Magyar VADÁSZLAP 2009/MÁJUS

CXXX. (18.) ÉVFOLYAM 5. SZÁM y 2009/MÁJUS y
ÁRA: 650 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 600 FT y www.vadaszlap.hu

A szerkesztőség címe:
1031 Budapest, Pákász u. 7.
Tel/fax: 06-1/242-0042, 06-1/453-3367
Mobil: 06-70/702-5000
e-mail: info@vadaszlap.hu

Kellene
Nem tudom, ki és hogyan kezdte, de a hír igaznak tűnik: a világ második legnagyobb
autógyára, a Toyota közös autót épít a szintén japán, de a legkisebb gyárnak számító
Subaru-val. (Kémfotók már napvilágot is láttak a hátsókerék meghajtású, boxermotoros
kupéról.)
Vadászati szempontból ennek a hírnek az égvilágon semmi jelentősége nincs … hacsak … nem próbálunk néhány párhuzamot kibányászni belőle. Mondjuk azt, hogy
lehet kölcsönösen előnyös értelme, eredménye a közös akaratnak a nagy és a kicsi szervezetek között.
Konkrétan? (Erre akkor szoktak biztatni a „jóakaróim”, amikor mások hibáit kellene/lehetne pellengérre állítanom, persze mindaddig, amíg a „csalánverésre” buzdítók
esetleg sorra nem kerülnek.) Szóval, konkrétan a Védegylet, a Vadászkamara és a Vadászati Kulturális Egyesület „közös akaratán” kellene/lehetne kissé elmorfondíroznunk.
A VKE idén azt találta ki, hogy június 13-ikán Budapesten, a Vajdahunyadvárban
és a Városligeti tó környékén rendezi meg a Vadászati Kultúra Napját. Eddig – öt
alkalommal – vidéken ünnepelték, tették valamennyire láthatóvá a vadászati kultúra
magyarországi eredményeit, a hatodik – immár fővárosi – „népünnepéllyel” most a
rendezvény mottóját igyekeznek majd bizonyítani, mégpedig azt, hogy
„A kultúra a vadászatban gyökerezik!”
Valljuk meg, nem semmi vállalkozás, hogy a nagy nyilvánosságnak, a nem vadász
közvéleménynek, de legfőképpen a kultúra „felkent papjainak” ráirányítsuk a figyelmét, hogy – tetszik, nem tetszik – a vad viselkedésének megfigyeléséből, utánzásából,
a vadászat elmeséléséből, előadásából, megörökítéséből nőtt ki minden, amit ma kultúrának nevezünk … legyen szó irodalomról, képzőművészetről, zenéről, táncról, hagyományokról, stb. (Erről szól a „bországgyűléssel” közös szombati nap gazdag programja,
amit a következő oldalon részletesen is tanulmányozhatnak.)
A VKE vezetése úgy gondolta, hogy a magyar vadászat és vadgazdálkodás, a hazai
és az egyetemes vadászati kultúra megítélését, elfogadtatását jól szolgálhatja az első
budapesti „vadászati kultúra napja”, ami nem egy kis civil vadászati egyesület lelkes
tagjainak „nagyratörő” elképzelése, hanem minden vadász-vadgazda és minden vadászati szervezet közös ügye kellene/lehetne, hogy legyen.
A buta érdektelenség, a személyeskedő hiúság, a mindennel szemben azonnal kibontakozó negatív szemlélet, a megátalkodott lustaság, a köztudott alkalmatlanság,
a közismert gerinctelenség… s még sorolhatnám azokat a tulajdonságokat – és még
mindig nem a konkrét neveket és beosztásokat – amelyet egy szégyentáblára írhatnánk,
és amelyek akadályai lehetnek bármilyen együttműködésnek, az értelmes közös akarat
kibontakozásának.
A VKE naiv elnöke levelet írt minden kamarai és vadászszövetségi elnöknek, arra
kérvén őket, segítsék, támogassák a „vadászati kultúra napját” azzal, hogy a megyei
zászlókkal, kis megyei delegációval vegyenek részt a Hősök terei felvonuláson, a Városligeti ünnepségen.
Talán van, talán nincs is jelentősége annak, hogy az ország vadászait képviselő, évtizedek óta hagyományosan és felettébb demokratikusan megválasztott tisztségviselőink
mit válaszolnak a VKE megkeresésére… nagy meglepetést nem fognak vele szerezni…
még akkor sem, ha pontosan tudjuk/tudják, hogy idén tisztújítás, megyei választások
előtt állunk, és „kellene/lehetne” a dolgok menetén változtatni. (De ezt most hagyjuk,
ez egy másik, sokkal több figyelmet érdemlő téma, s átmenetileg térjünk vissza a párhuzamunkhoz.)
Van egy olyan sanda gyanúm, hogy a világválság, az autóipar globális megroggyanása ellenére sokkal előbb lesz – komoly anyagi befektetéssel, világszínvonalú műszakitechnikai fejlesztéssel kialakított – Toyota-Subaru
konstrukció, közlekedésre alkalmas, hiper-szuper
autó, mint nekünk, a magyar vadászoknak egy
CSEKŐ SÁNDOR
szimpla, a vadászati kultúrához kötődő közös akasandorcseko@vadaszlap.hu
ratunk!
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Vadászati Kultúra Napja
Városliget – Vajdahunyadvár 2009. június 12-13.
Együtt a Pannon Bországgyűlés háromnapos rendezvényével,
az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend, a megyei vadászszövetségek
és kamarák támogatásával

Június 12. (péntek)

Június 13. (szombat)

16.00

Programok a színpadon, Stohl András vadászszínművész közreműködésével

A „Találkozás a természettel”
képzőművészeti kiállítás megnyitása
Megnyitja: prof. dr. Náhlik András,
a Nyugat-Magyarországi egyetem dékánja,
a VKE Kulturális Tanácsának elnöke
Közreműködik: Szalay Sarolta (ének),
és dr. Bencze Katalin (vers)

Prózamondó verseny
A Bársony István prózamondó versenyen
minden általános- és középiskolai tanuló
részt vehet. Nevezni egy szabadon választott vadászati vagy természeti témájú novellával, illetve novellarészlettel lehet.
Nevezési határidő: 2009. június 1.
Jelentkezés (e-mailben vagy postai úton):
VKE 1031 Budapest, Pákász u. 7.
vke@vadaszlap.hu

Meghívásos főzőverseny
Neves gasztronómusokból álló zsűri előtt
mérheti össze tudását az a 20 főzőcsapat,
amelyik korábbi szereplése alapján meghívást kap a Városliget árnyas fái alatt
rendezendő vetélkedőre. Az indulóknak 3
fogásos menüsort kell készíteni, s a zsűri
az előre leadott recepteket veti össze az elkészült étkekkel, s ennek alapján állapítja
meg a helyezési sorrendet.

Vadászautók találkozója
Olyan igazi vadászautók tulajdonosainak a
jelentkezését várjuk, akik valamilyen ötlettel, átépítéssel, kiegészítéssel praktikussá
tették, „vadásziasították” autóikat. A különleges és speciális vadászautók bemutatójára június 13-án 9 órától a Városligetben
kerül sor. Nincs kategória és műszaki megkötés, a lényeg, hogy az autó lábon vagy
szállítva eljusson a bemutatóra.
Jelentkezni Agyaki Gábornál lehet:
06-70/702-5007, agabor@ digistar.hu

9.30

Zászlós, megyénkénti felvonulás
a Hősök terére
10.00 Ünnepi megemlékezés a vadászati kultúra
fontosságáról, a VKE, az OMVV, az OMVK
és a megyei vadászszövetségek-kamarák
koszorúzása
11.00 Szent Hubertus mise
Zeneszerző: Kircsi László
Közreműködik a Baranya Vadászkürt
Együttes
12.00 A VKE díjainak és kitüntetéseinek átadása
13.00 Történelmi vadászruha bemutató közben
a VKE Vadászkürt Egylet csapatainak
bemutatkozása
15.00 A kultúra bölcsőjénél – a zene és a tánc
kialakulása
Közreműködik: a Nuca Llakta indián
együttes, a Tűzmadár Táltos Dobkör
és Bacskai Ildikó balettművész.
15.00 Az egércincogástól a szarvasbőgésig
– állathang bemutató
Közreműködik: Erdélyi Tamás,
Fehér Péter és Jung Jenő.
16.00 A Bársony István Prózamondó Versenynek,
a VADÁSZLAP családi vetélkedőjének és
a Vadétkek Országos Főzőversenyének
eredményhirdetése.
A „vadászok bora” és a „vadászok pálinkája”
címek átadása
utána „örömzene és örömtánc”
Programok a bemutató téren, Márok Tamás, vadász-újságíró közreműködésével
13.00
13.30
14.00
közben

solymász-bemutató
íjász-bemutató
vadászkutya-bemutató
családi vetélkedő

Vadászautók és SUV terepjárók kiállítása, vadászati
tárgyak, könyvek, CD-k, DVD-k értékesítése, nyárson
sült vaddisznó és szarvaskolbász kóstoló …
… és még minden, ami szem-szájnak ingere.

Magyar VADÁSZLAP

INTERJÚ
Székely Ferenccel

Erdélyben a Bucsin-tetői kocsmában – „kakasásás” közben – találkoztunk először. Amint belépett az asztalok közé, hogy is mondjam, tele
lett vele a kocsma, vendégvadászként is otthon volt. Ki ez? – kérdeztem
a háta mögött. Nem ismered? Neves focibíró, ő adta Gusztinak (a helyi
hivatásos vadásznak) a G-mercit, a quadot, meg a motoros szánt. Évek
óta jár ide vadászni – jött mozaikonként a helybéliek válasza. Később
azt is megtudtam róla, hogy 43 éves, öt gyereke van és – véletlenül –
Telkiben lakik.

Székely – a székely
VADÁSZLAP: Minden májusban vadászik nagykakasra Erdélyben?
Székely Ferenc: - Amikor csak tehetem,
májusban és szeptemberben, a siketfajd
dürgésénél és a szarvasbikák nászánál itt
kell lennem. Tudom, nélkülem is lezajlik
ez a vadászok számára oly fontos esemény,
de nem szívesen hagynám ki a felejthetetlen élményeket.
VADÁSZLAP: Hány siketfajdot és erdélyi
bikát lőtt?
Székely Ferenc: - Tíz év alatt 5 kakast
és 5 szarvasbikát lőttem Erdélyben, valamennyit a Hargitán és mindegyik fantasztikus emlék számomra. Nekem a vadászat
a gyerekkorom újraélését jelenti. Apám,
nagyapám és a nagybátyám is vadászott,
s amikor csak tehettem, mindig ott sertepertéltem köröttük, néztem a töltények
töltését, szedtem szét a csapágyakat a golyókért. Már akkor megfertőzött a vadászat, ráadásul fenntartás nélkül imádtam
a természetet. Nagybányán laktunk, ott is
nevelkedtem és nekünk, gyerekeknek volt
a feladatunk, hogy összegyűjtsük a hullott
gyümölcsöt. Apám nem pálinkát főzött belőle, hanem a medvéknek adta, mondván,
ha a kerten kívül találnak maguknak csemegét, nem tesznek kárt a gyümölcsösben.
Ennek a tudásnak, a medvékkel való okos
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bánásnak, később nagy hasznát vettem,
mert ennek révén kerülhettem be Romániában a hajtók közé. Sajnos fegyvertartási
engedélyt nem kaphattam a származásom
miatt. Egyetemista voltam Petrozsényben
a Bányászati Műszaki Egyetemen és az
egyik szomszédos faluban egy medve nem
csak riogatta a népeket, de rászokott a borjúhúsra. Engem is elcsaltak, hogy zavarjuk
el a vérmedvét, és mindenki csodálkozott a
bátorságomon, hogy nem féltem tőle, amikor el kellett hessegetni. Miért féltem volna, hisz tudtam, a medve jobban fél tőlem,
az emberektől... és csak akkor támadna, ha
anyamedve lenne boccsal, vagy ha megijedne, védekeznie kellene. Anyamedve
viszont nem pályázik borjakra.
VADÁSZLAP: Miért nem kapott Romániában fegyvertartási engedélyt?
Székely Ferenc: - Mert nem csak a nevemben, hanem valójában is született székely
vagyok. A családunk úgy került Nagybányára, hogy a nagyapámat Horthy Miklós
nevezte ki bányakapitánynak, voltak birtokaink… szóval egy osztályidegennek ott
sem adtak a kezébe vadászfegyvert.
VADÁSZLAP: Egyetemista lehetett?
Székely Ferenc: - Az ellen nem volt kifogás, főleg, hogy napközben dolgoztam a

bányában. Érettségi után elvittek katonának, majd 1985 és 1990 között szerezhettem meg a bánya- és mélyépítő mérnöki
diplomámat.
VADÁSZLAP: Mit csinált a bányában?
Székely Ferenc: - Vájár voltam a mélyművelésű szénbányában, pár év múlva már
saját brigádom volt és 980 órát dolgoztam
bányamentőként. Háromszor találkoztam
a halállal, de túléltem. Állandó éjszakás
műszakban dolgoztam, hogy napközben
járhassak az egyetemre. Hét napot dolgoztunk, utána két nap szabad voltam. A bányától kaptam egy kis lakást, nem kellett
koleszosnak lennem. A lakásom közvetlenül a bánya mellett volt és 1980 lépcsőn
kellett felmennem az egyetemig. A nehéz
fizikai munka és a tanulás mellett azért ez
egy szép periódusa volt az életemnek.
VADÁSZLAP: Petrozsényben lett labdarúgó játékvezető?
Székely Ferenc: - Szerettem focizni és az
egyik tanár-diák focimeccset követően javasolták, végezzem el a bírói tanfolyamot.
Először nevettem az egészen, majd mégis
elvégeztem és végigjártam a játékvezetői
„szamárlétrát.” Amikor 1990-ben friss diplomával a zsebemben leszálltam a vonatról
Budapesten, még nem gondoltam, hogy
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INTERJÚ
a játékvezetés meghatározó módon fogja
befolyásolni az életemet, a karrieremet.
1991-ben vettem feleségül Bácsy Katit, akit
már 10 éves korától ismertem és szerettem.
A házasságunkból öt gyermek, három fiúcska és két leány született. A legnagyobb
fiú Ákos, már 18 éves, a legkisebb fiúcska
pedig az 5 éves Benedek. Gergő 12 éves,
Orsolya 15, Réka pedig 13 éves.
Szóval egy lejárt vonatjeggyel a zsebemben
állást kerestem Budapesten, és aránylag
gyorsan kaptam is, kutatómérnök lettem
a Bányászati Kutató Intézetben. Jártam az
országot, szerencsére nem kellett sokat az
asztalnál ülnöm. Aztán a feleségem nógatására Magyarországon is megpróbálkoztam a játékvezetéssel. Természetesen itt
elölről kezdtem mindent, és úgy gondolom, eljutottam a csúcsra, ameddig magyar
játékvezető manapság eljuthat. 1998-ban
lettem a nemzetközi játékvezetői szervezet,
a FIFA keret tagja, 2000ben a Sydney olimpián,
öt mérkőzésen, 2002-ben
az ázsiai labdarúgó világbajnokságon – egyedüli
magyar játékvezetőként
– szintén öt mérkőzésen
voltam asszisztens, 25 Bajnokok Ligája mérkőzésen
voltam asszisztens, s ennek
köszönhetően bejártam a
világot, megfordultam valamennyi kontinensen. Az
NB I-ben 15 éve alatt 166
mérkőzésen szerepeltem,
nemzetközi mérkőzéseimnek száma 56.

többször is műteni kellett és 11 hónap alatt
tetemes súlyfelesleget szedtem fel. Azóta
UEFA-FIFA instruktor vagyok. Vicces,
de esetemben igaz, hogy amit már nem
tudok csinálni, azt tanítom, gyakorlatilag
oktatom a játékvezetést. Nekem a bíráskodás alkotás és minden percében izgalmas
élmény volt. Emlékek ezrei és tanulságok
garmada maradt utánuk bennem. A bírói
karrierem megerősített abban, hogy az életemet tudatosan irányíthatom, ha tudom a
célokat, s ha el akarok érni valamit. Tudatosan, kapkodás, türelmetlenkedés nélkül.
Szerintem ugyanez igaz a vadászatra is.
VADÁSZLAP: Vállalkozóként is ilyen tudatosan építkezik?

Székely Ferenc: - Erdélyben eddig öt
barnamedvét lőttem, nem akarok belőlük
többet elejteni. Tavaly kint voltam Kanadában, a Sziklás hegységben vadásztunk és
itt lőttem egy fekete medvét és egy grizzlyt.
Ha a Jó Isten is úgy akarja, szívesen lőnék
még egy jegesmedvét... ne felejtse el, hogy
hívő római katolikus vagyok, talán bízhatok az isteni segítségben.
VADÁSZLAP: Labdarúgó játékvezetőként, sikeres vállalkozóként, ráadásul vadászként az átlagnál sokkal több kapcsolati tőkére tehetett szert itthon és külföldön.
Négy nyelven beszél, sok mindent látott
már a világból. Mi a véleménye a magyar
vadászatról?

Székely Ferenc: - Valóban rengeteg emberrel sodort össze a sorsom, számtalan
barátságra is szert tettem a világ-, vagy országjárásom során. Hivatalosan nem vagyok régi
vadász, bőven van még
mit tanulnom. Magyarországon három vadászterületen fizetek tagdíjat,
a Zsámbéki medence Vt.
fegyelmi bizottságának
az elnöke vagyok … van
némi rálátásom a vadászat, a vadászok viselt
dolgaira. A legnagyobb
gondok egyike szerintem,
hogy ebben az országban
nincs társadalmi egyezség,
nem tartjuk tiszteletben
a másik embert, annak
tulajdonát, elképzelését,
stb. Itt vannak pédának
VADÁSZLAP: Meg lehet
okáért a motorosok, a biszokni a közönség bekia- A kanadai Sziklás Hegységben elejtett fekete medvémmel
ciklisták, a quadosok és
bálásait?
mérnöki kurzust, 1999-ben magyar vállal- a lovasok, akik kényük-kedvük szerint
Székely Ferenc: - Az a bíró, aki hallja kozó lettem és nagy értékű ingatlanfejlesz- használják az erdőt és fütyülnek arra, hogy
a bekiabálásokat, valószínűleg nem ve- tésekbe kezdtem. Itthon főleg Budajenő a vadászok a vadászatukért, a vadászterület
zeti jól a mérkőzést, mert nem a játékra, környéki projektekkel foglalkozom, Ro- bérletéért mennyit fizetnek. Ez egy kevésa feladatára koncentrál. Mindegy, hogy mániában pedig a Csíksomlyói tájegység sé köztudott társadalmi igazságtalanság,
ami ellen jó lenne végre tennünk valamit,
egy ulibuli meccsről vagy bajnoki döntőről üdülőfalvainak fejlesztésén dolgozunk.
hogy rend legyen. Mert a rendet, a szabávan szó, egyformán kell összpontosítani, és
pillanatokon belül kell meghozni a dönté- VADÁSZLAP: Van a vadászatnak ahhoz lyokat és azok betartását nagyon fontosnak
seket. Lehet tévedni, de a tévedésekből is köze, hogy Telkiben van a háza és az iro- tartom, ez belém rögződött játékvezetőként is.
tanulni kell. Engem egyszer, egészen pon- dája?
Ha nincs rend, elharapódzik a fegyelmezettosan a Piliscsaba - Erdőkertes mérkőzésen
az egyik játékos egy megítélt szabadrúgás Székely Ferenc: - Itt még nem voltak há- lenség, ami káoszhoz vezet. Én úgy látom,
után pofán vágott. Nem volt igaza, viszont zak, amikor a feleségemmel eldöntöttük, hogy a magyar vadászatban már eluralkoén megtanultam, hogyan kell és lehet elke- ide kell építkeznünk. Azért az szempont dott a káosz, amiből ugyancsak nehéz és
volt, hogy kiszabaduljunk a városból és időigényes lesz kikászálódni. De nem kell
rülni az ilyen szitukat.
hogy közel legyen az erdő. Erdélyben a feladni, ki fogjuk ebből is verekedni maVADÁSZLAP: Már nem vezet mérkőzése- visszaszerzett családi birtokon, Ivón alakí- gunkat. Nehezen és keservesen. Ez nem
baj. A vadászatban én azokat a vadászati
ket, nem lenget a partvonalon. Hiányzik?
tottuk ki a tanyánkat.
módokat szeretem, ahol meg kell kínlódni,
Székely Ferenc: - 2007-ben Katarban VADÁSZLAP: Azt mondják, elhatározta, meg kell szenvedni az eredményért.
olyan izomszakadást kaptam, ami miatt hogy mindenféle medvét lő. Hol tart?
Csekő Sándor

278

Székely Ferenc: - A szó szoros értelmében, ugyanis miután a Budapesti Műszaki
Egyetemen elvégeztem az ingatlanfejlesztő
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Milyen volt?

Nekünk rekord – válaszolta Elek Erzsi és megpörgette ujjaival kis dobozában a könyvekből, CD-ből, DVD-ből – és
a szalonka gyász-szalagból - befolyt bevétel papírpénzeit.
A Vadászati Kulturális Egyesület és szerkesztőségünk eddig minden FeHoVa-n részt vett, így van némi összehasonlításra alkalmas tapasztalatunk a kiállítás fejlődéséről.
Valóban az idei, az új G és F pavilonban megrendezett vadászati kiállítás volt eddig a legjelentősebb, mert a négy
nap alatt 45 ezren keresték fel, nézték meg a 11 országból érkező 220 kiállító termékeit. (Ebből 180 kiállító volt
a „vadász”.) Ez mindenféle szempontból rekord… s ha
ehhez még hozzátesszük, hogy a kiállításon és a műsorban
a vadászati kultúra dominált, akkor – átmenetileg – akár
elégedettek is lehetünk.
folytatás
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Helykitöltés

¿ Természeti-vadászati örökségünk:
harminc trófea és harminc festmény
½ Húzás helyett tűzés...

 FOTÓK: Polster Gabriella

Rekordgyűjtemény

Szalonka-gyász
Majdnem minden standon, ahol vadászok
állítottak ki, központi téma volt az idei szalonka-vadászat kényszerszünete. Lapunk
hasábjain korábban részletesen foglalkoztunk a témával, a FeHoVa-n csak annyit
tettünk, hogy bemutattuk Horváth Béres
János alkotását, a szalonkavadászat szimbolikus koporsóját. A „gyászhoz” több százan csatlakoztak, kitűzvén a standunkon
megvásárolható szalonka-gyász fekete
szalagját.

Ülésezett az AEH
A Svájcban bejegyzett Európai Vadászújságírók Szövetsége (AEH) – a Hungexpo Zrt.
közreműködésével – a FeHoVa első napján
tartotta közgyűlését, amelyen szervezeti
változtatásokról, a tagdíj mértékéről és egy
új, soros elnök személyéről döntöttek. Az
AEH legközelebbi közgyűlésére 2010-ben
Szlovákiában kerül majd sor.
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Már az ötlet hallatán elismeréssel szóltunk
a Nimród szerkesztőség nagyszerű elképzeléséről, hogy a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban őrzött nemzeti- és világrekord trófeák kiállítását társítani kellene
olyan festményekkel, amelyek az elejtés
szituációját, helyszínét, körülményeit „illusztrálják”. Az ötlet megvalósult. Tíz festő
– sajnos nem egészen azonos színvonalú – alkotásaiból és a rekord trófeákból a
Skicc Kft. csodálatos, élőhelybe illesztett
kiállítást varázsolt, amely vitathatatlanul a
FeHoVa talán leglátogatottabb ékköve lett.
Őszintén gratulálunk az ötlethez és a kivitelezéshez, amely már a kiállítás ideje alatt
megvásárolható könyvvé is alakult.

Már a nyitónapon azt beszélték, hogy több
cég – az előzetes regisztrációja és részvételi szándéka ellenére – mégsem állít ki
az idei FeHoVa-n. Ki pénzügyi nehézségeire, ki az irreálisan magas standdíjakra
hivatkozva, ki pedig egyéb – talán érzelmi – megfontolásból maradt távol. A viszszalépők számát illetően végül kiderült,
hogy a szóbeszéd ellenére a „bojkottálók”
csupán néhányan vannak, ám a szervezőknek a megüresedett placcokat valahogyan
mégiscsak ki kellett tölteniük. Valószínűleg
ez lehetett az oka annak, hogy – finoman
fogalmazva – nem éppen a színvonalhoz
méltó standok jelentek meg a G-pavilonban. Furcsa látvány tárult a látogatók elé,
amikor a különféle televíziós reklámfilmekből ismeretes háztartási „kütyükre” tévedt
a tekintetük, vagy a zselés talpbetéteket és
tisztítószereket kínáló harsány értékesítők
között sétáltak.

Nyoma sem volt…
…a gazdasági válságnak. A vadászok tömött nejlonszatyrokkal a kezükben kerülgették egymást a kiállítási csarnokban, s
közelharcot vívtak a néhány százaléknyi
kedvezményekkel kínált portékákért. Az
árusok egy része a zárást követően úgy
nyilatkozott, hogy „jól ment a bolt”, míg
mások keserves panaszkodásba kezdtek.
Többen mondták, hogy minden évben a
FeHoVa-n költik el a megspórolt pénzüket,
igazolva ezzel a legnagyobb szabású hazai
vadászrendezvény létjogosultságát. Ennek
ellenére mindig voltak, vannak és lesznek
elégedetlenkedő kereskedők…

Miniszterre várva
A hivatalos megnyitó ünnepséget a Vadászkamara Kürt Együttes üdvözlő dallamai
vezették fel. A látogatók bizony hosszasan
hallgathatták a szignálokat – történetesen
Gráf József agrárminiszter késése miatt. A
földművelésügyi és vidékfejlesztési tárca
vezetője – aki jó húszperces csúszással érkezett – beszédében kiemelte a vadászat és
vadgazdálkodás szerepének fontosságát, és
már-már „fenyegetően” hangsúlyozta, hogy
rossz úton járnak azok, akik az erdőt a vadászoktól és az erdészektől féltik. A beszéd
elött Novák Emese alsó-tagozatos diák Wass
Albert versével köszöntötte az összegyűlt
látogatókat. Az ünnepélyes megnyitó után
a trófea- és festménykiállítás helyszínén, az
F pavilonban, Szabó Csilla előadóművész
énekelte a „Szállj, szállj sólyom szárnyán,
három hegyen túl…” kezdetű dalt, miközben egy vándorsólyom repült fel a karjáról.

A megnyitó egyik emlékezetes pillanata
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borának megválasztása. A kiállításon „Vadászpálinka” felirattal parádés választékban és igényes palackokban kínálták kóstolásra az ínyenceknek a párlatokat. S hogy
még nagyobb legyen a kísértés ízlelőbimbóknak és pénztárcának egyaránt, a pavilon másik oldalán a „Pálinkák háza” tábla
alatt további komoly kínálat kellette magát
– nem csoda, hogy a büfék aromákból pancsolt szeszesital-forgalma visszaesett.

Valami elkezdődött

A Zanakó Bt. standján csak az „Éva-kosztüm” nem volt eladó

Díszítővéset
Egyes kiállítók nem csak a végtermékeiket
mutatták be a közönségnek, hanem a helyszínen is láttatták a készítés folyamatát.
Közéjük tartozott Fodor Zoltán, a FOZOLA
Kft. fegyvervésnöke is, aki aprócska munkaasztalán a míves vadászpuskák egyedi
díszítésének titkaiba engedett bepillantást.
A bemutató úgy megnyerte a szintén itt kiállító Joseph Leburn francia fegyvergyártó
tetszését, hogy néhány puska gravírozásával nyomban meg is bízta az Első Magyar
Fegyvervésnöki manufaktúrát.

váltani szeretnének, eddig két-három nagy
vevő vitte el tízezres tételben a napos és az
előnevelt madaraikat, de a mai helyzetben
jobb, ha több, kisebb tételben vásárló partnerrel is szerződnek, így az esetleges pénzügyi gondok miatt nem maradnak nyakukon a madarak.

Vadászok és pálinkák
Nincs új a nap alatt. A korábbi országos vadásznapok egyik színfoltja volt a vadászok

Jó volt látni, hogy az érdeklődők és a kiállítók végre vadászokhoz méltó öltözékben,
alkalomhoz illő viseletben, az etikettnek
megfelelő ruhában jelentek meg, megtisztelve egymást – és magát a rendezvényt.
Egy külföldi újságírót kérdeztünk arról, hogy
véleménye szerint milyen az idei kiállítás, s ő
első helyen azt említette, örül annak, hogy
ezúttal nem rikító, színes ruhákban és kitaposott sportcipőkben, valamint rongyos
farmernadrágban jöttek el a magyar vadászok a FeHoVa-ra. Az utolsó napon persze
már sok laikus, „civilruhás” nézelődő sétált a
pavilonokban, akiktől nyilván nem várható
el, hogy „talpig vadászban” feszítsenek...

Terepgumis jubileum
A kiállítás ideje alatt ünnepelte alapításának
20. évfordulóját a Ficsór Autóház, amely
most jelent meg először a kiállítók sorában
terepjárókra gyártott speciális terepgumikkal. A zömében olasz gyártóktól származó
abroncsokból évente több tízezret adnak
el. A tulajdonos, Ficsór János elmondása
szerint számára ez a 4 nap többet ért két hét
pihenésnél, annyi ismerőssel találkozott.

Szlovák vásárlóerő
Meglepően nagyarányú volt a tényleges
vásárlók között a Szlovákiából érkezettek
száma. Egyik-másik ruházatot és kiegészítő
vadászfelszereléseket árusító cég forgalmának a nagyobb részét ők adták. Az euró
bevezetésével náluk jelentősen megdrágultak ezek az árucikkek, s a mostani, számukra nagyon kedvező árfolyamú átváltással sok mindent lényegesen olcsóbban
tudtak itt megvenni.

Fácánt vegyenek!
Ilyen még nem volt az eddigi FeHoVa-kon,
ha nem is kézzel foghatóan, de virtuálisan
lehetett élő fácánt venni, pontosabban lekötni a balatonnagybereki tenyészetből.
Lóki György fősolymász ezúttal fácántenyésztőként volt jelen. Elmondása szerint
nincsenek értékesítési gondjaik, azonban
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Volt, aki tisztán látott...

281
000

kenységéről már külföldön is elismeréssel
szólnak, különösen az utánpótlás-nevelésben elért eredményeket méltatják. A színpadon elsőként Hock Norbert, Tápai Balázs,
Ács András és Mészáros Sándor mutatta be
egy-egy szignál erejéig azokat a hangszereket, melyek a vadászkürtös muzsika alapját képezik. Ezután a csapatok következtek,
akik a saját indulóikat adták elő. A fellépők
között volt a Baranya Vadászkürt Együttes
gyermek-, ifjúsági-, valamint felnőtt csapata, a Borsodi Vadászkürt Együttes, a Pipacs
Vadászkürt Együttes és két oktatási intézmény, a szegedi Kiss Ferenc, valamint a
csongrádi Bársony István szakiskola kürtös
alakulata is. A műsor végén minden szereplő a színpadon maradt, így Tápai Balázs
vezényletével közel hatvanan fújták a „vadászfül” számára kedves dallamokat.

Kényelem Dél-Afrikából

A természetvédők ellenőrizték, hogy „ideiek-e” a szalonkák...

Dianások – munkában
A csongrádi Diana Vadász-Felnőttképző
Alapítványi Szakiskola standján zajlott az
élet. Mindenki serényen dolgozott, igazi
műhelymunka folyt. Mégpedig fegyver- és
preparátor műhely munka… Az iskolában
nem kevesebb, mint húsz különböző szakon lehet bizonyítványt szerezni, ezúttal a
két „húzószakma” mesterfogásait lehetett
ellesni. Az iskola igazgatója, Bozó Gábor
azzal a formabontó ötlettel állt elő, hogy –
mivel ők az iskolában valóban a gyakorlatias tudás átadására helyezik a fő hangsúlyt
– bemutatja a látogatóknak, mivel foglalatoskodik a fenti mesterségek szakavatott
ismerője. Volt is tolongás, sűrűn villogtak
a vakuk, mindenki látni akarta, hogyan
lesz egy ütött kopott mordályból míves vadászpuska, s a lefagyasztott zsákmányból
csillogó tollú, falra akasztható szarkapreparátum.

Vadászhölgy
Klub
Veszprém
megyei
tagja fáradhatatlanul
segédkezett a lelkes
apróságoknak, akiknek a kezéből húsvéti
díszek, papírvirágok,
száraztésztából fűzött láncok és termésekből, levelekből öszszeállított ajándékok tucatjai kerültek ki.

Kürtszóval
A szombati vadászkürtös program a nagyszínpadon zajlott, nyolc csapat részvételével. A VKE Magyar Vadászkürt Egylet tevé-

Immár negyedik éve kaphatóak hazánkban
is a világszerte népszerű, kényelmes cserkelő lábbelik, a
hozzáillő kiegészítőkkel. Sok vadász
és erdész lábán lehetett az idei kiállításon Courteney
bakancsokat látni.
A hosszú gyaloglásnál a rugalmas
kaucsuk talpkidolgozásnak köszönhetően gerincet
kímélő Courtney
bakancsok tartósságáért a tradicionális dupla goiser varrással erősített talp és a gondosan eldolgozott
felsőrész felel. A speciálisan cserzett, puha
afrikai bőr ellenáll még a különlegesen
szélsőséges időjárási körülményeknek is.
S ami napjainkban egyáltalán nem elhanyagolható szempont: minőséget kapunk
– megfizethető áron.

Szorgos kis kezek
A kiállítás főszervezőinek kifejezett kérésére a VKE Diana Vadászhölgy Klubja idén is
érdekes programokkal, kézműves foglalkozásokkal, valamint gyermekrajz kiállítással
várta a legifjabb látogatókat. Folyamatosan
érkeztek – négy nap alatt több mint háromszázan – a gyerekek, hogy próbára tegyék
tudásukat a vadásztotóban, vagy erdei
termésekből készítsenek emléket a szüleiknek. Surányi Gabriella pedagógus, a Diana
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A gyerekek között Surányi Gabriella volt a legnépszerűbb
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Kutyavilág
Az idei kiállítás sem múlhatott el anélkül,
hogy a vadászatok négylábú segítőtársai ne
képviseltessék magukat. A szervezők lehetőséget adtak a korábbi évek hagyományaival
szakító vadászkutya-bemutatókra. A kutyás
programok előkészítésével „A VADÁSZKUTYA magazint” bízták meg, és ez – mint

dászhölgy vett részt. A lányok, asszonyok
tájékoztatást kaptak az elmúlt év szervezeti változásairól, melyek többnyire azokat
a megyéket érintették, ahol eddig nem
sikerült aktív, összetartó közösséget felépíteni. Az utóbbi időben több „csendes” megyében, Tolnában, Bács-Kiskunban, JászNagykun-Szolnokban, valamint Vasban is
megalakultak a Diana Vadászhölgy Klub
helyi szervezetei.

Eördögh-i ékszerek
De gyönyörű az a lánc a nyakadban! – irigykedett egy éltesebb korú látogató jóval
fiatalabb „oldalbordája”, amint észrevette
a férje hölgyismerősének dekoltázsában
függő, ezüstbe foglalt gyöngyfogakat.
Eördögh Katinál vettem, vagy három éve…
– érkezett a válasz, s a rövidke párbeszédet
lezárva már indultak is a G pavilon megfelelő pontjára, hogy rácsodálkozzanak a
szebbnél szebb vadászékszerekre. Pár perc
múlva a nagyszínpad előtt ismét feltűnt az
említett vadászfeleség, aki a bőgőverseny
izgalmaira fittyet hányva éppen egy apró
díszdobozból emelte ki az urától ajándékba kapott karkötőt. Komótosan ráhúzta
finom, karcsú csuklójára – és büszkén körbenézett. „Eördögh-ien” állt neki…
Olasz vizsla vagy denevér?
utóbb kiderült – telitalálatnak bizonyult. Az
egyes fajták bemutatásán túl egy vadászkutya szépségversenyt is végigizgulhattak a
nézők. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek,
csaknem húsz fajta 85 képviselőjéből kellett kiválasztani a győztest, aki elnyerte a
„FeHoVa legszebb vadászkutyája” címet.

Hölgykoszorú
Immár hagyományosan, a FeHoVa ideje
alatt rendezték meg az Országos Diana Találkozót, melyen idén hatvannál is több va-

Üröm az örömben
Minden nézőpont kérdése. Lehetne az idei
kiállításról szuperlatívuszokat zengedezni,
s bizony lehetne pocskondiázni is a szervezőket, de talán egyik sem volna igazságos.
Viszont tény, hogy a mellékhelyiségekben
nem volt melegvíz, hogy a biztonsági szolgálat emberei több alkalommal minősíthetetlen hangnemet engedtek meg maguknak, hogy nehézkes volt a parkolás, hogy
sehol sem voltak információs táblák, hogy a
programokról sehonnan sem értesülhettek
a látogatók. Nehéz elhinni, hogy egy több
mint 40 ezer látogatót vonzó kiállításnál

Érdekes perspektíva: egy stand „hátsó fertálya”
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nem jó üzlet a vendéglátás. A két hatalmas
pavilonban lévő kiskapacitású, nagy jóindulattal is csak „talponállónak” minősíthető büféknél állandó volt a nyüzsgés, és a
kinti pecsenyéseknél vagy lángossütőknél
sem volt rózsásabb a helyzet. Egy-egy korsó sörért néha másfél óra hosszan kellett
sorban állni. Egy dolog működött csak kiválóan a vendéglátásban: a kassza, amely
gátlástalan áraival (ezer forintba került
egyetlen darab sült csirkecomb) a belvárosi
éttermeket idézte... Ennek ellenére a hangulat egy szemernyivel sem volt rosszabb
a korábbinál, de ez – bántó szándék nélkül
állítható – nem kizárólag a Hungexpo munkatársain, hanem a teljesség igénye nélkül
felsorolt hiányosságokat többé-kevésbé
toleráló vadászokon múlott.

Erdélyi Tamás, az örökös bajnok

Méltó befejezés
A szombati nap kiemelkedő eseménye
volt a szarvasbőgő-verseny. Megszokott
tömeg, óriási érdeklődés övezte ezt az eseményt. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben ez alkalommal csak hazai vadászok
jelentkeztek a versenyre. Az öttagú zsűri az
utoljára fellépő Erdélyi Tamás produkcióját ítélte legjobbnak, a második Homolya
László lett, míg a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára Hegyes Balázs került. A
versenyzésnek búcsút intő Erdélyi Tamás
– hálája jeléül – egy bronzszobrot adott át
Török Henriknek, aki évek óta segíti a magyar bőgőcsapat felkészülését. A ceremóniamester, Stohl András színművész a tőle
megszokott módon, „vérprofin” vezette le
a bikák hangversenyét. Igaz, nem ismeretlen ez a szerep a számára, nem először csinálta, s reméljük, nem is utoljára…
A.G.-B.B.-Cs.S.-F.B.-S.E.-W.P.
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Farkasok közül a Vörös térre
Sokadszor ültem a Moszkvába tartó repülőgépen vadászati kiállításra utazva, de ilyet
még nem tapasztaltam. Ferihegyen már
feltűnt, hogy február 26-án – korábbi információimmal szemben – milyen népes kiállítói és látogatói küldöttség indult az orosz
fővárosba. Azt tudtam, hogy a Naturhun
Kft-n kívül a VADEX Zrt. és a SzibériaiMagyar Vadásztató Kft. is részt vesz a VI.
Nemzetközi Vadászati kiállításon, a Krokus
Expo nevű gigantikus létesítményben, de
azt nem gondoltam, hogy más állami erdészet is megpróbálkozik, arra pedig végképp nem számítottam, hogy magas szintű
állami résztvevője is lesz a kiállításnak Benedek Fülöp személyében.
A vásárcsarnokban barangolva nem
győztünk álmélkodni… Ha így megy, hamarosan tanulmányutakat szervezhetünk,
hogyan kell eladni vadászati lehetőségeinket, hogyan kell vadászatainkat vonzóvá
tenni a külhoni vadászok számára. Ami a
legszembetűnőbb volt, hogy példának
okáért a bolgár nemzeti pavilonban nem
egy-egy kis szervezet képviselte hazáját,
hanem az ország egészének vadgazdálkodásáról képet kaphattak a látogatók.
Mindannyiunkban felvetődött a kérdés,
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vajon mi magyarok miért nem tudunk
összefogni, az ország vadászati vezetői
miért nem képesek koordinálni a magyar
vadászat megismerésére, elfogadtatására
irányuló kampányokat. Talán az előrelépés
már nem várat sokáig magára, Benedek Fülöp, az OMVV elnöke ugyanis eredményes
tárgyalást folytatott Eduard Benderskijjel,
az Orosz Vadász, Halász Szövetség vezetőjével, és eldöntötték: a két ország együttműködését szorosabbra fűzik.
Mi tagadás, irigykedve nézegettük
a vadászterületek standjain kiállított, hazánkban védett, vagy fokozottan védett,
ám Oroszországban szabadon vadászható
vadfajok kikészített példányait, s értetlenül álltunk továbbra is az előtt, hogy egy
más országban minden törvényi feltételt
betartva elejtett vad trófeáját, vagy bőrét
vajon miért nem lehet emlékként Magyarországra behozni? Miért nem lehet vadászélményeink tárgyi emlékeit otthonunkban
őrizni? Hol van ilyenkor a vadászati érdekképviselet? Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kavarogtak bennem, amikor a hiúzok,
farkasok, hódok preparátumai között bolyongtam egy olyan kiállításon, ahol minden kiállító büszke volt az eredményeire, és

mindent elkövetett, hogy komoly versenytársként tekintsenek rá mások, valamint
korrekt partnernek fogadják el a vadászati
lehetőségek iránt érdeklődő hazai és külföldi vadászok. Igen, külföldiek is, hiszen
a volt Szovjetunió szétválása után a korábbi
tagköztársaságok polgárai külföldinek számítanak, és bizony szép számban akadtak
látogatók az immár független országokból
is. A kiállítást egy komoly küldöttséggel, tábornoki kísérettel meglátogatták a Magyar
Honvédség irányítása alá tartozó erdőgazdaságok vezetői is.
A szomszédos csarnokban voltak kiállítva a horgászfelszerelések és a terepjárók,
csónakok, egyéb műszaki eszközök, ahol
– többek közt – megcsodálhattuk az új
UAZ terepjárót is. Szerencsére – ahogy az
ilyenkor lenni szokott – jutott idő néhány
óra erejéig a régi barátságok ápolására is,
és szintén tudtunk egy kevés időt szentelni
arra, hogy megtekintsük Moszkva leghíresebb látnivalóját, a Vörös teret…

PUNK JÁNOS
vadaszinfo@invitel.hu

Magyar VADÁSZLAP

KITEKINTŐ

A szomszéd kertje…
A jelenleg Szlovákiához tartozó Nyitrai tér- lettek a járási vadásztársaságok vezetői,
ség nyugati része az egykori Bars vármegyé- hogy az összevont, központi trófeabírálahez, keleti része Hont vármegyéhez, egy kis ton bemutassák a 2007-2008-as vadászati
„szelet” pedig délen, Esztergom vármegyé- évben zsákmányolt agancsokat, szarvakat,
hez tartozott. A 89 települést magába fogla- agyarakat. A kétnapos bírálaton összesen
ló Lévai járás a Nyitrai kerület egyik legjelen- 133 gím, 28 dám, 499 őz, 63 muflon és 67
vadkantrófeát minősítettek, melyeknek
tősebb közigazgatási egysége.
Az 1551 km² kiterjedésű, 120 ezer lakosú mindössze 4 százalékát ítélték „hibás lejárás központja és székhelye Léva. A város lövésnek”. Az összesített érmes arány 14,8
13. században épült vára, reneszánsz
stílusú ferences rendi temploma és
kolostora, valamint barokk plébániatemploma mellett – nekünk, vadászembereknek – a leghíresebb szülöttéről, Kittenberger Kálmánról ismert.
Tovább növeli a város vadászati jelentőségét az évente megrendezett
„Lévai vadásznapok” nevet viselő rendezvény is, amely az idén már – s ez
végérvényesen kijelenthető – kinőtte
a szokásos helyszínt, a Druzba Kulturális Központot. A helyiek elmondása
A trófea-bemutató részlete
szerint a kissé viseltes szocreál épület
amúgy is bontásra ítéltetett…
Március 26. és április 4. között immár 16. százalék, melyek közül kiugróan jó eredalkalommal adtak egymásnak randevút a mények születtek a mufloncsigák (40 %
járás vadászai, erdészei és a természetba- érmes), valamint a vadkanagyarak (28 %
rátok, hogy közösen értékeljék a régió vad- érmes) esetében.
A vadászati és természetvédelmi témágazdálkodási eredményeit – és ünnepeljenek. Mert bizony ünnep volt ez a javából… jú filmek seregszemléjével vette kezdetét
Az esemény rangját jelzi, hogy a megnyi- a programok hivatalos része. A zsűri hátón felszólalt Zdenka Kramplová, Szlovákia rom kategóriában értékelte a benyújtott
mezőgazdasági minisztere, szombaton pe- anyagokat, s az elmúlt évekhez hasonlóan
dig ellátogatott ide Ivan Gašparovič, a Szlo- ismételten magyar sikernek tapsolhatott
a közönség, dr. Ignácz Magdolna fiatalok
vák Köztársaság elnöke is.
Felvezetésként már két nappal a rendez- számára készített DVD-jével ugyanis „A vavény hivatalos megkezdése előtt idesereg- dászatra nevelésért” különdíjat vehette át.

A legnagyobb érdeklődés a „Vadászat és
természet” kiállítást kísérte, melyen a járásban, az előző évben zsákmányolt és lebírált
összes – mintegy 790 – trófea is látható
volt, számtalan preparátummal együtt. Az
élőhelyi bemutatón jól megfértek egymás
mellett a vadászható és védett állatfajok,
demonstrálva a vadászok és természetvédők eredményes együttműködését.
A március 28-án megtartott szakszemináriumon előzetes jelentkezés alapján bárki meghallgathatta
az előadásokat, ha leszurkolta a 20
eurós részvételi díjat. Hát igen, van
egy olyan szeglete a világnak, ahol a
sportvadászokat még érdekli a szakma, s hajlandóak akár anyagi áldozatot is hozni annak érdekében, hogy
bővítsék ismereteiket. „A tartósan
fenntartható vadászat és annak irányítása” című nemzetközi konferencián tömött széksorok előtt tartották beszámolóikat a szakemberek…
Az aulában vadászati felszereléseket,
könyveket, folyóiratokat, vadászfestményeket és vadászékszereket lehetett vásárolni, mégis, sokkal nagyobb tülekedés
volt a szakszemináriumon vagy a trófeaállványok előtt, ami egyértelműen jelzi,
hogy északi szomszédainknál egy „kicsit”
más a hozzáállás. A lévai rendezvény ékes
binyonyítéka volt annak, hogy egy vadásznapra nem csupán sörrel és vadpörkölttel
lehet elcsábítani a jágereket, hanem értelmes, tartalmas programokkal is – ez pedig
számunkra irigylésre méltó állapot.
WaPeti

Kapitális muflonkosok a Polana-i vadgazdaság területéről ¾
A kiállításon a vad mozgáskörzetét kutató rádiótelemetriás
vizsgálatok eredményeit is részletesen bemutatták À
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13. OLDAL

Magasles-építési engedély
Az egyik alföldi vadászterület korábbi haszonbérlő vadásztársasá- vatkozott. A törvény 2. §. (8) bekezdése kimondja, hogy „Építmény:
ga az új vadászatra jogosulttól írásban követelte a terület egy ré- építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az
szén maradt – az általuk korábban létesített – vadgazdálkodási be- építési helyszínre szállított – rendeltetésére, szerkezeti megoldárendezések (magaslesek, etetők, sózók) ellenértékének kifizetését. sára, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül
A jelenleg a területen vadászati jogot gyakorló csapat azonban, –minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint,
a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér
mielőtt „kicsengette” volna a korábbi társaság által jomegváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az
gosan igényelt összeget, hivatalos tájékoztatást
építményhez tartoznak annak rendeltetéskért a helyi építési hatóságtól, vagyis az önszerű és biztonságos használatához, műkormányzattól.
ködéséhez, működtetéséhez szükséges
Az érintett város, Hajdúnánás polalapvető műszaki és technológiai
gármesteri hivatala fejbélyegzőjével,
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
berendezések is.” A rendelet 9. §. (1)
ügyiratszámmal, aláírással és körbéaz építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
bekezdés szerint „A következő épílyegzővel ellátott válaszlevelében
telekalakítási és az építészeti-műszaki
tési tevékenységek csakis építési
közölte, hogy „a vadgazdálkodádokumentációk tartalmáról
engedély alapján végezhetőek:
si építmények közül a magasles
a.) építmény építése, bővítése, elépítése a 2006. évi L. törvénnyel
1. melléklet az Építésügyi hatósági engedélyhez és
mozdítása.”
módosított 1997. évi LXXVIII. törbejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek
A magaslesek azonban nem
vény 2. §. (8) pontja, valamint a
építmények, hanem vadgazdálko46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9.
III. A következő építési tevékenységek építési endási létesítmények vagy berende§. (1) a. pontja értelmében építégedély és bejelentés nélkül végezhetőek:
zések, amelyek létesítésére jogilag
si engedélyköteles tevékenység.”
14. magasles, erdei építmény építése, vadetető
csak a vadászati törvényben és anA hivatkozást tovább tetézték egy
nak végrehajtási rendeletében leírtak
furcsa záradékkal is, miszerint „Amenyvonatkoznak. Ezekben pedig csupán az
nyiben a magaslesre építési engedélyt
szerepel, hogy „A vadászterületen egy évnem kértek, az illetékes természetvédelnél hosszabb időtartamra mesterségesen lémi szakhatóság bevonásával a fennmaradási
tesített vadgazdálkodási, vadászati létesítményt
engedélyezési eljárás lefolytatható. Ha az engea tájba illő módon, természetes anyagból kell készídély nélküli építés 10 éven belül történt, a fennmarateni”, illetőleg, hogy „Vadászterületen vadgazdálkodási, vadászati
dási engedély kiadása bírság kiszabásával jár.”
Ehhez hasonló esettel még nem találkoztam eddigi, többéves létesítmény a föld használójának előzetes hozzájárulásával létesíthető.” Véleményem szerint ez az egyetlen – ha úgy tetszik – „engeszakértői praxisomban…
Hajtott a kíváncsiság, ezért utánanéztem azoknak az építési jog- délyezési kötelezettség”, pontosabban hozzájárulási előírás, amit
szabályoknak, amelyekre a polgármesteri hivatal a levelében hi- be kell tartani. A fent említett hatósági állásfoglalás ennek megfelelően teljesen téves. Az pedig, hogy a magasles létesítéséhez
(vagy a fennmaradási engedély megszerzéséhez) a természetvédelmi szakhatóságot is be kellene vonni – egyenesen felháborító.
Különösen azért, mert az adott terület ráadásul nem is esik természetvédelmi oltalom alá.
Hazánkban jelenleg mintegy 1300 vadgazdálkodási egység műA világválság kellős közepén mindenki spórol,
ködik, melyek területén átlagosan legalább 50 magasles áll. Ezek
ilyenkor minden fillérnek megvan a helye. Nincs
szerint a Kékes-tetőtől az alföldi vadászterületekig összesen minipazarlás, és úgy tűnik, a válság lassan begyűrűmum 65.000 különböző méretű magaslest létesítettek – engedély
nélkül...
zik a vadászatba is.
„Állam bácsi” természetesen busás bevételt remélhetne az illeA vadász a szóróhoz ért, azt gondosan megvizstékköteles engedélyezési eljárásokból, mert a mostani állásfoglagálta, majd két darab csöves kukoricát helyelás értelmében minden alkalommal, ha egy magaslest lebontanak,
zett az egyébként már napok óta üres szóró
ellopnak, feldöntenek vagy áthelyeznek, beadvánnyal kellene az
építési hatósághoz fordulni. Az amúgy is szűkös anyagi helyzetben
közepére. Ezek után felült a magaslesre
tengődő önkormányzatok problémája ezáltal lehet, hogy egy csaés hosszasan, órákon át nézte a kukoricacsövepásra megoldódna, s ezzel a vadászok, vadgazdálkodók üresedő
ket, várta a vadat. Az eredménytelen les végén
zsebéből pedig újabb pénzt lehetne kihúzni. Csakhogy – megfefelállt, komótosan odaballagott
lelő jogi háttér hiányában – erre egyelőre nincs lehetőség. Remélem, nem is lesz! Még akkor
a szóróhoz, a két cső kukoricát
sem, ha néha a hatáskörükön
visszarakta a hátizsákjába
túlterjeszkedő hivatalnokok
DR. BALÁZS ISTVÁN
és elindult haza.
A.G.
közül egyesek mégis így gondr.balazs.istvan@t-online.hu
dolják...

Szóró recesszióban
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Ez a sarc sem a végső
Amint tudjuk, nem olcsó mulatság, ha a jogász vadászik. Ennél csak az kerül sokkal többe, ha a vadász
„jogászik”. Ha valaki – egyfajta foglalkozási ártalomként – sok közgyűlési jegyzőkönyvet olvas, szinte
elképed azon, hogy manapság vadászati, vadgazdálkodási szakmai kérdések helyett mi mindenről szólhat a vadászok belső egyesületi élete. Sokszor az az érzésünk, mintha nem is a zöldkalaposok előre kiküldött, napirendi pontok szerint összehívott közgyűlésén lennénk, hanem valami vaskalapos önjelölt
jogtudorok késhegyig menő vitája folyna parttalan mederben.

Mindezekkel aztán bőven adnak munkát az amúgy is túlterhelt
bíróságoknak. A vége pedig az, hogy senki nem elégedett semmivel, mert a vélt vagy valós igazság keresése, azonkívül, hogy irdatlan hosszú ideig tart, még rettentő sokba is kerül. Előbb-utóbb
talán mindenki rájön arra, hogy ott helyben, józan gondolkodással
és az átkos presztízskérdések előre megfontolt félretételével, jóval
kevesebb gőzzel, percek alatt minden elintézhető lett volna.
A vihar a biliben is minden előzmény nélkül, hirtelen és váratlanul kezdődik. Nem történt ez másként a Mátra Patavári Vadásztársaságnál sem, ahol csaknem fél évtizeddel ezelőtt a közgyűlésén,
a mit sem sejtő tagság azzal szembesült, hogy a biztosnak hitt
anyagi helyzetük enyhén szólva siralmasra fordult. Az ilyen, manapság sokkal inkább megszokott, mint fehér holló ritkaságúnak
mondható helyzettel mindenki másként szembesül. Az mindenesetre bízvást feltehető, hogy ha valaki netán ilyen beszámoló hatására, tapsolva megéljenzi a vezetőséget, csontig benyal, netán
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a kalapját hajigálva ünnepel, az vagy teljesen részeg, vagy egész
egyszerűen gyógyhülye. Berecz József vadásznak – ellentétben az
előbbiekkel és az intézőbizottság légvári elvárásaival – egy jottányit sem tetszett a vezetőség által elkövetett és kikotyogott pénzügyi mélyrepülés. Ezért aztán meg merészelte kérdezni, hogyan
süllyeszthette az IB a társaságot idáig, és miért adtak el például
zsinórban, potom százezer forintos átlagáron olyan bikákat, amelyek értéke darabonként ennek minimum a négyszerese volna. Sőt
négy bika – ennek ellenére „benn is maradt”.
Ezek a mondatok ehelyütt a felségsértéssel voltak egyenlők,
mert különösebben nem részletezett érdemi válasz, vagy magyarázat nélkül azonnal elrendelték a rentitens hozzászóló ellen a fegyelmi eljárást. Talán azért, mert a népi bölcsesség is a támadást
tartja a legjobb védekezésnek.
Így aztán első fokon két évre eltiltották a vadászattól, amit a másodfokra, a közgyűlés elé terjesztve, a bíráló megfellebbezett. Ekkor
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derült ki, hogy a fegyelmi bizottság csúnya formai hibákat vétett,
a tárgyalók nem tartották be a szabályzatban megjelölt határidőt,
ráadásul a fegyelmi bizottság kihallgató tagjai között összeférhetetlenséget állapítottak meg. Ezért a közgyűlés új eljárást rendelt el,
immár más bizottsági összetétellel. Az újfent kapott elmarasztalást
Berecz József ismét megfellebbezte a közgyűlésnél, amire – se szó,
se beszéd – úgy kizárták a vadásztársaságból, mint a sicc.
Berecz ebbe nem tudott beletörődni, ezért a törvényes 30 napos határidőn belül a bírósághoz fordult. Telt-múlt az idő, és a bíróság az eljárást – az 1989. II. Tv. 10 §. (2) bekezdésében foglaltakra,
valamint a Legfelsőbb Bíróság BH 1993. évi 325. számú vonatkozó
iránymutatására hivatkozva – jogszerűtlennek ítélte, s a határozatot felfüggesztette. Az indoklásban – egyebek között – a bíróság
kitért arra is, hogy egy ilyen „koncepciós” ügyben nem lehetne
mindjárt a Fegyelmi Szabályzat legsúlyosabb büntetését kiszabni,
mert Berecznek korábban nem volt semmiféle vétsége.
Mindamellett a társaság minden tagjának alapszabályban rögzített joga, hogy a vezetőségnek kérdéseket tegyen fel, gazdálkodási, pénzügyi vagy egyéb javaslataival bombázza őket, netán az
iratokba is betekinthessen. Még akkor is a tagi jogok közé tartoznak mindezek, ha esetleg a közgyűlésen nem éppen a spanyol királyi udvari etikett szabályainak következetes betartásával esnének
meg. Egy teljes jogú, egyébként lojális, fizető tagnál ugyanis adott
esetben ugyanúgy elszakadhat a cérna, mint az általuk megválasztott vezetőségi tagoknál. Ám, hogy a fogalomzavar teljes legyen,
a vezérkar kollektív esztelenséggel a „felfüggesztést” helytelenül
úgy értelmezte, hogy a bíróság valójában nem is döntött, a „bűnös” tehát nem gyakorolhatja tagsági jogait, magyarán: továbbra
sem vadászhat. Ennek azonban a bírósági ítélet szerint – ha értik, ha
nem – éppen az ellenkezője az igaz. A kizárás van tehát hatályában
felfüggesztve, nem pedig – ahogy ők gondolták – a tagi jogok.
Berecz József az őt jogaiba visszahelyező ítélet után szabályosan beírta magát és kiült végre egy lesre. Na, nem sokáig ücsörgött
ott, mert a vadászmester a vadőrrel úgy elzavartatta onnan, ahogy
jobb házakban a macskát szokták, ha bepiszkít a tisztaszobába.
Mit tehetett mást, szépen lemászott a létrán…
Ezek után jobbnak látta, ha jó darabig szögre akasztja a puskáját,
legalábbis addig, amíg a tényleges helyzetet a bölcs vezetők meg
nem értik, és addig sem ingerli tovább az őt ádázul üldöző vadásztársait. Persze a társaság elnöke feljelentette mind a rendőrségen,
mind pedig a vadászati hatóságnál, a több tanúval bizonyított, általa jogosulatlannak vélt vadászat címén. Mindkét hatóság alaposan megvizsgálta a feljelentést, de természetesen jogszerűtlennek
találták, és viszonylag hamar meg is szüntették az eljárást.
Nem így a vadásztársaság vérig sértődött vezérkara, akik nem
bírván belenyugodni immár semmibe, a Fővárosi Ítélőtáblához
fordultak. Ha nem is túl gyorsan, de májusban ott is padlót fogtak.
Pedig az amúgy is teljesen lelombozott anyagi helyzetű vadásztársaság az eddig megítélt költségei – a saját ügyvédjük díjazását
nem is számítva – már ekkor is több mint 150 ezer forintra rúgtak.
Elvileg így mindennek akár vége is lehetett volna, ha Berecz József nem esett volna mélyen gondolkodóba... Már pedig abba esett,
hiszen bőven volt rá ideje. Mivel sok éven át nem vadászhatott, és
mint kiderült, teljesen törvénytelenül korlátozták tagsági jogainak
gyakorlásában, a vadásztársasága ellen kártérítési pert indított. Jó
másfél év múlva meg is nyerte, annak rendje módja szerint. Az általa
követelt kétmillió forintból megítéltek neki egymillió forint kártérítést, és egy nyolckilós agancssúly-határig elejthető bikát.
És, hogy a slusszpoén se maradjon el, nemrégiben – bizonyára a busás tandíjon szerzett gyakorlati ismeretei okán – a társaság
tagsága szintén kollektív bölcsességgel, Berecz Józsefet
a Fegyelmi Bizottság rendes
HOMONNAY ZSOMBOR
tagjává választotta. Ennyit egy
homonnay@vadaszlap.hu
valós társasági „békeharcról”...
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Válság ante portas...
Marcus Tullius Cicero római szenátor felszólalásainak legvégén – fokozva a beszéd hatását – Hannibállal
ijesztgetve próbálta meg a tényleges veszélyre felhívni felelőtlen, elpuhult, korrupt (Úristen, már régen
is voltak ilyenek?) társainak figyelmét. Mint tudjuk, sikerrel járt, hiszen a Birodalom teljesen elpusztította
Karthágót, az állandó figyelmeztetés tehát nem volt hiábavaló. Pár ezer év után a rémes végzet ismét itt
áll a kapuk előtt, ez a fenyegető probléma – gondolom, sokan kitalálták – maga a VÁLSÁG…
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legjobban érintett szereplők. Ez különösen az őzbakvadászatok és
a kerti disznóhajtások iránti keresletcsökkenésben nyilvánul majd
meg. Mégsem kell vészharangokat kongatni, mert bármekkora is
– vagy bármekkora lesz – a válság, olyan ember mindig akad, akit
ez igazából cseppet sem zavar, aki ezután is rendszeresen megjelenik nálunk, és – az elmúlt évekhez hasonlóan – gond nélkül
elvadássza az erre szánt pénzét. Az a vadászterület és
az a közvetítő, aki ilyen vendéggel (netán vendégkörrel!) képes eredményes vadászatokat rendezni, semmit sem fog érezni a válságból.
A többséget azonban várhatóan érinteni
fogja a visszaesés, ám egyáltalán nem
mindegy, hogy milyen mértékben és
mennyi ideig.
Azok a vadászterületek, ahol jó
minőségű a vadállomány, eredményesek a vadászatok, magas
szintű a szolgáltatás, könnyebben
átvészelik a nehézséget. Annál kevésbé azok, akik bármilyen okból,
de gyengébbek. Ők nehéz helyzetbe fognak kerülni, és a hiányzó
bevételeiket csak kemény zsebbe
nyúlással tudják pótolni! A hazai
fizető vadászok nem oldják meg a
jogosultak – és a vadászatszervezők –
gondjait. Rosszul számol az, aki ebben
reménykedik… Azt csak néhány felelőtlen
politikus állította, hogy a krízis ügyesen kikerüli majd hazánk – ma már jóval kisebb – festői
határait. A magyar vadászok pénztárcájának vékonyodásával együtt a belföldi kereslet is csökken.
Ahogy mondani szokás: a remény hal meg utoljára! Reménykedjünk abban, hogy a jövő évben már magunk mögött hagyjuk az
egészet, addig pedig – rövid távon – a legfontosabb cél a túlélés,
ami kizárólag szigorú takarékossággal, költségcsökkentéssel, és
a szolgáltatások színvonalának emelésével érhető el.
A hosszú távú feladatok közé tartozik a kétségtelenül világhírű
vadállomány minőségének megóvása, néhány vadfaj vadászati
árának a piaci elvárásokhoz igazítása, valamint a külföldi vadásztatást nehezítő számtalan bürokratikus előírás eltörlése. Csak így
érhetjük el, hogy Magyarország továbbra is vonzó vadászati célország maradjon, s ez
FARKAS LÁSZLÓ
– úgy vélem – mindannyiunk
farkas@primcom.hu
közös érdeke.
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Hát igen, tavaly őszig – az élet és ezen belül a vadászat terén is –
futott a szekér, kiszámítható volt az élet. Február végén azért nem
kis csodálkozás és fejcsóválás közepette vettük tudomásul – a szalonkavárás közepette – az úgynevezett „kvótarendszer” korlátozó
előírásait, ám múló rosszullétnek gondoltuk csupán. Egy éve szinte
nem maradt eladatlan vadászati árualap, vagy ha mégis, az csupán
a gyengébb adottságú területek közül került ki. A bakvadászat sikerei után – egymás közötti beszélgetésekben – a fővad agancsfelrakásának milyenségét, a hajtások eredményességét vagy az
élőnyúl-értékesítés nehézségeit taglaltuk.
Ezek az eszmecserék azonban semmiben sem különböztek az eddigiektől.
A várakozások egy nyugodt, megszokott, tervezhető és kalkulálható
jövő képét rajzolták elénk. Nyár végén aztán néhány érthetetlennek
tűnő gímbika-vadászati lemondás
után jött a komolyabb jelzés, sorra
annulálták – elsősorban spanyol
vadászok – a vaddisznóhajtásokat,
ráadásul az amúgy is későn ébredező olaszok eddig megszokott bejelentkezési lendületének ereje sem
forgatta fel alapjaiban a piacot és a
német vadászok szokásos óvatossága
is erősebbnek tűnt, mint eddig. A média
pedig folyamatosan ontotta a sokkoló híreket, tudatosítva mindenkivel, hogy valami
egyszer és mindenkorra véget ért, és ami ezután
jön, arra igazából csak a churchilli idézet lehet igazán
jellemző: „vért, verítéket és könnyeket...”.
Januárban aggódva vártuk az első és legnagyobb európai vadászati vásár – a dortmundi kiállítás – híreit! A rekordrészvétel
talán bizakodással tölthetne el bennünket, de az érdeklődés – sajnos – még nem üzlet. Azt azonnal megállapíthattuk, hogy a német piacon, ha nem is erőteljesen, de érzékelhetően csökken az
érdeklődés a magyarországi vadászatok iránt. A törzsvendégek
zöme visszatér az idén is, legfeljebb az igényelt trófea nagysága
lesz kisebb vagy a vadászatra szánt összeg fog feleződni, harmadolódni. Cégünk mindkét madridi vásárban jelen volt, ezért
első kézből tudom megosztani az érdeklődőkkel az ott szerzett
benyomásaimat: az itthoni vadászati piac legnagyobb kiesését a
spanyol vadászok számának drasztikus csökkenése fogja okozni.
Mivel a spanyol vadászok jelentős része valamilyen formában az
építőiparhoz kötődik, így nem lehet véletlen, hogy ők a válság által
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Májusi őzvadászat az Alföldön

 FOTÓ: Blaumann Ödön

Virágzó gyümölcsfák erdein át, lila,
bódító illatú orgonasövények mellett
utaztunk H. barátommal a hatvanas
évek végső esztendeinek valamelyikén, május első napjának délelőttjén
a Tiszántúlra, Békésbe, őzbakvadászatra.
Ott, az asztallap simaságú Alföldön,
ahol az ég óriási boltozata látóhatártól látóhatárig ér, ahol a „pusztázó”,
ballagó ember oly parányinak érzi
magát akár a hangya, nehéz, fekete,
dúsan termékeny az anyaföld. Itt terem a Tiszavidék acélos búzája, kukoricája, a cukorrépa meg a lucerna,
amely az őznek válláig ér, csaknem
eltakarja. Az ezernyi elszórt tanya és
„nadrágszíj”-parasztföld helyett manapság már csupa mezőgazdasági
nagyüzem van, ötven-százhektáros,
sőt gyakran még nagyobb tábláival.
Egykor, a tanyavilág idején, ezek a
területek nem nyújtottak alkalmas
élőhelyet az őznek - főképpen a sok
zavarás miatt. E vidék legtöbb helyén – ahol nem voltak nagybirtokok –
egyáltalában nem is ismerték az őzet.
Azután – úgy a hatvanas évek elején –
általános lett a nagytáblás mezőgazdasági nagyüzem, az elárvult tanyák
nagy része lakatlanná vált, végül le is
rombolták őket – alapjában megváltozott az élőhely.
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A háromórás autózás hamar eltelt, sok mondanivalónk volt egymás számára, hiszen bőgés óta nem találkoztunk. Pontosan az előre rögzített időben érkeztünk a városszéli Körös-hídhoz, ahol a vadásztársaság vadászmesterével volt találkozónk. Ott a híd mellett
a halászcsárda – le is ültünk azon nyomban a finom halászléhez.
Ismerkedtünk, méricskéltük egymást ebéd közben – ahogy ez
vadászembereknél már szokásos. Az rögtön kiviláglott, hogy a
vadászmester nemcsak érti a dolgát, hanem ismeri a bakjait is. Elmondta, hogy az egyik távol eső területrészen, a Rózsáson fogunk
vadászni, mert ott négy „erős” bak is van. Azokból válogathatunk,
kettőt lőhetünk. Hogy az „erős” jelző alatt pontosan mit értett, azt
nem bírtam belőle kihúzni. A becsült agancssúlyra vonatkozó kérdéseimre csak hamiskásan mosolygott.
Ebéd után nyomban felkészültünk a vadászatra. Ebben az időszakban ugyanis a mezőn az őzek nappal is mozognak, láthatóak
még délidőben is. Délután háromkor ezért a vadász már mindig
kint van a területen, reggel is tíz-tizenegy óráig barkácsol. Igen,
barkácsol, mégpedig leggyakrabban a régi szokás szerint lovas
fogattal. Nemcsak azért, mert a jószerint takarás nélküli terepen
a gyalogos vadászt nem várja az őz hosszú golyólövésre sem,
hanem azért is, mert olyan nagy távolságokat kell bejárni, hogy
gyalog semmire se jutna. Manapság ugyan már a lovaskocsi is szokatlan a vadnak, nem úgy, mint a mezőgazdaságban használatos,
határjáró gépek, vontatók. A vadász-kocsi előnye még az is, hogy
rajta magasabban ülve, nagyobb területet belát az ember; a lövésnél pedig fontos, hogy magasabbról lőjön a vadász. Így a lövedék
a vad mögött a földbe csapódik, és nem veszélyezteti kilométerekre a „hátországot”.
Jó félórás autóút után jutottunk a ránk várakozó vadász-kocsihoz, azzal pedig széles dűlőúton kocogtunk nagy táblák között egy
csatorna hídjáig, ahol a terület hivatásos vadászával találkoztunk.

 FOTÓ: Szerencsi Gábor

Nem járt többé ember, fogat, kutya mindenfelé a határban, nagyobb nyugta lett a vadnak, és kitűnő élelme. Így az őz fokozatosan megtelepedett és szaporodott mindenfelé - hiszen most már
az egész terület nagyon alkalmassá vált a számára. Állandó vad lett
belőle, mert itt nemcsak nyugalma és jó kosztja van, hanem tavasztól őszig, a termés betakarításáig a gabona- és kukoricatáblák
kitűnő takarást is nyújtanak neki. Ha pedig ősszel pusztává válik a
mező, nagy csapatokba összeállnak, és a tavaszi ellésig, agancstisztításig sztyeppei vad módjára, csapatosan élnek. Így biztonságban érzi magát a nagy vetéseken, őszi szántásokban, hiszen
sok kilométernyire ellát, ellenség észrevétlen meg nem közelítheti.
A legtöbb alföldi területen nincs is erdő, ahová zimankós időben,
nagy havas télben oltalmat keresve bemenekülhetne, legfeljebb
csak egy-egy szélvédő fasor, erdősáv. Így az alföldi őzek zöme kifejezetten mezei vad – erdőt talán sohasem lát!
Ezeken a valaha „őzmentes” területeken az újonnan betelepült
őzállományban, mindaddig, amíg kevés volt belőle, természetes
volt az ivararány, no meg akkoriban alig vadászták őket, megöregedhettek a bakok kedvükre – nagy számban termettek az igazán
kapitális bakok.
Az egyik ilyen Békés megyei, búzával, erős őzbakokkal és fácánnal-nyúllal gazdagon megáldott, a szarvasi vadásztársaság kezelésében levő, vagy húszezer holdnyi területen próbálkoztunk először.
De miért kell rögtön május elsején megkezdeni az őzbakvadászatot, az augusztusi üzekedés előtt meglőni a nagy bakokat,
amikor azok még csapzott téli szőrüket viselik, és agancsuk sem
olyan érett, fényesre fent, simára csiszolt, mint nyár derekán? Persze szebb, különb vadászélményt nyújt a sima, rőtvörös nyári csuhájában pompázó őzbak elejtése! De itt, az alföldi mezőségben
a nyári őzbakvadászat vajmi kevés eredménnyel kecsegtet. Mert
a tengernyi síkságon élő mezei őzet csak addig találhatja meg és
ejtheti el a vadász – de addig meglehetősen biztosan –, amíg a gabona szárba nem szökik! Ameddig nincs takarása a mezőn. Mert
úgy május tizedike táján a végeláthatatlan búzamezőben a gabona magas szára már eltakarja az őzeket, a lucernákat pedig, ahol
addig főképpen tanyáztak, levágják a kaszálógépek – eltűnnek az
őzek! Ha nagy szerencséje van a vadásznak, ezután legfeljebb csak
egyik-másik bak koronás fejét láthatja meg a hullámzó gabonatengerben – de lapockáját lövésre már nem kínálja ám! Az aratásig a
gabonában laknak, júliusban pedig már olyan magas a kukorica,
hogy nagyszerű takarást ad az őzeknek – késő őszig csak véletlenül látni egyet-egyet a takarmányban legelni, útszélen csipegetni,
rekkenő nyári délelőttön nyurga sutáját űzni-hajtani.
Amikorra pedig ősz derekára letakarodik a kukorica, ismét kopár lett a határ, és előjönnek megint az őzek – tilalom van a bakra,
mert fejdíszét elvetette már.
Persze ez a májusi őzvadászat veszélyes lehet az állományra, ha
nem takarékoskodunk eléggé a bakjainkkal. Elegendő a májusnak
ez az első tíz napja is ahhoz, hogy tönkrelőjük az őzállományt, túlságosan sok erős bakot vegyünk ki – s nem marad utánpótlás!
Szerencsére vigyáznak az őzbakokra a vadászati hatóságok, és
maguk a vadásztársaságok. Mert ha egy-egy ilyen tizenöt-húszezer holdas, három-négyszáz darabos őzállományú területből május elején mondjuk kettő-három kapitális, öreg, érett bakot meglövünk, a többi öreg bakot meg a fiatalabbját pedig meghagyjuk
utánpótlásnak, valamint leendő őzgenerációnk apjának, ezzel
nem csorbítottuk az őzállományunkat. Lőhetünk még gyenge testű fiatalokat, hitványokat, néhány rendellenes, csúnya agancsút is,
de nagyon takarékoskodnunk kell a bakokkal! Főként a tetszetős
agancsú, fejlődésre képes fiatalokkal és a közepes korúakkal. Legyen sok utánpótlás, amely megöregedhet, agancsát vénségére,
nyolc-kilencéves korára kapitálissá fejlesztheti. Mert ha túlságosan
sok erős, öregebb meg közepes korú bakot lövünk, és ezek hamar
elfogynak, „elfiatalodik” az állomány, éveken át hiányozni fog a lőhető, öreg korosztály.

Magyar VADÁSZLAP

VADÁSZATI GYAKORLAT
Ő már kora reggel óta erről a magasabb posztról figyelte a környéket és az őzbakokat. Ugyanis itt, a környező táblákon tartózkodott
kettő azok közül az erős bakok közül, amelyeket meg akartak nekünk mutatni.
Bizony nagyon őznek való táj ez! Balra tőlünk sekély táplálóárokkal átszeldelt rizsföld, amelyet azonban ez évben „pihentettek”,
ezért szárazon állt, és herefüves keveréket vetettek bele; csatlakozott hozzá egy óriási tábla friss vetésű borsóföld, amely persze
még csak sorolt, és a vadnak semmiféle takarást nem nyújtott. Az
úttól jobbra azonban szinte végtelen lucernatábla terült el, rajta
ebben az időben már kétarasznyi magas növényzettel, amely teljesen eltakarta a fekvő őzet, és az állónak is csak tenyérnyi része
látszott ki belőle a hátvonala alatt. A lucernatábla mögött akácos
erdőcske zárta le a látóhatárt. Ebben a lucernatáblában „lakott” az
a bak, amelyet a csupán hatszoros nagyítású messzelátót használó
vadász nyolcasnak mondott.
A lucernához dél felől szintén hatalmas búzatábla csatlakozott,
ehhez pedig egy lóhereföld, amelyet sással-gyékénnyel benőtt
szélű, sekély vízlevezető árkok osztottak több szakaszra. Itt, meg a
búzában tartózkodik állítólag a másik erős bak. Ez hihető is volt, hiszen itt az őzek tavasz idején a nagy takarmánytáblákban vagy azok
közvetlen közelében tanyáznak, és az ilyet jószerint el sem hagyják
mindaddig, amíg kellő takarást nyújt, azaz le nem kaszálják.
A vadász megfigyelőhelyéről rögtön látunk néhány őzet a lucernában és a rizstelep magas füvében. Most már azután számomra
is megjött az idő, hogy vadászmesterségemet előszedjem. Az én
messzelátóm távolabbra és jobban hordott, mint helyi kollégámé,
mert én mezei területeken is – ahol távolra elláthatunk – mindaddig használom a hegyi vadászok jól ismert, kihúzható spektívjét,
ameddig a növényzet el nem fogja a kilátást. Tavaszi időben tehát
állandóan összetolva a zsebemben hordom. Alig arasznyi hosszú,

fél kilónál nem nehezebb, nagyítása pedig húsz- és negyvenszeres
között változtatható.
Persze, sok a hátránya ennek a szerszámnak: nagyon kicsi a látómezeje (minél nagyobb a nagyítás, annál kisebb), eléggé körülményes a kívánt távolságra élesre állítani, nagyon remeg az ember
kezében (persze a remegés is a nagyítással növekszik) ezért csak
feltámasztva lehet használni, szabad kézből nem, végül pedig: nagyon kevéssé fényerős, csak jó világításnál használható.
Ezzel szemben viszont igen sok az előnye, amelyek az alföldi vadász kezében is nagyon használhatóvá teszik: amilyen távolságról
szabad szemmel meglátod az őzet, annyiról a messzelátó segítségével megmondhatod, bak-e avagy suta, sőt még azt is, hogy
ha bak, alakja, „figurája” szerint érdemes-e megközelíteni. Ezzel
rengeteg időt és fölösleges kocsizást takarítunk meg. Ezenkívül a
közismert prizmás messzelátóval – még ha az nyolc- vagy tízszeres nagyítású is – az őzbak agancsát legfeljebb százötven-kétszáz
méternyi távolságról lehet több-kevesebb biztonsággal meghatározni. Ez igen nehéz feladat, gyakran téved a vadász az agancs
taksálásánál, a bak korának becsülésénél. Minél jobb a messzelátója – és persze minél nagyobb a gyakorlata –, annál ritkábban esik
ez meg vele. De megesik... Lefelé tévedtünk az agancs becsülésében, alábecsültük. Ez az örömtelibb, de sajnos, lényegesen ritkább
eset. Pedig a „spektívvel” fenti távolságra – és még messzebbre is,
golyólövés határáig – nemcsak az agancsot tudom részleteiben és
alaposan szemügyre venni, hanem még a bak „arckifejezését” is.
Mert erre adok legtöbbet a bak korának meghatározásánál.
Így azután H.-val hasra feküdtünk egy közeli szalmakazal tetején, és messzelátóinkkal apróra végigböngésztük a környéket.
A rizsföldön legelt egy bak, az nem mutatott rossz agancsot nagy
távolságról sem. Egyetértettünk azonban abban, hogy a bak nem
eléggé öreg, és bár ágai hosszúak és agancsa magas, a szárak mégsem elég vastagok. Fejlődőképes bak tehát, még kímélendő. De
ettől eltekintve nekünk ennél sokkal nagyobb agancsú bakra fáj
a fogunk, ennek az apjára vagy még inkább: öregapjára – mármint
ami a fejdísz nagyságát illeti.
Amit egyelőre a lucernában láttunk, azok suták, „gyerekbakok”
voltak, meg egy fiatal hatos is – magányosan, kettesben vagy hármasával álldogáltak-legelésztek. A fekvőket persze nem láthattuk,
hiszen a bak agancsának hegye is alig látszott a növényzettől. A
téli nagy csapatok régen felbomlanak ilyenkorra, a suták ellésre készülődnek és már leginkább egyesével járnak, a fiatalja kisebb csoportokban, a bakok pedig már elfoglalják és uralják „körzeteiket”.
Az őzek persze sűrűsödnek, csoportosulnak a takarmánytáblákon – ilyenkor a legjobb a legelőkön –, egymás útját gyakran keresztezik, így hát nagy a forgatag, gyakran űzik-hajtják egymást a
bakok, a betolakodókat elzavarják két-három táblán át, messze túl
a territórium határán.
De nézzük csak! Éppen most állt fel egy bak a lucernában, jó
ötszáz méternyi távolságra. Testre erős, zömök, nyaka vastag.
A messzelátó pedig alapos szemrevételezésnél hosszú ágú, nem
túlságosan magas agancsot mutat, de „sötét a füle köze”! Régi jó
tapasztalat, hogy azok a bakok, amelyek ezt mutatják, a valódi vastag agancsúak, a kapitálisak. Amelyeknél a vadászt az a bizonyos,
az életben csak ritkán adódó nagy meglepetés érheti – már ami
a trófea kiválóságát illeti. Ha azonban nézegetni kell az agancsszárak vastagságát, ha nem tudja bizonyosan, nem látja tisztán, hogy
elég vastag-e az agancs – akkor inkább ne lőjön, a szárak mindig
vékonyabbak a véltnél, és csak csalódás éri. Jobb is akkor, ha életben marad a bak, hacsak nem olyan öreg, mint az ország útja, még
javíthat agancsán a következő években.
dr. Studinka László
A szerző több mint harminc éve, 1977-ben megjelent „Minden nap
vadásznap” című könyvében szereplő írás ma sem tanulság nélküli,
tanácsait napjainkban is érdemes (lenne) megfogadni...
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Éretlenek

Az őzagancs tisztítása gyakran kéthetes eltéréssel kezdődik, az
egyik évben korábban, a másikban később. Fontos szerepe van a folyamatban az előző évi agancshullás időpontjának, a bak őszi és téli
kondíciójának, korának és még sorolhatnám. Tehát annak kezdetét
nem lehet befolyásolni, bármennyire is szeretnénk.
vezett vagy igényelt bakokat nem, vagy
csak nehezen lehet meglövetni. Tehát üzleti érdekből.
Lehet, hogy volt, és van olyan vadászterület, ahol ez is megtörtént vagy megtörténhet, a területek többségét viszont ez a
veszély nem fenyegeti. Aki a vadásztatás
mesterségét megtanulta, az a térdig érő
gabonában megbújó bakot is meg tudja
lövetni és lőni!
A korai vadászati idénykezdés ellen szól
továbbá a mezőgazdasági területek zavartsága is. A márciusi talaj-előkészítés, majd
az áprilisban folyó vetések miatt megzavart őzek vadászata nem könnyű feladat,
viszont amint befejeződik a napraforgó
és a kukorica vetése, az őzek megnyugszanak, a csapatok felbomlanak, a bakok elfoglalják nyugalmat és biztonságot
adó helyüket (territóriumukat) egy-egy
szélvédett árokparton, vagy a már takarást nyújtó gabonában, lucernában, ahol

a közeledő barkácsoló jármű láttára nem
menekülnek, a biztonság érzése eredményeképpen azt lőtávolságra bevárják.
Én magam egyáltalán nem tartom indokoltnak a korai, áprilisi vadászatot. Véleményem szerint éretlen agancsú bakot lőni
nem öröm, és nem is etikus. Ha rajtam
múlna, visszaállítanám a május elsejével
kezdődő vadászatot, ám mivel ez – sajnos
– nem tőlem függ, marad a reménykedés,
hogy a törvényalkotók is hasonlóképpen
vélekednek, és átgondolják e sokak által
hibásnak vélt, módosításra váró döntést.
(Európában nem egységes az idénykezdet
időpontja, van ahol április 15., máshol május 1., de például Szlovákiában idén május
15-én indul a vadászat.)

FARKAS DÉNES
tinka01@freemail.hu

Magyar VADÁSZLAP
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Az idei tavaszon is megfigyeltem az
agancstisztítás kezdetét és azt állapítottam meg, hogy az, mint általában az esetek többségében, március közepén kezdődött el. Március 22-én és 23-án végzett
megfigyeléseim során a Tolna megyei tengelici vadászterületen 42 látott őzbakból
4 bak agancsa volt tiszta, és további kettő
kezdte meg a tisztítást, de még lógott rajta a háncs. Március 25-én a tengelicivel
szomszédos faddi területen végeztünk
megfigyelést, ahol 41 bakból ugyancsak
négynek volt tiszta, illetve részben tisztított az agancsa. A félreérthetőség elkerülése miatt megjegyzem, hogy mindkét
esetben figyelmen kívül hagytuk a még
gidakorban lévő, első életévükben lévő
bakokat, mivel azok a náluk idősebbeknél
hetekkel később fejezik be a barka ledörzsölését. A két vadászterület bakjainak tíz
százaléka kezdte meg, vagy tisztította le
agancsát a megfigyelés napjáig. Nem érdektelen, hogy megjegyezzem, a letisztított agancsú bakok jó kondícióban lévő,
átlagosan 4-5 éves korúak voltak.
A tisztítás kezdete és befejezése között
általában 4-5 nap telik el, eközben az
agancsról lehullik a barka, illetve annak
foszlányai. Ezt követi az agancs fenése,
színesítése, érlelése. Téved, aki abban a
hitben van, hogy az agancs teljes szépségét, a gyöngyök és az ágvégek ragyogó
fehér színét, csiszoltságát, a szárak színét
a jelenlegi vadászati idény kezdetére, azaz
április 15-ére eléri! Az agancs csak a nyár
közepére, az üzekedés előtti hetekben válik igazán széppé. Az őzbaknak a párzás
idejére kell elkészíteni az agancsát, hiszen
annak csak a sutáért folytatott harcban
teljesedik be szerepe.
A jelenlegi vadászati idény kezdetén tehát még éretlenek az őzagancsok, sőt még
május elején is gyakori a koszorú feletti
szárrészre száradt barka vagy a véres szárú
„fejdísz”. Volt alkalmam áprilisban zsákmányolt véres és csontszínű agancsokat
bírálni. Sajnáltam az őzbakot és a vadászt
egyaránt, mert az ilyen agancs nem való
falra, még akkor sem, ha azt a bírálat után
különféle szerekkel beszínezik, barnítják.
Azt, hogy mégis április 15-én kezdődik
a bakvadászat idénye, a trófea értékére valamit is adó vadászok elítélik, etikátlannak tartják, ezért áprilisban nem is lőnek
őzbakot – hiába engedi meg a hatályos
jogszabály.
Az utóbbi években elsősorban azzal az
indokkal változtatták meg és vezették be
az idénykezdet április 15-ei időpontját,
hogy a május elejére szárba szökött repcében, gabonában elveszik az őz, nehezebb
vadásztatni, a (fizető) vendégekkel a ter-
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TUDOMÁNY

Otthon az élőhelyen
A nyílt, mezőgazdasági területeken élő őz viselkedésének megismerésére a gödöllői Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete 2001-től rádiótelemetriás vizsgálatokat folytat az Alföldön. A kutatások során az őzek által használt területek méretbeli jellemzőit, az évszakok és évek közötti eltéréseket,
valamint az otthonterületek növényzeti jellemzőinek és a növényzet különböző típusainak kedveltségét
vizsgáltuk.

A kísérletek a Hofi Géza Vadásztársaság területén történtek,
Tiszapüspöki és Törökszentmiklós határában. Ez a vadászterület
döntően mezőgazdasági művelésű területekből áll, amelyek jelentős részét továbbra is nagytáblás gazdálkodással hasznosítják.
A terület 6,5 százalékát borítja fás-erdős vegetáció, amely a Tiszát
övező ártéri galériaerdő mellett többségében szétszórt erdőfoltokat, fasorokat és fás-bokros foltokat jelent. A térség adottságainak
megfelelően apróvadas terület, kiemelkedő mezei nyúl és fácánállománnyal, intenzív ragadozó-gazdálkodással, amelyek mellett
a mennyiségileg és minőségileg is jó őzállomány képezi a gazdálkodás alapját.
Az elmúlt hat esztendőben 71 őzet fogtunk be, majd ezek közül
47 bakot és 24 sutát rádiós nyakörvvel megjelöltünk. A telemetriás
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adóval „felszerelt” őzeket a Vadvilág Megőrzési Intézetben már
több mint másfél évtizede használt rádiótelemetriás rendszer segítségével követtük nyomon. A nyakörvekre szerelt és csak rádiójelek sugárzására képes adók mellett 19 darab műholdas helymeghatározásra is képes GPS-adót is felhasználtunk. A rádiófrekvenciás
adók felhasználásával havonta 5-10, míg a GPS adók használatával
nagyjából 250-500 helymeghatározási pontot rögzítettünk.
A mérések adatainak számítógépes feldolgozása során az egyes
őzek mérési pontjaira vonatkozó adatokat (időpont, koordináták)
felvittük egy számítógépes adatbázisba. A mérési pontok így a
koordinátáik alapján digitális térképen ábrázolhatóvá váltak és
tetszőleges szempontok szerint – például évszakos kigyűjtéssel
– értékelhetőek lettek. Az egységes adatbázis-szerkezet lehetővé
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A telemetriás adóval „felszerelt” őzeket
a Vadvilág Megőrzési Intézetben már több
mint másfél évtizede használt
rádiótelemetriás rendszer segítségével
követtük nyomon
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tette az egyes egyedek adatainak közös adatbázisba való összevonását is.
Az európai őzet – a szakirodalom szerint – döntően a helyhez
kötődő életmód jellemzi, ezzel szemben a vizsgálat első évében
egy egyéves őzbak a jelölési helytől, illetve a téli tartózkodási helytől április elejéig mintegy 6 kilométerre távolodott el, miközben
a területen leginkább bolyongásnak nevezhető utat járt be. Két
további bak a jelölési helytől északra, illetve délre lévő tartózkodási helyére 8-10 kilométer megtételével jutott el. Ennek a három
őznek a viselkedése – a külföldi vizsgálatok eredményeivel öszszevetve – elsősorban a téli tartózkodás helyétől való elmozdulás
mértéke miatt volt különös. A szakirodalom az 1-3 kilométer alatti
eltávolodást tartja jellemzőnek, az annál nagyobb elmozdulás az
őznél kiugrónak mondható. Később, a többi jelölt őzet is figyelembe véve mégis megállapítható, hogy a nagyobb elmozdulás – mértékét és gyakoriságát tekintve – nem jellemző az alföldi, nagytáblás mezőgazdasági művelésű területeken élő őzekre. Sőt, főleg az
idősebb bakok esetében a területhez való erős kötődést lehetett
kimutatni, és még az otthonterülettől való időleges eltávolodás
is ritka. Úgy tűnik, a territóriumhoz való közelség a tél folyamán
is erősen befolyásolja a bakok dominanciaviszonyait. A kifejlett és
territoriális bakok tehát – helyzetük megőrzése érdekében – ősszel
és télen is nyári területük közelében tartózkodnak.
Az éves otthonterületek a bakok esetében nagyobbak, bár az
egyes egyedek között jelentős különbségek mutatkoztak. Az átlagos otthonterület a tavasz folyamán a bakoknál 147, nyáron pedig
51 hektár. Az éves és évszakos otthonterületek nagysága közötti
összefüggések vizsgálata alapján megállapítható, hogy az életkor függvényében mind a bakok, mind a suták éves és évszakos
otthonterületei csökkentek, azaz minél idősebb az egyed, annál
kisebb az otthonterülete. Azon őzek esetében, ahol 3 vagy 4 év
vizsgálati adatai is rendelkezésre állnak, az életkor előre haladásával egyértelműen megmutatkozott ez a tendencia.
A különböző vizsgálatok eredményeit összegezve egységessé
vált az a vélekedés, hogy az otthonterületek mérete elsősorban
a táplálékbőség függvénye, ám az életkorral való összefüggés is
nagy biztonsággal megállapítható.
Néhány egyed területhasználata szokatlan volt, vagy nem várt
sajátosságokat mutatott. Két őzbak otthonterülete a Tisza két oldalán helyezkedett el és ezek az őzek több-kevesebb rendszerességgel átúszták a folyót (egyikük néhány alkalommal a befagyott
folyón is átsétált).
Az őz területhasználatára vonatkozó adatok értékeléséhez az
otthonterületek növényzeti, felszínborítási jellemzőinek megismerésére is szükségünk volt. Az élőhely részletes térképének elkészítéséhez digitális légi felvételeket használtunk, s ez alapján a
vizsgálat szempontjából lényeges fasorok, bokrosok, gazos foltok,
csatornák és azok szegélyzónái is pontosan ábrázolhatóvá váltak.
Az így elkészített térképi adatbázist kiegészítettük az évente változó mezőgazdasági táblák határvonalaival és az egyes parcellákon
termesztett növénykultúrák típusaival, majd folyamatosan erre illesztettük rá a jelölt őzek helyzetének koordinátáit.
Az erdei élőhelyén szigorúan kis csoportokban élő őzet az ettől eltérő élőhelyi környezetben (nyílt, mezőgazdasági terület) a
mindenkori körülményekhez alkalmazkodó (opportunista) magatartása teszi sikeressé. A csoportképzésben éppen ezért jelentős
eltérések mutatkoztak, a nagyobb létszámú csapatok jellemzőbbek ezen az élőhelyen.
A vizsgálatok azt is egyértelműen megmutatták, hogy az őz viselkedésbeli alkalmazkodó képessége a baknál korlátozott, mivel a
territóriumok kijelöléséhez és fenntartásához szükségük van a természetes vagy mesterséges határokként szóba jöhető képződményekre (utak, erdőszélek, fasorok, vízfolyások). Ennek hátterében az
áll, hogy a territorialitás nem mint táplálék- vagy más forrásokat védelmező magatartás, hanem mint szaporodási stratégia alakult ki.

Magyar VADÁSZLAP

TUDOMÁNY
Az őzbakok a territóriumok határait aktívan védik, de ha nincsenek
jól azonosítható határok, akkor a dominanciájukat sem képesek
kifejezni és ezért a territóriumokat sem képesek fenntartani. Ez
a rendszer alacsony sűrűségű, erdei környezetben élő őzállományokban alakult
Összefoglalás
ki, amely ma a nyílt területeken élő, nagy
sűrűségű állományokban alkalmazkodási
1. A nyílt, mezőgazdasági területen élő őzek számára az alkorlátot jelent.
kalmazkodás egyik korlátja a téli táplálékok nem megfeleAz őzek által használt területeket szinlő eloszlása és mennyisége. Ebből a szempontból azonban
tén befolyásolják a növényzet összetéteelőnyös a nagy létszámú csoportok képzése, amely a nyílt
lével kapcsolatos sajátosságok, mivel a
terület jobb látási feltételeinek és a nagyobb egyedsűrűségnövényzet egyszerre érinti a terület minek köszönhetően kialakuló jelenség. Magának a csoportnőségét táplálkozási és a rejtekhelyként
képzésnek pozitív következménye a táplálékok sikeresebb
való használat szempontjából is. A 3 és 4
megtalálása és a nagyobb biztonság lehet.
éven keresztül követett őzekre vonatko2. A másik, jelentős tényező a szükséges növényzettípusok
zóan éppen ezért megvizsgáltuk, hogy
mennyiségi hiánya és azok nem megfelelő térbeli eloszaz egyes években a mozgáskörzeteiken
lása. Ez főleg a bakokat érinti, mivel nyári territóriumaik
belül a különböző vegetációtípusok mikijelöléséhez és több éven keresztüli megőrzéséhez erdős,
lyen arányokban fordultak elő.
fás, bokros vagy más vonalas jellegű (vízfolyások, utak,
A jó búvóhelyként szolgáló növénycsatornák) természetes és mesterséges „tereptárgyakat”
zettípusok közül az erdőfoltok és a faigényelnek.
csoportok használata jellemző, két bak
és egy suta területhasználatában magas
3. A territoriális rendszer az őz viselkedésének rugalmatlan
a ligetes erdők és az erdőfoltok, fasorok
eleme, amely a megfelelő feltételek hiányában az állomány
aránya is. A vizsgált őzek területhasználabizonytalanságát okozhatja. A territoriális rendszerben a
ti adatai alapján egy adott mezőgazdasákialakítható „birtokok” száma határozza meg az úgynegi vegetációtípushoz való kötődést nem
vezett „szociális eltartó-képességet”. Az állománysűrűség
lehet kimutatni. Feltételezhető, hogy az
növekedése a territóriumok méretének csökkenésével biegyes őzek az év folyamán az otthonterüzonyos mértékig ellensúlyozható.
letként szolgáló rész adottságait (váloga4. A nyílt, mezőgazdasági területeken az őzek számára az
tás nélkül) használják ki. A mezőgazdasáélőhely fejlesztése ne csupán a táplálékforrások növelését
gi táblákon élő őzek otthonterületeiben
jelentse, hanem a territóriumok határaiként is használható
mennyiségét és arányát tekintve a tervegetációtípusok létesítését is. Ezek tartós hatású beavatmesztett növények dominálnak, melyek
kozásokkal, mint például fasorok, szegélyek, csenderesek
a vetésszerkezetnek megfelelően évrőltelepítésével biztosíthatók.
évre jelentősen változhatnak, ám az őzek
ezt elfogadják és ahhoz alkalmazkodva
próbálják hasznosítani.
Ha az őzek területválasztásában van valamilyen következetes,
évszakokon és éveken átnyúló közös elem, akkor az a biztonságot
nyújtó, elsősorban nyugodt búvóhelyet biztosító vegetációk választása. Ebből a szempontból a tiszapüspöki területen a ligetes
erdők (ártér), fás foltok, facsoportok, gazos sávval szegélyezett
csatornák és dűlőutak állnak rendelkezésre. A mezőgazdasági kultúrák közül a napraforgó és a kukorica látszik ilyennek.
A területen tapasztalt rágáskár alapján feltételezhető, hogy a
fejlődésben lévő napraforgó fiatal szára az őzeknek vízforrásként
(szöveti víz) szolgál vagy egyéb, a kedveltséget növelő tulajdonságai vannak (például íz-anyagok, esetleg az őzeket zavaró legyek,
böglyök kisebb elfordulása).
A preferencia-indexek segítségével megállapítható, hogy azoknál a jelölt őzbakoknál, amelyeknél az élőhelyen fás jellegű vagy
erdős vegetáció volt, az esetek nagy részében ez jelentette a legkedveltebb otthonterületet. Miután a suták nem territoriálisak,
ezért a fás vagy a vonalas jellegű tereptényezőkhöz nem kell kötődniük, területhasználatuk rugalmasabb lehet. Ezt látszik igazolni
a többféle és gyakran preferált élőhelytípus, mint a napraforgó, a
kukorica, a lucerna és a búza. Utóbbiakat a suták leginkább a táplálkozás szempontjából választhatják otthonterületnek. Említésre
érdemes még, hogy a vegyes, kisparcellákból álló részeket az őzek
ivartól függetlenül elkerülik, ami összefügghet azzal, hogy ezeken
gyakori a zavarás.
Csányi Sándor, Lehoczki Róbert, Bleier Norbert,
Sonkoly Krisztina, Schally Gergely
SzIE Vadvilág Megőrzési Intézet, Gödöllő
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Kétmillió euró!

Közönséges erdőirtás vagy természetvédelmi beavatkozás? Szakmai érvekkel alátámasztott kezdeményezés vagy érzelmi alapokon
nyugvó „hadjárat”? Pénzügyi manipuláció vagy tudatos cselekvési
program? Megannyi kérdés – válasz nélkül. Bár, az alábbiak tükrében
– gondolom – mindenkiben kialakul majd egyfajta vélemény. Én mindenesetre – egyelőre ugyan nem ülepedtek le bennem a látottak és
hallottak – szeretném bemutatni, hogy mi a tényállás.
Nem állítom, hogy sikerül érzelemmentesen, a bennem kavargó indulatoktól való túlfűtöttség nélkül bemutatni egy olyan „természetvédelmi” programot, amelynek a költségvetése kétmillió euró, s
amelynek a látható eredménye egyelőre csupán a brutális természetkárosításban nyilvánul meg.

folytatás

 FOTÓK: Somfalvi Ervin

Vele együtt indulunk a terület bejárására. A terepjáró lehúzott ablakain a földillatú
erdei levegő helyett csak a port hozza be a
tavaszi szél.
- Ezekben az erdőkben a jégkorszak óta
nem volt ilyen károkozás – mondja dühösen, majd kissé higgadtabban folytatja:
- A korábbi, minőségi erdőállományt a
föld színével tették egyenlővé, az eszeveszett fairtás következményeivel – a fokozódó szélkárokkal, a vadászható és védett
fajok életterének beszűkülésével, a tovább
csökkenő talajvízzel, valamint a futóhomok
megkötésének hiányával – azonban senki
sem számolt. Ráadásul a megbontott állományoknál már érződik a beavatkozás „jótékony” hatása, a szabadon száguldó szél
jó néhány egészséges, 50-60 éves tölgyet
kidöntött, s ez a folyamat nem fog megállni
egy-két öreg fánál.
Az egykori nyiladék nyomvonalát jobbról
és balról mindössze a szürke homokból kitüremkedő akáccsonkok sejtetik.
- 40 év alatt 3 métert ereszkedett a talajvíz
szintje, s most már 5 méter mélyen található. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a
tarvágást követően elvégzett mélyforgatással még jobban kiszárították a termőtalajt,
ráadásul a gyökérszaggatással pont az akác
A szélfogóként is működő akácerdő nélküli viharkárokkal senki sem számolt
sarjadását segítik elő. A fák már régóta a veSzívszorító és fájdalmas érzés kerített hatalmába, ahogy kiszáll- getációs időben lehulló csapadékból élnek, de ha szárazság van, a
tunk a terepjáróból. Körös-körül élettelen tuskók meredeztek 60-70 éves tölgyfák is kipusztulnak. A jó makkterméses éveket kövemintegy mementóként az ég felé. Ameddig a szem ellát, tarra vág- tően a magoncok szőnyegszerűen borítják a talajt, de amint érkezik
va az egész erdő. Puszta föld, itt-ott még füstölgő hamuval. Mintha egy aszályosabb időszak, ki is száradnak. Rágás nem látható rajtuk,
egyenest a Holdra csöppentem volna, az életnek parányi jelét sem tehát nem a természetvédők által bűnbaknak és első számú közellenségnek kikiáltott vad a felelős mindezért.
lehetett felfedezni…
Kiszállunk. A szűrt napsütésben frissen kérgezett kerítésoszloA szomszédos tagban szomorúan suttogtak a halálraítéltek. A teljesen egészséges, 20-25 éves fenyőerdő ma még friss gyantaillatot pok határolják a „vadkizárásos” területeket. Az egykori, letarolt ersóhajt. De meddig? Hamarosan az ő törzsükbe is beleharap a motor- dőt acélszürke dróthálókból készült kerítések szegélyezik.
- A közbeszerzési dokumentáció olyan paraméterekkel rendelfűrész, s tompa puffanással rádőlnek a földre, amely évtizedek óta
kező kerítést írt elő, ami nem felel meg a hazai szabványnak, itthon
táplálta őket. Végeznek velük – a természetvédelem jegyében.
Nagykőrös térségében módszeresen irtják az erdőt. Kétmillió nem is gyártják, Új-Zélandról kellett behozni jóval drágábban az
euróért… A munkát könyörtelenül szigorú és szúrós tekintetű, itthon kaphatóknál… – árad tovább a panasz az erdész szájából.
Én a döbbenettől szóhoz sem jutok, ám ez kísérőm mellett
valami egészen másra felesküdött természetvédelmi őrök, a Duna-Ipoly Nemzeti Park alkalmazottai ellenőrzik – hivatalból. Nincs amúgy is lehetetlen volna, szinte szünet nélkül kesereg tovább:
- Tavaly december 31-én lejárt a fakitermelési engedély, ennek
kegyelem…
Az invazívnak minősített fajok eltüntetése egy éve tart. A tervek ellenére továbbra is sikítottak a motorfűrészek. Többszöri kérészerint a helyére őshonos fafajok (60-40 százalékos elegyarányban sünk dacára márciusban kivágatták messze a környék legszebb
hazai nyarak és kocsányos tölgyek) kerülnek. Igen ám, de ebben az és legöregebb akácfáját, amely majd száz évével igazi dísze volt
egészben – különösen a jelenlegi állapotokat tapasztalva – valami az erdőnek. Feljelentést tettünk – várjuk az eredményt. Másutt a
bűzlik… Kísérleti terület ugyanis nem volt, egyből nekiláttak több vágásérettségi kornál jóval fiatalabb állományokat tüntettek el,
száz hektáron „legyalulni” az erdőt, s a helyére – még a futóho- pedig mindenki tiltakozott, de kicsik voltunk hozzá. A kárpótlás
mokra is – csemetét ültettek, csakhogy az élőhelyi feltételek ma hét erdőtulajdonost érintett, nekik hektáronként 700 ezer forintot
fizettek, valamint a kitermelt fát is megkapták – ajándékba…
már nem megfelelőek az említett fajok számára…
Egy éles kanyar után hirtelen kiugrik az autóból, s két kezét szétA Magyar VADÁSZLAP 2008 szeptemberi számában már foglalkoztunk az üggyel, igaz, akkor csupán egy „agyrémnek” minősített tárva magyarázza a „pipáló” zsarátnokok, valamint a lángvörösen
internetes játék kapcsán. Ha valaki nem emlékezne rá: a magasle- rikító tuskók történetét:
- A DINPI a közbeszerzési eljárás kiírásában gallyégetést rendelt
seket kellett dózerrel lerombolni, bekeríteni az erdőt, és mindent
kiirtani, ami a „természetvédők” szerint nem kívánatos (állatot és el, sőt előírták a sarjadásgátló vegyszerek használatát is. Több heknövényt egyaránt). Az ártatlannak egyáltalán nem nevezhető já- toliter kemikáliát juttattak ki a „védendő” területre.
- Az erdő számomra kizárólag vaddal együtt képzelhető el, de
tékból azóta valóság lett.
Farkas Ferenc 1981 óta erdész az érintett területen. Ráadásul va- nemcsak a vadászható, hanem a védett fajoknak sincs már búvódászik is. Őt – mint az erdő szakavatott ismerőjét és gondozóját és szaporodási helye. Mi marad az unokáinknak? Milyen erdőt fog– meg sem kérdezték semmiről. A vadászokkal pedig egyenesen nak ők látni? – A sok vihart megélt erdésznek elcsuklik a hangja, de
erőt vesz magán…
szóba sem álltak…
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AKTUÁLIS
- A vadkizárásos kísérlet miatt az érintett területen kívüli erdő- az „élményektől” kábán hazafelé veszem az irányt, fejemben azontelepítéseket a vad nyilván intenzívebben fogja károsítani, így ban érdekes gondolatok cikáznak…
Kétmillió euró (mintegy 600 millió forint) nagyon sok pénz.
azokat is be kell majd keríteni, ezáltal növekedik a mezőgazdasági
vadkár, mivel a vad az erdőn kívülre szorul. Nem beszélve arról, Ekkora összegtől senki sem szeretne elesni, s minél kevesebben
hogy a vonulási útvonalak elzárásával és az élőhely beszűkülésé- osztoznak rajta, annál jobb. Ha valóban az lett volna a pályázat célvel a lelövési terveket is módosítani kell, ami hosszú távon bizony ja, hogy a pusztai tölgyesek eredeti állapotát visszaállítsák, akkor
jelentős kárt okozhat a vadászatra jogosultaknak. A „programba minden bizonnyal kikérték volna az erdészek és vadászok vélemévont”, bekerített területrészekről egyébként minden vadgazdálko- nyét is, törekedve egy kompromisszumos megoldásra. Nem tetdási berendezést kötelező eltávolítani, lesestől, etetőstől, az itató- ték, ezért – hangsúlyozom, ez csupán a magánvéleményem – nem
helyeket pedig, ahol a védett fajok is vízhez jutottak a szárazság- a természetes (őshonos) növénytársulás létrehozása volt az elsődleges cél, hanem az 1 863 236 euró megkaparintása. Lehet, hogy
ban, be kellett temetni…
Ahogyan azt már a védett fajok által okozott vadkárok esetében rosszindulatú feltételezés, de a belém bújt kisördög ezt sugallja…
Ideológiák jönnek, irányzatok – és súlyos milliók – mennek, a
megszokhattuk, kárpótlás gyanánt – gondolom én – nyilván ez
esetben is mindössze vállvonogatásra hajlandóak a „természet elhi- természet viszont erről nem hajlandó tudomást venni: ha alacsovatott védelmezői”. A két érintett vadászatra jogosult, a Csókáserdei nyan „tanyázik” a talajvíz, akkor nem lesz tölgy- és nem lesz nyárerdő sem. Sőt, ha így folytatják, itt egyáltalán semmilyen erdő nem
és a Csemői vadásztársaság tehát kénytelen „lenyelni a békát”…
- A „természetvédők” azt állítják, túl sok a vad. Ők nem a talajvíz- lesz. Kétlem, hogy senki sem számolt előre a mértéktelen pusztítás
szint leereszkedését okolják, szerintük a „túlszaporodott” vadállo- következményeivel, vagy talán inkább nem akart róla tudomást
mány, főleg a „nem őshonos” dám akadályozza a tölgymagoncok venni, hiszen a pénz elnyerése fontosabb volt mindennél...
Csak remélni lehet, hogy a brutális beavatkozás meghozza a gyüfelcseperedését – mondja csak úgy magának Farkas Ferenc.
Nem értem! Több tucatnyi kilométert autókáztunk a tarra vágott, mölcsét, s egyszer majd a vad is visszatérhet oda, ahová való: az ersivár területen, és a megmaradt erdőrészekben, ám nem láttunk dőbe. Az erdőbe, ahol biztonságban érzi magát, ahol tud táplálkozegyetlen egy őshonos (!) dámot sem. Merthogy a dám – tudomá- ni és szaporodni, ahol az utódait felnevelheti, gazdagítva ezzel az
nyosan bizonyított módon – őshonos. A „zöldek” persze minden erdei életközösséget. Mert szerintem, szerintünk a vad az erdő „tarbizonnyal nem olvassák a Magyar VADÁSZLAP-ot, ahol dr. Kordos tozéka”, annak szerves része, még akkor is, ha egyes ökológiai szemLászló 2006-ban fosszilis leletek vizsgálatára alapozva leírta, hogy léletű, világmegváltó zöldszervezetek a pokolba kívánják mindet.
Úgy gondolom, ami a progMagyarországon 100-110 ezer évvel ezelőtt egészen biztosan élt
dám, a nevezetes vértesszőlősi előember-telepen egy jellegzetes ramból eddig megvalósult,
agancstöredéke és két foga is előkerült. Az elmúlt évek természet- nem más, mint nyereségvédelminek kikiáltott kampányakcióinak tükrében azonban nincs vágyból elkövetett erdőgyilWALLENDUMS PÉTER
mit csodálkozni azon, hogy a szakmai alapokra helyezett, komoly kosság. Bűncselekmény – álwpeter@vadaszlap.hu
tanulmányokra épülő munkát általában felülírják az érzelmek – és lami támogatással…
az anyagi érdekeltség.
Különleges pikantériája az ügynek, hogy
Ilyen lett a természetvédők által „kezelésbe vett” terület…
Farkas Ferenccel a Kecskeméti Városi Te– mutatja Farkas Ferenc
levízió egyik újságírója is beszélgetett,
a 15 éves akácerdő helyén
ám miután adásba került a riportfilm, már
éktelenkedő sivár
másnap jelentkezett a szerkesztőségben
futóhomokot
a „zöldprojekt” vezetője, s hazugságnak
minősítette a huszonhét éves gyakorlattal
rendelkező erdész által elmondottakat, ingerülten követelve helyreigazítást a műsor
készítőitől.
Közben visszakanyarodunk az erdészházhoz, halkan elköszönünk egymástól, s
„A Pusztai Tölgyesek LIFE program teljes költségvetése 1 863 236
euró, melynek 75 százaléka uniós támogatásból származik, a fennmaradó része pedig a partnerek (Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország, Nagykőrös Város Önkormányzata)
önrészéből, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
társfinanszírozásából áll össze. A cél az Alföld egyik utolsó, Nagykőrös mellett található pusztai tölgyesének a megóvása, az eredeti
állapot nagyobb területen való visszaállítása. Tavaly szeptembertől
kezdődően 325 hektáron indult meg az invazív fafajok eltávolítása,
majd nagyobb foltjaik helyén őshonos fafajok ültetése. Az őszi fakitermelés elsősorban az akác és az erdei fenyő ültetvényeit, és a
tölgyesekbe behatolt akác, kései meggy, zöld juhar, nyugati ostorfa, amerikai kőris és lepényfa elszórt egyedeit érintette. December
17-én a DINPI vezetői aláírták az érintett területek tulajdonosaival
és erdőgazdálkodóival azt a 90 évre szóló szerződést, mely biztosítja az értékes, veszélyeztetett élőhely hosszú távú megőrzését.”
(www.pusztaitolgyesek.hu)
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RETRO

Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtt
megjelent írásaiból szemezgetünk, amelyek aktualitásukkal, különlegességükkel, mondanivalójukkal talán még ma is érdekesek lehetnek.

Mínusz pontos vadászok
Kérésünkre a megyei vadászati felügyelők összegyűjtötték az
1998. évi vadgazdálkodási és vadvédelmi bírságok kiszabásának
leggyakoribb okait. A legnagyobb összegű bírságot Veszprémben,
Baranyában és Tolnában szabták ki, a legkisebbet Pest, Nógrád,
valamint Csongrád megyében. A „legáltalánosabb vétség” a szakszerűtlen elejtés, a trófeabírálati kötelezettség elmulasztása vagy
a késedelmes trófeabemutatás, a jogosulatlan vadászat és az azonosító jel nélküli vadszállítás volt. A vadászati felügyelők felhívták
a figyelmet arra, hogy az elkövetett szabálytalanságok nagy része
az előírások nem megfelelő ismeretéből adódik, ezért az eljárások
számának csökkentése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a
tájékoztatásra.

Szakma – kamarai elutasítással
A Vadászati Kulturális Egyesület több évig azzal támogatta a hivatásos vadászokat, hogy részükre ingyenesen juttatta el a Magyar
VADÁSZLAP-ot. 1999-ben ehhez az ingyenes laphoz egy szakmaitudományos mellékletet is tervezett kiadni (2005-ig a VKE volt a
VADÁSZLAP kiadója), amelynek támogatásához pályázatot nyújtott be. Az Országos Magyar Vadászkamara elnöke válaszában
erkölcsi támogatását fejezte ki, de hivatkozva a kamara szűkös
anyagi forrásaira, a támogatási kérelmet elutasította. Ugyanakkor
reményét fejezte ki, hogy a támogatás megtagadása nem fogja
befolyásolni a kamara megítélését a VADÁSZLAP-ban.

Természetvédelemtől a kultúráig
Civil vadászati szervezeteink minden adandó alkalommal próbálják tudatosítani a társadalom többségi, nem vadászó részében a
vadászat létjogosultságát és értékeit. 15 évvel ezelőtt, a VKE által szervezett Országos Vadásznap mottója a következőképpen
hangzott: „A vadászat nem cél, hanem eszköz a föld értékeinek
megőrzésében”. A programokkal, előadásokkal akkor elsősorban
ezt próbálták igazolni a szervezők. Másfél évtized múltán – szintén
a VKE szervezésében – a fővárosi Vajdahunyadvárban, június 13-án
megtartandó Vadászati Kultúra Napjának ismét van jelmondata:
„A kultúra a vadászatban gyökerezik.”

FeHoVa először…
15 éve, az azóta leégett Budapest Sportcsarnokban indult útjára,
s azóta már nemzetközi jelentőségű eseménnyé nőtte ki magát.
A legelső vásár látogatói megtekinthették az Autoker által „feltuningolt”, krómozott-nikkelezett, extraszéles gumikkal és csörlővel felszerelt parancsnoki UAZ-t, a „Kiállítás legszebb standja”
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címet elnyert,
antik fegyvereket és páncélokatt
készítő Espada cég
ég
standját, és a Kanadánadában élő, magyar származású fegyvermester, Joseph
J
h SSzecseii
duplagolyós puskáját. Nagy népszerűségnek örvendett
a VKE, a Magyar VADÁSZLAP, az OMVV és a Hubertus vadászati magazin közös standja a puskaszelvények kihúzásakor, ahol
egy Mauser golyós és egy sörétes vadászfegyver talált gazdára.

Vizsgaláz
Dr. Heltay István vezetésével szakemberek egy csoportja 1994-ben
dolgozta ki az állami vadászvizsga tananyagát, valamint a vizsga
rendjét a Földművelési Minisztérium megbízásából. A javaslatokat
azóta bevezették, napjainkra azonban ismét átdolgozásra szorulnának az akkoriban újdonságnak számító, mostanra kissé elavult
előírások…

Kis lépés…
Az Országgyűlés 1994. évi IX. törvényével módosította a Büntető
Törvénykönyvet, ezzel lehetővé tette az orvvadászat elleni hatékonyabb fellépést. A változás pontosította a lőszerrel vagy fegyverrel
való visszaélés fogalmát is, ennek értelmében lőszer vagy lőfegyver
engedély nélküli készítése, tartása, forgalomba hozása öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Dr. Kerényi Mihály szakértő
üdvözölte a lépést, de felhívta a figyelmet arra, hogy az orvvadászat
megfékezésében az igazi előrelépés az lenne, ha a bűnelkövetés
eszközei (lőfegyver, gépkocsi) elkobozhatóak lennének.

Aggódás a jövőért
1994 májusában sajnálatos módon arról kellett beszámolnunk,
hogy több megyében is romlott a vadásztársaságok helyzete. A
kiadások növekedése és a bevételek csökkenése miatt sok társaságnál már a szövetségi tagdíj befizetése is gondot jelent. Még
Somogyban, az ország egyik legjobb nagyvadas megyéjében is
csupán a társaságok egynegyede volt nyereséges. A bevételek
csökkenésében szerepet játszik a gímszarvas-állomány
drasztikus csökkentése, és a
MOLNÁR ZSUZSA
golyóérett, kapitális bikák himolnarzs@vadaszlap.hu
ánya.

Magyar VADÁSZLAP
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142 célzott lövés
Az első riportom, az első megmérettetésem, az első témám a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségének berkein belül. Nehéz feladat, mélyvíz… Huszonnégy évesen,
a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán szerzett vadgazda-mérnöki diplomával a zsebemben egy szerencsés
véletlennek köszönhetem, hogy próbaidős gyakornokként állást kaptam az újságnál. „Erről te fogod megírni
a riportot, Kisfiam!” – jelentette ki Csekő Sándor, miután elfogadta Kanizsay Gábor felkérését arra a házi
lövészversenyre, amelynek az elsődleges célja volt kideríteni, azaz bebizonyítani azt, amit eddig is sejtettünk: rögzített pozícióból lehet a legpontosabb lövést
leadni. A meghívásnak örömmel tettünk eleget, s bár
én magam csak írnok voltam, próbalövést sem tettem –
az igazi „főpróba” talán mégis az enyém volt…

folytatás
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ta. Persze, az egész nem verseny volt, jelen
esetben nem az eredmény számított, nem is
ez volt a legfontosabb. Ennek ellenére mindenki kíváncsian várta, hogy Kanizsay Gábor
mit ajánl fel nyereményként a végén,
ő ugyanis viccesen
Fonyódra, a Hunnia
60 méter 180 méter
csak annyit árult el
Vadgazdálko dási
Szabad kéz
6,66
2,40
előre, hogy „az első
Kft. központjába, a
Asztal
9,22
3,40
díj rugalmas, attól
házigazda – ebéd1-es bot
7,22
2,60
függ, ki nyeri…”.
idő lévén – a terített
2-es bot
8,30
3,30
Az eligazítás után
asztalhoz invitálta
Mónus-bot
8,30
3,70
mindenki sorszáa vidám társaságot.
Váll
8,40
3,00
mot húzott. Ettől
A főszervező – miMotorháztető
7,90
5,20
kezdve komolyabbelőtt
mélyebben
Plató
8,40
5,20
ra fordult a helyzet,
belemerültünk volbár az éppen „pihena a szakmai beszélgetésbe – az órájára pillantva indulást nő versenyzők” a háttérben folyamatosan
anekdotáztak és ugratták egymást.
„parancsolt”…
A „lőtér” helyszíne, a Somogy megyei
Osztopán település melletti tavak festői kör- Közel sem biztos
nyezete ideális körülményeket biztosított a
tesztlövészethez. Igaz, a tapasztalt fegyver- „Gyenge hatvanas”, „Nekem simán megy!”,
forgatók közül nem mindenki volt kellőkép- „Innen a vak is beletalál!” – ilyen és hasonpen előrelátó, akadtak, akik félcipőjükben ló kijelentéseket lehetett hallani, amikor az
egész délután a sarat dagasztották, a csiz- első lövések eldördültek. Az eredmények
májuk meg otthon a ház melegét élvezte...
viszont önmagukért beszéltek, szabad kézA kilenc résztvevőnek nyolc különböző ből ugyanis egyetlen tízpontos találat sem
helyzetből (szabad kézből, asztalra feltá- született…
masztva, egylábú-, szétnyitható kétlábú-,
A résztvevők kivétel nélkül rutinos vaés két irányba nyitható duplavillás – Mónus dászok, így számukra egyik „lőhelyzet”
féle – lőbotról, vállról, motorháztetőről, va- sem volt ismeretlen. A legjobb körátlagot
lamint platóról, a vezetőfülke tetejére feltá- az asztalon feltámasztott puskával érték
masztva, és két távolságból (60 és 180 mé- el. A képzeletbeli dobogó második fokára
terről) kellett a puskájához, távcsövéhez – s a hatvanméteres lövéseknél a magasles
természetesen a pillanatnyi lőkészségéhez helyzetét is imitáló, platóról való célzás ke– mérten a legjobb eredményt elérni. Hogy rült. Ami meglepő volt, hogy a sokak által
életszerű legyen, a véletlen, korai belenyúlá- veszélyesnek tartott, s e miatt elítélt pozísok, túlhúzások is érvényes lövésnek számí- ció, a vállról való lövés a harmadik legjobb
tottak. A hitelesség kedvéért hozzáteszem, találati arányt adta. Pedig, azon túl, hogy a
hogy nem mindenki a saját megszokott kísérő akár maradandó halláskárosodást is
töltényével lőtt, mivel Kasza Jánosnak, a szenvedhet – itt minden „áldozaton” volt
Seeland vadászáruház tulajdonosának és fülvédő – ennél a formánál számtalan bia Blaser Magyarország Kft. jóvoltából ki le- zonytalansági tényezővel kell számolni.
hetett próbálni a Blaser töltényeket is. Ez az Gondoljunk csak például a testmagasságeredményt némiképpen módosította, de a ból eredő problémákra, vagy arra, hogy
tendenciákat egyáltalán nem befolyásol- a kísérő ilyenkor képtelen a találatjelzést

 FOTÓK: Polster Gabriella

Március 31-én, a reggeli indulásnál már
sejteni lehetett, hogy nem ez lesz a tavasz
legszebb és legmelegebb napja. Az első
meglepetés akkor ért bennünket, amikor
kisebb
„karaváAz elért körátlagok
nunk”
begördült

A kevésbé stabil egyes lőbotnál...

304

...a kettes lőbot bizosabb támaszték

keresőtávcsővel pontosan megfigyelni. A
rövid táv „standjainak” elhagyása után többen „rácsettintették” üres fegyverüket a tavakról fel-felröppenő kacsákra, okot adva
ezáltal a további epés „beszólásokra”.
A tesztlövészet tempója lassúbbnak bizonyult a tervezettnél, emiatt sajnos ki kellett hagyni az őzbakvadászatnál átlagosnak
mondható 120 méteres távolságot.

„Őzes” távolság
Az Alföldön nem ritkán „messzire kell nyúlni”, így a következő célpont, a 180 méterre
felállított céltábla a gyakorlatban is előforduló lőtávolságot jelentette, annak ellenére,
hogy szinte mindenki azt állította, nem szívesen emelne puskát ilyen távoli álló vadra.
Kasza János fanyar humorral meg is jegyezte:
„nekem már az is elég, ha a lőlapot szabadkézből eltalálom, hisz csak vadász vagyok,
nem sportlövő”. Kíváncsian vártuk, hogy a
nagy kaliberek a nagy távcsővel mire képesek ilyen távolságról. A lövéseknek körülbe-

A leggyengébb eredményt hozó pozíció
lül 20 százaléka (14 lövés) még az 58 centiméter hosszú ás 52 centi széles kartonlapot
sem piszkálta meg. Kétszáz lépésről még a
távcsőben sem egyszerű megtalálni az alig
arasznyi fekete találati mezőt, a mindössze
50 milliméter átmérőjű abszolút tízes körbe
beletrafálni pedig szinte lehetetlen feladat
volt. Néhány biztos kezű, tapasztalt lövőnek
azonban ez mégis sikerült… Ilyenkor, egyegy „telitalálat” után hangos ováció tört ki,
bár egyesek nem mulasztották el felhívni a
figyelmet a vak tyúkról meg a szemről ismeretes közmondásra. A legjobb eredményt
a második fordulóban – 7 körös átlaggal –
Kanizsay Gábor érte el 6x50 R kaliberű, billenő csövű puskájával. A nyolc különböző
helyzet közül holtversenyben a platóról és
a motorháztetőről leadott lövések bizonyultak a legjobbnak, utána a gyakorlatban csak
kevesek által használt, ám az eredmények
tükrében figyelemre méltó találati arányt
mutató Mónus-bot következett.

Magyar VADÁSZLAP
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Bizonyíték
Azon kívül, hogy a vadászok és a vadászkísérők számára hasznos információkat gyűjtöttünk azzal, hogy megvizsgáltuk a különféle pozíciókból leadott lövések pontossági
mutatóit, arra is kíváncsiak voltunk – habár
a célunk nem ez volt –, hogy a távcsövek
és a kaliberek összehasonlításával levonható-e valamiféle következtetés. Őszintén
szólva nem hittem volna, hogy a nagy kaliberű puskákra szerelt nagy nagyítású távcsövek nem érnek el olyan jó eredményt
– akármelyik távolságot nézzük is – mint a
.222, a .243 vagy a 6x50 R kaliberű, közepes
célzó optikával rendelkező „őzes” puskák.
Feltételezhetően ez annak köszönhető,
hogy nagy nagyításban közelebbinek tűnik Feltámasztott puskával és rögzített helyzetből szinte mindenki célba talált
a „célpont”, így sokkal „kéz-érzékenyebb” a
puska, és lényegesen nehezebb korrigálni, tásaink szerint rókára legalább a kilencest ték nélkül vadra lőni, azaz minden kísérőugyanis a finom mozdulatok akár arasznyi vagy tízest, míg gímszarvasra a célfeketét nek „kötelező” lenne állítható célzóbotot
kilengéseket is jelenthetnek. Sokkal bizto- kellett volna ahhoz eltalálni, hogy a vad vinni magával, ellenkező esetben gyakori
sabban lehet lövést tenni az elejtendő vad- tűzbe rogyjon. Ehhez képest a rövidebb hibázással és sebzéssel számolhatunk.
Összesítve a két távolságot és a nyolc célra, ha méretéhez megfelelő kalibert, cél- lőtávolságról, szabadkézből csak ketten
marasztalták volna zási pozíciót, a legjobban Barkóczi István, a
távcsövet, valamint
Százalékos találati arányok
helyben a rókát, és SEFAG Zrt. vezérigazgatója teljesített, .243lőszert használunk,
Találati felület
Lőtávolság
hatan hoztak volna as kaliberű puskájával. Jutalma – Kanizsay
tehát bátran ajánl60 méter 180 méter
terítékre nagyva- Gábor jóvoltából – egy őzbakvadászatra
ható bakvadászatRóka (6 cm)
48 %
8%
dat, 180 méterről szóló meghívás lett. Persze nem csak ő, hara a kisebb kaliber,
Őz (10 cm)
50 %
9%
pedig – ugyancsak nem mindenki nyert, hiszen ha megfogadja
könnyű távcsővel,
Muflon, dám
szabadkézből – ezt a tapasztaltakat, a legnagyobb nyeremény
gyors és lapos röp(15 cm)
52 %
11 %
kizárólag egy ver- számára egy-egy sikeres lövés lesz.
pályájú tölténnyel.
Gím, vaddisznó
Reméljük, sok vadász és kísérő szem előtt
senyzőnek sikerült
Többségében azt
(20cm)
86 %
25 %
teljesítenie. Ezzel fogja tartani a „142 célzott lövés” mérlegét,
tapasztaltuk – ami
szemben a Mónus- és jó célzóbottal, lehetőleg a lövő vadászvárható is volt –
botról a résztvevők nak fix támasztékot keresve, minden féle
hogy feltámasztott
puskával, rögzített helyzetből nagyobb mindegyike meglőtte volna akár a hatvan szempontból felkészülve várja az idényt!
találati pontosságot lehet elérni, míg a leg- méterre keresztben álló őzet is, és a célzást
rosszabb eredmények szabadkézből és az segítő eszközzel a többségnek a nagyobb
egylábú lőbottal születtek. Ha az egyes, go- távolság sem jelentett gondot.
FARKAS BERTRAM
A fentiek alapján bátran ki merem jelentelyós puskával elejthető vadfajok átlagos lafarkasb@vadaszlap.hu
pockaméreteit nézzük, akkor durva számí- ni, hogy 180 méterről nem szabad támasz-

Mónus-bot
A 2007-es idényben a SEFAG Zrt. Szántódi Erdészetének karádi vadászkerületében az egyéni vadászatok során 106 nagyvadból 92 a
Mónus-bot segítségével került terítékre. 2003-ban a Magyar Szabadalmi Hivatal a 224 330.P.0303689. ügyszámon kibocsátott szabadalmi okirattal „levédte” a Mónus Károly nyugalmazott hivatásos
vadászról, a speciális célzóbot gyártójáról elnevezett vadászati „segédeszközt”. A négyfelé hasított bot két lába kinyitva a talajon két
ponton támaszkodik, s a keresztben kinyíló másik két láb felül két villát alkot. A puska két ponton, stabilan belefekszik, biztosan áll a vállban, sem előre-hátra, sem jobbra-balra nem inog, így kényelmes és
pontos célzást biztosít a vadásznak. További előnye, hogy egyszerűen
és gyorsan felállítható, pillanatok alatt lőkész állapotba hozható. Ez
így szépen is „hangzik”, viszont többen vannak, akik „bonyolultnak”
találják és már-már mutatványszámba illő mozdulattal próbálják kinyitni. Igaz, hogy elsőre nem könnyű felállítani, használata azonban
némi gyakorlást követően könnyen elsajátítható. E speciális célzóbot
spektív feltámasztására is alkalmas.
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Kutyákról, lovakról...
Amikor hogyléte felől érdeklődtem, a manapság divatos amerikai szlogen helyett (Kösz, jól vagyok!),
egy tipikusan somogyi vadászember válaszát kaptam.
„Tájba illő jágerember vagyok” – mondta a hatvanhat esztendős Sas Emil - olyan, akinek szerelme a kutya,
a ló, a vad, az erdő és akinek ilyen szerelme van, az nem halhat meg soha, az örökké élni fog. Hát így vagyok
édes öcsém – nézett rám huncut mosollyal a szája szegletében a SEFAG Zrt. immár hat éve nyugállományban
lévő hivatásos vadásza. A kis somogyi falu, Vése egyik utcájának utolsó portáján áll egy takaros családi ház,
az öreg jáger otthona. Itt beszélgettünk szakmáról, emberekről, kutyákról és lovakról, csupán szerelemből,
csak azért, hogy jól érezzük magunkat – és sose haljunk meg.

Bohóc II. of Gödöllő, az első hazai vizslaverseny győztese
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A gyerekkor – mint a vele egykorú fiataloknak – munkával és álmodozással telt. Na és
olvasással. Főképp a vadászirodalom klasszikusai voltak megtalálhatók a serdülő legény
párnája alatt. Később jöttek az első kutyák,
főleg kotorékebek, foxik és tacskók, majd a
vizslák. Sas Emil Kápolnásnyéken született,
és gyerekként az ottani tanyavilág volt az első
vadászterülete. Erre, az akkori apróvadas területre hordta a kutyáit kotorékozni. Tizennyolc évesen, még jóval a katonai szolgálat
előtt kijárta, hogy megvehesse első puskáját,
egy süllyesztett kakasos, 16-os Lampartot.
A Budafoki Erdészetnél kezdett dolgozni,
mint csemeteültető, majd Visegrádra került
az Állami Vadgazdasághoz. Az akkoriban havonta megjelenő egyetlen vadászújságban, a
Magyar Vadászban látta meg a hirdetést, hogy
vadőri tanfolyam indul Budapesten, melyre
rögtön jelentkezett – és el is végezte. Kisebb
kitérők után Tarr Lajos csábította Somogyba,
akivel egy kutyakiállításon ismerkedett meg.
Igaz, a Tabi Nimród vadásztársaságnál csak
rövid időt töltött, mert jött egy visszautasíthatatlan ajánlat, így 1962. május 2-án elszegődött az akkori Észak-Somogyi Állami Erdőgazdasághoz. Innen vágott neki az életnek,
és mint mondja: „megragadtam Somogyban”.
A megragadás olyannyira sikerült, hogy a házassága, amely akkor köttetett, immár ötven
éve tart, három gyerek cseperedett felnőtté és
a név lassan összefonódott a somogyi tájjal, a
szarvasokkal és a vérebekkel…
A háború után rendezett első vizslaversenyen Sas Emil még az id. Jilly Bertalantól
vásárolt Bohóc II off Gödöllő pointer kannal
indult. A versenyt Kunbaján rendezték 1962
októberében, mely Sas Emil győzelmével végződött. A világégés után újjáalakult a Magyar
Véreb Egylet is, ide alapító tagként a hatvanas

Magyar VADÁSZLAP

 FOTÓ: Körtvélyesi László
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években lépett be. Neve a vadászati szakmában, főképp kutyás
körökben volt ismert, de az igazi átütő sikert az 1971-ben rendezett Budapesti Vadászati Világkiállítás hozta, ahol hűséges –
s ma már legendásként emlegetett – vérebével, Valkói Pestával
Világgyőztes lett. Az évtizedek során Pestán kívül számtalan
kutya megfordult az öreg jáger keze alatt, hogy csak a legismertebbeket, Kodzseket, vagy Hanzit említsük, de ott voltak a kiváló disznós kutyák is, akikre szintén nagy szeretettel gondol
gazdájuk. Még ma is könny szalad a szemébe, ha hőstetteikre,
vagy elmúlásukra gondol.
A ló a vadászati szakmával jött – meséli Emil bácsi. Akkoriban
nem voltak terepjáróink, minden nap fogattal közlekedtünk. Így
ment az etetés és a vadászat is. Ha kellett, barkácsoltunk, ha
kellett, utakat törtünk a magas hóban. Mindig szerettem a lovakat, és már az első szolgálati helyemen volt egy hátasom. Aztán
később mindenem lett a lipicai ló és a fogathajtás. Négyes és
kettes fogatokkal indultam a versenyeken, ám sajnos egy súlyos
fogatos baleset miatt abba kellett hagynom, de a két gyönyörű
mén, Karló és Nándi még sokáig itt voltak az istállóban, nemrég
váltam meg tőlük.
A szokványos sablonos kérdésre, hogy mit csinálna másképp,
ha újra kezdhetné, rövid töprengés után halkan csak annyit
mond: semmit.
Minden szép volt, a lovak, a kutyák, a vadászat, és a családom
nagy szeretetben itt van körülöttem. Nem kell más. Ami rossz
volt: elmúlt. A barátok megmaradtak, és ha kinézek az ablakon,
a falu utolsó házából a szép somogyi tájat látom, ahol egész életemben szolgáltam. Ilyenkor
hallom a vérebem ütemes állóra csaholását és mintha az
AGYAKI GÁBOR
istállóban is néha megcsöragabor@digistar.hu
renne egy zabla...

2009. május z www.vadaszlap.hu

Útban a győzelem felé...

307
000

308

Magyar VADÁSZLAP

VADÁSZKUTYA

Bemutató „nyomszagértő”
verseny a Nyírségben

 FOTÓ: Fehér Tamás

A Magyar Véreb Egylet egyik legfontosabb
célkitűzése, hogy az ország egész területén
legyenek képzett vérebvezetők, akik sebzés
esetén a sokszor igen fáradságos és nem
kevés felkészültséget igénylő utánkereső
munkában a vadászok rendelkezésére
állnak. Ennek jegyében szervez az egylet
vérebvezetői tanfolyamokat és rendez a
nagyközönség számára is megtekinthető,
bemutató jellegű vizsgákat, versenyeket.
Legutóbb a Napkori Erdőgazdák Zrt. részéről érkezett felkérés a MVE vezetéséhez,
hogy nyújtson szakmai támogatást egy
nyílt nap megrendezéséhez, ahol a térség
vadgazdálkodóinak figyelmét fel lehetne
hívni a vérebmunka jelentőségére.
Dr. Buzgó József elnök örömmel látott
neki, hogy megszervezze a programot.
A Zrt. igazgatóságának elnöke, Támba Miklós nagyvonalú támogatóként már nem először állt a vadászati kultúrát ápoló, hagyományokat tisztelő megmozdulás mögé. Az
előkészítő munka érdemi része Businé Tóth
Rékára, a gazdaság vadászati ágazatvezetőjére maradt, ám Busi Krisztián és Petró József
hathatós segítsége nélkül minden bizonnyal
nem sikerülhetett volna.
A március 14-i megnyitón felcsendülő
vadászkürtök több mint száz zöldruhást
köszöntöttek a Harangodi Erdei Iskola
parkjában, ahol Támba Miklós üdvözlő szavait követően az 1848-as forradalomra em- Az eredményes munka a bajor hegyi véreb és a vezető, Zilai János közös érdeme
lékeztek a jelenlévők.
A rövid programismertetés után Guzsik totta a legjobb teljesítményt. Ezután az Er- sengés is volt, ezért a munkákat a vizsgaAlfréd vezetőbíró, az Ipolyerdő Zrt. vadá- dei Iskola parkjában a vérebektől elvárható szabályzatnak megfelelően pontozták is.
szati főfelügyelője bemutatta a Vérebegy- fegyelmi gyakorlatokat mutatták be, melye- Hiába találta meg például az egyik kutya a
let által delegált három vérebvezetőt és ket Babály Csaba, a közismert börzsönyi vér- szemmel alig, vagy egyáltalán nem követkutyáikat, valamint a bírálatban résztvevő ebvezető kommentált – mikrofonnal a ke- hető vércsapa végén a sebzett vadat, ha az
zében, a laikus 300 méteren belül volt, így a munka eredbírói kör tagjait.
nézők számára ményes, ám értékelhetetlen maradt. Ezért
A
délelőtt
Eredmény:
is közérthetően. aztán mindössze egyetlen keresés volt érfolyamán a vér1. Igor Hraples „Bajlesz” – bajor hegyi véreb
A Zrt. 500 tékelhető, s ez Zilai Jánosnak, a Gemenc
ebek kidolgozvezető: Zilai János (Gemenc Zrt.)
hektáros
va- Zrt. karapancsai fővadászának a nevéhez
tak egy előző
d aske r tj é b e n fűződik. A 600 méteres, szakaszonként vér
nap
délután
2. Fürtön-Bükki Cömpi – hannoveri véreb
három
olyan nélküli csapa kidolgozása kitartó munkát
sz ar vaslábbal
vezető: Szabó Ádám (Szögliget)
sebzés maradt igényelt, ám hazánk egyik legtapasztaltabb
lefektetett, 2,5
3. Hídvég-parti Morgó – hannoveri véreb
az előző napi vérebese bebizonyította, mennyire fontos
deciliter vér felvezető: Bartha Ferenc (VADEX Zrt.)
vadászat után, a jó véreb mellett a hozzáértő vezető is.
használásával
ahol a kutyák
készült, derékszögű és hegyesszögű törésekkel, valamint és vezetőik bemutathatták tudásukat.
vér nélküli szakasszal nehezített 1000 méter A „nyomszag-értők” itt sem okoztak csaOZVÁRI ZOLTÁN
hosszú mesterséges vércsapát. Ebben a fá- lódást, mindhárom sebzett vad terítékre
ozvari.zoltan@citromail.hu
zisban Szabó Ádám hannoveri vérebe nyúj- került. A bemutató egyben egyfajta ver-
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Szomszédolás
Swartz Béla második
könyve
már nem Namíbiában, „csak” a
szomszédos országokban átélt
vadász- és hegymászó kalandokat adja közre.
Néhány vadászat
évekre bontott
„fejezetek ből ”

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
2200,-

áll össze, szinte folytatásos regény, míg a
szerző vagy barátai sikert érnek el egy-egy
távoli helyen, sok nehézséggel fűszerezett
hegymászások során. Mivel itt jó néhányszor nem „luxus” fizetővadászatról szól a
mese, zamatos leírásokat találunk a csak ritkán lakott különféle hegyi kalyibák, hütték
és esztenák által nyújtott „félkomfortról”
(fél, akinek ott kell aludni), a fárasztó hegyi
vadászatot megelőző vagy követő „rekreációs” pihenés magas élvezetéről.
-som

Nimród csillaga alatt
„Ez a könyv a vadászíjászat titkos nyelvén
nektek, vadászíjászoknak íródott.” – ezzel
a gondolattal kezdi legújabb, „A vadászíjászat ösvényén” alcímet
viselő könyvének bevezetőjét Ambrózy Árpád.
Én viszont vitába szállnék ezzel, hiszen a nem
vadászíjász, sőt, a nem
vadászolvasó is bátran
kézbe veheti a kötetet
– csalódni biztosan nem
fog, és valószínűleg rabul ejti az íjjal való vadászat varázsa. Ha mégsem, nyugodtan okoljon
engem...
Még most sem tudom
eldönteni, hogy gazdag
tapasztalatra
épített
szakkönyv,
vadászati
szépirodalom vagy igazvadászi erkölcsi útmutató. Talán az összes egyszerre… A szerző
ugyanis közel negyven év vadásztapasztalatát, és a hazánkban egyelőre ritkaságszám-

ÚJ

Blaumann Ödön:
100 őzbak DVD
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ba menő húszéves vadászíjász-tapasztalatát
osztja meg az olvasóval. Mindezt mély természetszeretettel és alapos természetismerettel teszi. Rövid kanadai
és oroszországi kitekintés
mellett sorra veszi a történelmi Magyarországon
vadászható
vadfajokat,
mialatt elkísér bennünket
elemző és mindent megfigyelő cserkeléseire, leseire,
barangolásaira. Eközben
szinte észrevétlenül csepegteti belénk az íjjal való
vadászat mesterfogásait,
törvényeit, alapozza vagy
erősíti meg vadászerkölcsünket. Türelmesen oktatja az olvasót, de egyúttal
bőségesen engedi teli tüdőből belélegezni a késő
őszi, párás cseres-tölgyesek fanyar illatú levegőjét, vagy kortyolni a Kárpátok fenyvesei
alatt habzó patak kristálytiszta vizét.
Ősi Zsolt

ÚJ

2400.-

2400,-

Ignácz M. dr.:
Vaddisznóhajtástól
vaddisznóhajtásig

ÚJ

4300.-

Vadászat Mo.-n
reflexíjjal I-II DVD

CD, DVD
Balogh István: Vértelen vadászat DVD . . . . . . . . .4680,Blaumann Ödön: Vadászévad 2008. DVD . . . . . . .2400,Vaddisznóhajtások akciójelenetei IV. DVD . .2400,Dénes Gábor: Tanuljunk kutyául DVD . . . . . . . . . . 1280,Erdő P.R. Bt.: A magyar erdő királya DVD . . . . . . .3000,Halmágyi: Vadászatok idegen tájakon CD . . . . . .3200,Heltay: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . . . 5550,Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD . . . .4500,Homoki-Nagy: Gyöngyvirágtól... DVD. . . . . . . . . . 1280,Ignácz M.: Szalonkától a vadlibáig dupla DVD . .6300,Szarvasbőgés, vaddisznóhajtás DVD . . . . . . .4300,Vaddisznóhajtástól vaddisznóhajtásig DVD . .4300,Naturhun: Hunting in Hungary I-II. DVD . . . . 5900,-/db
Nova Toma: Big Five Safaris DVD . . . . . . . . . . . . . . . 6700,Dél-Afrika 1-2-3. DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-/db
Fogoly DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,Hegyi vadászatok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,Monteria DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,Namibia DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,Zimbabwe 1-2-3. DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-/db
Oxigén Bt.: Csergezán Pál vadvilága DVD . . . . . . 6240,Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdőn 2 DVD . . . 2950,Select Kft.: Farkasok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,Feederbottal állóvízben DVD . . . . . . . . . . . . . . 1500,Kedvenc horgászvizeink DVD . . . . . . . . . . . . . . 1500,Szegedi-Schenek: Vérebvezetők dupla DVD. . . .6000,Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. DVD. . . . . . . 5800,-/db
A vaddisznó vadászata 1-2. DVD. . . . . . . . 5800,-/db
Európa terítéken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5800,Természetfilm: Árpi bácsi fiókái DVD . . . . . . . . . . . 1990,A természetvédelem a Hortobágyon DVD . . 1990,-

KÖNYV
Alexandra: Az erdő állatai (kirakós) . . . . . . . . . . . . . 2499,Andrésiné-Andrési: Az erdészmester könyve . . . 2490,Attraktor: Régi magyar halételek. . . . . . . . . . . . . . .2800,Avarff y Elek: Vadászképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,Bagi-Fekete: A szarvasgombász mesterség . . . .4990,Bakay-Papp: Lovasíjászat és őstörténet . . . . . . . . 1880,Bán István: Az X-es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000,Bársony István: Az elveszett Paradicsom . . . . . . . 2450,Bőhm István: A hannoveri véreb . . . . . . . . . . . . . . . 1480,Capstick: Halál a fekete kontinensen . . . . . . . . . . .4300,Csányi Sándor: Vadbiológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Csathó Kálmán: Szarvasbőgés . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon . . . . . . . . .3900,Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . .3900,Dúcz László: Harmatcseppek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,Istennek háttal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,Durantel, Pascal: A vadászat enciklopédiája . . . .6990,Eibisberger: Nagy nevek-híres vadászok . . . . . . . 1680,Elek: A vadászszenvedély bűncselekményei . . . 3213,Eördögh Katalin: Diana ezüst gyűrű . . . . . . . . . . . .5000,Fáczányi: Vadászati emlékhelyek Mo.-n . . . . . . . .3500,Faragó: Magyar Vadászenciklopédia . . . . . . . . . .14980,Farkas Dénes: Nézd és lásd! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Farkasházy Tivadar: Overdose - a veretlen 11 . . .3500,Fekete István: Erdély . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Tojáshéjdarabkák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,Gyeplő nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Matula és egyebek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Ferjetsik, Kolloman: Hatnyelvű vadászszótár . . .2400,FotoNatura: Az ezerarcú természet . . . . . . . . . . . .5000,Gerhardt, Ewald: Gombászok kézikönyve . . . . . . 5999,Gyimesi: Európai vadászmezőkön. . . . . . . . . . . . . .8000,Gyöngyöshalászi T. Gy.: Vadászösvényeken . . . . 2700,Hartink: Golyós és sörétes vadászfegyverek . . . .6999,Heltay: Amit a fegyverismereti vizsgán... . . . . . . . 3100,Az állami vadászvizsga tesztkérdései . . . . . .3050,Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8550,Herman Ottó: Erdők, rétek, nádasok . . . . . . . . . . .2480,Hidvégi Béla: Vadászálmok birodalmában . . . . .3900,Horányi-Pivárcsi: Magyar világjárók kalandjai . .2960,Iglói Pál: Perőcsényben puskával és fakanállal. .2480,K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . . . 2700,Karácsonyi Dezső: Mesék az erdészházból . . . . .3500,Kászoni Z.: A Kárpát-medencei vadaskönyv . . . . 1600,Király Klára, dr.: Jagdterrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490,Kopa János, dr.: Egyperces vadászatok . . . . . . . . .3990,Kovács: Billenőcsövű golyós vadászfegyverek . . .4800,-
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Kovács: Vadászfegyverekről nemcsak... . . . . . . . .4500,Kristó: A vadász- vadtenyésztő kézikönyve . . . . . 2490,Kutyatár: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,Lajkó István: A halászmester kézikönyve . . . . . . . 2490,Larousse: Vadászkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8990,Lazi Kiadó: A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Harmat és vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,Lükő Sándor: Kalandos vadászatok . . . . . . . . . . . .2990,Trófeás történetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,Maderspach: Az oláhok vérnyomában . . . . . . . . .3490,Medve! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,Menekülésem Erdélyből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980,Havasi vadászataim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,Magyar Vadászkürt E.: Szóljon a vadászkürt . . . . 1950,Major Richárd: Vadváltók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680,Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Matyikó Tibor: Vallomás a természetről . . . . . . . .4000,McNab, Chris: A fegyverek nagykönyve . . . . . . . 11980,Merán Fülöp: Az emlékek nem hazudnak . . . . . .2400,Mezőgazda: Európai fekete szarvasgomba . . . . 4999,Molnár Gábor: Dráma az őserdőben . . . . . . . . . . .2500,N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim . . . . . . . .3200,Nadler: Cserkészeten és lesen... . . . . . . . . . . . . . . . . 4200,Nagy: A Nyugat-Dunántúl természeti értékei . .2980,Oggolder Gergely: Bojlihorgászat. . . . . . . . . . . . . . 1699,Horgászati ismeretek... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699,OMVK: A népiskolától az akadémiáig... . . . . . . . . .3500,Palatinus Kiadó: A másvilági vadász . . . . . . . . . . . .2400,Pomázi: Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla . . . .3990,Radics: Növénytermesztő mester könyve . . . . . .2690,Rakk: Göröngyös égi és földi utakon... . . . . . . . . .2500,Rimóczi Imre dr.: Gombaválogató 1-9. . . . . . 2690,-/db
Sáry: Az elveszett erdőről és a megtalált időről . .2500,Schmidt: Magyarország legszebb madarai . . . . 1200,Schmidt-Bécsy: Mozaikok a természetből . . . . . . 1750,Schmidt-Kalotás: Tollas énekművészek . . . . . . . . 1300,Schwartz: Siketfajd ketyegés és zergefütty. . . . .2200,Selous: Természetrajzi megfigyelések... . . . . . . . . 3100,Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán . . . . . . .3000,Szabó I.: A csiperkegomba termesztése . . . . . . . . 1078,Szabó P.: Különös vadászat... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Szaktudás: A korszerű prémesállat tenyésztés... 2125,Szálka Róbert: Topi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2280,Széchenyi Zsigmond: Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . 2499,Nahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3499,Székely Dénes: A lőpor és a töltény . . . . . . . . . . . . 2180,Szilágyi Virgil: Pirosbetűs vadásznapok . . . . . . . .3450,Szilárd Ferenc dr.: Ébredés az erdőn . . . . . . . . . . . .3800,Szili István: Gombatermesztők könyve . . . . . . . . .4900,Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat) . . . . . . . . . 1800,Szy Ferenc: Vadászéletem Kanadában . . . . . . . . .2200,Tráser Ferenc: Tanzániai tavasz. . . . . . . . . . . . . . . . . 1384,Vadászlap Kft.: Kalapszalag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában . . . . . . . . . . .4990,Várhelyi András: Orvvadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968,Várnai György: Vadásztörténetek és mesék . . . .6500,Végh Endre, dr.: Megvadult szótár . . . . . . . . . . . . .4990,VKE: Vadászetikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . . . .2990,Zalaerdő Zrt.: Módus király vadászkönyve . . . . .3900,Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén . . . . .4400,Zoltán János dr.: A Kárpátokban vadásztak . . . . .3900,A legkedvesebb vadásztársam emlékezete . .3900,Emlékek Éváról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Gödöllő és a főúri vadászatok . . . . . . . . . . . . . .2800,Hatvan év vadászpuskával . . . . . . . . . . . . . . . . .3300,Régi képeslapok mesélnek a vadászatról . . .7800,Társas vadászat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3900,Vadászat az Osztrák-Magyar Monarchiában . .3000,Vadászat régi bélyegeken . . . . . . . . . . . . . . . . . .7800,Vadászó orvosok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3900,Vadászok életveszélyben . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,-

Sólyom szárnyán /DVD/
A film bemutatja a vadászat – sokak szerint
– leghumánusabb, és egyúttal legősibb formáját. A néző átfogó képet kap a solymászat történetéről, a kezdetektől napjainkig,
bepillantást nyer a ragadozó madárral történő vadászat kulturális hagyományaiba, s
gyakorlati tanácsokat kap a madarak tartásáról, neveléséről, idomításáról is. A DVD a
kezdő solymászvadászok számára is ajánlható, de azoknak is élvezetes kikapcsolódást nyújt, akik csupán érdeklődőként vagy
„műkedvelőként” szeretnék megismerni ezt
a vadászati módot. A negyvenperces ismeretterjesztő anyag sok hasznos információt
nyújt a manapság egyre jobban fellendülőben lévő solymászatról, ritkán látható felvételekkel illusztrálva a szakmailag helytálló
kommentárt. A filmből megtudhatjuk, hogy

3000,-

milyen feltételek szükségesek
ahhoz, ha valaki
tenyészteni, tartani, betanítani
és vadászni szeretne a ragadozó
madarakkal.
A négytagú szerzőgárda külön
figyelmet fordít
a solymászatban
használt speciális kiegészítők használatára,
valamint a legelterjedtebb, vadászatra legálisan alkalmazható madárfajokra is. A film
végén virtuálisan – a képernyőn keresztül –
részt vehetünk egy szemet gyönyörködtető
solymász vadászaton.
F.B.

Vérebeseknek /dupla DVD/

6000,-/db

Szegedi László operatőr és Schenek Tamás
vérebvezető közös filmjének rövidített változata 2007-ben elnyerte a Kittenberger
Kálmán sajtódíjat. A hazai vérebezés szinte
egész történetét bemutató, és az elmúlt három év országos vérebversenyeinek lényeges eseményeiről hitelesen tudósító, több
„nagyjelenetet” kiválóan megjelenítő alkotás magas szakmai igényességgel készült,
és azon ritka médiaproduktumok egyike,
amely közönségfilmnek is alkalmas. A vérebvezetőkről nyugodtan kijelenthetjük,
hogy a hivatásos vadász szakma legmagasabban képzett képviselői, eredményes
munkájukhoz rengeteg, a szakma átlagát
messze meghaladó tudásra kell szert tenniük. A vadászat e speciális ágának titkait
is felfedő film a vérebbel nemcsak, mint
„munkaeszközzel”, de – nyugodtan mondhatjuk, hogy baráti – kapcsolatban lévő

emberek vallomása e misztikus
összefonódásról
kutya és gazdája
között. A szakma nagy öregjei
– ifj. Fuchs Antal, dr. Galamb
Gábor, Sas Emil
v iss z a e m l é ke zései
mellett
megszólalnak a
mai, tehetséges,
feltörekvő vérebes generáció képviselői,
akik biztos tudással vezetik kutyáikat a versenyeken és a mindennapokban, megváltva ezzel számos megsebzett nagyvadat a
szenvedéstől, valamint sok-sok milliós kár
bekövetkeztétől óvják meg a vadászterületek gazdáit és az ágazatot.
S. E.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Web-áruházunk kínálata
a www.vadaszlap.hu honlapon található!
Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.
1031 Budapest, Pákász u. 7.
Telefon: 06-70/702-5000,
Tel./fax: 06-1/242-0042
e-mail: info@vadaszlap.hu
Megrendelését
postai utánvéttel szállítjuk.
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dr. Végh Endre:
Megvadult szótár

4990.-

Fuchs Antal:
Trilógia

9500.-

Maderspach Viktor:
Páreng-Retyezát

2980.311

BÉKÉS SÁNDOR

 FOTÓK: Körtvélyesi László

bekes.sandor@chello.hu

Érzelmek nélkül nem
érdemes...
A Magas-Bakony egyik legszebb pontján állunk, egy emlékmű előtt. Kettős kereszt, két oldalán mívesen
faragott kopjafával. A kereszténység, a tovatűnt vérzivataros századok, a bakonyi emberek és a bakonyi táj
tiszteletére és dicséretére emelték ezt az emlékművet, mely koronaként magasodik a táj fölé. Jobbra, nem is
olyan messze, a 709 méter magas Kőrishegy kéklik, balra, a látóhatár peremén pedig a zirci apátság pompás
épületegyüttesének a képe vibrál a kora tavaszi fényben.

A 2006. október 20-án felszentelt Bakony-emlékmű megálmodója és alkotója Fodor Zoltán. Látom az arcán a megindultságot.
A mű már elvált az alkotójától, a felállítási hely szelleme által körüllengve spirituális tartalommal telítődtek a nem is olyan régen
még néma és élettelen tölgyfa-oszlopok. Az emlékmű, ha igazat
mond, megállítja az embert és megérinti a lelkét, emlékeket és
érzelmeket szabadítva fel. Fodor Zoltánt eltéphetetlen érzelmi
szálak fűzik a Bakonyhoz és a Kisalföld felé hullámzó, dimbes-
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dombos bakonyaljai tájhoz. Az ugodi hitbizományi birtokhoz
tartozó Homokbödögén született, élete eddigi legtartalmasabb
éveit felelős beosztású tisztként a pápai repülőbázison töltötte. Az
otthona is az Északi-Bakony kapujának számító Pápán van, és a
vadászterülete, melynek lakályos vadászházát a döbröntei Szarvaskő vára melletti erdő rejti, ott kezdődik, ahol a kertje véget ér.
Nem könnyű megtalálni Pápán a Dóra utcát, ahol Zoltán
háza áll. Az Alsóvárosnak nevezett településrész legdélibb és
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VADÁSZOTTHONOK
legszélső utcája a mezőgazdasági művelés alatt álló Alsó-mezőbe torkolva ér véget. A kert végében állva keletről a Bakonyt, délről a távoli Somló-hegyet látja az ember.
Fodor Zoltán ötvenhárom éves, de immár hat éve
nyugdíjas. A pápai repülőezred, mely öt évtizeden
át a magyar légierő büszkesége volt, 2000-ben
megszűnt. A MIG-ek nyilvános búcsúrepülésén a katonák mellett civilek, és a városlakók
ezrei könnyeztek. A világ leggazdagabb országa vagyunk, mondja Fodor Zoltán, egyrészt az alakulat feloszlatására, másrészt
saját – és az ugyancsak erejük teljében
lévő bajtársai – fiatalon történt nyugdíjazására utalva. Az utolsó repülést
követően a pilóták kézjegyükkel látták el a levont lobogót, mely most itt,
ebben a házban várja, hogy egyszer
majd újra meglobogtassa a szél a repülőtér betonja felett.
Fodor Zoltán 1984 óta vadászik.
Apja erdész volt, anyai nagyapja,
ahogy ma neveznék, parasztpuskás.
Az általa elejtett őzbak agancsa most az
előszobát ékesíti. Sokan lestek rá annak idején, a grófi vadaskert kerítésén át járt ki-be egy kis
lyukon. Ilyen a változó világ. A két világháború
között azért kerítették be az erdőket, hogy ne menjen ki belőle a vad, most meg azért, hogy ne menjen
bele. A múló idő aranyfüstjével bevont őzagancs kultikus szerepet kapott, Zoltán minden elejtett nagyvadja után erre
a trófeára helyezi rá a kalaptöretét, s mindaddig ott is tartja,
amíg egy újabb törettel érkezik haza.
- Érzelmek nélkül lehet vadászni, de nem érdemes – mondja,
miközben levesszük a falról élete első bikájának az agancsát. Súlya aligha éri el a hat kilót, páratlan tízes, a jobb szár villás, a baloldali dárdás. 1988-ban lőtte, novemberben, a homokbödögei
búcsú napján. A kiadós búcsú-napi ebéd után jól esett az erdei séta. Lövök egy bikát, és máris jövök, mondta készülődés
közben nevetve a feleségének. Az erdei úton egy oszlopon Mária-kép áll, mely, mint mindig, most is megállította, s amelyre
ösztönös mozdulattal akkor egy tölgyfatöretet tűzött. Abban a
pillanatban meghallotta a fának ütődő agancs semmi máshoz
sem hasonlító hangját. Harminc méternyire volt tőle a bika. Zsigereléskor derült ki, hogy súlyosan sebesült volt. A vadász a sikerért fohászkodott a Mária-kép előtt, a legyengült, lesoványodott,
szenvedő állat pedig talán a megváltásért. Szép történet, meg is
üli néhány percre a szobát a csend.
A vendég számára is az otthonosság érzetét keltő helyiség sajátos hangulatát az egyéni mintázatú, díszes faragású trófea-alátétek sokasága mellett az a térelválasztó adja, mely az étkezőt
választja el a nappalitól. Amikor meglőtte az első bakját, egyszerűen nem talált egyetlen üzletben sem olyan alátétet, mely méltó
lett volna a trófeában testet öltő élmény nagyszerűségéhez. Nekilátott, készített egyet. Így kezdődött fafaragói pályafutása...
A térelválasztó „gyöngyeit” hullajtott szarvasagancsokból szeletelt csontérmék és ágvégek alkotják. Még soha, sehol sem láttam
ehhez hasonlót.
Autóba ülünk, mert látni kell a vadászterületet, a vadászházat
is. Fodor Zoltán úgy mutatja meg Gannát, Döbröntét, Nagy
Lajos király egykori hadvezérének, Himfy Benedeknek Szarvaskő nevű várát, majd a vadászházat, mintha csak saját otthona
bemutatását folytatná.

2009. május z www.vadaszlap.hu

A döbröntei Váralja Vadásztársaság 1967-ben alakult.
2006-ig 12 ezer hektáron gazdálkodott, és a mintaszerűen kezelt területen évente ötszáz nagyvadat
ejtettek el. Most 6700 hektárjuk van.
- Egy kiváló adottságú nagy területből
lett három kicsi – mondja vendéglátóm.
A vadászház fagerendás, tágas földszinti közösségi terét egy nagyméretű, zöld
cserépkandalló fűti, és igényes festmények, mutatós trófeák teszik stílszerűvé. Az egyik oszlopon a nemrégiben
elhunyt Balogh Zsigmond hagyatékát képező agancsok függnek.
- Ő volt az utolsó bakonyaljai
gentleman – jegyzi meg Fodor Zoltán. Számára valóban ünnep volt
minden vadásznap. A fácánvadászatokon is fehér ingben, nyakkendőben jelent meg…
A vadászház külső falához egy nemes faanyagból készült szekrényt
illesztettek. Kinyitjuk a kétszárnyú
ajtót, és egy kicsiny oltár tárul elénk.
Szarvasfej Hubertus-kereszttel, ORA
PRO NOBIS (könyörögj érettünk) felirattal és
az elhunyt vadásztársak névsorával. Ez a kis kegyhely
is Fodor Zoltán keze munkája. A vadászház mellett
télen kidőlt és derékba tört fák sokasága jelzi, hogy az
erdők élete se könnyű. Ember és fa egyként múlandó.
De most ragyog a nap, és egy fény-nyaláb éppen az ikonszerű kis oltárt és az elhunyt vadászok névsorát ragyogja be…
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Emlék Szibériából
Gyermekkoromban lőttem már medvét… fejben, a tényleges vadászatra aztán jó sokat – több mint fél évszázadot – kellett várni. Nem kell persze hozzá feltétlenül ötven év, ám ha valaki igazán ki akarja tapasztalni
minden „csínját-bínját”, annak nem szabad elkapkodnia. Készülni kell
rá – módszeresen.
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szájától 6-8 méterre. A kísérők eközben
hosszú fadorongokkal piszkálni kezdték a
bejáratot, s a betolakodókat a medve hangos ordítással „köszöntötte”. Ekkor már
lehetett látni, hogy kifelé tart, mert gyufaszálként tördelte az arasznyi átmérőjű,
vastag suhángokat. Izgultam…
Egy tizenkettes bockkal kellett a kiugró medvét meglőni, ami ilyen távolságról
nem túlságosan nagy kunszt. Néhány
másodperc múlva meg is jelent.
Az események gyorsan peregtek, úgyhogy megijedni se nagyon volt időm.
Gyors egymásutánban elengedtem a két
lövést, majd hátranyúltam a többi töltényért, ám csupán rövid keresgélés után
akadt a kezembe. A negyedik lövéssel
pont szíven találtam.
Az avatás következett – a helyi szokásoknak megfelelően: a zsákmány vérével
egy keresztet rajzoltak a homlokomra.
Határtalan örömömet tovább fokozta
az „ünnepi” vodka elfogyasztása, s mi

tagadás a dermesztő hidegben jól is jött
a lélekmelegítő itóka.
A medve – mint később megtudtam
– aranyérmes lett, korát 8-9 évesre taksálták. Mindent egybevetve csodálatos
élményben volt részem, ahol „úgy, akkor,
és olyat” tudtam vadászni, amilyet elképzeltem. Igaz ugyan, hogy egy ilyen kaland
nem olcsó mulatság, ám az az élmény,
mellyel gazdagabb lettem – megfizethetetlen...
Dr. Pázmándi Gyula

 FOTÓK: Pásztó Csaba

Tudtam, hogy ha „akkorát, olyat, és úgy”
szeretnék elejteni, amilyet én már régen
megálmodtam, akkor egyenesen Szibériába kell mennem. Erről a „zord” vidékről
mindenkinek van elképzelése, ám Szibéria ma már egészen más, mint ahogyan
azt sokan gondolnák. Az sem mindegy,
hogy kivel és milyen körülmények között
vágunk neki a „nagy kalandnak”. Az általam kiválasztott szervezőiroda – ma már
egyértelműen kijelenthető – kitűnőre
„vizsgázott”.
A vadászbázison, ahová közel egynapos, mínusz 47 fokos hidegben eltöltött, viszontagságos utazással érkeztünk,
amolyan „kedvcsinálóként” megnéztünk
néhány filmet, amelyeken korábbi medvevadászatokat mutattak be. Így aztán
valamennyi fogalmunk már volt arról,
hogy mire is vállalkoztunk. Mivel ketten
voltunk, akik medvét szerettek volna lőni
– sorsot húztunk, és a társam „nyert”, övé
lett az elsőbbség. Természetesen elkísértem… Kísérőként testközelből átéltem
az ő medvéjének az elejtését, és bevallom
őszintén, rendkívüli módon irigyeltem is.
A második medve elejtése, amit nekem
szántak, a szervezők szerint is keményebb
munka lesz. A méteres hóban nehezebbek
lesznek a körülmények, mert kizárólag
motoros szánnal lehet megközelíteni, az
utolsó kilométereket pedig majd síléccel
kell megtennünk. Így is történt, átszenvedtük magunkat a tajgának ezen a szakaszán. Hogy milyen szép lehet nyáron,
néhány fénykép alapján könnyen el tudom képzelni, most mindenesetre a legvadabb téli arcát mutatta. A megpróbáltatások ellenére – síri csendben – egészen az
odú közelébe merészkedtünk. A „vacok”
három együttálló fának a tövében volt.
Ahogy leléptem a sílécről, azonnal derékig merültem a hóba. Kínkeservesen
kirángattak, s ekkor már – okulva a korábbi esetből – felálltam egy ledőlt fára,
viszonylag stabil helyzetben, a barlang
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Legendás kosok nyomában
a Pamír csúcsain
A nyughatatlan szafari-vadász megkülönböztetett fajok elejtésében is reménykedhet, amelyek egy-egy
földrész jelképévé váltak. Ázsia végeláthatatlan hegyláncait jó tucatnyi különféle gyönyörű vadbirka- faj
uralja, de koronázatlan királyuk az argalik családjának a Pamír hegységben élő tagja: a Marco Polo (Ovis
ammon Poli). Egy felnőtt érett kos testtömege meghaladja a 200 kilogrammot, óriási, dugóhúzószerűen
csavarodó csigájának hossza 50-60 hüvelyk (1 hüvelyk = 2,54 cm) között van, a kapitális példányok fejdísze a lélektani határnak számító 60 hüvelyknél hosszabb is lehet.

A Pamír Ázsia különleges, afféle csomópont szerepet betöltő
hegysége. Hatalmas hegyláncok csatlakoznak hozzá, mint a Tien
San, a Hindukus, a Karakorum és a Kunlun. Három csúcsa 7000 méternél is magasabban szúrja meg az égboltot. Hatalmas, országméretű fennsíkja 4000-4500 méter magasan fekszik, amiből mint
sündisznó hátából a tüskék, 5000 méternél magasabb csúcsok
százai emelkednek ki. Egy szerényebb méretű kirgizisztáni kos
elejtése után néhány évvel nem tudtam ellenállni a csábításnak,
hogy igazi Marco Polót ejtsek el a Pamírban, egészen pontosan
Tadzsikisztánban. Nagy tapasztalatú orosz hivatásos vadász barátomtól, Vlagyimir Kosejevtől megtudtam, hogy az ideális időpont
erre a vadászatra a december eleje-közepe.
Az egyik legnevesebb amerikai vadászatszervezővel meg is állapodtam a december eleji időpontban, és készültem a vadászatra.

A hozzávalók: .378-as kaliberű Weatherby Magnum puska,
Nightforce 5,5-22x56-os állítható optikájú céltávcső, rétegezett
high-tech ruházat (semmi pamut!), hegyi bakancs, komoly spektív,
10x42-es, beépített távmérős Leica kereső távcső, műholdas telefon,
valamint gyógyszer a magashegyi betegség kivédésére. Amiatt,
hogy a fiam váratlanul bejelentette a decemberre tervezett angliai
esküvőjét, a vadászatot november elejére kellett átszervezni.
Elérkezett a várva várt indulás… Az isztambuli Atatürk repülőtéren kellett találkoznom a két amerikai és két libanoni vadásszal,
akikkel együtt mászunk fel a Pamír tetejére. A libanoniak sehol, a
két amerikai, Tom és fia Tommy ott vannak. Zsibbasztó éjszakai
repülés után kora hajnalban megérkezünk Dusanbébe, a tadzsik
fővárosba. Az ilyen helyeken szokásos zűrzavar után két orosz tolmács-ügyintézővel megerősített helyi vendéglátóink bevisznek a
város legjobb szállodájába, és jelzik, hogy a köd miatt ma biztosan
nem tudunk továbbrepülni Horogba, a „fennsík kapujába”.
A helyi szervező, Kokul Kasszirov és fia este kitűnő fürjpecsenyés vacsorára lát minket vendégül a város legjobb éttermében.
folytatás

Elmondják, hogy nyár óta nem volt csapadék, sivatagi szárazságra
számíthatunk odafent, a kosok „az égben” vannak, a vadászat nehéz lesz. A meteorológusok szerint további várakozásra vagyunk
ítélve, fogynak a drága vadásznapok.
Másnap bejártam a várost, ismerkedtem az emberekkel és felkerestem a közelben fekvő műemlékeket: az egykori selyemút téglából épült kolostorát és a selyempiac maradványait. Talán maga
Marco Polo, a velencei világutazó is járt erre, de arra biztosan nem
számított, hogy a nagy kost róla fogják elnevezni.
A legfrissebb időjárás-jelentés szerint a köd feloszlott – repülhetünk. A Pamír a levegőből lenyűgözően szép. A megművelt
földeket elhagyva emelkedünk, és útközben meseszerű süvegek,
kúpok, gerincek, völgyek, csillogó folyók és tengerszemek gyönyörködtetnek. Orosz kísérőink mutatják az afgán határvonalat,
ahol kilőtt tankok tanúskodnak a háborúról.
Egy folyóvölgy felett ereszkedünk lefelé, majd feltűnik Horog
repülőtere. Hatórás autózás kényelmes mikrobuszon, ebből az
utolsó egy óra kivételével aszfalton. Közben leküzdünk egy valódi
helyi ebédet, ami Tom étvágyát egy hétre elveszi…
A tábor egy nagy téglaház központi fűtéssel, 4200 méter magasságban. Kényelmes szobák, ehető ételek, minimális alkohol. (Muzulmán terület…) Két jurta a személyzetnek, amelyek többsége
kirgiz nemzetiségű, de van közöttük üzbég is. Többségük beszél
oroszul, így kommunikációs problémám nincs.
Másnap reggel mínusz 25 fokban, szikrázó napsütésben végre
vadászni indulunk egy öregecske UAZ-zal. Vezetőm, Roma apró
termetű, mosolygós kirgiz, segédje, Szudon szikár, hajlott hátú üzbég. A fennsíkon zötyögünk, és fürkésszük a hegyoldalakat. Mintha sivatagban lennénk, a por olyan cementszerűen finom, akár
Afrikában, a Maszáj-sztyeppén. Egy óra után az UAZ felmondja a
szolgálatot. Biztonsági menetben visszavánszorgunk a táborba, és
kocsit cserélünk.
Negyedkettőkor egy lankás emelkedőn hajtunk felfelé, immár
4600 méter magasan, amikor előttünk egy délre néző, lejtőn meglátunk három napozó kost, mintegy 1500 méterre. Elő a spektívet!
A középső kos álmaim szereplője: 60 hüvelykesre becsülöm. Szarvainak csúcsai a teljes körön túl még 180 fokot fordulva lefelé mutatnak, a forma az a bizonyos óriás dugóhúzó.

Romával kerülő úton elindulunk a baloldali hegyoldalon. Még
nem szoktam meg a magasságot, és egyre jobban zihálok, de azok
a csigák mindent megérnek. A kos már figyel, kiszúrt bennünket.
Kétórás mászás után leereszkedünk a völgybe, ahol végre „fedezékben” vagyunk. Mire a hegy lábához érünk, ahol fölöttünk legfeljebb 300 méterre lehet a kos, a nap elkezd ereszkedni.

A selyemút kapuja

318

Magyar VADÁSZLAP

SZAFARI

Roma visszafog: ne
erőltessük a dolgot,
holnap reggel biztosan megtaláljuk.
Hajnalban a gerinc
túloldalán cserkelünk,
ahol ismét meglátjuk
a tegnapi kosokat.
A lejtő közepén lévő
nyájtól alig 200 méterre van egy hosszú
domb, odasietünk, ám
addigra eltűnnek.
A következő két nap
sok reménnyel, és sok
mászással jár. A távolról ígéretesnek tűnő
kosok nem várnak
meg minket. A billegő
köveken való egyensúlyozás a bokámat
nagyon kifárasztja. Rájövök, hogy ha egy nap folyamán kétszer is
az 5000 méteres szint fölé megyek, enyhe hallucinációs tüneteim
lesznek, a látásom és hallásom időben összezavarodik, és ez ijesztő módon inkább kellemes, mint kellemetlen pszichés állapottal
jár. Ilyenkor mindenesetre azonnal leülök, és addig nem megyek
tovább, amíg érzékszerveim nem stabilizálódnak.
Az ötödik nap délutánján végre megpillantunk három kost, s
mintegy 250 méterre sikerül belopni őket. A nagyobbik csigája
legföljebb 52 hüvelyk lehet. Embereim lelkesen biztatnak, hogy
ezt a kiváló lehetőséget ne hagyjam ki. Jó egy óráig nézegetjük,
abban reménykedve, hogy előjön egy nagyobb, de hiába. Megígérem, hogy az utolsó napon egy hasonlót már meg fogok lőni, de
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addig még komolyabb trófeában reménykedem. A tábor rajtam
kívül már csak sikeres vadászokból áll, akik másnap reggel terepjárón indulnak vissza Dusanbéba, mert a köd miatt nincs repülés.
A hatodik napon fáradságot nem kímélve járjuk a hegyeket,
rácserkelünk egy kos formájú szürke sziklára is, míg végre délután
50-60 vadat is látunk egy mély katlanban, de azok mind jerkék és
bárányok. Hiába kutatunk a papák és nagypapák után, ismét üres
kézzel kell hazatérni. A hangulatom érthetően pocsék. A tábor
teljesen üres. A vezető Kenesh, magas, intelligens, oroszul választékosan beszélő kirgiz nyugtat, hogy az utolsó napon mindenképpen sikeres leszek...
Hajnalban Kenesh vezetésével indulunk. Még sötétben foglaljuk el leshelyünket egy völgy felett. Ahogy pirkad, a spektívben
meglátunk két kost. Kísérőm udvariasan elmagyarázza, amit én is
látok: tisztes szarv, de nem kapitális, 52-53 hüvelyk lehet. Lehet,
hogy akár egy perc
múlva jóval nagyob½ A Pamír hatalmas, ország méretű
bat is látunk, de az is
fennsíkja 4000-4500 méter magasan
lehet, hogy itt van egy
fekszik
farkasfalka, és a kosok
eltűnnek. A döntés
Talán maga Marco Polo, a velencei vinehéz. Azt ígértem
lágutazó is járt erre, de arra biztosan
magamnak, ha ilyet
nem számított, hogy a nagy kost róla
látok az utolsó napon,
fogják elnevezni À
azt meglövöm…
501 métert jelez a
távmérő, lehasalok,
és az erős szél hatását
számítom, fél métert
előretartva célzok az
egyre lendületesebben lépkedő óriásbirkára. Erős becsapódás,
a kos jelez, és eltűnik a
sziklás lejtő mögött.
Sajnos mélyre zuhan,
így több órába telik,
amíg ki tudják emelni.
Boldog
fotózás,
gyors csomagolás és
egy kalandfilmet megszégyenítő éjszakai
utazás Razinbai öreg
csotrogányán Horog
elővárosáig. Másnap
hajnalban a fáradtságtól elcsigázottan egy
kedves családnál szállunk meg, majd délelőtt sikerül felkerülni
az első repülőre. Még
egy minden igényt kielégítő, emlékezetes
fürjvacsora Dusanbéban, egy nap szállodai várakozás az esős Isztambulban, délben érkezés Budapest-Ferihegyre.
A háromnapos, magányos út alatt emésztem magamban a fizikai
és lelki fáradalmakat, e különleges, embert próbáló vadászat varázslatos tapasztalatait. Nem vagyok szerencsés a kosokkal, most
sem sikerült kapitális példányt elejtenem, de a csapatban ezúttal
is én dolgoztam a legtöbbet a sikerért. Az elejtés küzdelmének
különleges élményét így is
emlékeimben őrzöm, és ezért
ez a trófea az én falamon nem
DR. KŐHALMY ZSOLT
csak a legnagyobb, hanem a
az SCI tagja
legkedvesebb is lesz…
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Évtizedek óta márciusban rendezik meg Nürnbergben Európa
egyik legjelentősebb vadászati,
fegyver és természetjáró szakvásárát. A belépés szigorúan zártkörű, csak az üzletembereknek,
kereskedőknek, szakmabelieknek, újságíróknak és rendvédelmi szervek tagjainak engedélyezett a bebocsátás, előzetes
igénylés alapján. A 62 ezer négyzetméternyi területet idén 1132
kiállító vette igénybe.

Alternatív fegyverdíszítés felsőfokon (puskatusban tájkép vagy aranyozás és vésés)
Március 11-én, két nappal a vásár nyitása
előtt Winnendenben, egy Stuttgart melletti
városka középiskolájában apja jogszerűen
tartott fegyverével egy korábban végzett
diák agyonlőtt 9 diákot és két tanárt. A rendőrség megérkezése előtt kereket oldott és
egy autós üldözést követően, miután megölt még egy embert, önmagával is végzett.
Tizenhét éves volt. Természetesen azonnal
fellángolt a vita az amúgy is szigorú német
fegyvertörvény további szigorításáért, de
dr. Wolfgang Schäuble német belügyminiszter kijelentette, az ilyen esetekben a törvény
további szigorítása hatástalan. A bejáratnál
a fentiek miatt félárbócra eresztett zászlók
fogadták a látogatókat...
Az egyik legjelentősebb gyár, a Mauser az
idők folyamán több tulajdonosváltozáson
esett át, a vadászfegyver-üzletág jelenleg
a Blaser tulajdonában van, de megtartotta
a patinás nevet. A kínálat gerincét napjainkban az M-03-as golyós puska képviseli,
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minden terepviszonyhoz megfelelő kivitelben, az összes létező kaliberben, különböző árfekvésben. A cső, a zárdugattyú feje,
valamint a tus ennél a típusnál cserélhető.
A vásáron első alkalommal rukkoltak elő
a vadonatúj M-03-as stucnival, amelynél a
cserecsőre van felszerelve a tust a torkolatig
meghosszabító, kiegészítő előagy-toldat.
A Blaser Isnyből és a Frankonia
Würzburgból – a trendet követve – ez alkalommal a Blaser Take Down-nal állt ki a
nyilvánosság elé. A „take down“ megnevezés egy minden szerszám nélkül, közel két
egyenlő hosszúságúra szétszedhető golyós puskát jelent. A cserélhető csövű fegyverek szerelmesei a Steyr-Mannlicher, valamint a Voere legújabb „gyöngyszemeit“
is először vehették a kezükbe.
A Česká Zbrojovkát a magyar vadászoknak nem kell bemutatni, annál inkább említésre méltó a legújabb, itt kiállított – amerikai piacra szánt – CZ 550 Exclusive modell,

amely az „örökzöld“ .30-06 Spr. kaliberben,
fényes, lakkozott agyazással, hidegen kovácsolt, nagy pontosságot garantáló csővel
kerül piacra. Ennél a fegyvernél megváltoztatták a CZ-k sokat kritizált biztosítóját,
amely a többi puskával ellentétben fordítva működött. A cég másik újdonsága a .458
Win. Mag. kaliberű, veszélyes afrikai nagyvad vadászatához ajánlott Brno Stopper
duplagolyós bockpuska volt.
Igen érdekes megoldással jelentkezett a
Pfeifer cég az ausztriai Feldkirchből. Az SR
2 névre hallgató, mindössze 70 cm hosszú
„kompakt“ puskán a tust a cső alá építtették
be, hasonlatosan egyes katonai automata
fegyverekhez. A lényege, hogy könnyen
szállítható – és ha kell – könnyen elrejthető,
ezért főleg vadorzók számára ideális...
A szaksajtóban már hónapokkal ezelőtt
lehetett olvasni a Browning gyár új X-Bolt
névre hallgató golyós puskájáról, melynek
alapja a már jól bevált Europa modell, újrakonstruált elsütőszerkezettel és a Steyer-től
már ismert, üvegszál-erősítésű műanyag
tárral. A gyári, 2 kilogrammra beállított elsütés ugyan szokatlanul kemény, de a sütéspont jól érzékelhető, nem „nyúlik“ a ravasz.
Természetesen ez csak gyári beállítás és azt
mindenki saját ízlése szerint módosíthatja egy csavar segítségével. A pontosssága
imponáló, a német teszt szerint a szórása
3 lövésből 2,5 centis körön belül van.
A közmondás szerint akinek a halálhírét
keltik, száz évig él. Ez igaz lehet a szintén
Browning-hoz tartozó Winchester 70-es
modelljére is. Évekkel ezelőtt már temették,
de most ismét elővették a régi, 1960-as évek
fordulóján piacra dobott legendás modellt.
Ugyanaz az ellenőrzött töltési rendszer, két
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reteszelő szemölccsel, hosszú hüvelyvonóval és háromállású biztosítóval a zárdugatytyún. A jól polírozott felületen akadálymentesen siklik a zárdugattyú, viszont a biztosító
nagyon nehezen jár, az elsütő billentyű pedig sajnos „nyúlik“, de ezen egy ügyes fegyvermester tud segíteni.
A Smith & Wesson mint revolver- és pisztolygyártó vonult be a történelembe, ám
már a tavalyi IWA-n sokak meglepetésére
megjelent egy meglehetősen konzervatív,
I-Bolt névre keresztelt golyós puskával.
Erre az évre is tartogattak újdonságot, az
Elite Silver és Elite Gold nevű sörétes vadászpuskájukat, minden cifraságtól mentes kivitelben, barnított csővel és színes,
felületkezelt baszküllel.
A szintén amerikai Ruger cég a XX. század ötvenes éveiben indult „hódító útjára“.
A gyár a hagyományokat kedvelő vadászok
számára a legendás No. 1. jelű, egylövetű,
tömbzáras, Henry-konstrukcióra emlékeztető puskáját ajánlja, szinte az összes létező
amerikai kaliberben.
Franciaországban Saint-Etienne évszázadok óta a fegyvergyártás fellegvára. Ide
való az 1650-ben alapított, tíz generáció óta
fegyvereket gyártó Verney-Carron. Ezúttal
elhozták a kiállításra a teljes választékukat,
a duplagolyós szafaripuskától a félautomata golyós és sörétes puskán át, egészen a
hagyományos ismétlő fegyverekig.
Külön figyelmet érdemel a Sagittaire
Polynox bock rendszerű, cserélhető chokekal ellátott sörétes puskája, melynek érdekessége a csövet 3, illetve 5 centiméterrel
meghosszabbító, variálható „toldalék“. Valamennyi kiállított fegyver igényes kivitelű,
pontosan és gondosan megmunkált, kézbe véve azonban még egy dolog feltűnik: a
Scott-kulcs tengelye – ellentétben a megszokottal – a baszkülben van elrejtve.
Az ausztriai Ferlachban napjainkban 13
független puskaműves gyárt egyedi igények szerint míves puskákat. A kiállított tucatnyi fegyverük pénzbeli értéke sokszor
több, mint egy-egy jelentősebb márkanév

Steyr-Mannlicherek új köntösben

Csúcstechnológia vadorzóknak

Nálunk tiltott mesterséges illatanyagok

„Védett és vadászható” csalikacsák

standján látható összes fegyver ára. Igaz,
közülük sok esetben kifejezetten a megrendelő igényei, pénztárcája és testméretei
szerint készül. A különbség csak annyi, mint
amennyi az úri szabónál méretre szabott öltöny és az áruházban vásárolt konfekciózakó
között van. Ha valaki esetleg kedvet kapna
egy ferlachi remekmű megrendeléséhez, ne
türelmetlenkedjen, mert sok esetben a szállítási határidő a két évet is meghaladhatja.

Ahogy a genfi autószalonra nem lehet
úgy elmenni, hogy a látogató ne zarándokoljon el a Ferrari standjára, úgy egy fegyverkiállításnál sem maradhat el a Perazzi-nál
tett tiszteletkör. Mi tagadás, látnivaló akadt
bőven a méregdrága, ám igen magas minőséget képviselő olasz gyár termékei között.
Az egyik csarnokban szerényen bújt
meg a Holt´s aukciósház kiállítása. Az angol
cég kizárólag ritka fegyverek árverezésével
foglalkozik, ezekből a különlegességekből
hoztak el néhány példányt, többek között a
híres Mauser C 96-ost. Ilyen fegyverrel harcolt Churchill az omdourmani csatában.
Nürnbergben – ahogy megszokhattuk –
minden jelentős fegyver- és lőszergyártó
képviseltette magát. Egy nap alatt szinte
képtelenségnek tűnt végigjárni a standokat. Pihenésképpen lehetőség volt helyben sörétes töltényeket tölteni, kipróbálni
a legújabb optikai célzóberendezéseket,
amelyeket eddig legfeljebb csak a katalógusokban láthattunk.

BÁLINT ELEMÉR
Tölténygyártó gépsor „egyes európai országok” apróvadas vadásztársaságainak
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HIHETŐ ÉS HIHETETLEN TÖRTÉNETEK

Májusi mise
A hajnal hűvös fuvallattal üzent a selymes füvű, álmodó réteknek. A sötétség lassan elszivárgott a hegyoldal ezüstös fényű,
templomos bükkösei felé, a ligetekben pára nőtt, és a világ lassan
visszanyerte éjszakára elvesztett színeit, kontúrjait.
A születő fény ezernyi tollruha alatt remegő madárszívet melegített fel, hogy a kis dalnokok elfújhassák pirkadati himnuszaikat.
A harmat új életre keltette a mezők virágait, ezüstösen csillogott a
rétek fűtengere, a patakparton az útilapu tölcséres levelében szenteltvízként gyűjtötte össze a virradat könnycseppjeit.
A színesedő hajnali ég enyhében két ember állt a hegygerincen. Hajadonfőtt, megilletődve ámultak a hajnal örökkévaló
csodáján, majd a zsoltáros madárdalban lehajtották fejüket.
Uram, a fényre születtünk, annak gyermekei vagyunk, de
esendőségünkben oly sokszor elfeledjük ezt. A sötétség minden
nap itt ólálkodik körülöttünk, és napra-nap tévelygünk az emberi világ acsargó csábításai között. Bár a hajnal csodája tiszta,
erős vértbe vonja lelkünk, mindennapos harcainkban mégis oly
sokszor elbukunk, és vétkezünk szóval, cselekedettel és mulasztással. A bűnös ember járul most színed elé, mint a vétkező
gyermek szerető atyjához, mert lelkem áhítozza a megbocsátás
hajnali harmathoz hasonlatos, gyógyító balzsamát.
Sárgarigó hamvas fuvolája szólt a ligetből, és a szerelmes kakukkok számolták az őket hallgatóknak kimért esztendőket. A kopár
hegyoldal füvéből mezei pacsirták keltek, szálltak az ég felé.
Uram, szentséges ez az erdei hajnal, mulandóságában és örökkévalóságában, szívünket hála tölti el, hogy láthatjuk, hogy itt lehetünk. Szentséges a tavasz, a tőled való élet szent tobzódása, mely
lelkünket ünneplőbe öltöztette, hogy a pirosló gyümölcsét rejtegető szamócával, a gidáját rejtő őzsutával, az ég felé szárnyaló pacsirtákkal együtt mondhassuk: szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet!
A Nap még nem kelt fel, de teljesen világos volt már. Örvös
galambok, vadgerlék röpte ívelt, és felébredtek a fecskék is. A
réten nyúl rázta bundájáról a vizet, és a hegyoldalon itt is, ott is
vörös csuhás őzek legelésztek. Egy kökényes sűrű mellett, meszsze egy erős bak álldogált, a távcsőben harmattól vizes agancsa
feketéllett. A szemközti hegyoldal, ahol állt, kopár, innen közelébe férkőzni lehetetlen. A két ember elindult, hogy a túlsó
gerinc mögött megpróbálja becserkelni. Megkerülték a hegyet,
már lenn voltak a völgyig lefutó kökényes szélénél, mikor egy új
agancsát növesztő gímbika lépett ki eléjük.
Uram, kitűztük a célt, és törekszünk felé, adj erőt és segíts
utunkon. Szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, hiszen ami akaratod ellen való,
az felesleges, de az akaratod szerint valót örömmel elfogadjuk.
Keressük a te szándékodat, remélve, hogy olykor egybeesik a mi
terveinkkel is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
hiszen lennünk kell, élnünk kell, testünknek, lelkünknek adj
annyit, hogy az élet rögös útjain ne botladozzunk, hagyd beteljesülni vágyainkat, hogy mindennapi örömeinkkel megerősítve
befuthassuk a nekünk szánt pályát, elvégezhessük a ránk szabott
feladatot. Ha utunkra áldásod napja süt, ha célhoz érünk, akkor
is tudni fogjuk, hogy mindez nem a mi érdemünk, hiszen tiéd
az ország, a hatalom és a dicsőség.
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A szarvas hosszú, idegfeszítő percek után fajtája gyönyörű,
büszke ügetésével nekivágott a hegyoldalnak az ellenkező irányba, úgy, hogy a két embert nem vette észre. A vadászok elindultak
a derékig érő, harmatcseppektől terhes bokrok között. Pattanásig
feszült idegekkel, minden lépést megfontolva, nesztelen kapaszkodtak felfelé. Mikor a hegygerinc alá értek, akkor kelt fel a Nap
szemben, és elvakította őket a mindent betöltő, fényes napsugár.
Uram, csodálom belém vetett hited és teremtményedért való
önfeláldozásod. Gondod van rám, a legkisebbre is, tündöklő
pásztorként gondot viselsz juhaidra, és eljössz közénk, mint az
Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hiú szemeink megvakulnak szent színed látására, térdre borulunk, de mégis mi
vagyunk, akik újra és újra keresztre feszítünk. Te így is magadhoz hívsz, magadhoz fogadsz, testeddel és véreddel táplálsz. Boldogok a színedet látók, boldogok a hívásod meghallók, boldog
mind, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
A két vadász már majdnem célhoz ért, mikor előttük, láthatatlanul egy őz kezdett riasztani. Akkor már minden mindegy
volt, rohanni kezdtek, hogy a bokrok közül kiérve talán még
lövésre kaphatják a gyönyörű bakot.
Ahogy a gerincre értek, alattuk a lankás oldalon keresztbe állt
egy suta, ez riasztott, míg az ellenkező irányban hallották egy
másik őz menekülésének zaját. Nem sikerült – mondták volna
már, mikor a keresztben álló suta
mögött megjelent a futva érkező
bak. Csak egy pillanatra állt
meg, keresztbe fordult, rájuk
nézett…
A lövésre páraként csapódott szét a bak oldaláról a harmat, és a nemes
vad eldőlt a májusi réten.
Mikor odamentek
hozzá, szemét már
opálos fénybe vonta az
elmúlás. Az egyik vadász odatérdelt mellé,
a másik csak állt fölötte. A bak gyöngyös
agancsán csillogott a
napfény, és a vadászok
megvárták, míg a napsugár felszárítja a gyönyörű agancsról a hajnali
harmat nedvességét.
A két ember nézte a tündöklő napsütésben fénylő
harmatos hegyoldalt, a madárdal az örömtől szinte túlcsorduló
szívükig ért, és mint az igazi, nagy titkok tudói összemosolyogtak.
Akkor már reggel volt, és a távoli faluban
misére harangoztak.
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 ILLUSZTRÁCIÓ: Simon Ferenc

Dr. Faragó István

A dagonya titka
Rakk Tamás

Amikor mindenféle díjakat összenyert fotóművész barátom,
Féner Tamás 70 éves lett, meghívott egy szűkkörű ünneplésre. Örömmel mentem hozzá, hogy felelevenítsük, ízlelgessük
a múltat, köztük egy emlékezetes, közszájon sosem forgó közös
titkunkat.
Május eleje volt. Az őzbakvadászat kezdetének frissítő láza lelkesített, amikor Féner a vendéggel megérkezett. Tudtam, hogy
„nagy elvtárs”, akinek messzire ér a keze, és akinek a megjelenése
már az első pillanatban kellemetlen, taszító érzéssel ajándékozott meg. A számomra elérhetetlen háromnegyedes lódenkabát,
a finom posztóból készült nadrág, az őszi színekben pompázó
kockás flaneling, a vadkacsás nyakkendő, a bojtot fityegtető,
vastagzsinóros zöld kalap, a szarvasbőr mellény és a puha szárú, vízhatlan, zöld csehszlovák bőrcsizma látványa egyből a szegénységemet loccsantotta arcomba.
Úgy általában jól éreztem magam a katonai gyakorló öltözékben, télen a pufajkás hosszú alsóban, a surranóban. Vízjárta
időkben a kapcával bélelt, kemény, fekete bányász gumicsizmában, amelynek szárát magas vagy olvadó hóban szíjjal kötöttem
el. Úgy általában jól éreztem magam, hisz praktikus volt ez
a „szerelés” és illett az akkori vidéki környezetbe, de mégis…!
A „nagy elvtárs” puskája aztán fokozta ezt a furcsa rossz érzést,
mert a szolgálati golyós fegyveremet egy 7x62-es katonai „dióverőből” adjusztálták civilre. Sokat szolgált, becsületes eszköz volt,
de fáradtságát jellemezte, hogy a szarvasok térdét, a vaddisznók
körmét kellett céloznom, hogy jó lapockalövést érjek el. Néha
még ezt is cifrázta az öreg!
Bezzeg a vendégé: a márkája nem is érdekelt, ám a gazdagságot
sugárzó, bársonyos, karcolásmentes fénye, a golyólövés biztonságát sugalló könnyedsége imponált. A szemrevaló fegyver összhatását – mit mondjak – egy kicsit rontotta a vállnál abnormálisra
kiszélesített hordszíj, amelyre mindenféle vadászmotívumokat
sütött-égetett-festett egy kevés ízléssel, de burjánzó képzelettel
turbózott mesterember. Tovább rontotta a fegyver vitathatatlanul magas minőségét a tusára faragott – népies agyban fogant
– erdei életkép, ordító szarvasbikával, billegő fülű tehenekkel,
buja cser- és tölgylevelekkel, melyek gyakran sértették használójának nagyra becsült arcát, ha gyorsan vagy kapkodva kellett
keresni a lövésre kiszemelt vadat.
Kezembe nem vehettem a különös szerszámot – igaz nem is kívántam –, mert tulajdonosa már-már eszelősen féltette. Amikor
a kanyargós-köves-kátyús erdei utakon autóztunk, vendégünk
mindent megtett, hogy „jószága” ne karcolódjon, ne koccanjon
semmihez. Boldogan vállalta, hogy könyökét-fejét-vállát-térdét
a terepjáró GAZ-kocsink vasszerkezete folyamatosan és kíméletlenül csapkodja, de a féltett gyönyörűséget ilyen inzultus nem
érhette.
Azon a tavaszon a téli vastag hótakaró olvadása nedvesen tartotta az utakat, helyenként pedig óriási és sokszor átlábolhatatlan mély kátyúkat áztatott.
Tóni, kiváló pilótánk jól ismerte a területünk kátyúit és
a GAZ-kocsi terepjáró, kátyú-gázló képességét, így aztán a leg-
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többször szerencsésen átjutottunk a mélyebbeken is, a nagyobbakat pedig messze elkerültük.
Azon a napon Csizivel, a herendi erdészet első osztályú hivatásos vadászával két bakot lövettünk a vendéggel. Mindkettő
rendkívül érdekes, különleges agancsot hordott a fején és az erdei körülmények ellenére jó súlyúnak ígérkezett.
Vendégünk mégsem repdesett az örömtől. Az Alföldön lőtt
bakjainak a méreteit emlegette, nem bosszúsan, nem minket
kritizálva, inkább csak úgy magának motyogott, miközben
a fegyverét, a ruháját, a csizmáját tisztogatta. Mi először visszafogtuk örömünket, aztán amikor Féner hangos szóval dicsérni
kezdte a bakok különlegességét, vidám hangulatban, felszabadult jóérzéssel indultunk hazafelé.
Útközben több kátyún átgázoltunk, kettő azonban megfogott. Tóni hiába hintáztatta, pörgette, vagy lassította a terepjárót, a 90 lóerő egyedül nem volt elég. Az egyik kátyúba ragadásnál még segített a plusz két „embererő”, azaz Csizi és én, hogy
kievickéljünk. A másiknál azonban már Fénernek is ki kellett
szállnia, hogy erősítse a két elszánt önkéntest. A meg-megpördülő kerekektől időnként sárfröccsös ajándékot kaptunk, ugyanis
hárman nem fértünk el a kocsi „takarásában”, valaki mindig
a valóban sárhányó kerekek irányába került, de ez nem számított, amikor kiszabadultunk a kátyúból.
Közben beesteledett. Utat rövidíteni, időt takarítani akartunk, ezért a Kakastaraj felé vettük az irányt. Azt tudtuk, hogy
arrafelé csak egyetlen, de hosszú és mély kátyú terpeszkedik,
amiben a vaddisznók és a szarvasok is szívesen dagonyáznak,
de az elkerülő csapáson mindig át lehet jutni. Most azonban
ez nem volt lehetséges, mert időközben egy életunt, vastag fa
keresztbe dőlt a csapáson, ezt az erdészek nem jelentették, fűrész
pedig nem volt nálunk. Kiszálltunk, tanakodtunk.
Kerülünk vagy nekifutunk Tónikám?
- Vezető kartárs, vissza nem megyünk, mert az igen nagy kerülő. Viszont a főnökék ma már eredményesen gyakorolták a
GAZ-kocsi tolását – eközben szemével pajkosan csippentett – ha
véletlenül beragadunk, majd bevetjük a kipróbált három lóerőt.
A csippentés kaján mosollyá erősödött, amivel végigmérte
a száradó, sárfoltokkal dekorált hármasunkat. Már épp elküldtem volna a büdös „valahovába”, amikor a „nagy elvtárs” kiszólt
az autóból: - Na mi lesz, sosem érünk haza?
Visszaültünk, Tóni kitolatott az eltorlaszolt csapásról, jó meszszire a terjeszkedő dagonyától, majd növekvő sebességgel belehajtott. Fröcsögött a víz és a sár, a szélvédőt, a lámpákat betakarta a ragadós mocsok, de haladtunk előre. Aztán amikor az
ablaktörlő rést nyitott a sáros szélvédőn, akkor láttuk, hogy még
mindig eléggé távol van a part. Sajnos éreztük, hogy lassulunk,
a négy kerék egy helyben forgott és milliméterről milliméterre
süllyedtünk.
- Ne pörgesd tovább Tónikám, mert végleg itt ragadunk! –
bukott ki belőlem, de már késő volt. Még egy méter előre-hátrát
kierőltetett az autóból, aztán már annyit sem. Kinyitottuk az
ajtókat, küszöbig ért a vizes sár. Csizi lépett ki először, mindkét
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értünk haza úgy éjfél körül... Éveknek kellett eltelnie, hogy nevetni merjünk a nagy dagonyázáson, a dagonya – szigorúan bizalmas – titkáról. Talán azért nem váltottak le, azért nem küldtek Szibériába, mert sokáig őriztük a „nagy elvtárs” titkát.
Hű, de régen volt… úgy 35 esztendeje. Ilyesmi manapság az
„urakkal” már meg sem történhet!
RAKK TAMÁS
Erdőmérnök, nyugalmazott erdőgazdasági vezérigazgató,
A VKE Irodalmi Körének korábbi elnöke. 1976-tól jelentek
meg szakmai és irodalmi írásai a vadászlapok hasábjain.
Eddig négy önálló könyve jelent meg.

 ILLUSZTRÁCIÓ: Simon Ferenc

csizmaszára megtelt vízzel. Utána én következtem, már óvatosabban, ezért csak az egyik csizmaszáram folyt tele. Féner bent
maradt. Fadarabokat-köveket-rőzsét gyűjtöttünk, részben a kerekek alá, részben azért, hogy arra álljunk és nagyobb erővel,
biztonságosabban tolhassuk a terepjárót. Csizivel közösen nekifeszültünk. A kerekek szinte felforralták a vizet, a sarat, törték
az ágakat, a gallyakat, fröcsögött ránk a mocsok, de boldogan
nyugtáztuk, hogy pár centimétert sikerült előre haladnunk. Ez
új erőt adott. Egy kicsit vissza, egy kicsivel többet előre, ezt ismételgetve araszoltunk a dagonya vége felé. Egy pont után azonban sajnos újra egy helyben toporogtunk, pontosabban sarat dagasztottunk.
- Féner drága, most megint te következel!
Fotóművészem beállt közénk és mérgében akkorát nyomott az
autón, hogy majdnem kikeveredtünk a sárból.
- Egy hajszálon múlott! – mondtuk egyszerre. Ismét és ismét nekifeszültünk. A sár ömlött ránk-rólunk, a csizmánkba
és a csizmánkból, de ezt már észre sem vettük. Már csak 50,
már csak 40 centiméter hiányzik… Az erőnk elfogyott, a 40
cm azonban megmaradt. Tanya se közel, se távol, a falu nagyon
messze van, hogy segítséget hívjunk, pedig még egy ember ereje
biztos elég lenne a kiláboláshoz. Pillanatnyi csend után összevillantak a tekintetek:
- Te, Féner, a „nagy elvtárs”?
Féner lassan törölte le arcáról, homlokáról a sarat, aztán kissé
bizonytalanul megszólalt: - Igen, a „nagy elvtárs”. Némi tétovázás után az első ajtóhoz evickélt, kinyitotta.
- Kedves János, már csak te tudsz segíteni, hogy még ma hazajussunk.
Percekig néma csend, csak a sár buggyant egyet-egyet.
- Na, nem bánom! - szólalt meg végre. A csodafegyverét a vállára vette, mert csak így érezte biztonságban, aztán nagyon óvatosan a dagonya keményebb partjára lépett, ahonnan egy kézzel
éppen csak elérte a kocsi oldalát.
- Most aztán mindent bele! – vezényeltem.
- Ringasd meg Tónikám, rendesen! – üvöltött Csizi. Féner pedig hangosan káromkodott.
A kocsi ringatózott előre-hátra, mi ordítva erőlködtünk, vendégünk inkább csak támaszkodott az oldalához. Egy-kettő-három-négy…! – ordítottuk
és végre megindult. Tovább, tovább! – kiáltottuk
mindhárman. Az erőlködéstől már majdnem kiugrott a szemünk, de a kocsi végre kiugrott a dagonyából. Mi utána, és amikor megkönnyebbülten
visszanéztünk, azt láttuk, hogy „nagy elvtárs” erősen billeg a parton, hisz’ elszaladt előle a támaszték.
Aztán, mint a lassított felvételen, az egyik lába csúszni kezdett, közben ijedten tekintgetett felénk, tátogott
hangtalanul, mintha segítségért kiáltana...
A távolság a villanásnyi idő alatt legyőzhetetlen volt,
így aztán a „nagy elvtárs” ijedt arccal, tátott szájjal,
fegyverét ölelve teljes hosszában szép lassan belevágódott a dagonyába. A sár, a víz összecsapott felette.
Most aztán mi is benne vagyunk – villant át az agyamon
és éreztem, a szívem egy pillanatra megáll. Féner zavartan,
sáros kezeivel az arcát takarította, Csizi kissé kajánkodva maga
elé mormogott. Nem mertünk röhögni, pedig a helyzet ugyancsak komikus, mi több teljesen röhejes volt. A tisztaság-mániás,
„tüchtig nagy elvtárs” ott fuldoklott előttünk a dagonyában.
Hát persze, hogy kimentettük, aztán megkerestük a sárraliszappal teli fegyvert, s újabb kutakodás után a szemüvegét is
megtaláltuk. Egész hazáig szó nélkül ültünk a terepjáróban, így
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Takarmányárak:

Sakáldublé

Fácán tojótáp:
7800–8500 Ft/100 kg
Fácán indítótáp:
7200–8800 Ft/100 kg
Fácán extra indítótáp:
9500–10 380 Ft/100 kg
Fácán nevelőtáp:
8700–9000 Ft/100 kg
Fácán extra nevelőtáp:
9000–9240 Ft/100 kg
Fácán kondicionáló táp:
8000–8500 Ft/100 kg
Fácán és fogoly tojótakarmány keverék:
6900–8900 Ft/100 kg
Fácán jércetakarmány keverék:
6400–7500 Ft/100 kg
Fácán flubendazolos táp:
8000–9500 Ft/100 kg
Agancsos vadtakarmány-keverék:
6325–7260 Ft/100 kg
Agancsképző takarmány-keverék:
5760 Ft/100 kg
Vadmalac nevelő takarmánykeverék (granulált): 6900 Ft/100 kg
Vaddisznó süldő takarmánykeverék (granulált): 6095 Ft/100 kg

A Buzsáki Cseralja Vt. területén, József pusztán, február 26-án hajnalban, Ritzeld Loránt hivatásos vadász kíséretében, Stefán Offner
osztrák vadász arany-sakál dublét lőtt, egy 11,5 kilós kant, illetve
egy 10,5 kilogramm súlyú szukát. Korábban a területen összesen
öt sakál került terítékre. A C.I.C hivatalosan mindmáig nem adott
ki éremre szóló ponthatárokat, ennek ellenére Szerbiában bevezették, és használják. Déli szomszédainknál 25,00 – 25,49 pontig
bronz, 25,50 – 25,99 pontig ezüst, 26,00 pont felett aranyérmes az
aranysakál koponya. A buzsáki trófeák pontszáma 25,9 és 24,9 lett,
s ezzel – Szerbiában legalábbis – mindkettő érmes volna. A ragadozókoponyák egységes bírálati képlete a koponya hosszának és
szélességének milliméterben kifejezett összegéből áll.
Kollmann Ferenc

Mikor – mi – mennyiért?

Előző lapszámunkban az őzek árlistás vadászati díjairól írtunk, ezúttal pedig a csomagáras ajánlatok között „szemezgettünk”.
1200 eurós erdőgazdasági ajánlat:
z 4 őzbak elejtése (150-320 gramm trófeasúlyú)
z egy vadász négy éjszakai szállása, félpanziós ellátással
z hivatásos-vadász kísérési díja és a szervezési díj.
Vadászati engedély és a felelősségbiztosítás, foglalási díj, vadá-

szati iroda szervezési költsége, trófeabírálat, állatorvosi igazolás,
italfogyasztás külön fizetendő.
A sebzés elejtésnek minősül!
Vadászatszervező iroda „ötbakos” csomagja 1950 euróért:
z 200-350 gramm közötti trófeasúlyú bakok elejtése
z 4 éjszakai szállás, teljes ellátással
z terepjáró-használat
z vadászati engedély, felelősségbiztosítás
z szervezési díj
z trófeakikészítés és bírálati díjak
z hivatásos-vadász kísérés
A sebzés elejtésnek minősül!
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A hó
napja

A hét
napja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

ÚJHOLD I

Mire szabad vadászni?
Májusban: őzbakra – vaddisznóra
Júniusban: őzbakra – vaddisznóra – borzra – aranysakálra
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac – róka –
pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve

Május
Nap
kel nyugszik
(h min) (h min)
04.27
04.25
04.24
04.22
04.21
04.19
04.18
04.16
04.15
04.13
04.12
04.11
04.09
04.08
04.07
04.05

18.55
18.57
18 58
18.59
19.01
19.02
19.04
19.05
19.06
19.08
19.09
19.10
19.11
19.13
19.14
19.15

Hold
kel
nyugszik
(h min) (h min)
10.07
11.27
12.45
14.00
15.14
16.27
17.39
18.51
20.01
21.05
22.01
22.47
23.24
23.54
-00.18

00.50
01.18
01.40
02.01
02.19
02.38
02.57
03.20
03.47
04.21
05.02
05.53
06.51
07.54
09.00
10.07
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fázisai
(h min)
22.44 D

06.01 O

31 nap

A hó
napja

A hét
napja

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Nap
kel nyugszik
(h min) (h min)
04.04
04.03
04.02
04.01
04.00
03.59
03.58
03.57
03.56
03.55
03.54
03.53
03.53
03.52
03.51

TELIHOLD O

19.16
19.18
19.19
19.20
19.21
19.22
19.24
19.25
19.26
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31
19.32

Hold
kel
nyugszik
(h min) (h min)
00.38
00.56
01.13
01.30
01.49
02.12
02.40
03.17
04.07
05.12
06.29
07.51
09.14
10.34
11.51

11.14
12.22
13.31
14.43
15.58
17.18
18.40
19.59
21.10
22.06
22.48
23.20
23.45
00.00
00.06

fázisai
(h min)
09.26 C

14.11 I

05.22 D
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Törőcsik Mátyás
(1921-2009)
Elment az „Öreg”, sokak „Matyi bácsija”, a „szókimondó”, akitől sokan
és sokat tanulhattunk, nem csak a
vadászat, a vadgazdálkodás gyakorlati tudományát, hanem tisztességet, emberséget, becsületet. 1921.
július 16-án, Szarvason született,
majd Nagyszénáson nevelkedett.
Már gyermekkorában is érdekelte a
vadászat, ha tehette, a Wolfinger-birtok intézőjének puskájával vadászott. A világháborút követően, az elsők között alakult meg a nagyszénási vadásztársaság, ahol tag lett, majd
1953-tól vadőrként dolgozott. Szakmai és emberi nagysága
a MAVOSZ árpádhalmi telepén bontakozott ki, ahol vadőr,
majd telepvezető lett és a nyugdíjazásáig fővadászként tevékenykedett. Vadászati tevékenységének elismeréséül számos kitüntetést (Nimród vadász-érem 1974 és 1981, Hubertus kereszt arany fokozata 1997 és 2001, Magyar Vadászatért
Érdemérem 2008) vehetett át. 2008 tavaszán – pár hónapos
betegeskedés után – egészsége rendbe jött, de 2009 februárjában állapota váratlanul rosszabbodott, és március 20-án
örökre lehunyta szemeit. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Gyöngyfogas
Rámosolygott a szerencse a kiskunhalasi Diana Vt. hivatásos vadászára,
Korda Tiborra, amikor egy reggeli
cserkelés folyamán sikerült terítékre
hozni egy 290 gramm trófea súlyú
őzbakot, aminek érdekessége és
igazi értéke, hogy mind a két oldalán
gyöngyfog található.
Beregi Attila

Vadásztáborok
A VKE Magyar Vadászkürt Egylet általános iskolás gyerekek számára tábort szervez. Az egyhetes bentlakásos tábor programjában a vadászkürtölés alapjainak elsajátítása mellett esti lesek és
vadászati témájú előadások is szerepelnek. A tábor helyszíne a
Karasicavölgye Vadásztársaság vadászháza Martonfán. Időpont:
június 22–27. További információk: Agyaki Gábor 06-70/702-5007.
***
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászkamara és a VKE Ifjúsági
Tagozata június 29.–július 5. között Telkibányán tartja egyhetes, közös vadásztáborát, melyre minden 6-18 év közötti érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezés: Bótáné Batta Olga 06-70/702-5207.

Kürtös kirándulás
Egy csapatösszetartó tréning keretében érkeztek
Gúthra a Borsodi Vadászkürt Együttes tagjai április
első hétvégéjén. A csapat
vezetője, Fehér Tamás változatos programot szervezett „kollégáinak”, akik az
elmúlt vadászati idény fáradalmait pihenték ki a Nyírerdő Zrt. vadászházában. A feltöltődésre
nagy szüksége van a magyar csapatoknak, hiszen az idei fellépések
még csak ezután jönnek és az első hivatalos magyar vadászkürt versenyt is ebben az esztendőben rendezik meg. A csapat tagjai megkoszorúzták az 1991-ben és 2002-ben elejtett világrekord dámbikák
elejtésének helyén álló kopjafákat is. A vadászkürtös tréningen a
borsodiakon kívül részt vett a helyi hivatásos vadászok egy csoportja is, akik kihasználták az alkalmat a közös gyakorlásra.
A.G.

Isten éltesse...
…a Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt, a rendezőt, a Nemzet Színészét, az írót, a VKE „aranygyűrűs”
vadászát, aki „néha főz is”… a 75
éves Bodrogi Gyulát, akinek most
jelent meg „Irka-firka” c. novelláskötete. Nagyon reméljük, hogy június
13-án, a „Vadászati Kultúra Napján”
12 órától a főzőverseny zsűrijének
sátránál a művész úr dedikálni fogja
új könyvét.

Tavaszi nagytakarítás
Április 4-én, a hajdúsámsoni vadásztársaság tagjaihoz csatlakozva,
a Diana Vadászhölgy Klub Hajdú-Bihar megyei szervezetének néhány lelkes aktivistája – a helyi gyerekekkel együtt – szemetes fasorokat és erdőket „hulladékmentesített”. A felelőtlenül eldobált
szeméttel végül több tucat zsák telt meg.
Juhászné
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Alakulóban
A Diana Vadászhölgy Klub Vas megyei szervezete április 3-án
17 órakor tartotta alakuló ülését Szombathelyen, a vadászkamara területi székházában. A megyei szervezet vezetését
Mesterházyné Koncz Bernadett vállalta magára, aki évek óta
látogatja a klub országos programjait, rendkívül aktív és segítőkész tagja a Dianák közösségének. Az alakuló ülés vendége
volt Bán Beatrix, a Diana Vadászhölgy Klub elnöke, valamint
László Győző, a megyei vadászkamara elnöke és Kenesei
István titkár is. A megyei vadászkamara, valamint a Fehérpecsenye Kft. a klub indulásához és működéséhez nagy összegű támogatást ajánlott föl.
Németh Erzsébet

329
000

GYEREKEKNEK

Vörös róka (Vulpes vulpes)
A kutyafélék családjába tartozik. A hímivarú egyedeket kannak, a nőivarúakat szukáknak nevezik. A kanok hossza (farokkal együtt) 100-120 centiméter, testsúlya 5-7, míg a szukáké 4-6
kilogramm. Hallásuk is a kiszemelt áldozat érzékelésére szolgál.
Olyan frekvenciájú hangokat is érzékelnek, amelyet az emberi
fül már nem képes (pl.: a fűben futó egérét). A róka decembertől
februárig tartó párzását koslatásnak nevezik. A nőstények életükben 2-3-szor kölykeznek, április végén vagy május elején, a
3-9 kölyök vakon jön a világra és 10 hónaposan lesznek ivarérettek. A rókák fogságban akár 14 évig is elélnek, a természetben
azonban ritkán érik el a kétéves kort. A legmostohább körülmények között is meg tud élni kiváló alkalmazkodóképességének
köszönhetően. Földbe vájt, mély üregekben, kotorékban élnek.
Kitűnő helyismerete és emlékezőtehetsége van. Általában éjszaka jár zsákmánya után, de nyugodt helyeken vagy szigorú
tél idején nappal is vadászik. Legszívesebben rágcsálókat és
madártojást fogyaszt, de a gyümölcsöket sem veti meg. A táplálkozásukban fontos alkotóelem a földigiliszta, viszont a rovarok, férgek, halak, rákok, nyulak, őzgidák és a házi szárnyasok is
szerepelnek az „étlapján”. Egész évben vadászható. Különleges
vadászati módja a kotorékozás, melynek során kotorékebekkel
(tacskókkal, kis testű terrierekkel) ugrasztják ki a kotorékából.

Színezd ki!

A VKE Ifjúsági Tagozata és a Négy
Évszak Vadász- Természetismereti
Program idén is megrendezi hagyományos vadásztáborait. Az egyhetes, bentlakásos táborok a Börzsöny
szívében, Kisinócon lesznek. A hajnali és esti lesek, íjászat, solymászat,
éjszakai túra, lövészet, vadnyomismeret, növény- és állatfelismerés
mellett sok érdekes program várja az
érdeklődő 6-18 éves fiatalokat.
Homoki Nagy István tábor:
2009. július 6-12. (kezdő)
Jurán Vidor tábor:
2009. július 21-27. (haladó)
Lakatos Károly tábor:
2009. augusztus 3-9. (általános)
Jelentkezés és további információ:
Wallendums Péter (06-70/702-5004),
Molnár Zsuzsa (06-70/702-5035), vagy
a vke@vadaszlap.hu e-mail címen!
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KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON ¾

Túzok (Otis tarda)
A túzok Európa legnagyobb testű madara. Elterjedési
területe Marokkótól az Amur torkolatvidékéig nyúlik.
Nyugat-Európa legtöbb országából – Spanyolország és
Portugália kivételével – kipusztult, magyarországi állománya pedig veszélyeztetetté vált, legjelentősebb populációja azonban hazánkban él. A Kárpát-medencében
száz éve még 12 ezer túzok élt, jelenlegi állománya azonban csak 1200 példányra tehető.
A nyílt területek madara, egyaránt megtalálja életfeltételeit a füves pusztákon és a mezőgazdasági környezetben is. Legkedveltebb élőhelyei a gyepek, a lucernások,
a gabonatáblák és ezek tarlói, illetve télen a repceföldek.
A kakasok szárnyfesztávolsága elérheti a 2,2–2,5 métert, testsúlyuk pedig 15 kilogramm is lehet.
A párválasztás időszakát dürgésnek nevezzük. Az
időjárástól függően március végétől május elejéig tart.
A fészkelés június közepéig általában befejeződik, de ritkán még augusztusban is találkozni fiókát vezetgető tojóval. Fészekalja általában 2 tojásból áll.
A túzok egyaránt fogyaszt növényi és állati eredetű
táplálékot. Tavaszi időszakban a kifejlett állatok táplálékában magvak, levelek, hajtások, bogarak, hernyók, esetenként kisemlősök, gyíkok, madárfiókák is megtalálhatók. A fiókák az első két hétben kizárólag rovartáplálékot
fogyasztanak. A Kárpát-medencében élő túzokpopuláció
általában nem vonul.

Molnárfecske (Delichon urbica)
Európában és Ázsiában nagy létszámban találkozhatunk
velük. Költöző madár. Repülő rovarokkal táplálkozik.
A molnárfecskék egyéves korukban lesznek ivarérettek.
A költési időszak májustól szeptemberig tart. A fészek
agyagból – gyakran ereszek alá – készül. A fiatal madarak 3,5-4 hetes korukban repülnek ki. Magyarországon
védett, természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

Fekete gólya (Ciconia nigra)
Magyarországon kis állománya él, költ a Hanságban,
a Felvidéken, az Őrségben és a nagyobb folyók árterében. Elsősorban a galériaerdőket kedveli. Fontos
számára a háborítatlanság, az ember jelenléte zavarja.
Gallyakból álló fészkét a lombkorona alsó részébe, egy
kihajló vastag ágra rakja. A 3-5 tojásból álló fészekaljon
a szülők felváltva ülnek. Magyarországon fokozottan
védett, természetvédelmi értéke 500 ezer forint.

Nézz utána!
Mit jelentenek az alábbi, rókákkal kapcsolatos szólások és közmondások?
Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni.
Ravasz, mint a róka.
Róka fogta csuka, csuka fogta róka.
Alvó róka nem fog csirkét/nyulat.
Kitetszik a róka farka, akárhogy is dugdossa.
Nehéz az agg rókát tőrbe csalni.
Szaladj róka, inadban az igazság.
Róka a tőrbe/csapdába kétszer nem esik.

ELEK SZILVIA
eleksylvi@freemail.hu
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Búbos banka (Upupa epops)
Európában, Ázsiában és Észak-Afrikában is fészkel, telelni
Afrika középső részére vonul. Magyarországon márciustól szeptemberig tartózkodik. Rovarokkal, földigilisztákkal, százlábúakkal és pókokkal táplálkozik. Üregekben,
harkály által készített odúban, emberi településeken
fészkel. Fészekalja 5–8 tojásból áll. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. 331
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VADÁSZÍJÁSZAT

Használt íjak
A vadászíjászat nem tartozik az olcsó „mániák” közé. A vadászatra alkalmas íj beszerzéséhez mélyen
a zsebünkbe kell nyúlni. Nem véletlen, hogy az egyre romló forint (s ezáltal az egyre dráguló külföldi
termékek) mellett sokan a használt vadászeszközök iránt érdeklődnek. Érdemes azonban néhány dolgot
szem előtt tartani a másodkézből vett íjak esetében.

Az íjászboltokban vásárolt új íjak óriási előnye az, hogy garanciával
juthatunk hozzájuk. Ha elreped a kar, vagy anyaghiba miatt eltörik a csigás íj egyik tengelye, az üzletben intézik a javítást vagy a
cserét. Használt íjak meghibásodása esetében magunkra vagyunk
utalva. Bár az adott íj gyártójánál még érhetünk el eredményeket
(vállalják például a repedt kar cseréjét), de a postaköltséget biztosan nekünk kell állni. Ez több tízezer forint lehet.
Ha használt íjat vásárolunk, érdemes nem csak az íj előéletéről,
hanem az eladó íjászmúltjáról is
megtudni mindent. Óvva intenék
mindenkit attól, hogy egy olyan
embertől vegyen használt csigás
íjat, aki az íjászatot autodidakta
módon tanulta meg, ráadásul
a megvásárolni kívánt íj volt a
gyakorlóeszköze.
Ha van ismerősünk, aki olyan
íjat használ, amit meg kívánunk
vásárolni, kérdezzük meg tőle,
hogy mik a tapasztalatai. Érdemes íjászoldalakon is kutakodni
a fórumhozzászólások között,
hátha értékes információkhoz jutunk az adott íjjal kapcsolatban.
Az íj megvásárlása előtt mindenképpen kérdezzük meg, hogy az
íjat versenyzésre vagy vadászatra használták, s hogy az íj hogyan került az előző gazdájához (boltból, interneten keresztül közvetlenül
a gyártótól, vagy netán már ő is használtan vette). Érdemes azokat
az íjakat előnyben részesíteni, amiket magyarországi íjászüzletekből
vásároltak, mert akkor biztosak lehetünk abban, hogy annak az íjmárkának van hazai forgalmazója, s így hazai szervízhálózata is.

Eleven íjászkönyvek:
Csigás íjak
A négykötetes sorozat első
tagja a csigás íjak beállításával és karbantartásával
foglalkozik. A szakkönyv
igyekszik érthető módon,
rengeteg képpel illusztrálva részletesen elmagyarázni azokat a gyakorlati
fogásokat, amelyek az íj és
a hozzá tartozó kiegészítők
hangolásához szükségesek.
„Kötelező” alapmű minden
csigás íjász számára!
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A kiszemelt csigás íjat vegyük kézbe, és nézzük át alaposan,
hogy nem látunk-e rajta sérüléseket. Ellenőrizzük a karokat, hogy
nem repedtek-e vagy nincs-e szálfelpattanás rajtuk. A csigák stabil
helyzetét is vizsgáljuk meg. Ha szemlátomást ferdén áll valamelyik, vagy kotyog a tengelyén, ne vegyük meg az íjat.
A külső szemrevételezés után húzzuk ki az íjat. Minden valamirevaló csigás íjász tudja, hogy csak vesszővel együtt szabad
megfeszíteni az íjat, mert egy
véletlen üres (vessző nélküli) elsütés komoly károkat okozhat az
íjon. Én sarkon szoktam fordulni
akkor, ha az eladó hagyja, hogy
a csigás íját vessző nélkül húzzam ki, vagy ha előzetesen nem
figyelmeztet annak veszélyeire.
Ez ugyanis azt jelentheti, hogy
nincs tisztában az üres elsütés
veszélyeivel, és így elképzelhető,
hogy az íj már átélt egy-két durva esetet. A kihúzáskor figyeljük meg, hogy mennyire simán
dolgozik az íj, s hogy nem ad-e
ki gyanús hangokat. Ezután természetesen lőjünk vele egy közeli vesszőfogóra. Itt ne a pontosság legyen a szempont, hiszen az irányzék beállítása egyénfüggő,
hanem a működésének finomsága és egyenletessége.
Érdemes megtudni, hogy az íj gazdája milyen vesszőket használt
az íjához. A könnyű vesszők használata ugyanis jobban megviseli az
íjakat. Az íjgyártók azt javasolják, hogy olyan vesszőket használjunk,
amelynek a súlyát (ezt garin-ben szokták megadni) elosztva az íj
fonterejével (az íj erősségét fontban adják meg) minimum 5 garin/
font értéket kapunk. Ha azt látjuk, hogy a kiszemelt íjunk előző gazdája e minimum alatti vesszőket használt, ne vegyük meg az íjat.
Ahogyan a használt autók vásárlásánál az ember első dolga a vezérmű-szíj cseréje, úgy a használt csigás íjaknál is érdemes lecserélni az
ideget és a kábelt. Ezért a megvásárlás előtt érdeklődjünk szakboltokban, hogy az íjra kapható-e új ideg és kábel, és mennyibe kerül.
Egy nagyon fontos dolgot hagytam a végére. Mielőtt íjat vásárolnánk (legyen az használt vagy új), fontos, hogy tisztában
legyünk azzal, mekkora a húzáshosszunk, hogy milyen erős íjat
vagyunk képesek biztonsággal kezelni, és hogy mire kívánjuk azt
használni (vadászatra, versenyzésre vagy csak a hétvégi telken
délutáni lövöldözésre). Soha nem árt, ha olyan embertől vásárolunk, aki ugyanarra használta
az íját, amire mi is szeretnénk.
Csak ebben az esetben kérSZABÓ ZSOLT
dezzük meg, hogy mi az oka
szabo.zsolt@sc.bme.hu
az eladásnak!
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HORGÁSZOKNAK

Tavaszra várva
Sokat változott a világ az elmúlt 40-50 évben. Koromnál fogva jól emlékszem az ötvenes évekbeli horgászatokra, ahol a világ legegyszerűbb horgászbotjával, zsinórjával, pedzőjével, aprócska suta horgával,
trágyaszagú gilisztájával fogtuk a tenyeres keszegeket, bodorkákat. Mi történt? – teszem fel a kérdést
magamnak, a horgásztanya mosdójának csorba tükre előtt borotválkozva. Az arc tanácstalan, pedig jól
ismerem, a válasz nagy valószínűséggel az idő múlásában és a megváltozott viszonyokban keresendő.

A régvolt idő csalóka, az emlékezés rostáján kihullnak a haltalan
napok, és megszépülnek a mára eltűnt homokzátonyok, holtágak,
nádöblök, kövezések, patakpartok. Az ifjúság megannyi édes állomása, jóízű csavargások, cserkelések, barátkozások színhelyei.
No, de félre a nosztalgiával, hiszen ma is vannak fiatalok, akik már
a match- és feederbotok világában nőnek fel, ugyan még működik
a trágyagiliszta, de már társul mellé az etetőanyagok kavalkádja,
és a lében úszó vagy éppen puffasztott kukorica, amely lehet natúr, epres, esetleg mézes.

Szerencsére azért az idén is lesz tavasz, és a természet törvénye
szerint a vizek elkezdenek felmelegedni. Értelemszerűen a partközeli vizek a leggyorsabban melegedők, ide jönnek ki a halak is. Persze nem mindegyik, főleg a keszeg- és kárászfélék a korai napozók.
A hosszú tél alatt rendesen kikoplaltak, elsősorban fehérjére
van szükségük, ezért az ajánlott és jól bevált csali a trágyagiliszta,
csonti, pinki, szúnyoglárva, desszertnek a különféle csemegekukoricák és a főtt kendermag. Maradva még a csontinál, pinkinél, manapság már őket is ízesítik, el kell ismernem, megnő a fogósságuk.
Az etetőanyagnak több kritériumnak kell megfelelnie. Nem mindegy, hogy milyen a színe, mert a letisztult tavaszi vízben a világos
etetőanyag riasztó lehet. Majd ha megindul a víz melegedése, és
elkezd zavarosodni, akkor jön el a világos színű etetések ideje. Maradva a tavaszi horgászatra szánt etetőanyagnál, legyen illatos és
bőségesen tartalmazzon élő anyagot. Nem kell túl sok belőle, még
nincsenek étvágyuknál a halak.
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Azért horgásszunk is egy kicsit! Van, aki kora tavasszal a matchbotos horgászatot részesíti előnyben, mások a feederes horgászat
elkötelezettjei. Sokáig én is az úszós pecázás híve voltam, manapság csak feederezek. Az ok egyszerű, nagyobb távolságot tudok
vele meghorgászni, mint az úszós szerelékkel, könnyebben elérem
azokat a nem partközeli gödröket, mélyedéseket, ahol még csapatostól vannak a halak. A kapások még óvatosak, ennek ismeretében állítom össze a felszerelést. Nem restellem a nyáron is jól
bevált gumival könnyített feeder szereléket bevetni csúszóra szerelt feeder kosárral. Csalinak csontit
vagy trágyagilisztát teszek fel, de
nem sokat, általában csak egyet!
A botspiccek közül a legérzékenyebb kerül fel, az orsó lehet bármilyen átlagos, de jó minőségű match
vagy federes orsó, de a zsinór ne legyen erősebb, mint 0.18-as. Amihez
0.14-es előke dukál! Régebben 0.12es előkét használtam, de a gyakori
szakadások miatt ma már mellőzöm. Arról nem is szólva, hogy jöhet
esetleg egy tisztességes potyka, akkor meg nem sokra megyek a finom
előkével! A horog 14-16-os.
Az elmélet után a gyakorlat. Balatoni illetőségű lévén, horgászidőm nagyrészt ott töltöm. Nálunk
(Akaliban) a strand melletti laposok illetve a móló jöhet számításba parti horgászat esetén. Van, aki
már jégveszte után vízre rakja a
csónakját, és bent horgászik a nád öblében. Semmivel sem fog
több halat, mint a parton lévők, ilyenkor még nem ad igazán halat
a nádas. Tavaly késő ősszel még fogtunk néhány nagyon jó potykát a strandon az éjszakai órákban, s talán ennek volt köszönhető,
hogy a többség ugyanott folytatta márciusban is.
Megtörtént az, amire nem nagyon volt példa az utóbbi években,
hogy a tavaszi keszegekhez pontyok is társultak, nagy valószínűséggel az őszi telepítés potykái voltak! Mi történhetett? Senki nem
tudja, csodák pedig nincsenek. Vagy mégis? Lehet, hogy a halászati vállalat átalakítása miatt elmaradó kora tavaszi halászat ajándéka
a tavaly berakott, most meg horogra került sok szép potyka? Nem
tudjuk, csak remélünk. Hogy
annyi átbosszankodott év
után végre megint horgászZÁKONYI BOTOND
vízként beszélhetünk majd
zakonyi.botond@gmail.hu
a Balatonról…
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Kelet-Mecsekben lévő vadászházba
vadászati, erdészeti gyakorlattal rendelkező gondnok jelentkezését várjuk.
Szolgálati lakást biztosítunk.
A német nyelvtudás és terepjáró megléte előnyt jelent. A jelentkezéseket a
vadaszhaz1@gmail.com e-mail címre
vagy a Pécs, Pf.: 9. levelezési címre várjuk „vadászház” jeligére.
Budapesttől 60 km-re vadkárelhárító vadászatot kínálunk 3-5 fős csoportok részére. Lőhető a vaddisznó
süldő és kan (16 cm agyarméretig).
Részvételi díj: 6000 Ft/éjszaka.
Bővebb felvilágosítás:
06-30/339-3628, 06-30/512-4374
www.lokosvolgye.uw.hu

V. Vérebes Tábor
2009. 06. 29.–07. 04.
Részletek, jelentkezési lap:
www.verebegylet.hu
Információ: Kammermann Péter,
06-20/260-6540
Napelemes vaditató, amellyel
itathat és dagonyát vízzel
elláthat egyszerre!
Automata vadetető beállítható
szórási idővel és szabályozható
mennyiséggel.
Éjjellátó kereső távcső eladó.
Telefon: 06-30/467-0123

Nagyvadgazdálkodásáról ismert hegyvidéki
vadászterületre keresünk felsőfokú szakképzettséggel és többéves vezetői gyakorlattal
rendelkező vadászati ágazatvezetőt.
Felhasználói szintű számítógépes ismeret szükséges, német vagy angol nyelvtudás
előnyt jelent. Szolgálati lakást és gépkocsit
biztosítunk.
Jelentkezést 4401 Nyíregyháza,
Pf: 403. ARTEMISZ jeligére, illetve
erdokerulo56@freemail.hu e-mailre várunk.
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APRÓHIRDETÉS

FEGYVER

KUTYA

Újszerű 0,22 WMR CZ
puska, új 6x45, Abs. 4
Seeadler távcsővel szerelve 110 000 Ft-ért sürgősen eladó.
Telefon: 06-30/947-1265

Hannoveri véreb kiskutyák, vadászó szülőktől,
származási lappal eladók!
Telefon: 06-70/261-4021

Teljes vadászfelszerelés
egészségügyi okokból,
kedvező áron eladó. .308
Win. kaliberű, jugoszláv,
Mauser típusú golyós
fegyver, nagy fényerejű
céltávcsővel, puskalámpával, számkombinációs
zárú kemény műanyag
tokkal, 2017-ig érvényes műszakival. 16/70
kaliberjelű, orosz gyártmányú IZS 27 típusú
sörétes fegyver tokkal,
2017-ig érvényes műszakival. Mindkét fegyverhez tisztító készlet.
Egy kiváló, jó fényerejű
keresőtávcső, valamint
e két fegyver tárolására
alkalmas, rendőrség által hitelesített fegyverszekrény.
Telefon: 06-1/258-3790

Ördögölő
kennelből,
vaddisznóra
kiválóan
dolgozó szülőktől, szlovák kopó kölykök eladók.
Telefon: 06-30/358-3935

JÁRMŰ
Magasított, felezős, benzin/gáz üzemű, karbantartott Subaru Legacy
Hubertus (1993-as évjárat) + azonos típusú,
félig komplett alkatrészautó eladó.
Irányár: 600 ezer Ft.
Telefon: 06-70/702-5001
Karambolos, hátul sérült, 6 személyes, teherautónak vizsgáztatott, 8
éves Ford Tranzit eladó.
Irányár: 800 ezer Ft.
Telefon: 06-70/702-5001

Lada Niva 1,7 benzin-gázos, 1996-os, zöld, vonóhorog, vadhordó-rács,
gallytörő. Folyamatosan
szervizelt, 1 év műszakival eladó. Extrák: rádiós
magnó, Ford tranzit ülések, 2 éves orosz terepgumik, felújított motor
és váltó. 550 000,- Ft.
Telefon: 06-30/951-4577

VADÁSZATI
LEHETŐSÉGEK
Apróvadas vadászterületen május 1-től őzbak
vadászati lehetőséget
kínálok. További információ: 06-30/935-8752
Börzsönyi
nagyvadas
vadásztársasági tagságomat átadnám. Telefon: 06-20/546-7667

VEGYES
Őz
trófeagyűjtemény
eladó.
Telefon: 06-70/382-4254

Csicsóka eladó! Telefon:
06-30/467-0123
Vaddisznó 3,5 éves
kan, kocák és malacaik eladók. Telefon: 0670/200-7132
A Diana Antikvárium
vadászkönyvek
nagy
választékával áll minden
érdeklődő rendelkezésére. Ingyenes árjegyzéket küldünk! 6900 Makó,
Zrínyi utca 34. Telefonszám:
06-62/211-561,
www.dianaantikvarium.
hu és www.vaterabolt.
hu/dianaantikvarium

ÁLLÁS
39
éves
független
vadgazdamérnök, mezőgazdasági alapképzettséggel, képesített
vadhús-vizsgálói és lövészetvezetői vizsgával,
valamint ABCDE jogosítvánnyal állást keres Magyarországon. Az ajánlatokat a szerkesztőségbe
kérem Hilda jeligére.

Megjelenik havonként
a megelőző hónap utolsó hetében.
Ára: 650 Ft
Előfizetőknek: 600 Ft
Az előfizetési díj 2009 végéig: 4200 Ft
Kiadó-főszerkesztő:
Csekő Sándor
sandorcseko@vadaszlap.hu
Főszerkesztő-helyettes:
Wallendums Péter
wpeter@vadaszlap.hu
Olvasószerkesztő:
Somfalvi Ervin
somfalvi@vadaszlap.hu
Főmunkatárs:
Agyaki Gábor
agyaki@vadaszlap.hu
Tervezőszerkesztő:
Wéber Ferenc
fefe@citromail.hu
Hirdetési igazgató:
Polster Gabriella
06-70/702-5006
hirdetes@vadaszlap.hu
Szerkesztőségi titkár:
Elek Erzsébet
06-70/702-5040
elekerzsi@vadaszlap.hu
Webmester:
Wéber Ildikó
06-70/702-5037
webmaster@vadaszlap.hu

Kiadja a Vadászlap Kft.

A nagy érdeklődésre való
tekintettel, idén újra megrendezzük 9-14 éves gyermekek
számára egyhetes vadgazdálkodó és környezetvédő
táborunkat.
Elhelyezés: komfortos vadászházban, teljes ellátással.
Turnusok:
emelt szintű I.: június 21-27.,
emelt szintű II.: július 5-11.,
gyermektábor I.: július 19-25.,
gyermektábor II.: augusztus 9-15.
Információ:
Léber György
06-30/499-2299

Továbbtenyésztésre
alkalmas, immunizált
üregi nyulak
megrendelhetők.
Üregi nyúl
vadászatra
jelentkezés:

06-30/855-1828

Előfizethető belföldi
postautalványon, átutalással
a 65100149-11301439
számú számlára, vagy
a hírlapkézbesítőknél,
a postahivatalokban.
Terjeszti a Lapker Zrt.
a Magyar Posta Zrt.
és az alternatív terjesztők.
A terjesztést gondozza:
MédiaLOG Zrt.
Erdélyben terjeszti és
az előfizetéseket fogadja
a Krónika Kiadóház Rt.
Telefon: 0264-420-320
Előfizetési díj 2009 végéig: 70 ROL
Szlovákiában: Ábel Gábor
Mobil: 0905-407-017
Előfizetési díj 2009 végéig: 18 €

Szerkesztőség:
1031 Budapest, Pákász u. 7.
tel/fax: 06-1/242-0042
flotta mobil: 06-70/702-5000
info@vadaszlap.hu
Nyomdai előállítás: Pharma Press Kft.

Felelős vezető: Dávid Ferenc
ISSN 1215-6159 (nyomtatott)
ISSN 1588-1229 (online)

2009. május z www.vadaszlap.hu

HUMOR

338

Magyar VADÁSZLAP

