ebből az következne, 
hogy a beszéd értését nem rontja je
lentősen. Ám fontos tudni, hogy ez a 
károsodás legtöbbször lefelé, az ala
csonyabb hangtartomány felé tolódik. 
Ezt ugyanúgy okozhatja mondjuk egy 
hideghengermű vagy szövőüzem folya
matos, magas zajszintje, mint az ál
landó puskaropogás. Ezt nem kíséri 
fülzúgás.

- A halláskárosodásokkal az a leg
nagyobb gond, hogy nemigen lehet 
kezelni őket. Szerencsére igen ritkán 
vezetnek halálhoz, ezért a szövettanu
kat alig ismerjük, és sok a hipotézis, 
a feltételezés velük kapcsolatban - 
mondja Czigner professzor. - Némi 
keringésjavítót és vitamint tudunk föl
írni, de az egyedüli, amiben bízni le
het, az a szervezet regenerálódó ké-
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pessége. No és persze nagyon fontos, hogy a gyógyulásig 
újabb zajtól, újabb fegyverdörrenéstől kíméljük a fülünket. 
Ha például egy fiatal eltölt pár órát egy üvöltő discóban, 
ahol 115-117 decibellel folyamatosan bombázza a fülét, biz
tos, hogy károsodik a hallása, de ezt körülbelül 18 órás 
csöndben kiheverheti, regenerálódik a hallása.

Mindenesetre a professzor szerint fontos, ha valaki hal
lásának romlását tapasztalja, forduljon orvoshoz, hogy leg
alább a halláskárosodás mértékét megállapítsák és az 
esetleges dobhártya-gyulladást meggyógyíthassák. Különö
sen az egyoldalú károsodások veszélyesek, m ert a kétol
daliak lassúbb lefolyásúak. Ugyancsak a fülünkben talál
ható az egyensúlyozásért felelős szervünk, de ezt a káro
sodások szinte soha nem érintik.

Akinek erősen megromlott a hallása, az viselhet halló- 
készüléket. A vadászaton ez viszont nem jelent megoldást, 
m ert a műszer fölerősíti a zajokat, ezért ha lövéskor hasz
náljuk, még nagyobb bajt idézhetünk elő. Esetleg 
lesvadászaton, magaslesen van értelme a készülék viselé
sének, m ert ott fontos, hogy a finom zajokat időben ér
zékeljük. Amikor azonban lövésre kerül a sor, föltétlenül 
ki kell kapcsolni! Mint ahogy feltétlenül ki kell kapcsolni 
a skandináv országokban elterjedt, kis parabola-ernyős „já
vor-fület” is, amely a fülhallgatójában fölerősíti a külső za
jokat és praktikus felszerelés a rosszabbul halló vadászok 
számára. (Sajnos nem tudunk róla, hogy a hazai keres
kedelem forgalmazná.) Nemrég Amerikában kifejlesztettek 
egy speciális füldugót, amely apró elemmel működik, ki
szűri a nagyon magas és a nagyon erős hangokat, pél
dául a puska dörrenését is. Nálunk még kevéssé terjedt 
el, de az érzékeny

M int minden 
egészségünkre ká
rosan ható jelen
ség esetében a 
hallásunk védel
ménél is elsősor
ban a megelőzésre 
kell a hangsúlyt 
helyezni. Nem vé
letlen, hogy a 
sportlövők hasz
nálják a különbö
ző fülvédőket! A 
vadászoknak sem 
kellene szégyellni, 
ha a fülüket egy 
kicsi, alig látható 
füldugóval védik.
Ugyanezt megte
hetjük, ha nagy 
kaliberű golyós
puskával vadászunk. De legalább ilyen fontos, hogy figyel
jünk a vadászaton velünk együtt lévő kísérőkre és ne süs
sük el a fegyverünket, ha valaki a puskacső mellett, vagy 
a közvetlen közelében tartózkodik... és lehetőleg ne lő
jünk kísérő társunk válláról. Különösen a hivatásos vadá
szok hallása sínyli meg a sok, vállukról elengedett lövést. 
A sportvadászok alkalmassági vizsgáján nem vizsgálják a 
hallást, a hivatásosoknál viszont igen, m ert náluk a jó hal
lás - munkaköri követelmény.

M. T.
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Könyvismertetés

UZEKEDESI AKCIÓ!

a Váci Erdészet területén.
Az árjegyzési árból 40 % kedvezményt adunk 

*

Vaddisznó hajtás szervezése 50.000,- Ft/fő/nap  
darab 

Ha a nap során

G M iia  vadászat a liíres

26b
Kérje ajánlatunkat!

2600 Vác, Báthori u. 32. Tel.: 20-4687-111 
toét§dunaw eb.hu  

raci.erdeszet@dunaweb.il u

Vadászni - bizonyos 
„szint” fölött im
már ismét divat, sőt 
már-már kötelező.
Mint ahogy a va- 
dász-szenvedély, a 
gyakori vadászatok 
és vadászeredmények 
tényének és milyen
ségének az elhallga
tása is az. Politiku
sok, üzletemberek és 
ilyen-olyan „sztárok” 
sokasága pufogtat 
erdeinkben, de a 
nyilvánosság előtt, a 
közélet színpadára 
lépve csak kevesek 
vallják meg vadász mivoltukat. A vadá
szok sokszínű táborának egyre több 
„rejtőzködő” tagja van.

És most elénk állt egy valóban ne
ves és illusztris ember, dr. Mess Béla 
orvos-professzor, nemzetközileg ismert 
és elismert kutató, a neuroendokri- 
nológia szaktekintélye és egy szép és 
terjedelmes könyvben ország-világ előtt 
elmondja és bizonyítja is, hogy két 
meghatározó erejű szenvedélye - a tu 
dományos kutatás és a vadászat -, 
nemcsak hogy megfért egymás mel
lett, de együtt és egyenrangúan alakí
totta és gazdagította az életét.

Dr. Mess Béla (1927) a Tolna me
gye Völgységben, Bonyhádon született, 
mely nemcsak tájegységek, de népek és 
kultúrák sokszínű találkozási pontja is. 
„...felmenőim több generáción keresz
tül mind apai, mint pedig anyai ágon 
falusi értelmiségiek, többségében falusi 
jegyzők, tanítók, protestáns papok, er
dészek voltak” - írja a gyökerekről 
szólva. Édesapja „passzionátus karmes
ter és lelkes vadász volt”. A „Két szen
vedély rabságában” című kötet műfaji
lag nehezen azonosítható. Mess pro
fesszor maga is elidőzött könyve ele
jén ennél a kérdésnél, hisz írása nem 
egyszerű önéletrajz (tehát több tények 
és adatok halmazánál), ugyanakkor 
nem is életregény (hisz nincsenek kita
lált, elképzelt, fikciós tartalmai). Végül 
is „visszaemlékezésnek” nevezi mun
káját a szerző, mely időrendi sorrendet 
követ, s amelyben úgy jelennek meg 
és úgy teszik teljessé önmagukat a 
tudományos kutatás és vadászat egy
idejű tényei, emlékei és eredményei, 
mint egy nemes veretű érem két olda
lának egymást kiegészítő ábrázolásai.

Az idő kereke nem forgatható visz- 
sza. Nem mondhatjuk, hogy ma is
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csak azokból válhat 
jó vadász, akik falun, 
természet közeli mó
don, állatokkal „együtt 
élve” nevelkedtek, de 
az vitathatatlan, hogy 
Mess professzor 
egyénisége és élete 
alakulása szempontjá
ból meghatározó ere
jűek voltak ezek a té
nyek, élmények és 
emlékek. Kutatóként 
is a természet tökéle
tessége feletti csodála
ta és tisztelete vezé
relte. Dr. Mess Béla 
tudományos pályájá

nak alakulását nem segítették „politi
kai hátszelek” (ellenkezőleg!), karrier
jének titka (1951-ben kap kitüntetéses 
diplomát, 1958-ban kandidátus, 1963- 
ban docens, 1972-ben, negyvenöt éve
sen, professzor...) nem több és nem 
kevesebb mint az a hozomány, melyet 
a szülői háztól kapott. Ez a hozomány, 
életfilozófiává nemesülve, így hangzik: 

Legyen az embernek a munkája 
egyben a passziója is. („Ugyanúgy 
tudja várni az ember a hétfő reggelt, 
mint a péntek délutánt”.) Legyen az 
embernek értelmes hobbija. Legyen 
az embernek harmonikus, kiegyensú
lyozott családi élete.

Dr. Mess Béla a magyar nyelvű 
szakmai publikációk mellett féltucat
nyi angol nyelvű szakkönyvben és több 
mint százötven szakcikkben számolt 
be tudományos eredményeiről. Az ed
dig (a TerraPrmt által) közreadott 
vadászélmények is öt kötetre rúgnak. 
Ez a mostam könyv az életút és az 
életmű szintézise. Nem vadászkönyv és 
nem orvostudományi munka. Egy ered
ményes és boldog ember vallomása.

Manapság a szenvedély és a bol
dogság szavunk egyaránt gyanakvással 
kísért és felhangok által torzított. A 
szenvedély fogalma az önpusztításra 
asszociál, a boldogság pedig gyanús, 
hisz újabban nem illik boldognak len
ni. Pedig lehet. Dr. Mess Béla pro
fesszor, (sokunk kedves Béla bácsija), 
a ma is aktív kutató és egyetemi ok
tató, a tapasztalt, nagy tudású, vi
láglátott, ám ugyanakkor mégis egy
szerű, szerény és szeretetre méltó va
dász „Két szenvedély rabságában” cí
mű könyve erről szól és erről győz 
meg. Akarjunk és merjünk boldogok 
lenni! (Alexandra Kiadó, Pécs, 2005.)

Bék és Sándor
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Szép rózsaszín v irága gyön yö rkö d 
teti a szem et, illata hálószobánkba  
kívánkozik, m éhek  döngicsélik  kö
rül, m ézet készítve nektárjából. 
M ég is , a m éze lő , te rm esztett nö
vénybő l „kultúrszökevény" fajjá  
vált se lyem kóró  az egyik legag- 
resszívebben te rjed ő , irtandó  
gyom nö vén yü n k . A  n ö v é n y vé d e l
mi tö rvén y  a parlagfűvel azonos  
m értékben , vagyis k iem elkedően  
kártékony fajnak tartja term észetes  
növényvilágunkra , és a fö ld - és e r
d őtu lajdonosokat, va lam in t a föld  
használóját akár kétm illiós b írság
gal fenyegeti.

A selyemkóró, (Asclepias syriaca) más 
néven vaddohány, vagy vadgyapot, éve
lő, kúszó gyökértörzses, tejnedves, fel
álló szárú növény. Levelei szórt állású
ak, 10-20 centiméter hosszúak. A vi
rágok dús bogernyőben állnak. Termé
se tüsző, 10 centiméter hosszú, hasi 
varratnál felnyíló, molyhos, ezüstszür
ke. Tüszőnként 160-180 vattaszerű 
agyaggal burkolt, és a szél által repí
tett barna magot hoz. A virágzás és 
az életképes magprodukció között 5-
6 hét is eltelik. Gyökérrendszere rend
kívül fejlett, nagyszámú, alvó rüggyel 
rendelkezik, amelyekből kedvezőtlen 
körülmények között is újrahajt. Ta
vasszal minden oldalgyökéren egy-egy 
rügy aktiválódik és hajtást fejleszt. A 
mechanikus talajművelés, a darabolás 
a kihajtást gátolja, de a sarjak számát

szaporítja. Szélsőséges körülmények 
között vízkereső gyökerei akár 4 mé
ter mélyen is megtalálhatóak, és más
fél méter mélyről is kihajtanak. Gyö
kérrendszerének éves terjedési sugara 
a három métert is elérheti. Egy-egy 
növénykolónia háborítatlan területen 
30 méterre terjed a föld alatt, föld fe
letti hajtásainak száma 30-40 is lehet, 
sarjtelepet képez. Más növények szá
mára alkalmatlan talajon is megél, szí
vós, szárazságtűrő faj. Magjai a csírá
zóképességüket a talajban három évig 
megőrzik, és jól tűri a korábban hasz
nált gyomirtó szereket.
A selyemkóró őshazájában, Észak- 
Amerikában több millió hektár terüle
tet borít. Szemes cirokban 18-30 szá
zalék, szójában 12-19 százalék termés- 
csökkenésről számoltak be. Állománya 
a közte élő növényeket teljesen meg
semmisítheti. A napraforgó és más, 
rovarok által megporzandó növényekről 
elcsalogatja a méheket. Erdőtelepíté
sekben a csemeték fejlődését gátolja, 
de fejlett, záródott fiatalosokban már 
számottevő kárt nem okoz. Ültetvé
nyekben folyamatos talajműveléssel és 
agrotechnikai beavatkozásokkal össze
hangolt, évről-évre végzett vegyszere
zéssel gyéríthető. Szántóterületeken a 
lucerna vetése és évi háromszori ka
szálása kimeríti a selyemkóró gyökér
zetének tápanyagkészletét. A házunk 
körül húzzuk ki rendszeresen, hogy 
megakadályozzuk a szaporodását.

kgyr
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Humor

ARANY ÉS EZÜST 
VADÁSZÉKSZEREK!

EÖRDÖGH - 1982 KFT. 
8624 BALATONSZÁRSZÓ 

SZÓLÁDI ÚT 1/9. 
TEL.: 06-70/310-2923 

06-70/290-2978

KISKERESKEDELEMMEL 
FOGLALKOZÓ VADÁSZ

BOLTOK JELENTKEZÉSÉT 
IS VÁRJUK!

K öztudott, hogy „eb a vadász kutya nélkül”, 
de vannak olyan esetek, amikor sokkal jobban 
já rt volna mindenki, ha a vadász inkább o tt
hon marad...

Augusztusi récehúzásra szerveztek vadászatot 
egy olyan területre, ahol az együttműködés 
már akkor is kiválóan működött a mezőgazda- 
sági nagyüzemmel. A  gazdaság vezetői hívták 
meg a fővendéget is, körültekintően igye
kezett mindenki a kedvé-

-

ben járni. Nagy felújítás, sőt még bútorcsere is 
volt a vadászházban, különös tekintettel az 
ágyak kényelmére.

Megérkeztek a vendégek kora délután, a 
fővendég kutyát is hozott, méghozzá a család 
kedvenceként kényeztetett, többnyire fehér 
színű gordon szetter személyében. Szertelen 
volt a szetter nagyon, és már az is megütközést 
váltott ki a vadászatot vezető idős vadőr sze
mében, hogy a kutya nem a csomagtartóból 
szállt ki, hanem a vendég mellől, a hátsó ülés
ről, és ha még azt is látta volna, hogy a vendég
szoba összes új ágyának a tetején is levizitelt, 
nem is tudom, mit mondott volna.

Rövid ismerkedés, átöltözés és megbeszélés 
után mentek a vadászat helyszínére, amely egy 
hatalmas búzatarló volt. Az eredmény javítása 
érdekében műtrágyaszóróból kijuttatott búza- 
ocsúval még előtte jól megszórták a tarlót, a

Kutya ügyek
lőállások környékét meg különösen. A lőállás 
nagyobb része földbe ásott lesgödör volt, szal
mával körbeálcázva, és itt mindjárt elkezdő
dött a galiba, ugyanis a szetter a szalmát játék
szernek tekintette, és vagy hempergett benne, 
vagy óriási iramban száguldozott az egyik ven
dégtől a másikhoz. Egy biztos: a gödörben oly
annyira nem volt hajlandó megmaradni, hogy 

egész húzás alatt nem lehetett egyebet hal
lani, mint a hívósíp hangját, vagy a vendég 
káromkodással vegyes ordibálásait...

H át, ilyen is lett a vendég zsákmánya, amíg 
a kutyájának rimánkodott vagy éppen elküldte 
valahová, az eszeveszetten rohangáló fehér 
„valamit” magasról látva a kacsák mindenhová 
mentek, csak éppen a vendégpuska „likának” 
irányába nem. Az önfeledt rohangászás közben 
a dűlőútra is kikeveredett az elkényeztetett ku
tya, amelyre abból lehetett következtetni, hogy 
a szépen ápolt selymes szőre tele lett bogáncs

csal. Eleinte szedte belőle a ven
dég úr is, de később a nemes 
ténykedés a sofőrjére maradt, 
és mire nagyjából kihuzigálta 
belőle, kölcsönösen véglegesen 

meggyűlölték egymást.
Ehhez képest a vacsora re

mek hangulatban telt, különösen 
miután a szetter a rohangászás- 
tól fáradtan, és megviselve a 
szőrének szakadatlan cibálásá- 
tól, eltelve a finom falatokkal, 
nyugalmi állapotba került.

Hajnalban a toroköblítés 
után indultunk a gépkocsik
hoz, ahol már várt bennün
ket az öreg vadőr, aki miu

tán  a kutyát meglátta, ellent
mondást nem tűrő hangon kijelentette: a „Pu
lóver” nevű kutya itthon marad a sofőr úrral!

Először egy kis sértődés látszott a vendég 
arcán, de amikor bejöttünk és a terítéknél je
lentették az általa lőtt récék számát, már szé
les jókedvvel fogadta vendéglátóinak gratulá
cióját. Amúgy is kiderült, hogy a szetter erősen 
sántít, alighanem feltörte a tarló az ehhez nem 
szokott talpacskáját. Később hallottam, hogy 
valahova elcsatangolt, így aztán eggyel keve
sebb eb szolgálta akkoriban a vadászat nemes 
mesterségét.

♦  ♦ ♦

Még a régi „parasztpuskás” időszakban történt 
az eset, ha jól emlékszem 55-ben. Körvadászat
ra gyülekezett a társaság a megbeszélt helyen,

\cetaie\D
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és az előirt időben megkezdődött az eligazítás, 
számhúzás, balesetvédelmi oktatás és 
egyéb tudnivalók felsorolása.
Nagy fegyelemben, egye
nes vonalban állva 
hallgatta a tagság 
az elnök, Gábor 
bácsi szavait, rá 
juk merőleges 
sorban álltak a 
vadőrök, hajtők,
(köztük jómagam 
is), és egyéb se
gítők. G ábor 
bácsi egyéb
ként a helybé
li rendőrkapi
tányi posztot is 
betöltötte, amiért 
is rendkívül katonásan ment egy ilyen 
eligazítás. M ondhatnánk, senki meg sem mert 
mukkanni. Voltak azért, akik nem álltak feszes 
vigyázzba, ezek a felajzott vizslák voltak. Tü
relmetlenül rohangáltak, megszagolgatva egy
mást, és minden olyan dolgot, amit szerintük 
érdemes volt tüzetesen megszimatolni.

Gábor bácsi az akkor kedvelt kekiszínű ka
tonatiszti csizmanadrágban és az elm aradha
tatlan, minden sarat elviselő gumicsizmában 
volt. Ez a csizmanadrág a lábszárra térdig 
szinte légmentesen rásimult, térd felett viszont 
jócskán kibuggyosodott. Formatervezési szem
pontból nagy hiányosság volt a Gábor bácsi lá
ba szára és a gumicsizma vonatkozásában egy
aránt, olyannyira, hogy az a bizonyos lábszár 
kétszer is belefért volna a csizmaszárba. Ez 
aztán minden lépésnél egy-egy puffanást ered
ményezett, na és persze a csizmaszárból sza
badon áradhatott a felesleges hő, a párákkal 
és a szagokkal együtt.

A  kutyák között száguldozott Édesapám 
hatalmas term etű német vizslája, aki egyszer 
csak ráhúzott a csizmákra, majd rövid szaglá- 
lódás után felemelte egyik hátsó lábát, és ke
ményen telenyomta az egyik csizmaszárat.

Őszintén szólva én akartam  szólni, de M ar
ci bácsi, a vadőr szigorúan csendre intett, 
ezért kővé dermedve vártam, hogy most mi 
lesz? Gondolom, a hőmérséklet változása foly
tán Gábor bácsi észrevette a merényletet, s 
lett is nagy ribillió. Le lett tolva mindenki, fő
leg Édesapám, és a vége az lett, hogy egész 
nap vezethettem a kutyát pórázon a terítékes 
szekér után, mivel Gábor bácsi ítélete szerint 
„egy ilyen kártíkony fíregnek a vadászaton 
semmi keresni valója sincs...”

♦  ♦ ♦

A  tavalyi nyár derekán történt, hogy társadal
mi munkát hirdettek a fácántelep magas háló
jának felhúzására. Szívesen ment is mindenki,

aki ráért, hiszen azon túl, hogy a munka jól 
szervezve, és céltudatosan folyt, összeszokott, 

jó kis társaság volt, aki ezekre a mun
kákra rendszeresen eljárt. 

Aki - úgymond - megvál
to tta  a társadalmi mun

kát, nem is nagyon fért 
volna a csapatba, 
mert ment az ugra
tás, a vicc egész álló 
nap. Az egyik fő mó
kam ester minden va
dásza tra  magával 
vitte a családja hölgy

tagjainak kedvencét, a 
mindig tökéletesen nyírt, 

és minden szempontból kitű
nően ápolt welsh terrierét. Most 

is vele volt, bár a vadászatokon 
nem nagyon remekelt, de a lesen kiváló

an jelezte a vadat, csendben m aradt, és rend
kívül fegyelmezett volt ahhoz képest, amilye
nek a terrierek általában.

Jó ütemben, és kiváló hangulatban ment a 
munka, gyorsan repült az idő, így már délre 
nem sok feladat m aradt. Mindenki örömmel 
ment ebédelni, ugyanis a társaság veterán tag
ja reggel óta főzött a ki
sebbik üstben egy szép 
kerek süldőcskét, és 
híres pörköltje iga
zán maga volt a tö 
kély. Ez a mai ta 
lán kicsit zsíro
sabbra sikere
dett, de aki te 
hette, aláalapo
zo tt egy-egy 
porció remek 
sz ilvó rium m al, 
és a dézsában 
jégen hűlt a sör, 
vagy a sofőrök
nek az üdítő.
Volt mit inni 
utána is.

Nem csalód
tak, remek volt a pörkölt, evett is mindenki 
kedvére, különösen a vadászmester vette ki a 
részét az evésből is. Hatalmas testi erejéhez 
mérten tudott ő enni, akár három ember he
lyett is. Még az ebéd végén is jócskán tunkolt 
a bogrács aljából. Egy kicsit szusszantak, ej
tőztek, aztán ment tovább a munka, persze 
immár kissé visszafogottabban.

Egy jó félóra múlva lerakta a szerszámot a 
vadászmester, és elsedergett a fácántelep mel
lé vadföldként vetett kukoricásba. Lekucoro- 
dott és hatalm asat könnyített magán, majd 
visszament, és folyt tovább a munka. A  kis te r
rier is persze kivette a részét az ebédből, aztán 
ásítozott egy keveset, és a kocsi árnyékában el

aludt. M iután felébredt, levizitelt a gazdájá
nál, de mivel látta, hogy az éppen egy létra te
tején állva mással van elfoglalva, egy kis felfe
dezőútra indult, aznap már sokadszor. Jobb 
híján felvette a vadászmester ősapáját, és el
tűnt a kukoricában, majd kisvártatva vissza
jö tt...de hogyan ? Tudjuk, hogy a kutyák sok 
mindent m egtartottak ősi szokásaikból. Ilyen 
a lefekvés előtti körbeforgás, de ide vezethető 
vissza az a szokás is, hogy kijelölik a territóri
umukat, valamint, hogy igyekeznek különböző 
szagokkal álcázni saját szagukat. Ez úgy törté
nik, hogy a szokatlan szagú dolgokba bele 
hemperegnek. H át most is ez történt, a kutyus 
az orra hegyétől a farka végéig sárgára színez
ve, iszonyú állapotban jelent meg.

A  társaság fele fetrengett a röhögéstől, de 
volt olyan is, aki öklendezve szaladt a bokrok 
közé. A kutyus gazdája halálra váltan szemlél
te a kedvencét, és később bevallotta, ha vele 
lett volna a puska, vadászmester nélkül m a
radt volna a társaság. Utálkozva nézte a ku
tyáját, azon töprengve, hogy mit lehetne vele 
kezdeni. Mindenki tudta, hogy a szerszámai, 
kocsija és a portája is mindig csodálatos rend
ben volt tartva. Ólomszínű arccal állt ott, és 
nem tudta, hogy mitévő is legyen.

Jöttek a javaslatok, köztük a vadászmeste
ré is, hogy talán az ingével letörölgethetné, 

vagy várhatna is, amíg rá
szárad, addig elmegy a 

szaga, és majd 
hoznak neki ad
dig is a vadász
házba valami 
ennivalót, meg 
vizet. A  vége az 
lett, hogy el
csalta a legkö
zelebbi ásott da

gonyáig, és ott le
m osta annyira, 

hogy betehette a ko
csiba. A  kárvallott első 

útja persze nem is haza, ha
nem egyenest a kutyakozmeti

kushoz vezetett, aki lévén a vasárnap 
és a „rendkívüli” állapot miatt, ötszörös árért 
mosta ki az ebét, három léből, de még utána 
sem spórolt a különböző kutyaillatosítókkal. 
A következő hét közepén aztán a gazdi idé
zést kapott az intézőbizottságtól, hogy a kör
nyezetvédelmi felelős kezdeményezésére je
lenjen meg a kibővített fegyelmi bizottság szí
ne előtt, egy fontos vadászati berendezés, a 
dagonya szándékos tönkretételének ügyében. 
Zárójelben állt az idézésben, hogy a biztonság 
kedvéért hozzon magával két láda sört is a 
jobb féléből - de csak és kizárólag a gördülé
keny „ügyintézés” érdekében.

M ó ré  János
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Ballisztika

Polgári 
Kézilőfegyver- és 

Lőszervizsgáló Kft.

Ólom, kontra acél 
-  objektíven
Egy, a vízimadarak vándorlásával foglalkozó angol szakkönyv szerint a sörét által okozott 
ólommérgezés problémaköre nem új keletű. 1894-ben már cikket írt erről a témáról egy 
amatőr természetbúvár, aki azt állította, hogy a vízimadarak a k ilő tt és vízbe hullott sörét
szemek lenyelése után súlyos ólommérgezést kaphatnak. A szakemberek azonban csak 
m integy száz évvel később ismerték fel, hogy ez valóban élő - bár korántsem olyan nagy
mérvű, m int ahogy azt sokan állítják - környezetszennyezési tényező. Először Amerikában 
tilto tták be az ólomsörét használatát a vizes élőhelyeken, majd később Kanada, Svédor
szág, Finnország, Dánia, Hollandia és Svájc is hasonló korlátozást vezetett be. A végleges 
megállapodást 1995-ben Hágában fogalmazták meg, Magyarország 2002-ben csatlako
zott az egyezményhez, amelynek cselekvési terve szerint az ólomsörét használatát a v i
zes területeken meg kell szűntetni. Hazánkban az 55/2002. (IX. 13.) OGY határozat rendel
kezik az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló csatlakozásról, ennek ér
telmében az ólomsörét használata vizes élőhelyeken 2005. augusztus 15-étől tilos.

Fegyverek átvétele vizsgálatra

Egyéni megrendelőink részére: 
Hétfőtől csütörtökig: 7.00 -12.00 óra között 

pénteken: 7.00 -10.00 óra között

Szükséges: 
a fegyver, a fegyvertartási engedély 

és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma

*

Fegyvefjavrtók, vadásztársaságok, 
kereskedők illetve más cégek részére 
kizárólag előre egyeztetett időpontban: 

7.00 és 10.00 óra között

Szükséges:
2 példányos megrendelés, melynek 

tartalmaznia kell a megrendelő adatain kívül 
minden egyes fegyver gyártási számát, 
típusát kaliberjelét, a tulajdonos nevét, 

pontos lakcímét, irányítószámát

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

ÚJ CÍMÜNK:

Budapest, III. kér. 
Gyöngysor u. 6. 

Tel.: (06-1)347- 6030 
Fax: (06-1)347- 6039 

E-mail: mkh@mkh.hu 

www.mkh.hu

A  nyolcvanas években az Egyesült Álla
mokban kezdtek arra gyanakodni, hogy 

címerállatuk, a fehérfejű sas tömeges pusztu
lását esetleg a fokozott ólomsörét-használat 
okozza. Később laboratóriumi vizsgálatokkal 
megállapították, hogy az állóvizek, folyópart

ok peremén, megsebzett vagy elhullott vízi 
szárnyasokkal táplálkozva sok ólomsörét jut a 
sasok szervezetébe, amely megbetegedést, sőt 
elhullást is okozhat, és a tojások term éketlen
ségéhez vezethet. Ezt a jelenséget azóta már 
több vízen élő vagy vízből táplálkozó m adár
fajnál is megfigyelték. Ahol hosszú ideje inten
zíven vadásznak, o tt a tavak aljzatán fölhal
mozódhat az ólomsörét. A víz alá bukó, az 
iszapban keresgélő m adarak ezt felveszik és 
mérgezést kaphatnak.

A  különböző gémfajok, récék, és az énekes 
hattyú egyaránt érintettek. Ám leginkább a 
vadrécefajokra jellemző, hogy a táplálékkal 
együtt, táplálkozási sajátosságaik következté
ben a korábbi vadászatokból eredő, iszapban 
található, leülepedett, esetleg a parton szétszó
ródott ólomsörétet felveszik. Az ólomsörét a 
zúzógyomorból körülbelül két hét alatt képes 
kiürülni, de az emésztőnedvek hatására oldó
dik, kopik, őrlődik, és egy része felszívódik a 
szervezetbe, ahol mérgezést okozhat, vagy le

rakodhat a szövetekben. Az ólom az enzimek 
működését bénítja, méreg-hatása a szervezet
ben változatosan érvényesül. Elsősorban a máj
ban, a vesében, az agyvelőben, és a csontozat
ban halmozódik fel. Gátolja a vérképzésben a 
hemoglobin szintézisét, így vérszegénységet 

okoz. A  heveny mérgezés tünetei a nyálzás, 
a hányás, a hasmenés, a kólikás fájdalmak, 
továbbá az idegrendszeri tünetek: reszke- 
tés, görcsök, a szívműködés zavara. Az 
idült mérgezés jellemzői a lesoványodás, 
egyes idegrendszeri tünetek, a vérszegény
ség, valamint a veseműködés zavara. Bon
coláskor a m adarak zsigeri szervei sorvad
tak, a mirigyes gyomor azonban erősen 
megnagyobbodik. Az ólom egyéb hatásai 
között jelentős a reprodukciós toxicitás is, 
ami azt jelenti, hogy vagy terméketlen, vagy 
lágyhéjú tojásokat tojnak a nőivarú egye- 

dek. A  külső tünetekre jellemző, hogy kezdet
ben az állatok nem tudnak repülni, később pe
dig már bármilyen mozgás nehezükre esik. 
Idült esetekben étvágytalanság és lesoványodás 
előzi meg az elhullást. A  klinikai tünetekben 
jelentkező mérgezés már nem gyógyítható.

M agyarországon az érintett récék több 
mint 30 százaléka mérgezett valamilyen mér
tékben. Hazánkban 14 mintavételi helyen több 
mint ezer elhullott és lőtt vadrécét gyűjtöttek 
be boncolásra. A  zúzógyomor analizálása so
rán a vizsgált egyedek 43 százalékánál találtak 
az em észtőcsatornában ólomsörétet. Külön 
vizsgálták a félvadtenyésztésből származó m a
darakat, náluk több mint 80 százalékos ólom
szennyezettséget derítettek fel.

A helyzet azonban korántsem ennyire sú
lyos! Az ólom felszívódása ugyanis igen cse
kély mértékű, állatorvosi megállapítások sze
rint mindössze 1-2 százalék. A felszívódás erő
teljesen függ a táplálék minőségétől és jellegé
től, a magasabb kalcium-, és foszfortartalmú

Calibre/Lenght/Heod Weight Shot

ACÉL
1 2 - 7 0 - 1 2 28  g 9

3,3 mm

A 28 grammos acélsörétes töltény 
bármilyen fegyverhez használható
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A  nagy teljesít
ményű (1050 bar m a
ximális nyomású) - 
és hatékonyabb - 
acélsörétes tölténye
ket kizárólag olyan 
fegyverből szabad 
kilőni, melyet az 
ilyen lőszerek hasz
nálatára bevizsgál
tak. A magnum 
acélsörétes tölté-

A 32 grammos töltetű patron dobozán a gyártó feltünteti, hogy 
csak acélsörétre bevizsgált puskából szabad kilőni

De a törvény, az törvény! Be kell tartani, 
marad tehát az acélsörét, amely sokkal jobban 
igénybe veszi a fegyver csövét és tönkreteheti 
a szűkítést.

Nem elhanyagolható állatvédelmi szempont 
azonban az sem, hogy az acélsörétnek, alacso
nyabb súlyából adódóan 30 méternél nagyobb 
lőtávolságra jóval kisebb az átütőereje. Mivel

nyék - kalibertől és a 
fegyver csövének 
chokkolásától füg
gően - okozhatnak 

mechanikai sérülést a nem hozzájuk tervezett 
fegyverek csövében.

Az acélsörétes vizsgálat díja jelenleg egy 
duplacsövű puska esetében 5.500 Ft. Fontos 
tudni azonban, hogy a vizsgálat során a fegy
ver károsodhat, a felelősség pedig minden 
esetben a megrendelőé!

Wallendums Péter

M K M O C C H I
S P O R T L Ő S Z E R G Y Á R T Ó  KFT.

A  bajnok lőszer!

N IK E -F IO C C H I
S p o rtlő s ze rg y á rtó  K ft.

H-8184 Fűzfőgyártelep, Pf.:22.
Tel.:06-88/451-310, 596-160 

Fax:06-88/451-091 
e-mail: techinfo@nike-fiocchi.hu 

web:www.nike-fiocchi.hu

Kereskedelmi iroda:
H-1115 Budapest, 

Bartók Béla út 92-94. B/71. 
Tel.:06-1/361 -1481 
Fax:06-1/361-4403 

e-mail:
commerce@nike-fiocchi.hu

takarmány mérsékli, az alacsonyabb magnézi
um-, és vaskoncentráció viszont fokozza a fel
szívódást. Az tehát, hogy a vizsgált egyedek 
zúzógyomrában gyakran találtak sörétet, nem 
feltétlenül jelenti, hogy a kis mértékben felszí
vódó ólom meg is betegíti az állatot.

A  m adarak ólommérgezésének kiküszöbö
lésére ma már többféle módszer ismeretes az 
ólomsörét használatának betiltásán kívül. Az 
állóvizek mesterséges vízszintemelése, az üle
dékes aljzat felszántása és beforgatása, vala
mint az iszap kicserélése egyaránt rendkívül 
költséges, de hatékony megoldás lehetne.

A  "zöldek" igen harcosak ebben a kérdés
ben, ezért fontos volna, hogy tényszerűen, hig
gadtan, és a vizsgálatok eredményeire alapoz
va vitatkozzunk. Felesleges túlkapásnak tűnik 
például, hogy a golyós töltények lövedékeiből 
is ki akarják szorítani az ólmot, mert az ebből 
eredő környezeti ártalom jelentéktelen. Az 
ipari eredetű - főleg a külföldről befolyó vizek 
által hozott - ólomszennyezés ennél sokkal je
lentősebb. Ehhez képest a vadászatból szár
mazó ólom-felhalmozódás elenyésző. Az élő
vizekben és különösen a horgásztavakon sok
kal több ólom jut a vízbe a horgászok szerelé
kéről, amikor leszakad a lágyólom-nehezék.

A  vadászok - és a tölténygyártók - gondja, 
hogy még nem sikerült a sörétgyártáshoz 
ólommal egyenértékű, vagy annál esetleg jobb 
anyagot találni. Az eddig kipróbált acél, biz- 
mut, nikkel, és réz sem ballisztikailag, sem ölő
erő szempontjából nem pótolhatja az ólmot, 
amely a szóba jöhető fémek közül a legna
gyobb fajsúlyú és a leglágyabb.

azonban vízivadra gyakran lövünk ennél mesz- 
szebbre, várhatóan nagyobb lesz a sebzések 
aránya. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy 
az acél nem deformálódik, ezáltal jobb a szó
rásképe. A  jobb szóráskép pedig kompenzálja a 
kisebb ölőerőt. Csak pontosabban kell vele lőni! 
Természetesen létezik olyan acélsörétes töltény 
is, amely hatékonyságában vetekszik az ólomsö- 
réttel, de ezek csak az acélsörét használatára 
bevizsgált fegyverekből lőhetők ki.

A Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló 
Kft. felkészült a vizsgálatokra, de eddig csak na
gyon kevés esetben kellett az acélsörét kilövésé
nek biztonságát szavatoló próbalövéses vizsgá
latot végezniük. Az 1999-ben módosított M a
gyar Szabvány elavult, még nem tartalmazza az 
acélsörétekkel kapcsolatos CIP előírások leg
újabb változásait, de folyamatban van a fegyver
vizsgálatra vonatkozó hazai szabályozás aktua
lizálása. A  Magyarországon előforduló sörétes 
fegyverek sokfélesége, azok egymástól eltérő tu 
lajdonságai miatt minden eset egyedi mérlege
lést kíván. Azokban az országokban, ahol már 
több éve kötelező a vizes élőhelyeken az acélsö
rét használata, kezd kialakulni egy trend, egy 
szokás - külön acélsörét kilövésére gyártott söré
tes puskákat használnak a vadászok.

Nagyon fontos gyakorlati tanács, hogy acél
sörétes töltény vásárlásakor részletesen tanul
mányozzuk a dobozon feltüntetett - a töltény 
jellegére (normál, vagy nagy teljesítményű) és 
az ahhoz használható fegyverre vonatkozó - 
adatokat. Nem lehet „receptet” adni minden 
fegyverhez. Pl. a hatályos előírások a 20-as ka
liberű fegyvernél 2,6 mm-ben maximálják a sö- 

rétátm érőt, a 12-es 
3,25 mm átmérőjével 
szemben.
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Vadászlövészet

SPORT, VADÁSZ 
ÉS KATONAI 
PUSKA- ÉS 
PISZTOLY
LŐSZEREK 
GYÁRTÁSA, 

FORGALMAZÁSA.

/  y é r >
3332 Sírok, Pf.9. 

Telefon: 36/ (36) 361-122* 
Telefax: 36/(36) 561-027

Korongvadász praktikák
A koronglövők és a vadászok között 

még ma is vitatott kérdés, hogy 
egy szemmel (és nem félszemmel!) 
vagy két szemmel jobb lőni. Vélemé
nyem szerint, akik úgy érzik, hogy hi
telesen tudnak beszélni a két szem
mel történő sörétlövés előnyeiről és 
azt alá is tudják eredményeikkel tá
masztani, ne mulasszanak el egyetlen 
lehetőséget sem ennek hangoztatásá
ra. Csak és kizárólag két egészséges 
és jól működő szemmel lehet ugyan
is egy térben repülő tárgyról annyi in
formációt „begyűjteni”, mint amennyi 
annak az eltalálásához szükséges. A 
korong repülésének iránya, sebessége, 
a fényviszonyok változásai, a környe
zet befolyásoló tényezői nem értékel
hetők helyesen, ha csak az egyik sze
münket használjuk. Márpedig elen
gedhetetlen a korong repülési para
métereinek pontos „bemérése”.

A „fegyvert vállunkhoz - arcunkhoz 
emeljük” kifejezés egy rendkívül ösz- 
szetett mozgássor néhány szóval tör

ténő összefoglalása. Próbáljuk meg ér
telmezni a „mozgássor” kifejezést a 
tényleges mozgások elemzésével.

A korong megpillantásával egy idő
ben megindul a fegyver a korong irá
nyába, miközben a szemünk követi a 
korong repülését, és elkezdi begyűjte
ni azokat az információkat, amelyek a 
korong sebességét, irányát jellemzik. 
Ezek az adatok bekerülve az agyba, 
kijelölik azt a pályát, amelyen - folya
matos gyorsuló mozgás közben - a 
fegyver csöve „rááll” a korong pályá
jára. Ez alatt a rendkívül rövid idő 
alatt tehát a cső mozog a korong fe
lé, folyamatosan gyorsulva, miközben 
a fegyver a szemünk magasságába 
emelkedik. Ha és amennyiben a fegy
ver ránk van méretezve, akkor a 
szemmagasságba emeléskor a fegyver 
belesimul a vállgödrünkbe és érinti az 
arcunkat. Vagyis ettől kezdve - ha a 
lövés végrehajtásáig a testünk és a 
fegyver egymáshoz viszonyított helyze
te nem változik - akkor a „puska oda
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16, ahová nézünk”. Szinte minden lö
vési technika igényli valamilyen formá
ban a korong képzeletbeli „megérinté
sét”, amely azt jelenti, hogy a tekin
tetünkkel kijelölt célirány a korongra 
m utat. Mintha a cső meghosszabbítá
saként elképzelt mutatóval megérinte
nénk a korongot. (Talán most kezd 
érthetővé válni sokak számára a két 
szemmel való sörétlövés lényege.)

Nem árt, ha tudjuk, hogy bár a 
puska elsütése kézenfekvően egyszerű 
művelet, mégsem elhanyagolható ré
sze az eredményes sörétlövésnek. Na
gyon sokféleképpen lehet a lövés vég
rehajtására felkészülni. Sokan - túlzott 
óvatosságból vagy m ert így tanulták - 
a sátorvason, illetve azon kívül tartják 
az ujjukat. Van, aki a saját puskájá
nak sajátosságait ismerve, kissé még 
el is húzott billentyűvel várja a koron
got, hogy a „ravasz nyúlását” kiküsz
öbölje. Ismerünk olyan kitűnő lövészt, 
aki egy mozgássort hajt végre az "el
sütő ujjával", amely a behajlított ujj 
kinyújtásának és határozott behajlítá
sának mozdulataiból áll. Ezek egy ré
sze jó vagy rossz beidegződés, fizioló
giai szempontok alapján kialakított 
céltudatos technológia, de mindenkép
pen a minél gyorsabb és határozot
tabb billentyű-elhúzás a cél. Egyértel
műen szükségesnek tartom, hogy a 
lövés megkezdésekor az ujj és a bil
lentyű érintkezzen, m ert így tudunk a 
lehető leggyorsabban reagálni a tudat
alattink által adott utasításokra.

Nézzük tehát most újra a fentiek 
fényében az eredményes lövés végre
hajtásának egyik lehetséges módját.

Beállunk a korong várható repülési 
irányának megfelelően egy olyan alap
állásba, amely lehetővé teszi, hogy sza

bad derékmozgással a korongot végig 
követni tudjuk a pályáján. A fegyver 
úgy helyezkedik el a kezünkben, hogy 
a tusa emelés közben ne akadjon be
le a hónaljunkba, a csöve olyan ma
gasságban legyen, hogy ne zavarja a 
korong tisztánlátását, másrészt ne kell
jen az emelés során a csövet-, illetve 
a tusát függőlegesen billenteni azért, 
hogy vállba simuljon. A kikért koron
got - mely az alappélda szerint elő
lünk, a föld alól indul és egyenesen 
távolodik tőlünk - amint láthatóvá vá
lik, elkapjuk a szemünkkel és miköz
ben egyre élesebben próbáljuk látni, a 
puskát megindítjuk a korong irányá
ba. A fegyver emelkedése közben a 
távolodás irányába is mozdul a cső, 
követve a szemünk által értékelt adat
sort, és a cső mozgásának iránya, il
letve a sebessége követi a korongot. 
Ha a „tudatalattinkat” hagyjuk érvé
nyesülni, a fegyver emelési sebessége 
és a korong irányába történő mozgás 
sebessége akkora, amekkora szükséges 
ahhoz, hogy a korong a találathoz 
szükséges optimális távolságban le
gyen. Amikor a mozgássor befejezése
képpen a fegyver szilárdan a vállgöd- 
rünkben van, tusa az arcunkhoz ér, a 
cső fölött élesen látjuk a korongot és 
a „megérintése” pillanatában határo
zottan meghúzzuk a billentyűt, a tu 
datalattink irányította „belső számító
gép” már kiszámolta a szükséges elé- 
tartás mértékét, és a megfelelő térbe
li pontba irányítja a puska csövét. 
Gyakorlatilag valamennyi jól használha
tó lövési technika ezen az elven, illet
ve ezeken az alaphelyzeteken alapszik.

H eg y es  Z o l t á n

(Folytatjuk)

FAUSlTSTEFAMk
ARMS FACTORY

Forgalmazza:
Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft.

1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. tel.: 353-1726 
szenthubertus@hotmail.com 

www.szenthubertus.hu

o
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| |  Optika a vadászatban

Szálkeresztben
Céltávcsöveinket lehetőleg úgy válasszuk 
meg, hogy harmonizáljon azzal a 
puskával, amelyre majd felszereljük. 
Kis kaliberű fegyverünkhöz, amelyet 
nappal használunk, megfelelő az olc
sóbb árfekvésű céltávcső is. A csökkent 
látási viszonyok mellett sokat vadászók 
viszont okosan teszik, ha nem sajnálnak 
a céltávcsőre áldozni, hiszen az a vad, 
amelyet nem tudunk biztonsággal 
megcélozni, az nem is fogja gazdagítani 
terítékünket.

A távolságmérő elsősorban a kereső
vadászok segítőtársa. Nappali fényvis
zonyok között, a határozott körvon

alakat mutató vad távolságát teljes pon
tossággal meghatározhatjuk. Ismerve 
lövedékünk ballisztikai tulajdonságait és 
saját lőkészségünk határait, kockázat
mentesen engedhetjük el lövésünket.

Az éjjellátó ma már sokak kedvelt 
eszköze. Elsősorban a megelevenedett 
szórót tudjuk alaposan szemügyre venni 
anélkül, hogy megzavarnánk a rajta 
torkoskodó vendégeinket. Mind a táv
csövek, mind a segédeszközök árai jól 
tükrözik a minőséget. Vásárlás előtt 
mindenképpen gyűjtsünk tapasztalatot, 
véleményeket, nehogy csalódás érjen 
bennünket. S.K.

ÍJÁSIBOLT
Minden, ami a vadászíjászathoz kell

• PSE és Browning csigásíjak,
• Whitewater terepruhák,

• Hunter Specialties vadászati kiegészítők 
magyarországi forgalmazója 

• Tradicionális íjak széles választéka
• Nyílvessző minden íjtípushoz

• Viszonteladókat is kiszolgálunk

Tüzes íjász Bt.
1066 Budapest, Teréz krt. 10. 

Telefon: 0 6 -1 /3 5 2 -6 1 5 4  
www.tuzesijasz.hu 

Nyitva: hétfő -péntek 1 0 .0 0 -1 8 .0 0

BunMiSEssiattiei# v̂WhiíeWát&TBROWNING ForSfXWsmeníySjMrtsran n . ■■■■■■■

A céltávcsövek árai
Gyártók Típus Nagyítás Kettner Trófea Harmónia Magnum

Fogyasztói ár Ft/db

Zeiss Z 6x42 174 0 0 0 .- ! 183 90 0 .-
Zeiss Z 8x56 193 0 0 0 .- !
Zeiss Z 1 .5-6x42 22 3  0 0 0 .- i 274  60 0 .-
Zeiss z 2 .5 -10 x4 8 1 323 000 .-
Zeiss z 2 .5 -10 x5 0 255 0 0 0 .- ;
Zeiss V ilág ító 2 .5 -10 x5 0 331 0 0 0 .- ; 3 4 9  90 0 .-
Zeiss V ilág ító 3 -1 2x 56 3 4 9  1 0 0 .-; 358  900 .-
Zeiss V M  V ilág ító 3 -1 2x 56 422  0 0 0 .- J 417  900 .-
Sw arovski L M A  4 8x56 ! 230  000 .-
Sw arovski L N A  4 V ilág ító 8x56 ! 336  00 0 .-
Sw arovski L M A  4 1 .5 -6x42 ! 260  000 .-
Sw arovski L M A  4 2 .5 -10 x5 6 ! 3 3 7  000 .-
Sw arovski L M A  4 3 -1 2x 50 ! 30 7  000 .-
Sw arovski L V ilág ító 3 -1 2x 50 ! 4 3 5  000 .-
Sw arovski L N A  4 V ilág ító 3 -1 2x 50 ! 40 2  000 .- |
M e o p ta A 6x42 1 70  100.-
M e o p ta A 7x50 11 71 900 .-
M e o p ta 1 .5 -6x42 1 118 900 .-
M e o p ta V ilág ító 7x50 ; 137 00 0 .- 113 90 0 .-
M e o p ta 3 -1 2x 56 1

1 147 900 .-
M e p ta V ilág ító 3 -1 2x 50 11 172 900 .-
M e o p ta 3 -1 2x 56 ! 170 00 0 .- 147 00 0 .-
Frankónia 6x42 ! 105 000 .-
Frankónia L2M  V ilág ító 8x56 ! 221 000.-
Frankónia L 3 -1 2x 56 ! 198 00 0 .-
Khales 6x42 1 165 98 0 .-
Khales 8x56 1 205  73 0 .-
Khales 1.5-6x42 1 199 48 5 .-
Khales 2 .5 -10 x5 0 1 2 5 4  88 9 .-
Khales 3 -1 2x 56 1

1 275  160.-
Khales V ilág ító 1 .5-6x42 11 299 96 5 .-
Khales V ilág ító 3 -1 2x 56 1

1 369  89 5 .-
Hakko H unter 8x56 ; 102 ooo.-
Hakko H unter 3 -1 2x 50 ! 120 000.-
Tasco Titán 1 .5-6x42 ! 83 000 .-
Tasco Titán 3 -1 2x 50 ! 90  000 .-
Fom ei 6x42 1 32  186.-
Fom ei 1 .5-6x42 1 28 191.-
Fom ei 2 .5 -10 x5 6 1 56  234 .-
Fom ei V ilág ító 7x50 1 49  45 5 .-
Fom ei V ilág ító 1 .5-6x42 1 4 4  93 6 .-
N orconia Lux 6x42 I 16 200 .-
N orconia 8x56 ! 23  000 .-
N orconia LP V ilág ító 3 -1 2x 56 ! 4 0  000 .-
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Mikor - mi - mennyiért?

Rovatunkban ehelyütt - rendhagyó 
módon - azokat a vadfajokat ismer
tetjük, amelyek augusztusban (vagy 
egész évben) vadászhatok és az árlis
tákon, árajánlatokban szerepelnek.

Balkáni gerle:
elejtés 800 Ft,
elvitel 250 Ft ; illetve 2-5 euró, 
elvitel 3 euró.

Borz: forint árat nem találtunk, 
elejtés 50-65 euró/db.

Röptetett réce: (már, ahol vadászat
ra „érett” augusztusban a tőkésréce) 
elejtés 2800 Ft/db,
elvitel 800 Ft/db, illetve 8-11 euró/db, 
elvitel 1-3 euró/db.

Aranysakál:
elejtés 10 000 Ft/db,
elvitel 2500 Ft/db, illetve 100 euró/db,
elvitel 1 euró/db.

Róka: van, ahol az elejtése ingyenes, 
de az árjegyzékek szerint az 
elejtés 2000-től 6500 Ft/db, 
elvitel 1500 Ft/db, de nem a bőre, 
m ert annak külön árjegyzéki ára van: 
50-60 euró/db, ha az elejtő kéri. (nyil
ván nem a nyári gereznáról van szó.) 
Más árjegyzékek szerint a róka elej
tése euróbán: 16-65. (Számunkra
egyébként szakmai szempontból telje
sen érthetetlen, hogy lehet elkérni egy 
róka elejtéséért 65 eurót, átszámítva 
mintegy 16500 forintot.)

Ebben a hónapban vadászható fa
jok: pézsmapocok, nyestkutya, mosó

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  augusztus

medve, dolmányos varjú, szarka és 
szajkó, de ezekre a vadfajokra árakat 
nem találtunk.

Az érdeklődőknek szerződéskötés 
előtt érdemes arra is figyelniük, hogy 
apróvad - jelen esetben a röptetett ré
ce - esetében a sebzés elejtésnek mi
nősül, és a közölt árak ÁFA-val érten
dők. Az árjegyzékekben szereplő árak 
fizethetők euróbán vagy forintban. Fo
rintfizetés esetén a vadászat utolsó 
napján érvényes, az erdőgazdasági Rt.- 
ék az MNB árfolyamot veszik alapul, 
az egyéb szervező irodák viszont a sa
ját bankjuk napi árfolyamán számolnak.

A vadászatokat megrendelni, leköt
ni előzetes egyeztetéssel személyesen, 
levélben, e-mailen, vagy faxon, esetleg 
telefonon is lehet, de - és éppen a 
későbbi viták elkerülése érdekében - 
minden alkalommal ajánlatos szerző
dést kötni. Dr. B.l.

Eladó vadászház!
Hollókő mellett, híres nagyvadas 

területen a hegyoldalban, gyönyörű 
kilátással 1895 m2 telken, terméskő alapból 
45 m2 + garázs + pince + beépíthető tetőtér. 

Vadásztársasághoz belépést bigosjtuB

KUKORIGArESO
Időt, pénzt és rengeteg fáradtságot 

takarít meg a magyar fejlesztésű, 
/Jr szabadalmi oltalommal 

védett, digitálisan 
vezérelt automata 

etetővel.

Már közel kétezer 
120 és 220 literes 

berendezés működik 
a hazai vadászterületeken, 

a vadgazdák teljes megelégedésére, 
és elkészült az 1200 l-es változat is 

2 év garan c ia !
Több berendezés megvásárlása 

esetén 10 %-os kedvezmény

Kérésre részletes tájékoztatót küldünk

Megrendelhető:
Soltész Károly 

épületgépész és villanyszerelő 
mesternél

2000 Szentendre, Irinyi Dániel u. 25. 
Tel/fax: 06/26-313-789  

Mobil: 20/951-3427

M Z S E V A D  R t.
6050 Lajosmizse, 

Ceglédi út 64. 
Tel/Fax.: 

76/356-983 
Mobil: 

30/9381-821 
Emil:

mizsevadrt@axelero.hu

Fácánnevelés:
előnevelt fácán: 570 Ft/db
felnőtt vadászfácán: 1.600 Ft/db

Vaddisznótenyésztés

Élővad kereskedelem

Magyar szürke marha tenyésztés
■ 313
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I Hírek-tudósítások

LADA NiVA ELADÓ
91'-es é i/járat, 

friss műszakival, 
új 1.7-es karosszéria, 
benzin-gáz üzemmód, 

r nagy teherbírású vadrács, 
3 rétegű, m etálzöld fényezés, 

eredeti Niva gyárból származó g a lly tö r i

30/606-1077, E-mail:moderna@vi|imail.liu

Halálos kórokozó 
rókákból
Az elm últ időszakban szám os hír
adás szám olt be arról, hogy a ró
kákban újabb veszélyes, sőt az em 
berre nézve halálos kórokozót fe 
deztek fel. A kórokozót, az úgyneve
zett Echinococcus multilocularist, a 
rókák bélrendszerében élő, az e m 
bernél súlyos m ájkárosodást okozó  
galandférget az A lpokban m ár évti
zed ek  óta ism erik. M ag yarorszá
gon, a Fertő-tó környékén azonban  
csak néhány évvel ezelőtt ütötte fel 
a fejét. Az apró élősködő teste 2-4  
ízből áll, kifejlett állapotában 3-10  
m m  hosszú, lárvákkal szaporodik. 
Bár a róka gazdaállatként szerepel, 
m aga nem  betegszik m eg. A ga- 
landférgek általában a rókák vé 
konybelében élősködnek, az azon
nal fertőzőképes peték a  rókák ürü
lékével jutnak a szabadba. A peték  
a külvilágban akár egy évig is é let
ben m aradhatnak. A környezetben  
szétszóródnak, terjedésüket a  szél, 
illetve a legyek is elősegítik. A pe

tékke l s zen n yezett fö ldön term ő  
élelm iszerek, de a  víz is a fertőzés  
forrása lehet. A hum án alveoláris  
echinococcosis ritka kórkép, M a 
gyarországon eddig m ég nem  d iag
nosztizálták. Mivel azonban a kör
nyező állam okban előfordul, előbb- 
utóbb hazánkban is szám olni kell 
m egjelenésével. A fertőzés kezdeti 
szakasza az em bereknél általában  
tü n e tm en tes . Az első panaszok  
többnyire a fertőződést követően, 
évek m úlva je len tkeznek először. 
Májtáji fájdalom , m ájm egnagyobbo
dás, étvágytalanság, m ajd sárgaság  
je lentkezhet. A betegség je lentősé
gét súlyos klinikai lefolyása és a fer
tőzöttek m agas halálozási aránya  
adja. H a nem  kezelik időben, a kór
kép m ég m a is gyógyíthatatlannak  
számít, annak ellenére, hogy a korai 
diagnosztika és kezelés előrehala
dásával a  halálozási arány 90  száza
lékról 10 százalékra csökkenhet. Az 
E ch in o co ccu s  cé lv izsg á la to kat a  
Johan Béla O rszágos Epidem iológi
ai Központ és a m egyei Á N TSZ-ek  
parazitológiai osztályai végezik.

Szemüveges vadászok figyelmébe !
kereső és céltávcsövek szemhez állítása 

korrekciós lencsék beépítése

Mindenféle szemüveg és lencse készítése, 
márkás keretek, tokok nagy választékban.

CH O CH O L - SIMON 
O ptikai és fotó Bt.

1027 Budapest, M argit krt. 6 4 /a. 
Telefon, fax: 06-1/201-5984

VKE tagoknak 10% kedvezmény!

g K R C F L C X
H  V A D Á S Z Á R U H Á Z

Nyíregyháza, Tünde u. 20.
Tel.: 42/507-115; 42/507-116; in fo@ reflexbolt.hu

Kemény telek ott is vannak...
Dánia hazánk területének felénél is kisebb, 43  ezer 
négyzetkilom éter , lakosainak szám a: 5 300  000. A 
„Pirsch” című rangos ném et vadászújság adatai szerint 
a 2 0 0 2 /2 00 3  -as vadászidényben a 150 500  engedélyt 
kiváltó vadász nem  kevesebb, mint 2 430  000  nagy- és 
apróvadat ejtett el. Az éves teríték: 3500  gímszarvas, 
3400  dám , 300  szika szarvas, 103 300  őz, 70 600  m ezei- 
, 5 300  üregi nyúl, 38  800  róka, 1300 görény, 5600  nyérc, 
4000  nyest, 668  400  fácán, 46  500  fogoly, 298  500  örvös 
galam b, 7100  vadgerle, 592  100 tőkés réce, 108 300  
egyéb réce, 100 600  vadlúd (vegyes) , 31 000  búvár- és 
vöcsök, 26  600  sirályfaj, 17 600  szárcsa, 1400 szürke  
gém , 37  700  erdei szalonka, 19 200  sárszalonka, 79  200  
dolm ányos varjú, 37  800  vetési varjú, 115 300  szarka, 
3400  korm orán és 1800 seregély adja  az éves terítéket. 
Úgy tűnik a dán típusú m ezőgazdasági szövetkezeti 
m odelleken kívül akadna  bőséggel m ás tanulm ányozni 
való is, főként ami az alacsony erdősültségű szigetor
szág őz- és apróvad gazdálkodását illeti. - h ■

Ragadozó madarak a határon
13 sólym ot foglaltak le a  vám osok a kópházi határátke
lőnél. A fokozottan védett m adarakat egy ném et férfi 
próbálta kicsem pészni az országból.
A vándor és kerecsen sólym ok eszm ei értéke egyen
ként fél millió forint. A m adarakat a győri állatkertbe vit
ték, ahol m egvizsgálták őket és m egállapították, hogy jó  
állapotban vannak. A csem pész ellen term észetkárosí
tás e lkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.

Szelidi-tóná
2 szobás, összkomfo 
vízközeli, apartman |  
zárt parkolóval, 
csónakhasználati g 
lehetőséggel,
4-5 fő részére kiadó.' 
Telefonszám: 06/20/5!

5 0 6 M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  augusztus

mailto:info@reflexbolt.hu


Szerencsétlen 
vadászbaleset
Július 9-én este, a Borsod m egyei 
Edelénytől nem m essze életét veszí
tette az a 67  éves miskolci vadász, 
aki saját fegyverével hasba lőtte m a
gát. A területen lévő többi vadász  
egy lövésre, m ajd nyöszörgő han
gokra lett figyelm es. Társukhoz érve 
látták, hogy nagy a baj, gyorsan au
tóba tették, de az idős férfi a  kórház
ba érkezés előtt elvérzett. A rendőr
ség idegenkezűségre utaló nyom ot 
nem talált, ezért az esetet á llam igaz
gatási eljárás keretében vizsgálják.

Őrizetben 
az orwadász
Egy korábban elrendelt nyom ozás  
kapcsán vett őrizetbe a Kiskunhalasi 
R en d ő rkap itán yság  eg y  26  éves  
m órahalm i férfit, aki a  gyanú szerint 
június 13-án este társával Balota- 
szállás külterületén egy őzet akart 
lelőni és ellopni. Tettüket az őket iga
zoltató rendőr akadályozta m eg. A 
gyanúsított férfi autójából, illetve la
kásából különböző fegyvereket, va
lamint lőszereket foglaltak le, a m e
lyek tartásához nem rendelkezik en
gedéllyel.

Medvebőrcsempészek 
Nagylakon
Egy fokozottan védett barna m edve  
kikészített bőrét találták m eg a  vá
m osok egy rom án szem élygépkocsi 
c so m ag tartó jáb an , jú lius 5 -én  a 
nagylaki határátkelőhelyen. A belé
pésre je lentkező román állam polgár 
és utasa azt állította, hogy nincs ná
luk sem m i elvám olni való portéka. A 
pénzügyőrök azonban úgy döntöt
tek, hogy átvizsgálják a járm űvet, ezt 
követően - a  csom agtérben elhelye
zett táskában - bukkantak rá a  bűn
jelre. A kirendelt szakértő m egállapí
totta, hogy az barna m edve, és így 
annak m egtalált bőre is, nem zetkö
zileg védett. A nagylaki vám hivatal a 
nagy értékű m edvebőrt lefoglalta és 
term észetkárosítás elkövetése miatt 
feljelentést tett a m akói Rendőrkapi
tányságon.

Hortobágyi 
vizslaverseny
Hortobágyon, a hagyom ányoknak  
m egfelelően a  M agyar Vizsla Klub 
és a  Hortobágyi G énm egőrző  Kht. 
közös szervezésében szeptem b er  
1 0 -1 1-én nyolcadik alkalom m al ke
rül m egrendezésre a Radó András  
Emlékverseny. A versenyt a Vadász
kutyák V izsga - és Versenyszabály
za táb an  szerep lő , Őszi Tenyész- 
vizsga szabályzata  alapján rendezik. 
Nevezési határidő: augusztus 10, 
nevezési cím: M agyar V izsla Klub 
8123  Soponya, Erdészház. Inform á
ció: 3 0 /517 -4727 , 
email: vizslaklub@ hu.inter.net

Nehezített vércsapákon
A M agyar V éreb  Egylet, az Egererdő  
Rt. és az O M VK  Heves m egyei szer
vezete rendezte az idei nehezített 
m esterséges vércsapa-versenyt jú 
nius 25-ikén. A rangos korona előtt 
öt véreb és vezetője m utatta be fel- 
készültségét a rekkenő kánikulában, 
am ely  köztudottan a vérebm unka  
legnagyobb „ellensége”. 
Eredm ények: Endy M orske Oko,
vezette: Babály Csaba, 180 pont, 
l.díj, Körcsönyei Kormos, vezette: 
Galbavi József, 160 pont, l.díj, S zar
vaslesi Buda, vezette: Csiszár Ist
ván, III. díj, 140 pont

Lőfegyvert tartott 
engedély nélkül
Visszaélés lőfegyverrel és lőszerrel 
bűntett elkövetésének m egalapo
zott gyanúja miatt nyom ozást ren
delt el a  Kunszentmiklósi Rendőr- 
kapitányság egy 54 éves szabad- 
szállási férfi ellen, akinek a lakásán 
a június 9-én délután megtartott 
házkutatáskor egy átalakított 0,22  
kaliberű, ismeretlen gyártm ányú  
és típusú, gyári szám  nélküli kis
puskát találtak. Lefoglaltak m ég  
228 db hozzá való lőszert, vala
mint 165 db lőszerhüvelyt és 2 db 
sörétes vadászlőszerhez való  
csappantyút. A férfi kihallgatása
kor elismerte a  bűncselekm ény el
követését, ellene szabadlábon ha
gyása mellett indult eljárás.

DIANA Vadász-felnottképií 
Alapítványi 

Szakképző'Iskola
folyamatosan szervezi felnőtteknek

Í B J
- vadász-vadtenyésztő szakmunkás (2év)
- vadász-vadtenyésztő szakmunkás és 

érettségire való felkészítés (3 év)
- vadgazdálkodási technikus (1 év és 2 év)
- vadász-vadtenyésztő mester (1 év)
- vadászpuskaműves (1,5 év)
- környezet- és természetvédelmi 

szakmunkás (2 év)
- környezetvédelmi szakelőadó (1 év)
- halász (2 év)
- lovastúra-vezető (2 év)
- belovagló (2 év)
- vízkútfúró (1,5 év)

tanfolyamokat, amelyek munkaviszony 
mellett is végezhetők.
A tandíjat vagy annak e<jy részét a 
Munkaügyi központok teríthetik .

Érdeklődni:
6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14.

Tel: 63/483-790 30/857-4245 
e-mail: dianaszki@vnet.hu

Vadászboltok, vadásztársaságok 
erdészetek részére formaruhák 
és funkciós ruházati termékek 

gyártása, forgalmazása termelői áron. 
Formaruhák, gála öltönyök készítése

méretre is! 

B O P A T E X  B T .

2660 B alassagyarm at, Erkel F. u. 3 
Tel/fax: 06 -35 /300-165  

Telephely: B alassagyarm at, M ártírok út 7. 
Tel: 35 /301-435 fax: 35 /500-038  

Em ail: bopatex@ axe lero .hu
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Gyerekeknek

Cserkelőutak, leshelyek

A vakítóan tűző, fullasztó 
forróságban a ringató

zó kalásztengerek helyén 
már csak kopasz, sárga 
tarlók rikítanak, s a kiper
gett magvakat madársereg 
csipegeti. Erdők lombja 
még zöldell, de mégis már 
érződik a természet erejé
nek fogyatkozása, mintha a 
makacsul égető nap kiszív
ná a táj erejét.

Az őzek párt keresnek, 
üzekednek, s a vadász az 
öreg őzbakot keresve kitar
tóan járja a vidéket.

Augusztus vége felé az 
öreg szarvasbikák már harc
ra kész, kifent ágvégekkel, 
koronával a fejükön járnak, 
s hangos bőgéssel jelzik a 
párzási idő kezdetét. Ekkor, 
a szarvasbikák vadászidényé
nek kezdete előtt, a vadász
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feladata a cserkelő utak 
tisztítása, a leshelyek ellen
őrzése, felújítása, s a szar
vasoknak bőséges, lédús ta
karmány kihelyezése. Az 
etetők, a cserkelő utak, ki
látók, leshelyek, mind a va
dászatot, vadóvást, a vadte
nyésztés eredményességét 
segítik elő.

A cserkelő utak kialakí
tása, karbantartása azért 
fontos, hogy a vadász min
dig biztonsággal, minél ke
vesebb fáradtsággal, zajtala
nul, s minél jobb takarás
ban tudjon mozogni úgy, 
hogy közben nagy terület
részt figyelhessen meg. A 
cserkelő úthálózat a terület 
fontosabb pontjait köti ösz- 
sze. Hegyvidéken különböző 
szintmagasságokban, a 
szintvonalaknak megfelelően

alakítják ki a cserkelő uta
kat, melyek az etetőkhöz, 
kilátóhelyekhez, leshelyekhez 
vezetnek el.

A leshelyek célja a vad 
zavartalan megfigyelése, 
melyeket lehetőleg olyan 
helyen alakítanak ki, ahol a 
vad szívesen és sokat mo
zog. Elhelyezésük, kiképzé
sük szerint megkülönbözte
tünk földbe süllyesztett, 
földre épített és föld felett, 
magasan kiképzett leshelye
ket. A süllyesztett lesgöd
rök olyan helyen találhatók, 
ahol nincs természetes ta
karás, például a végelátha
tatlan pusztákon, kacsa- és 
libahúzások megfigyelésénél 
és vadászatánál. A földbe 
épített leskunyhók a szőr
més és szárnyas kártevők 
apasztásánál hasznosak. A 
földön álló leshelyeket bok
rok, fák takarását kihasz
nálva építik meg. A magas
leseknek többféle változata 
ismert, van hordozható és 
állandó les, amelyek lehet
nek nyitottak, fedettek vagy 
zártak.

A hordozható könnyű, 
általában egyszemélyes ma
gaslest mindig ott állítják 
fel, ahol épp szükség van 
rá, leginkább a mezőgazda- 
sági művelésű földek mel
lett, a vadkárelhárító vadá
szatok idején.

Az állandó les földbe 
ásott oszlopai között az 
alapterület mindig nagyobb, 
mint a felső rész, mely az 
ülőhelyet tartja, vagyis 
csonkakúp alakú, s így ke
vésbé inog, jóval biztonságo
sabb. Ha egy les fedett, ak
kor némileg véd az időjárás 
viszontagságaitól, ha pedig 
zárt, akkor még komforto
sabbá is tehető, dacol az 
időjárás viszontagságaival.

Egy rét, tisztás vagy akár 
tarvágás szélén néha több 
magasles is áll, m ert így 
bármerről is fújjon a szél, a 
vadásznak van választási le

hetősége, hogy úgy tudja 
megközelíteni a területet, a 
szél ne vigye a szagát a vad 
felé.

Etetőnél, itatónál term é
szetesen nem  etikus, 
vadásziatlan a vadat elejte
ni. Kizárólag a vaddisznó 
ejthető el az úgynevezett 
„szórón”, ahol azonban ko
rántsem a vaddisznók eteté
se, hanem az odaszoktatása 
a cél. Amíg a nagyvadete
tőknél a vadászok célja az, 
hogy ott lehetőleg minél 
több takarmányt fogyassza
nak a szarvasok, addig a 
vaddisznószórókon kevés ki
szórt takarmánnyal csupán 
a helyhez kötés, az oda 
csalogatás, és - természete
sen - a rejtett életmódot 
élő, óvatos vad elejtése.

G y e n e s  I s t v á n :

M A G A S L E S

Rónák vonulatán  át 
szép „m esevilágban"  

egy m agányos
m agasles álldogál 

N em  hitte vo lna , hogy  
újra ébred  
fe lfed i őt 
az ifjúság 

Régi vadászok  
hol vagytok  m ár 

itt m arad t Ő  
a jó  barát 

Ki újra m eg újra 
m egtanulta  

végighallgatn i 
az éjszakát 

Ö reg csontjaid  
szú rágja m ár  
bár létednek  

örül a táj 
H allgatn i tudsz  
tü re lm es  voltál 
ő szeretni fog  
az ifjú vadász
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VESZÉLYES ÉS EHETŐ GOMBÁK

Egy kiadós túra során 
gom bát keresni, s m egta
lálni azt, izgalmas feladat.

Egészen nyár elejétől 
őszig er- 
dőn-m ezőn  
sok gom ba  
tenyészik.
Ezernél 
több kala
pos gom ba
faj ismert 
hazánkban.
Az összes 
fajt nehéz 
felism erni, és a hétköznapi 
gom bázónak egym ástól 
m egkülönböztetni. Fontos 
azonban, hogy legalább a 
gyakoribb, jellegzetes  
gom bákat felismerjük.

G om bázáskor a legfon
tosabb alapszabály, hogy  
kizárólag csak olyan 
gombát szedjünk le, 
amelyet teljes bizo
nyossággal ismerünk. 
Ugyanis rengeteg olyan 
ehető gom bafajta  van, 
am ely  könnyen összeté
veszthető különböző m ér
gező gom bákkal - az ilyen 
gom baféléket inkább ne is 
szedjük le! Ne tévesszen 
m eg az se, ha például egy  
gom ba jó illatú, m ert attól 
m ég halálosan m érgező

lehet. Legjobb, ha az erdei 
gom bát fogyasztás előtt 
gom babevizsgáló helyre, 
szakem berhez visszük el, 
kikérjük egy tapasztalt

em b er vélem ényét, vagy  
m indenképp alaposan ta
nulm ányozzuk át a g o m 
bahatározó kézikönyvet!

Súlyosan m érgező  
gom ba például: a fehér 
színű, galléros, bocsko- 
ros, olajzöldes kalapú gyil
kos galóca, a m ég kar

csúbb, teljesen  
fehér színű fe 
hér gyilkos ga
lóca, am ely  ha
lált is okozhat.
A  piros kalapú, 
fehér pöttyös  
légyölő galóca, 
a barna kalapú, 
fehér pöttyös  
párducgalóca, a 

fehér okkeres, szürkés, 
vékony nagy döggom ba, 
a barnássárgás, zöldes 
begöngyölt szélű cölöp
gom ba, a barnás fehér, 
apró parlagi tö lcsérgom 
ba, a kúpos kalapú tég la

vörös susulyka, a kister
m etű sárgásbarna kerti 
susulyka, a világosbarna  
kalapú, vörös tönkű far- 
kastinóru, a szürkés sárga 
kesernyés tinóru, a külö
nös alakú, lila színű tuli
pán csészegom ba is szin
tén súlyosan m érgező.

Sajnos e felsorolást 
m ég sokáig folytathat
nánk, de úgy gondoljuk, 
m ár ennyi is elég ahhoz, 
hogy komolyan vegyük a 
m érgező gom bafajták sok
féleségének súlyosságát!

Tehát csak olyan ehető  
g om bát vigyünk haza, ami 
biztosan nem  téveszthető  
össze valam elyik m érges  
gom bával!

Erdeink legism ertebb, 
legkedveltebb, nyár ele jé
től késő őszig term ő, kitű
nő ízű csem ege gom bája  
az ízletes vargánya. Nagy  
term etű barna kalapú, 
vastag, halvány barnás, 
hálózatosán recés tönkű, 
csöves bélésű, vastag fe 
hér húsú gom ba.

A  rózsás vörös kalapú, 
vastag sárga húsú, eltörve  
kissé kékülő csöves bélé
sű, hálósán recézett sárga 
tönkű, finom  csem ege  
gom ba a királyvargánya  
is. Az eltörve rozsdás bar
nára
foltosodó  
sárgás- bar
nás kalapú 
okkerszínű 
vargánya is 
jó, ehető  
gom ba.

A  hegyvi
dékeken 
szintén 
nagy m ennyiségben  
gyűjthető m olyhos tinórú  
karcsú, görbe tönkű bar
nás sárga kalapú, hal
ványsárga, kissé kékülő 
húsú. A  kizárólag vörösfe
nyő alatt seregesen term ő  
barna gyűrűstinóru raga
dós, nyálkás, barna kala
pú, húsa puha, sárgásfe
hér. Szintén fenyőfák alatt 
terem  a ragadós, rozsda
barna kalapú, vajszerűen  
lágy, sárgásfehér húsú 
fenyőtinóru, am elynek a 
bőrét m indig el kell távolí
tani. A  kucsmára em lékez
tető  kalapú, s belül üre
ges, ízletes kucsm agom 
bákat töltött gom baként 
fogyasztják. Az em berfe j

nél is nagyobb, gö m b ö 
lyű, fehér óriás pöfeteg, 
míg a belseje fehér, szin
tén finom  csem ege, főleg  
rántva.

Szintén kirántva ízletes 
a nagy őzlábgom ba, 
am ely  nagy term etű, e r
nyő alakú kalapján közé
pen kimagasló barna

csúcs van, am ely fe ltűnő
en pikkelyezett, tönkjén a 
gallér eltolható porcos 
gyűrű. Persze, e felsorolás  
is csak ízelítő.

Legfontosabb, 
hogy soha ne 
fogyasszunk 
olyan gombát, 
amelyet nem 
ismerünk!

Tévedésünk  
halálos m érge
zést is okozhat, 
m ely nagy va
lószínűséggel 

visszafordíthatatlan, m ivel 
a m éreganyagok erősen  
károsítják a m ájat és az 
egész szervezetünket. A  
bekövetkezett g o m b am ér
gezés esetén pedig azon
nal orvoshoz kell fordulni!

S z ö v e g  é s  r a j z o k : 
Cs. G y e n e s  E m e s e
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Gyerekeknek

Köszönjük a 15 éves lakitelki A d ám  Évának a tavasszal m eg h ird ete tt 
pályázati fe lh ívásunkra beérkezett precíz, alapos beszám oló ját, m ely  a 
Lakitelken m űkö dő  Tőserde i Vadásztársaság m unkáját m utatja  be. 
írásából k iderül, hogy m ilyen  sokrétű, összetett, s nagy fele lősséggel 
járó  fe ladata i vannak a vadászoknak.
G ratu lálunk A d ám  Évának, könyvju ta lm át postáztuk.

A társaság 1996. augusztus 23-án jö tt lét
re, m int bérkilövő vadásztársaság.
Céljuk, hogy tagjaik és vendégeik m inden
kor sportszerűen élvezzék és gyakorolják 
az ember és a természet kapcsolatának ezt 
az ősi fo rm ájá t, tevékenységük során 
megvalósítsák a vadgazdálkodási és ter
melési feladatokat. Ezen célok megvalósí
tására rendelkezésükre áll 5040 hektár va
dászható terület Lakitelek közigazgatási te 
rületén belül. A területen körülbelül 800 
nyúl, 800 fácán, 350 őz és körülbelül 20 
vaddisznó él. Ezen vadak és élőhelyeik vé
delmére helyezik a legnagyobb hangsúlyt. 
A megfelelő védelem az etetők, itatok épí
tésével érhető el, illetve a terület fo lyam a
tos ellenőrzésével, am it a két hivatásos va
dász lát el. Az etetők vagy közös munká
val, vagy az egyesület bevételeiből épül
nek. Minden vadásztársasági tagnak köte
lező 3 nap közösségi munkát végezni, ami 
viszont nemcsak az etetők építéséből áll, 
hanem a vadföldek gondozásából is. Ma 
már a bekerített term őföldek és nagyobb 
városok közelében egyre kevesebb a ter
mészetes élőhely a vad számára. Ezen bé
relt, vagy a társaság tagjainak tulajdoná
ban lévő földek gondozásával és beülteté
sével próbálnak segíteni. Cirokkal, kukori
cával, kölessel és napraforgóval vetik be a 
földeket, amelyek nemcsak táplálékul, de 
vadbúvóként is szolgálnak. Nem olyan ré
gen pedig ezüstfa ültetés volt a területen. 
Ugyancsak a vadállomány szintentartása 
és növelése érdekében szerveződnek 
időnként a különböző dúvadirtások. Ter
mészetesen a két hivatásos vadász ezt a 
munkát is állandóan köteles végezni. Vi
szont a dúvad gyérítése minden vadásztár

sasági tagnak kötelező, társasvadászat al
kalmával is. Az állomány növelése fácán
nevelők és átteleltetett foglyok neveléséből 
áll. Ezen madarak nevelésében a társaság 
tagjai szintén részt vesznek.
Mivel a társaság legtöbb tagja rendelkezik 
saját földdel, így a vadkár ezen a területen 
nem jelentős. A vadban tett kár sem számot
tevő, de mint mindenhol, az orvvadászok el
leni védekezés itt is fontos. Mivel a terület 
egy része igen forgalmas útvonal mellett fek
szik, ezért előfordulhat, hogy különböző 
gépjárművek okoznak a vadban kárt.
Ahhoz, hogy egy társaság el tudja látni fe l
adatait, nagyon szervezetten, szinte csa
ládként kell működnie. S ahogy a csalá
dokban is, az egyes tagok m ás-más jo 
gokkal, kötelezettségekkel és hatáskörrel 
rendelkeznek. Természetesen egy társa
ságnak vannak vezető csoportja i és embe
rei. A vadásztársaság vezető szerve a ta
gok összességéből álló közgyűlés. Évente 
legalább egyszer hívják össze. Nagyon 
fontos tudni, hogy a közgyűlés a vadász- 
társaságot érintő minden kérdésben dönt
het. Három bizottság működik még a va
dásztársaságon belül, melynek tagjait a 
közgyűlés választja meg. Ezek a bizottsá
gok az Intézőbizottság, az Ellenőrző Bizott
ság és a Fegyelmi Bizottság. Az Intézőbi
zottság a vadásztársaság általános hatás
körű, végrehajtó, ügyintéző szerve. Az In
tézőbizottságot az elnök, a titkár, a vadász- 
mester, a természetvédelmi felelős és a 
gazdasági felelős alkotja. Az elnök gon
doskodik a közgyűlés által hozott határoza
tok végrehajtásáról. A titkár leginkább az 
adminisztrációs feladatokat látja el, m int 
például az adatszolgáltatás, a levelezés, a

tagnyilvántartás. A vadászmester feladata 
a vadászatok, bérvadászatok megszerve
zése és levezetése, a szabályok betartatá
sa, az orvvadászat kivédése, illetve a tró fe
ák bemutatásáról is ő gondoskodik. A ter
mészetvédelmi felelős ta rt kapcsolatot a 
különböző oktatási és kulturális intézmé
nyekkel, illetve az illetékes természetvédel
mi hatóságokkal. A gazdasági felelős inté
zi a vadásztársaság gazdasági- és pénz
ügyeit. Az Ellenőrző Bizottság feladata a 
vadásztársaság jogszabály- és alapsza
bályszerű működésének, valamint vagyon
kezelésének ellenőrzése. A Fegyelmi Bi
zottság feladata a fegyelmi eljárások le
folytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi 
határozatok meghozatala. A feladatok ily 
módon megoszlanak a társaságon belül, 
így tudnak az elvárásoknak megfelelően 
működni.
Ám vannak olyan esetek, am ikor nem 
megosztott munkára, hanem épp ellenke
zőleg, a társaság összetartására van szük
ség. Ilyen eset például a már említett (kö
telező) közös munka, de tényleges össze
fogásra van szükség egy esetleges árvíz 
ideje alatt is, hiszen ekkor a fő feladat a 
vad mentése. Mivel nálunk igen közel talál
ható a Tisza egyik holtága, a Tőserdő, 
ezért már volt rá példa, hogy a társaság
nak ki kellett mentenie a vadat a vízben lé
vő erdők területéről (Gondolhatunk itt a 
2000-es nagy árvízre is például). Ilyenkor 
a vadászok legalább 3 kilométerre viszik a 
vadat a víztől. Mivel a társaság területén 
sok őz található, ezért különösen fontos az 
árvíz ideje alatti vadmentés.
Ezekből is látszik, hogy egy vadásztársa
ság, s általában a vadászok feladata nem a 
vad irtására, hanem sokkal inkább a vad 
védelmére és természetes élőhelyeik gon
dozására irányul.

(A pályázathoz információt biztosított: Cseh István 
vadászmester és Édesapám: Ádám Sándor, vadász.)
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Izválasztó

Vadászat és természet 
gyerekrajzokon

Császár A lm a , I. helyezett

Az országos szem étszedési akció  
kapcsán fo g a lm azód ott m eg a rajz
pályázat ö tle te  Takács Pálnak, a 
Szép Zala Vadásztársaság e lnöké
nek fe jéb en , am e lye t ö rö m m el tá 
m o g ato tt a Zala m egyei vadászka
m ara is. Közösen kiírták teh át a pá
lyázatot „Vadászokkal együ tt a kör
nyezettisztaságáért" c ím m el az Ö ve 
ges József (Zalaegerszeg) és a Fe
kete István (Bagód) általános isko
lák tanuló i részére, akik lelkesen  
vettek  részt a vadászok által április
ban m egszervezett szem étszedési 
akcióban. Az alsó és fe lső tag o za
tos diákok rajzait m egtek in tve  hat
hat díjat osztottak ki. Az alsó ta g o 
zatos diákok versenyén ek  h e lye 
zettjei: Császár A lm a , Kiss Róbert, 
S éfer A lexan dra , Dén V iktória , Both 
Franciska, Fóris Brigitta. A  fe lső ta 

gozatosok közül d íjat nyert: Karát 
Eszter, Béres B o g lárka , Kovács  
László, B andics M á rto n , S im o n  
Gyula, Bogár Brigitta. Külön elis
m erésben  részesült Szekér V eron i
ka, Vancsák Beatrix, Fehér A nett, 
valam in t Varga Krisztián. A  kezde
m ényezést a helyi ö n ko rm án yzat
ok, és a T h erm á l Plusz Kft. is tá m o 
gatta, és nekik köszönhető , hogy  
értékes díjakkal ju ta lm azták a részt
vevő  diákokat. A  d íjazott rajzokból 
szep tem b er 3-án B ak-Soholláron a 
Zala m egyei Vadászati Évadnyitón  
rendeznek kiállítást.

P o l s t e r  G a b r ie l l a

Konyhai „ borzongások”
S

okak valószínűleg döbbenten  
hőkölnek hátra, am ikor a bor

zot és a konyhát egy napon em lí
tik, nem hogy em e „tisztátalan álla
tot" oda bevigyék, vagy - horribile  
dictu! - em beri fogyasztásra szánt 
ételt készítsenek belőle. Nos, ilyen 
előítéletekkel m ár a középkor óta 
találkozhatunk, am ire legjobb pél
da a tá jegységenként eltérő e lne
vezése a borznak (és a sünnek):

borzdisznó vagy borzkutya. Ahol 
m egették, ott a disznóhoz hasonlí
tották „ideológiailag", ahol nem , 
ott a kutyához. Pedig, ha legyőzzük  
az e lőíté leteket (és vesszük a bá
to rság o t...), sok különleges  
ízhatással gazdagíthatjuk ínyenc
étlapunkat. A  nyári borz kevés tró 
fea-értékkel bír, az öregek kopott 
bundája nem  jó sem m ire , m arkáns  
koponyáját viszont érdem es kifőz
ni. Ha azonban fiatal állat te te m é 
hez jutunk, m ely  a kölyökszőrét 
m ég nem  váltotta le, feltétlen é r
dem es m egnyúzni - gyönyörű ge- 
reznához jutunk. (Ne feledkezzünk  
m eg az öreg kanok péniszcsontjá- 
ról, m ely  szintén tró fea!) Felbon
táskor, nyúzáskor fokozottan  
ügyeljünk, hogy ne szennyeződ
jön, m ert utána bajos letisztítani. A  
borz igen zsíros húsú, a testét fedő  
hájréteg is sokszor több centim é
ter vastagságú, könnyen kenhető, 
m elegben ham ar folyóssá válik, 
szinte olajos. Ezért érdem es a tisz
tán leszedett zsírt hagyom ányos  
m ódon kisütni, parádésan jóízű ro
pogós borztöpörtyűt nyerhetünk.

am ely  vetekszik a legjobb libate
pertővel. Kisütött zsírja hidegben  
is folyós m arad , bőrbakancsok, 
bőrcsizm ák im pregnálására szinte 
nem  létezik jobb  anyag. Húsa e rő 
teljesen zam atos, van egy je llegze
tes, de korántsem  kellem etlen  
„földíze" (egyszerűen nincs m ihez  
hasonlítani), em iatt bővebben kell 
adagolni hozzá a fűszereket. Kö
zépkori királyi lakom ák ínyencfalat

ja volt a füstölt borz
sonka, am elyet nö- 
vényi-fűszeres pác
lében érleltek, m ajd  
hagyom ányos m ó 
don m egfüstöltek.

Ha m ár a borzról 
van szó, ejtsünk szót 
egy m ásik fö ld lakó
ról, a környező or
szágok hegyeiben  
nagy szám ban élő  
m orm otáró l is. Az 
elő íté letek azonosak, 
holott a két faj kö
zött annyi különbség  
van, hogy m íg a 
borz részben raga

dozó táplálkozási m ó d o t fo lytat, 
addig a m o rm o ta  csak a legfino
m abb zsenge hegyi füvekkel tá p 
lálkozik, ugyan m iért ne lenne jó  a 
húsa? Stájerország és Tirol v ad á 
szai esküsznek rá, hogy egyike a 
legfinom abb csem egéknek, fo 
gyasztják is sütve-főzve egyaránt. 
Elkészítésénél fontos tudnunk, 
hogy a zsírral átszőtt, puhának tű 
nő húsa a látszat e llenére  szíja- 
sabb, m int am ihez hazai vadfa ja 
inknál szoktunk, a főzés-sütés ide
jé t ezért helyből m egduplázhatjuk. 
Sültnek, pörköltnek egyaránt fe l
használható, sok fűszert igényel, 
pikáns ízű lekvárokkal, savanyított 
gyüm ölcsökkel köríthető, stíluso
san illik hozzá az élőhelyén te rm ő , 
készen is m egvásáro lható  vörö sá
fonya (Preisenbeer) befőtt vagy  
konzerv. A  m orm o ta  zsírját évszá
zadok óta alkalm azza a népi 
gyógyászat különféle reum atikus  
és m ozgásszervi fá jdalm ak helyi 
kezelésére. Lehet benne valam i, 
m ert m ég senki sem  látott reum ás  
m o rm o tá t...

Somfalvi Ervin
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Horgászat

A fogatlan ragadozó
A  halak népes családjában van egy ragadozó hal, am ely  ugyan a p o n ty 
fé lékhez tartozik, de m égis  ragadozóként tiszteljük. A  balinról van szó, 
am elyn ek  szám os népies neve van. Hívják őnkeszegnek, fenekeszegnek, 
nagypénteki halnak, őnborjúnak, v illám keszegnek, v ízenjáró  halnak, 
vadászkeszegnek. Közép- és Kelet-Európa v izeiben általánosan e lterjedt, 
nálunk a legszebb p é ldányokat a tassi zsilipnél fogják.

A nagyobb egyedek magányosan 
vadásznak, a kisebbek csapatosan 

űzik a küszöket és más apró halakat. 
Folyóvizeken többnyire a sebes szaka
szokat felváltó limányos részeken, gá
tak, sarkantyúk tövénél, illetve az erő
művek oxigénben dús alvizén vadász
nak. Jól látni, amikor rabol, hiszen 
hátúszójának első kemény sugara V 
alakú csíkot húz a vízen. Állóvízben 
is jól érzi magát, többnyire a nyílt ví
zen jön-megy, de a kishalakat követi 
a nád széléig. Nyáron a vízfelszín kö
zelében tartózkodik, rablása messziről 
hallatszik, de ahogy hűl az idő, és a 
táplálékhalak a mélyebb vizekre vo
nulnak, a balin követi őket. Télen a 
fenék közelében tartózkodik.

A hosszú életű és tekintélyes nagy
ságot elérő halak közé tartozik, a het- 
ven-nyolcvan centiméter hosszúak már 
10-12 évesek is lehetnek. Fogatlan jó
szág az istenadta, ezért zsákmányát 
egyetlen hörpöléssel nyeli el. Már né
hány hónapos ivadék korában is meg
próbál ragadozni, de az a táplálék még 
esetleges. Kétéves korában viszont már 
ugyanúgy eszik, mint a nagyok, küsz, 
garda, keszegek, békák és a vízre hul
ló rovarok szerepelnek étrendjén.

Nem tartozik a könnyen kiismerhe
tő, becsapható halak közé. A horgász 
számára a szürkület és a hajnal órái 
adják a legtöbb balint, de a fülledt, 
vihar előtti napokon a hidegebb front 
betörésekor minden korábbi óvatossá
gukat feledik. Nyári frissítő zápor is 
meghozza a balin kapókedvét, öröm 
nézni, ahogy száguld a kishalak után. 
Gyakran elvéti az első rablást, ilyen
kor valósággal megsorozza a vizet, 
többször utána veti magát az áldoza
tának. Egészen különleges a balinok 
csoportos rablása, megkerítik a küszö
ket és nekiszorítják folyóvízen például 
a palaj szélének. A magányosan vadá
szó balin oly vehemenciával üldözi, 
szorítja áldozatát, hogy gyakran maga 
is megsérül. Nem ritka, hogy teljes 
erővel nekivágódik üldözés közben a 
csónak vagy egy hídpillér oldalának.

A melegebb hónapokban, egészen a 
szeptember végi előfagyokig a magas 
vízoszlop másfél méterénél nem jár 
mélyebben, ott is inkább a vízfelszín 
alatt rabol. Ebből következik, hogy eb
ben az időszakban a csalit itt célsze
rű felkínálni. A balinjárásban kevésbé 
jártas horgászok gyakran meglepőd
nek, amikor a süllőre vagy csukára 
magasan pergetett műcsalijukat balin 
kapja el. Szeptember végén lehúzódik 
a mélyebb vízrétegekbe, követi a 
küsz- és keszegféléket. Érdekes, hogy 
télen fogják gilisztával, élő hallal, 
egyes vidékeken lúd- vagy rucabéllel.

A balin okos jószág, könnyen ráis
mer a többször felkínált csalira, sőt 
még a felkínálás módjára is. A máskor 
oly fogós Rapala wobbler ezért mond 
csődöt, míg akik például tücsökkel 
vagy arra hasonlító utánzattal ejteget- 
nek, egyiket fogják a másik után.

A balin horgászatában minden túl
zás nélkül mondhatjuk, hogy világelsők 
vagyunk, hiszen már az 1920-as évek
ben ámulatba ejtette a horgászvilágot 
a magyarok vízisárkányos leleménye. A 
vízisárkány a rendes sárkánynak vízben 
való alkalmazott mása, amely nem 
sodródik tovább a vízfolyással, hanem 
ellenkezőleg, éppen besétál a parttól 
40-50 méterre levő, balinfröcsköléstől 
hangos örvények közé. A továbbfejlesz
tett vízisárkányok alkalmasak lettek 
nemcsak balinok, de domolykók, dunai 
galócák, harcsák horogra kerítésére is. 
A vízisárkánytól a csali 3-4 méterre le
beg a víz tetején, célszerű azonban ki
sebb ólommal lesúlyozni. Ha mélyebb 
rétegben akarjuk járatni, akkor na
gyobb ólom kerül rá. Az előkére olyan 
horgot kell kötni, amely tűhegyes, és 
jól akad, mert a feszes zsinór miatt a 
hal önmagát akasztja meg.

Magyar specialitás a szivarólmos 
műlegyes balin-szerelék is, amely egyi
ke a legfogósabb balinos felszerelések
nek. A balinólom nem más, mint egy 
szivarólomhoz rögzített háromágú ho
rog, amelyet a zsinór végére rögzí
tünk. Az ólmot szokták fehérre feste

ni vagy rovátkolni, a horog szárára 
pedig színes pamutbojtot is kötnek. A 
főzsinóron a balinólom fölött megha
tározott távolságra egymástól kerülnek 
fel a rövid előkére kötött műlegyek. 
Tanácsos a műlegyeket úgy rögzíteni 
a főzsinórra, hogy bevontatáskor az 
egyik a víz felszínén táncoljon, a má
sik pedig a felszín alatt legyen húzva!

A balin pergető horgászata szóra
koztató, főleg a keskeny formájú csa
likkal lehet becsapni. Ilyenek az ABU 
'löby vagy a Mepps Aglia 3-as m ű
csalija. A Rapalák is fogósak, gyilkos 
szerszám a mindössze 3 cm-es MFR 
jelzésű, S színösszetételű..

Élő kishallal való horgászata látvá
nyos, hiszen gyakori, hogy először 
csak körbeússza a kishalat, majd a 
második vagy a harmadik kör után 
rabol rá. Ilyenkor aztán igyekszik sza
badulni a mélyre nyelt horogtól, és 
gyakran még a vízből is kiugrik. Elég 
hamar fárad, de azért ne dőljünk be 
neki, a szákolás előtti pillanatban még 
összeszedi magát.

Húsa elég silány, a hazai halas 
gasztronómiában nem is vívott ki ma
gának előkelő helyet. De vannak, akik 
esküsznek a hagymás vagy mariníro- 
zott balinszeletekre, amelyhez minősé
gi száraz fehérbort illik fogyasztani. 
Jó sokat.

ZÁKONYI BOTOND
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