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TÁVIRAT 
a C.I.C. közgyűlésről

A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi 
Tanács (C.l.C.) 41. éves közgyűléséi a 
dél-afrikai Fokvárosban tartotta március 
14-19. között.

A kongresszuson 70 ország, töhb mint 
300 képviselője jeleni meg. köztük vala
mennyi szekcióülésen szakértőkkel képvi
seltette magát a magyar C.l.C.-delegáció 
is. A kongresszus munkáját szekció- és 
munkacsoportüléseken végezte. Az egyes 
szekciók munkájának lényege az alábbi
ak szerint foglalható össze.

Nagyvadbizottság: a szabályos körül
mények között elejtett vadfajok trófeáinak 
behozatalál. engedélyeztetését egységesí
teni szükséges. A vad élőhelyének óvása ér
dekében minden tagország illetékeseinek 
javasolja a természetbarát mező-, erdő- és 
vízgazdálkodást, ugyanúgy a vadászai 
idő- és térbeli szabályozását, valamint a 
vadászat ökológiájában betöltött szerepé
nek megismertetését. Az ipari tevékenység 
és közúti forgalom káros hatásainak fel
mérését is szorgalmazni kell. A bizottság 
kifogásolta az egyes országokban - így 
Magyarországon is-a gépkocsiról történő 
vadászat engedélyezettségét.

Vonulóvad-bizottság: közös irányelvet 
kell kialakítani a vonuló vadfajok orszá
gonkénti - vadászati statisztikai adatai
nak - ismerete alapján történő tilalmi 
időszakok meghatározására.

Környezetvédelmi bizottság: az ökoturiz
musban a mennyiségi turizmus helyett a mi
nőséginek kell elsőbbséget adni a környezet 
terhelésének csökkentése érdekében.

Vadászkutya-munkacsoport: a vadász
ebek képzésének fontosságát hangsúlyozták. 
A C I.C.-tagországok közöli a vadászkutyák 
karanténozásának törlését javasolják.

Solvmáxz munkacsoport: a ragadozó 
madarak vadászatra történő használatát 
jogi keretek útján szükséges szabályozni. 
A ragadozó madarak repatriálásának 
szakmai irányelveit meg kell adni az 
egyes tagországok részére. Kiállítási és 
trófeabíráló bizottság: a kiállítások során 
a túlzó trófeakollekciók bemutatását, a 
rekordhajháizást kerülni kell. A trófea el
sősorban az élőhely jellemzője.

Az Expo V6 hivatalos kísérő rendezvé
nyének jógái elnyeri „ Nemzetközi Termé
szetvédelmi és Vadászati Kuillirás "96“ a 
záró közg\űlésen teljes támogatást kapott 
a nemzetközi szervezel részéről. A C.l.C.. 
a közgyűlés ajánlásaként valamennyi 
tagország felé javaslatot tett a kiállításon 
való nemzeti részvételre. A kiállítás alatt 
először tervezik a hasonló profilú nagy 
nemzetközi szervezetek - WWF(Világ Ter
mészetvédelmi Alap). IUCN (Nemzetközi 
Természetvédelmi Unió). FACE (Nemzet
közi Vadászszövetség) és C.l.C. - együttes 
szimpóziumon történő részvételét.

Az Expo '96-hoz csatlakozó kiállítás 
mellett nemzetközi vérebverseny szervezé
sének igénye is felvetődött. A kiállítás 
megrendezéséhez jelentős segítséget kí
ván nyújtani a C.l.C. Kiállítási és Trófea- 
bíráló Bizott\ága is.

Az évenként odaítélendő - a legkiemel
kedőbb vadgazdálkodási tevékenységért 
járó - Edmond Blanc-dijat a Dél-somo
gyi Mezőgazdasági Rt. lábodi vadászte
rülete kapta, magas színvonalú szakmai 
munkájáért.

Vajai ÍÁszló 
főosztályvezető 

FM vadászati és halászati 
önálló osztály

(A  hazai vonatkozású megállapodásokra, egyezményekre következő szá
munkban részletesen visszatérünk. A  szerk. megj.).

Találkozunk a FeHoVa 51-es számú standján, a Magyar Vadászlap végigagyas Mauser puska, variábilis céltávcsóvel szerelve. Április
közönségszolgálati irodájánl 9-én, szombaton 12-kor derül ki, kik az idei szalonkaidény „herce-
Megvásárolhatja a lapban ismertetett könyveket, orvosoljuk a tér- gei", mert átadjuk megérdemelt jutalmukat a szalonka dubló dijat
jesztéssel kapcsolatos gondjait. Új játékunk fődija egy 7 x 57-es, soknak.

NE F E L E JT S E : VELÜ N K  C SA K  NYERHET!

VADÁSZTAVASZ
FOTÓ: POLSTER GABRIELLA



SZERKESZTŐI 
ÜZENETEK

T éU t Péter, Budapest: . ..Múlt havi szá
mukban olvastam a szalonkáié* engede 
Vak értáj^Kortetójét. smoty számomra te 
lettébb elgondolkodtató A Pilisi PEG négy- 
erer forint ♦ Áfa érért adott erre az évre 
jegyet. csupán kiegészítésül írom le meri a 
t. gazdaság lapzártáig nem közölte Önökkel 
(Vagy tálén nem szerették vo4 na leírva lat 
ni?) Gondjaim ugyanis ott kezdődnek, hogy 
olyannyira étestunk a 16 túlsó oldalara, hogy 
lényegesen elónytelenobb és k»szolgélto- 
tottabb helyzetben vagyunk mi magyarok, 
mmt az idelátogató külföldiek Ilyen a vilá
gon sehol sincsen! A külföldi bérvad és/ 
ugyanis csak akkor fizet a szalonkázásért - a 
hangulatért, körítésért, miegyebekért - ha a 
madarat sikeresen terítékre hozta Akkor ke- 
rúl fel a lójegyzékr*. darabonként 5 márká 
ért. Mi. magyarok viszont akkor is fizetünk, 
ha nem lóvunk, nem is látunk semmit es ez 
vonatkozik mind a napijegyes, mind az 
egész idényre k'sóott /egyekre Mag csak 
megértenem, ha bármifule mérhető koltsé 
get ki lehetne mutatni a szalonkára, hason
lóan. mint bármely más vadfajra Így azon* 
bán végtósoron csak a .puskasétáltatésra' 
fizetünk, hiszen puska nélkül bárki oda me
het. ahová akar. és pontosan ugyanannyit 
.lóhet*. mint mi puskával a legtöbb estén, 
amikor eredménytelenül megyünk haza 
Azt hiszem, aki mér vadászott erre a rejtel
mes madárra, nagyon jól tudja, hogy a hú
záson kinn töltött esték száma jócskán 
meghaladja a sikeresek számát Gondo
lom. senki nem vitatja el. hogy ha fizetünk, 
bérvadászok vagyunk Ha ebben megegye 
zúnk. akkor viszont csak abban az esetben 
kérhetnenek pénzt, mondjuk. 5 márkát, ha 
fel is vettük a madarat, amelyre »*Y*n. 
olyan formában .leszerződtünk*. Ez volna 
a tisztességes, korrekt üzlet, hiszen a sem
miért nem lehet pénzt kérni Tudom, nem 
nagy dolog ez. a gazdaságoknak lenyeges 
bevételt nem hoz. sokkal inkább etika* kér 
dés. de ezek mellen sem lehet elmenni 
szótlanul. Ha ugyanis nem teljesül a .szol
gáltatás*. akkor mire szedik a pénzt? Tekint
hető ez valami belépti dijnak az erdőre, 
amelyet senkinek nem kell fizetni, csak a 
szalonkavadásznak, lévén az erdő- és ter
mészetjárás alkotmányos joga mindenkinek. 
Az etikus viselkedés mindenképpen kétolda* 
lú. vonatkozik ez a vadászatra jogosítottra 
és a vadászra egyaránt

Részlet egy névtelen levélből: ....döb 
benten olvastam a márciusi számban »Ku- 
tyaütó úr« vérforraló tkalandjáu. Kénytelep 
vagyok közölni önökkel, hogy az illetőnek 
két éve Apavárán, a NEFAG üzemi területén 
rendezett fácánvadászatén hajszálra hason
ló esete volt Akkor egy magyar vizslát lótt 
róka helyett Iszonyú volt. és akkor is min
den következmény nélkül megúszta Szem 
tanúja voltam, és rajtam kívül még sokan 
masok. Nevemet csak azért nem írom le. 
mert munkahelyemen kellemetlenségeim 
lehetnek, a kezek hosszúságé a rendszervál
tás óta sem változott. Főként nem vidé
kén...

Szabó György. Arló: ....A z ózdi Nádié* 
Herbert Vadásztársaság titkáraként talán fi
gyelmesebben olvasom a lapban kozólt hir
detéseket. mint mások így akadtam a Va
dászlapban az egyik egri székhelyű vadé 
szatsze'vezó *roda kecsegtető hirdetésére 
(Nevét csak azért nem irom le. mert ez nem 
a reklám helye) Mi. környékbeli vadászok 
fel vagyunk háborodva azon. hogy milyen 
alapon meri magét hirdetni egy olyan cég. 
amelyik a múlt év januárjától tartozik szú- 
kebb pátriám vadásztársaságainak a folya
matosan beszállított vadhús árával Kértünk, 
kilincseltünk, udvaroltunk, később hangos
kodtunk egyelőre minden eredmény nélkül. 
A beosztott a főnökre keni. akit jös/erint 
csak csellel lehet elém. akkor is inesze 
semmif a válasz Mar több társasággal ősz- 
szefogva jogi útra vittük a követelésünket 
Egyszerűen folháboritó ez a viselkedés, ki
hozza az embert a sodrából Ez a magamu
togató hirdetés pedig ilyen esetben csak 
olaj a tűzre. Mellékelem a szémlafelszőlitó 
levelek másolatait . .*

%
Sajnos. nem all módunkban egyetlen hirde
tőnktől sem - aki szolgáltatásunkét megfizeti 
- fedezetigazolást. vagy barmi más hasonlót 
kérni A hirdetés valóságtartalmáért egyedül 
a megrendelő felel és semmi nem áll tőlünk 
távolabb, mmt az önök. kedves olvasóink, 
elő fizetőink félrevezetése Nincs lehetősé
günk a döntőbíráskodásra, lapunk az olva
sókkal. hirdetőkkel kialakított bizalomból él

Takács Dénes, M iskolc: .A kezdet óta 
lelkes olvasója, előfizetője vagyok lapjuk
nak. Tetszik a stílusa, szókimondása, az úgy
nevezett púderozattansaga Gratulálok, 
mert nem kis dolog ez a mai világban, ami
kor más újságokban éppen az ellenkezójet 
tapasztalom. Valahogy úgy vagyok ezzel, 
mmt a mosópor reklámokban a póruljárt há
ziasszony. aki a hagyományos mosóporok
kal a sok piszok ellen semmire nem megy. 
de az új. az aztán tisztába teszi a dolgokat, 
és a mocskok eltűnnek Elnézést a hasonla 
tért. Mégis van egy gondom január óta 
nem kapom lakásomra a lapot Azóta újság
árusokat »vesztegetek!, szó szerint vadé- 
szom a lapra No tudják meg. mit jelentett 
az utóbbi három hónap Vártam a befizetési 
csekket, de nem kaptam meg. ped»g úgy 
emlékszem, hogy a feleségem előfizette, 
még a múlt év végen. A csekket azonban hi
ába keresem, valahogy elveszett ..."
Elismerő szava/t köszönjük Erre az évre 
nem küldtünk ki csekket, hanem minden hó
napban a címlapon bekeretezve közöltük az 
előfizetés módját, amelyet megtehet egy
szerű rózsaszínű postai utalványon Szer
kesztőségünkben számítógépen tartjuk nyil
ván az előfizetőinket Visszakeresve az on 
nevét. ómét. sajnálattal közöljük. hogy bizo
nyára rosszul emlékeznek, mert 19§4 re az 
előfizetési díj elmünkre nem erkezett be. 
ezért nem tudtuk a lapot lakáscin téré meg
küldeni

Mire szabad vadászni?
Erdei s/alonkara április 10-éig, e/enkivül a/ egész évben elejthető 

s/arnvas és szőrmés kártevőkre.W

ÁPR IL IS
Tovaazhó. a v a g y  Szen t G y ö rg y  hava

Dátum Holdfázis A Nap
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos 
hőmérséklete 
Ceistus-fokban

1 PAntek 624 1813 mm mm 8 37 14.1
2 Szombat 622 1815 031 939 14.1
3 VatArnap « 356 520 1816 1.19 1044 14.1
4 Hétfő 618 1818 1 58 11 50 14.4
5 Kedd 6.16 1819 230 12 56 14.9
6 Szerda 5.14 18 20 258 1401 14.9
7 Csütörtök 512 18 22 3.23 1505 14.9
8 Pentek 510 18 23 346 16 07 14.3
9 Szombat 508 18 25 409 1709 14.2

10 Vasárnap 506 1826 433 18 11 14.4
11 Hétfó •  1 17 504 1827 4 57 1912 14.6
12 Kedd 602 1829 525 2013 15.3
13 Szofda 500 1830 5 56 21 11 15.8
14 Csütörtök 458 18 32 632 22 07 15.7
15 Pentek 456 1833 7.15 22 59 16.3
16 Szombat 454 1834 803 23 46 16.5
17 Vasárnap 453 1836 858 -  - 16.3
18 Hétfő 451 18 37 1000 0 27 15.9
19 Kedd I> 334 4 49 1839 1105 103 18.3
20 Szerda 4 47 1840 1215 1 36 16.5
21 Csütörtök 4 45 1841 13 27 206 17,0
22 Péntek 443 1843 1443 234 17.1
23 Szombat 4 42 1844 1601 3 03 17.1
24 Vasárnap 4.40 1846 1721 333 17.1
26 Hétfő O 20 45 438 18 47 18 42 406 17,4
26 Kedd 436 1848 20 01 444 17,1
27 Szerda 4 35 1850 21 14 530 17.9
28 Csütörtök 433 1851 22 19 623 17.9
29 Péntek 4 31 1853 2312 7 24 18.1
30 Szombat 430 1854 23 56 830 18.4

M Á JU S
Tavaszhó. a v a g y  P ü n köad  hava

1 Vasárnap 4 28 18 55 938 18.8
2 Hétfő X 15 32 4 26 18 57 031 10 46 19.1
3 Kedd 4 25 1858 1.01 11 53 19.3
4 Szerda 4 23 18 59 127 12 57 19.5
5 Csütörtök 422 19.01 1 51 1400 19.3
6 Péntek 420 1902 2 14 1502 19.4
7 Szombat 4 19 1904 237 1604 194
8 Vasárnap 417 1905 302 1706 20.0
9 Hétfő 4 16 1906 328 1806 20.0

10 Kedd •  1807 4 14 1908 358 1905 200
11 Szerda 4 13 1909 433 20 02 20.2
12 Csütörtök 4 12 1910 5.13 20 56 20.1
13 Pentek 4.10 1911 600 21 44 20.6
14 Szombat 409 1913 653 22 27 21.1
15 Vasárnap 408 1914 752 23 04 21.6
16 Hétfő 406 1915 856 23 37 22.0
17 Kedd 406 1917 1003 —  » 22.2
18 Szerda J  1350 404 1918 11.12 007 22.3
19 Csütörtök 403 1919 12 24 035 22.2
20 Péntek 402 1920 1338 1 02 21.8

APRÓHIRDETÉS

•EftC TTA , félautomata sórétes puska. 20-as kak- 
b a rié * eladó Érdeklődni hétfőn és szendén 6-15 
órá»g a 62/31* 362es teMonszámon______________
Ú j M auser 96 as t»pusu 30-46 os golyót fegyvér 
3 *9  **0  e« célávcsóvei fefsrereN*e a ltdó  Érdek 
lód", ( le t  Jó ita l *060 Hardúnánás Nagy S  u 2* 
TeM on W/381 306

Vadonatúj golyós vadászfegyver S ieyr csóvái 
50 000 Ft éri eladó Bukta László erdész. 8S*2 Va 
szar. Kossuth u 39
Eladnám  vagy értékegyeztetesset vegyes ctovúre 
cserélném 3 Í0 6  o t go»yo* és 12 es sörétes pos*a 
met A golyós 1966 »g. a sórétet 2000 -g vizsgáztat 
va (ZH-300 as nem érdekel) G m  Leyer Imre. Sú 
meg, tel 06-67/361-6*5____________________________
ZKK-600 7 x 6* es * x Zeiss téve tó  é t 16 o t Mer
kel dupleetóvú eladó Érd.: Antal László, 27*7 Tor- 
tel. Pihenő u 8 tel 63/3?0 622. óra*g
C ladó igényesnek 7 62 es k/ius knntale/ésú Golyós 
vadatzfegyver. jepén cétávcsővel, tokkal Érdek 
lód*. 271 3906. telefonon dr Hatetyék
Törzskönyvezett, bevidá tzott szülök tói lebrador 
rétr*ver februárt születésű kó+yokkutyák eladok 
Ckes József. *060 Hajdúnánás. Nagy S  u 2* Te« 
62/36*-306
W e lsh  te rrie r kutyakóNkok aktívan vadászó szu

lóktól eladók Kiss György. 6600 Nagykanizsa. Rác
kert u 2
*  hónapos tzarvetberna hannoveri véreb tztAa. 
torzskonywei. tetoválva, oltva eadó. tenyésztőié* 
£rdek>ódni egész nap 176 5694 telefonon. Takátt 
Péter
Ered eti *mpon R ÉS CAClB minősítésű, tókeiete 
sen bevadátzott szarvasbarna. negvevet hannoveri 
véreb kanommal fedeztetést vállalok Vénnek 2 3 
évet bevadászon s*ma vagy dróttzórű nemei v.zt- 
la kant Péter Géza. 91*1 Ik/ény. Vatut tor 6/A . tel 
96/357 0*9
Po in ter fcólykók fehér feketék. 5 hónapinak futtat* 
váVa származási lappal, vadászó ósoktól es spoova 
dász tenyésztőtől eledók Balogh István 866* Ugod. 
Kossuth u 116 . Tel Ugod 30 esta 1»-20 kozott
Apróvadas vadásztársaság felvételre keres hívatá
sos vadászt Szolgálati lakás van A fc tételekről 
tárgyal: Mo^zes János elnök. Dunavecse. Fó utca 
113. tel 06 76/312 326
2 ha. er dór eszemet betetoni ingatlanra cserélném 
Om  Szxonyné. 7666 Keszű
Vadászati és cse'ád. események megörökítése 
vtdeón Érdeklődjön Z€N és B Kft tel 1*1 **3* 
egész nap
A  D iana Antikvárium ajánlata Több száz vadasz- 
könyvből válogathat üzletünkben! ElOyegyzes. kere

sőszolgálat. postaszolgálat Kerten árjegyzéket* Zs* 
kai István. 6900 Makó. Zrínyi u 3* tel 62/*l 1 561
C sak g yű jtő kn ek ! 19 úgynevezett .BARN A FÚ-
ZCTEK* kizaroiag egyben eladó Tel 169 5*22
M é ly  m egrendelésse l tudatjuk, hogy Tóth János 
vadásztáé i**. 7* éves korában hosszan u n ó  be 
tegség után elhunyt Tóbö évi«zed óta volt tar sasa 
gunk aktrv tagja Em eket kegyelettel megőrizzük 
Kutas* Kossuth Vadásztársaság

OrőtszArfl nemetvizsla kó+ykók Eu'ópa győztes 
apától, munkavtzsgás. btunó anyától eladók, vagy 
nagyvad vadászatra cserélhetők Érd dr Gyovai Ti
bor 6630 Mindszent. Mátyás kar u 3 M*ndszent 23

Az aoádszaióki Hubertus Vadásztársaság az 
alább* mennyiségű napos fácáncs»bét ajánl tel 
eladásra májusban 20 turnusban 30 ezret Ér
deklődni a 59/366-*15 OS telefonszámon lehet

Mindent egy helyen a STEFAN KFT.-NEL,
Szekszárdon! 7100 Szekszérd, Kossuth Lajos u. 32. Telefon: 74/19 609

VADASZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK. ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LÓSZEREK. FEGYVEREK

BIZOMÁNYOSI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERüAVÍTAS • BELÓVÉS • VIZSGÁZTATÁS •

TAVCSÓSZERELÉS
199* január 1 féló! fedett ftőpá*ya kezdte meg működését *gyenm 

Nyitva urtes hétköznap 6-17 órá«g szombaton 9 1? ó«áig
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AMERIKÁBÓL JÖTTEM
Peter Lewis Horn elnök úr, a Safari Club International Vadvédelmi 

Szakbizottságának tisztségviselője 1986 óta éppen tizedszer vadászott 
nálunk, pedig alig akad a világon olyan vadászatáról, 

vadgazdálkodásáról híres ország, ahol nem fordult volna meg. Észak-, 
Közép- és Dél-Amerikán kívül neves Afrika szakértő, aki arról is híres, 
hogy a fekete földrészen hivatásos vadászvizsgát tett és rendelkezik 
az egyik legnagyobb elismeréssel járó vadászati felügyelői címmel is.

.C iv ilben ' egy hatszáz tagú amerikai vadásztársaság tagja,
New  York államban.

Vadászlap: Miután több alkalom
mal is eredményesen vadászott ná
lunk, ilyen mértékű összehasonlítá
si lehetőségekkel hogyan látja M a 
gyarországot?

P. L . H .: Azt hiszem, a tizedik 
visszatérésem önmagáért beszél. 
Rendkívül nagy tisztelője vagyok 
az önök gazdag vadászati hagyo
mányainak. ennek az egész sajátos 
kultúrának. Az ősi hagyományokon 
alapuló szakértelem, hozzáértés, rá
termettség minden túlzás és udvari
asság nélkül rendkívüli és saiátos. 
Azt tapasztaltam, hogy az erdészek, 
vadászok az esetleges viták ellenére 
együtt munkálkodnak a jobb minő
ségű vadállományért, amelyben az 
elért eredmények bízvást példát 
mutathatnak az egész világnak. 
Pénzben fel nem becsülhető érték 
van az önök kezében, amelynek 
megőrzésén kell fáradozniuk. Nem 
babra megy a játék, mert például a 
70-es években igen sokszor jártam 
Kenyában, és láttam, milyen rövid 
idő alatt tönkre lehet tenni min
dent. Ott ugyanis a vadászok nélkül 
képzelték el az egészet, és miután 
betiltották a legális vadászatot, az 
elefántállomány a felére csökkent, 
az orrszarvúak 90 százaléka kipusz
tult. Az itteni vadászokkal beszél- 
etve, látom azt a sziszifuszi küz- 
elmet, amellyel ezt a kincset meg 

akarják menteni. És ha mindezeket 
majd a törvények is garantálják, si
kerülni is fog.

Vadászlap: Szűkebb szakterülete 
a vadvédelem. Ezen a téren a nem
zetközi szervezetnek a világ számos 
országában elismerésre méltó érde
mei vannak. M it tart ebben a kér
désben a legfontosabb szabályozó
nak?

P. L . H .: Nagyon egyszerű dol
got mondok, hiszen mi, amerikaiak 
mindent bajt ezzel „gyógyítunk": a 
pénz. M ár a századforduló óta 
megteremtettük az anyagi alapokat, 
és el lehet képzelni, hogy azóta ez 
jól működik, búsásan kamatozik. 
Csak példaként említem, hogy az 
1900-as évek elején az államokban 
mindössze 500 ezer fehér farkú 
szarvas élt. M a számuk óvatos 
becsléssel is meghaladja a 27 milli
ót. A  vadászat az államnak - is - 
igen nagy. és jó biznisz. A  vadász, 
azonkívül, hogy kiváltja a vadászje
gyet. autózik, különféle felszerelési 
tárgyakat vásárol, fegyvert, lőszert 
vesz magának, és még hosszan so
rolhatnám. Dollármilliókról van itt 
szó, amelynek egyfelől van egy ál
landó adótartalma, másfelől ipará
gakat működtet. Annak idején, még 
a harmincas években, a vadászok 
maguk döntöttek abban, önként, 
hogy minden vásárolt termék meg
határozott százaléka, elkülönítve, a 
vadállomány védelmét szolgálja, 
így minden vásárláskor ez az elkü
lönített összeg a hivatalos termé
szetvédelmet szolgálja, amely ná
lunk felhőtlenül együttműködik a 
vadászok szervezeteivel. Az átutalt, 
igen jelentős összegeket a vad élő
helyeinek fejlesztésére fordítjuk. 
Csak példaként említem, hogy ha 
netán be akarnak építeni egy-egy 
mocsarat vagy erdőt, amelynek va
don élő állatvilága értékes, a termé

szetvédelmi hivatalokkal közösen 
ebből a pénzből az építési vállalko
zó elől a területet fölvásároljuk, és 
így megmenekül a civilizációs ártal
maktól. Különböző projekteket tá
mogatunk. kipusztult állatfajok 
visszatelepítését finanszírozzuk, 
mint legutóbb több helyütt sikerrel 
telepítettük vissza a vadpulykát. 
Nemrégiben indítottunk egy prog
ramot, a „Vadászok az éhezés el
len** címmel. Texas és Coloradó ál
lamból indult a kezdeményezés, 
amelynek lényege, hogy a vadász
jeggyel elejthető szarvasok közül 
évente egyet minden vadász átad a 
karitatív szervezeteknek, akik szét
osztják a rászorulók között.

Vadászlap: M it kell tenni ahhoz, 
hogy valaki vadász lehessen?

P. L. H .: Nálunk a 12 éves gye
rek apja felügyeletével vadászhat, 
de kötelező tanfolyamra járni és 
minden előadáson részt venni. E r 
ről a hallgató igazolást kap. Igazol
nia kell viszont külön a lövészetben 
való jártasságot, amelyről a tanúbi
zonyságot valamelyik klub adja. 
Természetesen a hazaiaknak a va
dászat lényegesen olcsóbb, mint a 
külföldiek számára. Nálunk isme
retlen fogalom a vadkár, főként az 
erdei, mert azt senki meg nem téríti. 
Ha ilyen gond van, több lelövési 
engedélyt adnak ki és kész.

Vadászlap: M i a helyzet az orv- 
vadászattal?

P . L . H .: Nem mondom, hogy 
nincs, de jelentéktelen. Nálunk ki
válóan működik az úgynevezett 
vadvédelmi rendőrség - állami is, 
szövetségi is - amely mindezeket 
megakadályozza. Tagjait a már cm-

TERVEINK
A Vadászati Kulturális Egyesület és 
a Magyar VADÁSZLAP működésé
nek biztonsága érdekében a köz
gyűlés úgy döntött, hogy megvesz- 
szük az egyesület és a szerkesztő
ség közös irodahelyiségét. Így az 
egyesület „vagyonosodig, ugyan
akkor az idei évre a vásárlás jelen
tős anyagi terhet is jelent. Ezúton 
is kérjük az egyesület tagjait, akik 
még nem rendezték tavalyi és idei 
tagsági dijaikat, fizessék be minél 
hamarabb. A februári közgyűlés 
döntése szerint 1994-ben az éves 
tagdíj összege 1200 forintra emel
kedett.

A vételár előteremtésére két jó
tékony célú előadást szerveztünk a 
Vidám Színpadon neves művészek 
részvételével, a március 29-i műsor 
sikerrel zárult, április 19-én lesz a 
kővetkező.

Minden vadász számára jó hír, 
hogy a Duna TV hathetente va- 
dászmagazm-músort szervez a Va
dászlappal közösen. Az esetenként 
20 perces adás bizonyára hozzájárul 
majd a vadászok informáltságához, 
egyúnal a nem vadászó lakosságot 
hitelesen tudja tájékoztatni a vadá
szok eredményeiről, gondjairól. Re

méljük. jó propagandát jelent a mű
sor itthon és külföldön egyaránt.

Tervezzük a Vadász Könyvklub 
létrehozását, amelyen keresztül 
könnyen, gyorsan juttathatjuk el 
mindenkihez a szak- és szépirodal
mat. Elsőként a dr. Bán István szer
kesztette etikai könyvet kívánjuk 
megjelentetni, amelyen az utolsó 
simításokat végzi a szerkesztő. Iga
zi hiánypótló műről van szó. hiszen 
a vadaszat .íratlan* szabályait ed
dig még nem foglalták össze.

Az elmúlt két évben bebizonyoso
dott. hogy az Országos Vadásznap 
újat hozott hazai nimródjaink életébe. 
Idén is egyik legnagyobb feladatunk 
ennek megrendezése, valamennyi va
dászati szervezettel közösen 

Programunk sokak számára talán 
szerénynek tűnik, azonban nem 
szeretnénk teljesit(het)etlen ígére
tek özönét tagságunkra, olvasóink
ra és valamennyi vadászra zúdítani, 
mert a vadászati kultúra terén is 
negyven év elmaradását kell pótol
ni. Kérjük mindenki segítségét, 
együttműködését és támogatásét.

K n e fé ly  M á r ia  
* ü g y v e z e tő  ig a z g a tó

lített vadvédelmi pénzekből fizetik, 
jogaik a rendőrséggel egyenrangú
ak. A  bűnelkövetőket letartóztat
hatják, puskát, személygépkocsit 
helyben elkobozhatják. Magára va
lamit adó tisztességes polgár nem 
kockáztat ilyesmit, mert szűkebb 
környezete, társasága többé be nem 
fogadja. Az elejtett vadat a birtok
ba vételkor azonnal a vadászjegy 
mellé adott krotáliával meg kell je 
lölni, és a mellékelt kártyanaptárba 
késheggyel be kell szúrni a pontos 
dátumot. Ezzel igazolja az elejtő a 
tulajdonjogát a későbbi, esetleges 
úti ellenőrzések alkalmával. Ha el
mulasztja a ..lyukasztást**, a vadá
szat orvvadászatnak minősül, és 
szigorúan büntetik.

Vadászlap: Hogyan működik egy 
vadásztársaság, vadászklub?

P. L . H .: Nálunk igencsak régi 
hagyományai vannak a klubélet
nek. amely a szabadidő eltöltésé
nek sajátos mődja. Rendkívül ne
héz egy klubba bekerülni, de ha va
lakit tagjaik sorába felvesznek, an
nak úgy is kell viselkednie. Hibázni 
csak egyszer lehet, és ha valaki má
sodszor vétkezik, nem úgy viselke
dik. ahogy elvárják a közös rendez
vényeken. netán balesetveszélyt je 
lent a többiekre, a klubvezető félre
hívja és megkéri, hogy többet ne 
jöjjön. Soha nem hallottam, hogy 
valaki ezek után valahol is panaszt 
tett volna. Mint mondtam, sok a je 
lentkező. A  klubok exkluzív étter
meket működtetnek, vadászterüle
teket bérelnek, állandó hétvégi 
programokat kínálnak a vadásznak 
és az egész családjának is. így egy
szerűen nem lehet másként visel
kedni, mint a klub szigorú szabá
lyai szerint.

Vadászlap: Üzletemberként ho
gyan látja a magyar piacot?

P. L. H .: Az európai általános re
cesszió ellenére bizakodó vagyok, 
mert most kell kezdeni, ha valaki a 
törvényszerűen bekövetkező fel
szálló ágban sikeres akar lenni. 
Egyebek között azért vagyok itt, 
társtulajdonosaként egy magyar va
dászatszervező irodának. így köz
vetlen érdekem is, hogy tudjak ven
dégeket toborozni a tengeren túlról. 
Persze akadnak gondok is. Ilyen 
például, hogy nálunk, tradicionáli
san nagy kultusza van a marokfegy- 
vereknelc. Az ilyen vadászat külön 
sport, hiszen csak jóval közelebbről 
lehet eredményesen lőni, mint a 
távcsöves puskákkal. A  speciális 
vadász marokfegyverek töltényei 
teljesítményben teljes mértékig 
megegyeznek a hagyományos va
dászlőszerekkel. Itt azonban rende
let tiltja használatukat. De hát igy 
volt ez annak idején az íjjal is ... 
ma már ez nem téma. Ez a sport 
összehasonlíthatatlanul más, új
donság, amelynek nálunk egyre 
több a hódolója. Én  olyan világból 
érkeztem, ahol természetes, hogy a 
vevő dönt még akkor is, ha az eladó 
eleinte - mint minden újtól - bizo
nyos mértékig idegenkedik. Meg
győződésem, hogy a tradíciók tisz
telete jól megfér az új iránti nyitott
sággal. Mindegyiket egyformán ko
molyan kell venni.

Homonnay /.sombor



Senki sem lehet próféta a hazá
jában - jutott eszembe a régi 
mondás, miközben az UIT Jo u r
nal legfrissebb számának cím 
lapját néztem március 11-ón. A 
Nemzetközi Sportlövész Szövet
ség négynyelvú lapjáról Sike J ó 
zsef többszörös Európa-bajnok, 
csapatban világbajnok moso
lyogva céloz az olvasó bal válla 
fölé. Sportlövészeink itthon a 
sajtó mostohagyerekeinek szá
mítanak. kivéve azt az esetet, 
amikor olimpiára készülnek és 
mindenki számit tólük egy-két 
éremre. Ilyenkor a rádió, a tv és 
az újságok munkatársai faggat
ják a sportolókat és vezetőiket. 
Aztán néma csend... Pedig a 21. 
Vadász-, Sportfegyverek és Tar
tozékaik Nemzetközi Szakvásá
rán, a négynapos nürnbergi 
fegyverkiállításon - szokásos rö
vidítése IW A  több cég pros
pektusában is megtaláljuk a ma
gyar sportolók neveit, akik a cég 
gyártotta fegyverekkel, tölté
nyekkel versenyeznek; s jó reklá
mot csinálnak ezeknek a már
káknak.

A katalógusban egyetlen m a
gyar pavilont találtam. Ferunion- 
Technik Kft. név alatt. Az asztal
kákon azonban jól megfértek 
egymás mellett a siroki M FS, a

fővárosi FÉG és fúzfógyártelepí 
Nike-Fiocchi prospektusai is. A 
Nikét képviselő Szajkó Istvántól 
megtudtam, hogy egyre nehe
zebb töltényeket értékesíteni, 
óriási a konkurencia, viszont a 
magyar lőpor még mindig kere
sett cikknek számit.

A  kínálat valóban hatalmas - 
minden árucikkben. A sajtóköz
pont tájékoztatóját nézegetve, 
néhány szám a papírra kívánko
zik: 1974-ben, az első IWÁ-n 
még csak 114 vállalat jelent meg 
termékeivel, az idén azonban 
már 631 pavilonban összesen 
766 gyártó, kereskedő kínálta 
termékeit. A  vadászat, sportlövé
szet és szabadidő-tevékenység 
számára minden kapható, amit 
valaha is készítettek: fegyverek, 
muníció, távcsövek, ruházati cik
kek, kések, apró használati tár
gyak és méretes koronglövő gé
pek, mindezeken felül még aján
déktárgyak is. A  kiállítók 34, a lá 
togatók még ennél is több or
szágból érkeztek.

Néhány éve még különleges
ségnek számított, ha valamelyik 
pavilonban színes videót mutat
tak be, idén már nagyon sok cég 
ólt a figyelemfelkeltés új eszkö
zével. Akinek ez nem volt elég. 
az kézbe vehette a szebbnél

szebb puskákat, pisztolyokat; el
olvashatta és magával is vihette 
a gyönyörű prospektusokat, 
amelyek néha inkább fotóalbum
ra emlékeztettek, mint kereske
delmi információra.

A volt szocialista országokat 
néhány nagy cég már felfedez
te, mások még keresik az eset
leges üzleti partnereket. Az 
mindenesetre ritkaság, hogy az 
angol, német, francia stb. nyel
vű prospektusok között magyar 
nyelvűt is találjon a vásárló. Ez
úttal a Break Free CLP fegyver
olajról tudhattam meg mindent 
anyanyelvemen. Ez azért is fi
gyelemre méltó, mert az IwA-t 
évente látogató 12-13 ezer sze
mély között csak néhány tucat
nyi magyar akad. Fegyvermes
terek, kereskedők, vadászati ve 
zetők, néhényan a fegyveres 
testületek tagjai közül. Tehát a 
szűkebb értelemben vett szak
emberek. Ezért is hiányoznak a 
vadászati irodák, amelyeket 
más kiállításokon, vásárokon 
nagy számban lehet találni. Ez
zel szemben a szakmai kiadók, 
a fegyver- és vadászlapok szer
kesztőségei. ha csak tehetik, 
önálló standokat bérelnek. Saját 
kiadású könyveiket, újságjaikat 
és más szakmai kiadványokat

I
árusítanak, előfizetőket toboroz
nak. Az idei év néhány vadász
lap számára különösen fontos: 
az osztrák St. Hubertus megje
lenésének 80. óvót ünnepli, a 
német W ild und Hund évfordu
lója még kerekebb: 100 eszten
dős Európa egyik legjobb újság
ja. A  francia plaistrs de la Chas- 
se nem években számol, hanem 
a megjelent számok után „ün- 
neper, idén márciusban jelent 
meg a lap 500. száma.

Más évekhez hasonlóan a Né
met Vadászszövetség idén is sa
ját pavilonban várta a látogató
kat. Különböző ismeretterjesztő 
füzetkéket, felragasztható cím 
kéket osztottak felnőttek és gye
rekek számára, emellett a szö
vetség elnöke és a szövetségi 
élelmezési, mezőgazdasági és 
erdészeti miniszter aláírásával 
hitelesített ajánlást. Ebben min
den vadász részére javasolják, 
hogy vizivadra csak ólommentes 
söróttel lőjenek. A  tapasztalatok 
birtokában azt fontolgatják, 
hogy a közeljövőben törvényben 
rendelkeznek az ólomsörétek 
használatáról.

Jövőre március 1-13. között 
tartják e kiállítást.

K nefó ly  M ária

VÁLOGATÁS A MICHAELS 0F  OREGON TERMÉKEIBŐL
Az egyesült államokbeli cég számos hasznos 
apróságot kínál, amelyek a kényelmet szol
gálják. Ezek többsége házilag is kivitelezhe
tő, hiszen a szükséges anyagok hazánkban is 
kaphatók.
Tölténytartó: rugalmas anyagból készített 
csíkra varrták fel a töltényt, illetve sörétes 
puska esetében a cserélhető choke-okat. 
Maga az alap olyan hosszú, hogy az egyik 
vége be is takarja a muníciót, így védi az 
esőtől és az esetleges kipottyanástól. A  „töl- 
ténytár" a tépőzárral jól felerősíthető a pus
ka tusára.
Töltónytartó m ásik változata: erős vászon
ból készült; az övre, nadrágszíjra szerelhető 
fel, patenttal zárható.
Ha valaki nem szereti, hogy túlságosan kes
keny puskaszíj húzza a vállát, az választhatja 
a képen látható megoldást. Körülbelül 5 cen
timéter szélességű, tapadós anyagból ké
szült, amelyik nem csúszkál a vállon. Végé
nél hagyományosra keskenyedik, így bárme
lyik fegyverre felszerelhető.
A  két fegyvertok erős vászonból készült sö
rétes puskák, illetve az Amerikában kedvelt 
„contenderek", azaz nagyon hosszú csövú és 
teljes agyazású pisztolyok számára. Újdon
ság a tokok külsejére varrt számos apró 
zseb. tépőzárral ellátva.
Az elemlámpa a vadászok elmaradhatatlan 
tartozéka. Praktikus kis tokot készíteni szá
mára, amely egy fül segítségével akár övre is 
feltehető.
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Sajtótájékoztató 
a Földművelésügyi Minisztériumban

Dr. Raskó György közigazgatási ál
lamtitkár sajtótájékoztatót tartott - 
február 25*én - a következő tör
vényjavaslatokkal kapcsolatban: 
erdőbirtokossági törvény, hegyköz
ségi törvény és a részarány földtu
lajdon önálló ingatlanná alakításá
val kapcsolatos költségtéritésröl 
szóló kormányrendelet. A két utób
bi kérdés a vadászokat lényegében 
nem érinti, a hegyközségi törvény
javaslat a történelmi borvidékeken 
a minőség- és eredetvédelmet szol
gálja: a kormányrendelet lényege 
pedie az. hogy a részarány-tulajdo
nosok visszaigényelhetik költségeik 
maximum 50 százalékát.

Az erdőbirtokossági társulatok
ról szóló tervezet a tartalmas erdő
gazdálkodás folytatását célozza. Az 
erdőbirtokosságok eddig társulati 
és egyesületi formában is működ
hettek, de nem folytathattak gaz
dálkodást. A jövőben viszont gaz
dálkodhatnak. a résztvevők szava
zati joga az erdőterületük nagysá
gával arányos. A  változás a kis er
dőtulajdonosok számára hoz ked
vező változást. Nem lesz kőtelező a 
társulás, ez csupán egy lehetséges 
gazdálkodási forma, csupán köz
gazdasági eszközökkel serkentik a 
tulajdonosokat a társulási formára. 
Lehet egyéni gazdálkodást is foly
tatni az erdővel, de ez esetben is 
üzemterv alapján kell azt végezni. 
Az erdőterület tulajdoni viszonyai 
nem változnak ezzel a törvénnyel, 
nem lesz „visszaállamosítás", szigo
rúan magántulajdonban marad az 
erdő. Továbbiakban részletezték a 
társulati működést, illetve a márci
us hónapban lezajlott pótlólagos 
erdőkijelöléseket. Az erdőbirtokos
sági törvény összhangban van a je
lenlegi erdőtörvénnyel is, tehát mű
ködőképes lesz akkor is. ha az új 
erdőtörvényt később fogadják el;

viszont a jelenleg hatályos erdőtör
vény szerint is mindenkinek engedély 
kell a fakivágásokhoz - az erdők 
esetében tehát nincs jogbizonytalan
ság!

A Falurádió munkatársa arra 
volt kiváncsi, hogyan alakul majd 
az erdészek fegyverviselési joga. A 
válasz szerint a fegyverhasználatot 
a mezőgazdasági őrszolgálatról szó
ló törvénynek kell majd rendeznie, 
napjainkban elég kényes a fegyver- 
használat kérdése. Vége annak az 
időszaknak, amikor az erdőgazda
ságok erdészei a vadászattal foglal
koztak és nem az erdőgazdálkodás
sal.

Bár a Magyar Mezőgazdaság 
februári számának mellékletében a

vadászati törvénytervezet önállóan 
szerepelt, mégis lehetett olyan han
gokat hallani, hogy a földtörvénybe 
építik a földtulajdonhoz kötött va
dászati jogot, és így nem alkotnak 
vadászati törvényt, csupán új ren
deletét. Lapunk munkatársának 
kérdése tehát az volt: igaz-e ez a 
szóbeszéd? Dr. Raskó György ál
lamtitkár válasza rövid és pozitív 
volt: A  vadászatról, a vad védelmé
ről és a vadgazdálkodásról szóló 
törvénytervezetet célszerű az erdő
törvénnyel együtt tárgyalni, és erre 
talán az év végén kerülhet sor. Ren
deleti szinten nem oldható meg a 
vadászat és vadgazdálkodás kérdé
se.

- k m -

Erdészekkel
közösen

Választmányi ülést tartott a Heve* 
Megyei Vadászkamara március 18 án 
Egerben. A tavalyi évről készült beszá
molót írásban kapták meg a vadászok, 
így ahhoz csak kiegészítést fűzött dr. 
Kóházi István, a kamara elnöke: de
cemberben kompromisszum jött létre, 
s ennek értelmében a megye 10 nagy- 
vadas területéből kettőnél semmit, 
nyolcnál pedig minimális területet vet
tek vissza üzemi kezelésbe a vadász- 
társaságok vezetósegei az erdekkép- 
viselet és az erdőgazdaság egyetérté
sével A bérleti dijak érdemben nem 
változtak, a terúletcsókkenések miatt 
némi csökkenés következett be Ta
valy a társaságok mentesültek a kama
rai tagdíjfizetési kötelezettség alól. 
1994-re az elnökség a következőt java
solta: a társaságok vadászati-vadgaz
dálkodási bevételük 1%-át fizessék 
(régen ez 1.5% volt), emellett a torule- 
tes vt-k 450 a terület nélküliek 300 Ft/ 
fő tagdíiat fizessenek, viszont idén 
nem kellene az 1%-os vadgazdálkodá
si alap hozzájárulást fizotni Az elnök 
beszámolt még az orvvadászattal kap
csolatos gondokról, a törvénytervezet 
különböző változatairól, a fizotési el
maradásokról. végül pedig az utóbbi 
időkben foghíjas elnökség kiegészíté
séről.

A legnagyobb vitát az idei tagdíj 
váltotta ki. ezt a szavazás is tükrözte, 
hiszen 4 ellenszavazattal es 2 tartóz
kodássá! fogadták el az elnökség ja
vaslatát A választmány határozatban 
kötelezte az elnökséget, hogy a fize 
tési hátralékos vadásztársaságokkal 
szemben, hn szukseges. jogi ütőn jár
jon el Megbízták továbbá a főva- 
dászt. dolgozzon ki egy létszambecs- 
lési tervet, amelynek megvalósítását 
a vadgazdálkodási alapból ésszerű 
határokon belül finanszírozni lehot

A választmány felvette a kamara 
tagjai kózé a tavaly decemberben ala
kult Pálosvőrosmarti Berkilovó Sport 
Vadásztársasagot.

Az ülés befejező napirendi pontja
ként megválasztották az új vezetősé
gi tsgokat. figyelembe véve. hogy er
dészeti szakemberek is legyenek kö
zöttük Titkár Pellegi László, a ME- 
FAG erdómémöke. környezetvédelmi 
felelős Garam szegí István, a ME- 
FAG erdómémöke. a vadgazdálkodá
si alap bizottság elnöke Herm ann  
István, a Verpeléti Vt. tagja és a bi
zottság üj tagja Szalai István a Po
roszlói Vt. bői. knefály

ABÁDSZALÓK SIKERE
A Nemzetközt Vadászati és Vadvédelmi Tanács (C.l.C.) 
aranyérmet adományozott az Abádszalóki Hubertus Vadász- 
társaság számára kiemelkedő vadgazdálkodási tevekenysé 
gének elismeréséül. (Csak emlékeztetőül: lapunk tavaly do 
cemben számában beszámoltunk a C.l.C. trófeabíráló bizott
ságának Abádszalókon végzett munkájáról, ahol az eddig is
mert legjobb magyar ózbak agancsát értékelték. Ott hang
zott el a trófeabíráló bizottság javaslata az aranyérem adó 
mányozasáról.

A C.l.C. vezetői a kitüntetést a Földművelésügyi Miniszté
riumba juttatták el, ahol február 25 én dr Szóke Károly he 
lyettes államtitkár adta át a vadásztársaság képviselőinek a 
minisztérium oklevele kíséretében.

Az ünnepi eseményen dr. Pataky Tibor vt. elnök. Eszenyi 
László gazdasági vezető. Simon Károly vadászmoster és 
Baky Lajos hivatásos vadász képviselték a vadásztársaságot, 
míg Váry József, a C.l.C magyar tagja képviselte a nemzet
közi szervezetet; természetesen jelen voltak az FM vadászati 
és halászati önálló osztályának vezetője es munkatarsai is.

Az abádszalókiak nem üres kézzel jöttek, átadták a ma
gyar rekordbak bekeretezett fotóját, valamint a bírálatról ké- 
szított videokazettát dr. Szőke Károlynak. Vajai László főosz
tályvezetőnek és Váry Józsefnek

K M

PÁLYÁZAT
A Magyar VADÁSZLAP a Duna TV 
Hubertus Vadászmagazin szerkesz
tősége és a Vadászati Kulturális 
Egyesület nyilvános pályázatot hir
det vadászati témájú videoklip, rövid
film műfajban.

A videoklípek. rövidhírnek (3-10 
perc) témája: vadászati kultűra, eti
ka. vadgazdálkodás, vadászat, vala
mint egyes vadfajok biológiáját-, 
életmódjának sajátosságait bemuta
tó. ismeretterjesztő, a különleges 
megfigyelesek szalagra rögzített, 
szerkesztett, vágott változata Egy 
pályázó több müvet is bekuldhet a bí
rálatra. amelynek eredményét a 
szakmai zsűri az Országos Vadászna
pon hozza majd nyilvanosságra. Az 
értékes nyereményeken, dijakon kí
vül a legeredményesebbek a nyifvá 
nosság előtt is megmérettetnek, 
amelyért természetesen külön hono
rárium jár.

A pályamunkákat 1994. május 
30 áig kérjük szerkesztőségünkbe 
eljuttatni. Cim: 1054 Budapest.
Honvéd u. 8. IV. em. 3.

5



Vita az erdei szalonkáról II.
Belátom, hogy tájékozottságom 
valóban hiányos volt a tekintetben, 
mikor a márciusi lapban azt írtam, 
hogy az elejthető madarak számát 
az 1993-as rendelet korlátozta. Ez
úton megkövetem kritikusaimat, 
észrevételük jogos volt.

Sajnálatosnak tartom, hogy az 
egyik szerkesztői megjegyzés pejo
ratív megjegyzést tesz a környezet- 
védelmi tárca vezetőjére, s burkol
tan mindenkire, aki még nem vadá
szott szalonkára, de vadászatáról 
mégis van mondanivalója. Ez miért 
baj? Önök, vadászok aszerint osztá
lyoznak, hogy ki, mire vadászik. Ha 
történetesen nem lövi agyon a sza
lonkát, az rögtön amatőr, nem jo
gosult a véleményének elmondásá
ra? Vajon milyen jogon állítják, 
gondolják mindezt? (Jogosultságát 
éppen a megjelent sorok bizonyítják, 
de ha valaki nem ért ahhoz am it bí
rál. nem értékesebb, mint a hajdú vé
leménye a harangöntésről. A szer
kesztő megjegyzése.)

Dúcz László vadász úr párhuza
mot von javaslatom s egyes nemze
tiségi törvények között. Nem értem 
a logikáját, mi köze van egy vadá

szati vitának egyes vallásszabadsági 
törvényekhez? Az pedig kimondott 
tájékozatlanság, ha arra gondol, 
hogy nincs értelme kezdeményező 
szerepet betölteni, akár példamuta
tó magatartással, így igyekezve 
megakadályozni tömeges madárir
tásokat. Javaslom, hogy a szerző 
mélyedjen el a Washingtoni vagy a 
Berni Konvenciók történetébe, ki
alakulásuk folyamatába s jelenük
be. Nevezett egyezmények ma a 
„legértékesebb" konvenciók közé 
tartoznak. Igenis van értelme le
mondani a szalonka vadászatáról, 
éppen azért, mivel viszonylag keve
set lőnek agyon önök, kedves honi 
Nimródok. Ez nem logikai buk
fenc, hanem reális gondolkodás! 
(Dúcz úr a magyarok ..példamutatá
sait"  szedte csokorba. Ha nem érti. 
olvassa el többször, talán úgy majd 
sikerül. Végtelenül gyermekded és 
naiv dolog azt hinni, hogy majd mi 
megmutatjuk a világnak... Hogy 
valaki mit eszik, mire vadászik, mit 
szeret, mit nem. az a belső ügye. és a 
konvenciókba bőven belefér. A szerk. 
megj.).

Dr. Janisch Miklós úr írása el

gondolkodtató, az általam hangoz
tatott érveket alátámasztó. (M i nem 
ezt olvastuk. A szerk. megj.) Miért 
kell ugyanis lelőni a szalonkát? 
Azért, mert a francia vadászok 
megmosolyognak bennünket, ép
pen a szerzőt is, mivel azt javasolja, 
hogy egyes időszakokban mérsékel
jék a madarak vadászatát. Most 
ugyanezt teszik önök is, holott ha 
belegondolnak a vadászati tilalom 
elrendelésébe, rá kell jöjjenek, an
nak csak és kimondottan pozitív 
következményei lennének. Vajon 
miért nem akarják mindezt belátni?

Várszegi József hivatásos vadász
nak igaza van, amikor felhívja a fi
gyelmemet a mezőgazdaságban te
ret nyert esztelen kemizálásra, a le
vegőszennyezésre, az erdőirtásokra 
stb. Igaza van, hiszen - mint azt ta
nították egykoron - minden min
dennel összefügg. így gondolkodá
sunkkal összefügg erdeink meg
mentése, a levegőszennyezés megál
lítása, környezetkímélő mezőgazda
ság preferálása s nem utolsósorban 
vadászati „kultúránk" megváltozta
tása. Kérdem önöktől, hogyan vár
hatjuk el attól a gyerektől az ökolo

gikus gondolkodást, a természet 
szeretetét s tiszteletét, ha azt látja, 
hogy ma csupán hóbortból lőnek 
agyon állatokat, mivel „rendkívül” 
jó dolog a kurrogva-pisszegve húzó 
szalonkákat (megjegyzem párzási 
időben) lelőni?

Sajnos ez a vita akadémikus. 
Egyelőre, mi természetvédők nem 
tehetünk többet, mint szurkolunk, 
hogy minél kevesebb szalonkát lő
jenek agyon.

Gera Pál,
a Fidesz Zöld Frakció 

természetvédelmi referense

Maradjunk ennyiben, és abban is 
megegyezhetünk, hogy ha valaki az 
egészből, mindezek után annyit jegy
zett meg. hogy „ hóbortból" lövök a 
szalonkát, azzal - bár megpróbáltuk
- kár vitatkozni. Csakhogy, ha vala
k i valam it nem ért. attól az még léte
zik. Egyébként a szalonkákat nem 
lövik „agyon", hanem elejtik, mint 
ahogy a marhát, disznót, csirkét, 
nem „kivégzik". hanem, levágják. 
Nyelvünk eléggé szép és gazdag ah
hoz. hogy azokat a szavakat hasz
náljuk. amelyek odavalók.

TAVASZI (BE)ZSQNGAS
A súgó „szakértők" sokféle érdek
ből vezérelt tanácsai meglehetősen 
sokféleképpen értelmezhetőek. A 
legcélszerűbb a Fidesz-korú, alap
vetően a természetet féltő és szerető 
fiatalemberek számára, ha elkezde
nek tanulni és saját ismereteiket bő
vítik, és csak azután döntenek. 
Nem hátrány, ha valaki felsőfokú 
szakirányú diplomát szerez, amely
nek értéke éppen a mögötte álló tu
dásanyagban van. Jó  lehetőség 
most a Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem Vadgazdaképző levelező 
tagozata, amelynek első évfolyama 
már a padot koptatja. Szerintem 
csak a kellő szaktudással felvérte
zett emberrel lehet és érdemes vitat
kozni. Lehet beszélgetni vagy ve
szekedni a szakkérdésekben járatla
nokkal is, csak éppen nem érdemes. 
Szalonkakérdésben - véleményem 
szerint - célszerű azoknak a specia
listáknak a véleményét elfogadni, 
akik legjobban ismerik a szalonka 
biológiáját, szokásait, előfordulá
sát, terítékadatait, a lőtt kakasok 
arányát, természeti értékét s min
den egyéb ezzel kapcsolatos isme
retanyagot. Azok, akik mindezeket 
mellőzik, s nem a tudás bátorságá
val nyilatkozgatnak, el kell viselni
ük, hogy a hátuk mögött megmoso

lyogják, vagy a vitában olyan ér
vekkel találkoznak, amelyek elle
nük szólnak. Lehet természetesen 
ügyes propagandával is próbálkoz
ni. Ebben az esetben pusztán az 
emberi jóérzés határáig célszerű el
lenpropagandát folytatni. Vala
mennyiünk ismereteinek birtoká
ban együttes bölcsességgel valóban 
többet fogunk tudni a szalonkának 
a teljes életkőzösséeben elfoglalt 
helyéről és ritkulásának, vagy 
hál'Istennek az utóbbi évek szalon- 
kalétszám-növekedésének más élő 
szervezetekre gyakorolt hatásáról. 
Sose felejtsük el, hogy egy faj elvte
len védelme akár több más faj éle
tét veszélyeztetheti! Konkrét példa
ként hadd hozzam fel a szalonka és 
a meztelen csiga ilyen irányú kap
csolatát, amely jól megfigyelhető. 
Természetesen számos egyéb szem
pont is van, amit össze kell vetni, a 
szalonka táplálékának összetételé
ről, azok jelentőségétől kezdve egé
szen a természet közeléből elsza
kadt, túlérzékennyé vált ember túl
fűtött féltési reflexéig. Azt azonban 
minden kétséget kizáróan le kell 
szögezni, hogy a vadászat a zsák
mány életének kioltásával jár. A  ta
vaszi szalonka elejtése mégsem 
„süllyed" le a húsvéti tejes bárány

vagy a sonkasertés hagyományos 
leöléséig, ezt éppen az etikus elej
tésnek igen nagy nehézségi foka 
okozza. Az igaz szalonkavadászok 
„hercegei" a könnyebben elejthető 
lassú, bagolyrepülésű, már messzi
ről korrogó szalonkára nem is eme
lik fel a fegyvereiket csupán a ka
lapjukat. Bezzeg a szürkületben vá
ratlanul előbukkanó, puskagolyó
ként repüld összevissza cikázó, sis
tergő gombócra, a villámot megszé
gyenítő gyorsasággal dobja elé a lö
vést, és 10 közül 9-szer lemarad! 
Hát ez a nagy betűs SPO RT, és ezt 
kár is más földi halandónak magya
rázni, mert se elképzelni, se átélni 
nem képes!

Egy sport- és foglalkozásbeli te
vékenység, amely ráadásul sokak 
szenvedélye is, bárki által csak ak
kor kérdőjelezhető meg, ha a kétke
dőnek minden erkölcsi alapja meg
van ahhoz, hogy embertársainak 
egy csoportját bármi miatt is elma
rasztalja. Nincs okom kétségbe 
vonni a szalonka vadászatának tel
jes tilalma mellett síkra szállók ma
kulátlanságát, azt azonban látniuk 
kell, hogy tevékenységükkel akár 
közvetve is sok sportembert kíván
nak szenvedélyüktől megfosztani és 
korlátozni valós, értelmes indok

nélkül, amelynek erkölcsössége 
már bizony megkérdőjelezhető. 
Számos konkrét példa bizonyítja, 
hogy abban a pillanatban, amikor 
egy vadfaj veszélybe került, a vadá
szok voltak az elsők, akik védelem
be vették, szaporították és szó sze
rint tettek is valamit megmentésü
kért. Sok példát találni erre a törté
nelem során, vidékenként és idő
szakonként szinte minden vadfajra 
igaz ez az állítás, nem is beszélve a 
vad mindennapos gyakorlati vadvé
delméről.

Természetesen arra is gondolni 
kell, hogy a vadászat egyes kérdé
seinek támadása csupán politikai 
reklámfogás. Következik ez abból, 
hogy a választó vadászok és család
tagjaik szavazatával körülbelül 200 
ezer szavazatvesztésre lehet számí
tani, de lehet, hogy a vadászellene- 
sek köréből több nyerhető. Hát 
majd meglátjuk...

Egy biztos, vitáinktól függetlenül 
a tavasz s vele együtt a szalonkák is 
megjöttek, húztak és továbbálltak, 
gond nélkül.

vés
Egy nagy kalappal minden ked- 
s szalonkázóizó vadásztársamnak.

Vadászüdvözlettel 
Bán István

Dr. Szabó János földművelésügyi miniszter levele Gera Pálnak
Az elmúlt évben az erdei szalonka védel
mében megfogalmazott levele kapcsán az 
FM illetékes szakemberei jelentős hazai és 
nemzetközi áttekintést végeztek.

Konzultációt folytattak hazai madártani 
szakemberekkel, majd a KTM Természet- 
védelmi Hivatala élővilág-védelmi főosztá
lya részűnkre megküldte az ön felvetésére 
adott állásfoglalást.

A fentiek kapcsán jelentős szakirodalmi

anyag áll rendelkezésre az FM vadászati 
és halászati önálló osztályán, amely bete
kintésre rendelkezésre áll magyar, angol és 
német nyelven.

Mindösszességében megállapítható - a 
környezetvédelmi tárca állásfoglalásával 
egybehangzóan -. hogy a magyarországi 
vadászati szokások az erdei szalonka euró
pai állományára gyakorlatilag nincsenek 
hatással, sőt indirekt visszajelzések alap

ján - vélhetően a mediterrán országokban 
foganatosított intézkedések nyomán - a 
Magyarországon átvonuló állomány emel
kedő tendenciát mutat.

A levelében megfogalmazottak pontosí
tásra szorulnak annyiban, hogy az elejthe
tő madarak számát koriátozo rendelkezés 
nem a 8/1993. (I. 30.) FM rendeletben, ha
nem a 30/1970. (XII. 24.) MÉM rendelet
ben lépett életbe.

Végezetül engedje meg. hogy tájékoztas
sam arról, hogy az FM és KTM tárcák illeté
kes szakemberei között a vadászható állatfa
jok körére és idejére vonatkozó szabályozás 
folyamatos egyeztetés útján kerül kialakítás
ra. Ezen szabályozás a megkezdett folyamat
nak megfelelően - szándékunk szerint - di
namikus térbeli és időbeli, a változásokat kö
vető vadászati idénytáblázat formában kerül 
időszakonként meghirdetésre.
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Belföldi vadászati árjegyzék 1994/95. évre
Az általunk szervezett belföldi bérvadászatot csak érvényes vadászjeggyel és 
fegyvertartási engedéllyel, továbbá írásbeli megrendeléssel és löjegyzekünk- 
kel rendelkező magyar állampolgár folytathat 

Az árak a forgalmi adót nem tartalmazzák. Az elszámolás - arnelyot 15 
napon belül kell a vadászat befejezése után irodánknál elvégezni - alapját 
a kitöltött és aláirt lójegyzékunk képezi Az általunk megküldött lójegyzekre 
a vadászat végeztével az árjegyzékünkben srerepló minden vadászati erod- 
ményt, továbbá igénybevett szolgáltatast fel kell vezetni és a két félnek 
aláírni.

G ÍM SZ A R V A S
B ik a  idénye: golyóérett szept 1-jótól okt 31-e.g 

selejt: szept. í jétól jan. 31 óig
1,99 kg ig 8 000 Ft + 25% ÁFA
2.00 kg-tól 8 000 Ft 4 20 Ft/dkg + 25% ÁFA
3.00 kg-tói 10 000 Ft + 50 Ft/dkg+ 15 ..ÁFA
4.00 kg tói 15 000 F t+ 150 Ft/dkg+ 25% ÁFA
5.00 kg-tól 30 000 Ft + 150 Ft/dkg + 25% ÁFA
6.00 kg-tól 45 000 Ft + 300 Ft/dkg + 25% AFA
6.50 kg-tól 60 000 Ft + 550 Ft/dkg 4 25% ÁFA
7.00 kg-tól 100 000 Ft + 800 Ft/dkg + ?5';> ÁFA
Az agancshoz térítés nélkül hozzá tartó/ k a gyongyfog is 
3 e b zé s: a kiséró vadasz által becsült ír >tê - !/ $ti% a fizetendő + 25% ÁFA 
H ib ázás: 5 kg becsült agancssúíy 20C0 Fc 4 25 h AFA felette 5000 Ft + 25 ÁFA 
Tehén, und, borjú  idénye: szeptember 1 jéíői február 15-éig 
tehén,- unó kilövés: 2500 Ft + 25% ÁFA 

sobzés: 1250 Ft + 25% ÁFA 
hibázás: 500 Ft 4 25% ÁFA 

borjú- kilövés: 1000 Ft + 25% ÁFA 
sebzés: 700 Ft+ 25% ÁFA 
hibázás: 500 Ft + 25* ÁFA

D Á M
B ik a  idénye: golyóérett 

selejt:
1.49 kg-ig
1.50 kg tói
2.00 kg-tól
2.50 kg-tól
3.00 kg tói
3.50 kg tói
4.00 kg-tól

okt.
okt.

8 000 Ft 
8000 Ft + 

18000 Ft + 
30 000 Ft + 
55 000 Ft +

1-jétő? dec 31 éig 
1 -jetól jan 31 éig

+ 25% ÁFA 
200 Ft/dkg + 25% ÁFA 
250 Ft/dkg+ 25% ÁFA 
600 Ft/dkg 4 25% ÁFA 
600 Ft/dkg + 25% ÁFA 

83 000 Ft + 1400 Ft/dkg + 25% ÁFA 
155 000 Ft + 3000 Ft/dkg + 25% ÁFA 

Sebzcr: a k’séró V3di«;z által becsü't trófeasüly 50% a fizetendó + 25% ÁFA 
HibAzós: 2 50 kg bccsi trófessúly.g 2000 Ft «-25% ÁFA felotte

5000 Ft + 25% ÁFA 
DámteVén é s  dóm b o rjú  idénye okt. 1 -jótól jan. 31 éig 
dá.r.tchón kilövés: 1200 Ft + 25% ÁFA 

sebzés: 600 F t+ 25% ÁFA 
hibázás: 200 Ft+ 25% ÁFA 

dámborjj kilövés: 1000 Ft + 25% ÁFA 
sob:6s: 500 F t+ 25% ÁFA 
hibázás: 200 Ft + 25% ÁFA

Ő Z

Bak idényo: golyóérett: aug 1 jétöl szept. 30 áig 
solojt: máj. 1-jótól szept 30 áig

200 g-ig 3 000 Ft +25% ÁFA
201 g-tói 5 000 Ft + 100 Ft/g+ 25% ÁFA
251 g-tól 10 000 Ft + 250 Ft/g+ 25% ÁFA
301 g-tól 22 500 Ft + 400 Ft/g + 25% ÁFA
351 g-tól 42 500 Ft + 500 Ft/g + 25% ÁFA
401 g-tól 67 50Ó F t+ 1000 Ft/g+ 25% ÁFA
S o b z é s: a kiséró vadász által becsült trófoasúly 50%-a fizetendő 4 25% ÁFA 
H ib á z á s : 250 g becsült trófeasúlyig 1000 Ft + 25% ÁFA folette

3000 F t+ 25% ÁFA 
ö z su ta , g id a  idénye: okt. 1-jétól okt. 31-éig, jan. 2-ától febr. 28-áig 

kilövés: 1000 Ft+ 25% ÁFA 
sebzés 500 Ft+ 25% ÁFA 
hibázás 200 Ft+ 25% ÁFA

M U F L O N
Kos idénye
50.0 cm-ig
50.1 cm-tói
60.1 cm-tól
70.1 cm-tól
80.1 cm-tól

szept 1-jétól jan. 31-éig
15 000 Ft +25% ÁFA
15 000 Ft +1500 Ft/cm + 25% ÁFA 
30 000 Ft + 2000 Ft/cm + 25% ÁFA 
50 000 Ft + 4000 Ft/cm + 25% ÁFA 
90 000 Ft + 8000 Ft/cm + 25% ÁFA 

Se b zé s: a kiséró vadász által becsült csigahossz 50%-a fizotondó + 25% ÁFA 
H ib á z á s : 60 cm csigahosszig 1500 Ft+ 25% ÁFA felette

4000 Ft+ 25% ÁFA

Az agancs mérése gim- és dámnál. muflonnál nagykoponyával, óznél kis- 
koponyával, valamint az agyar mérésé 24 órával a kifözés után a területen tör
ten;/:. melyet 8 napon belül ellenőriztetni kell hivatalos trófeabíráló bizottság
gal. amely megadja a számlázandó trófeanagyságot. Az elejtónek a megren
delésben megadott nagyságnál legfeljebb csak 10%-ka! magasabb trófeámé- 
retet kell kifizetnie. Amennyiben ennél is nagyobb trófeájú vad kilövésére 
határozza el magát, azt aláírt nyilatkozatával a helyszínen kell (az elejtés 
előtt) megerősítenie. Hibázást csak akkor kell kifizetni, ha a vadász a hibázás 
után nem ejtett el ugyanolyan fajú és ivarú vadat a vadászat során.

Je rke , b árán y  ideje: szept. 1 -jetól jan 3«- óig 
kilövés: 2000 Ft+ 25% A*-A 
sebzés: 1000 Ft 4 2*% AFA 
hibazás: 200 F t+ 25% ÁFA

8 000 Ft + 350 Ft/mm 4 25% ÁFA 
15 000 Ft + 500 Ft/mm + 25% ÁFA 
25 000 Ft + 1000 Ft/mm 4 25% ÁFA 
45 000 Ft f 1250 Ft/mm + 25% ÁFA 
70 000 Ft + 3000 Ft/mrn + 25% ÁFA 

130 000 Fi + 5000 Ft/mm + 25% ÁFA

VADD ISZNÓ
Kan 12 cm-tól 

14 cm-tól 
16 cm-tol 
18 cm tói 
20 cm-tól 
22 cm-tól 

Sebrés: 5000 Ft+ 25% ÁFA 
Hibázás: 1009 Ft + 25% ÁFA 
Koca (50 kg zsigerelt súly felett) 
k.ióvós. 80<X) Ft 4 25% ÁFA 
sebzés: 4000 Ft + 25% AFA 
hibázás: 803 F t+ 25% ÁFA 
Süldő (20 40 kg zsigerelt súly között) 
k.lövos 3000 Ft ♦ 25% AFA
sebzés 500 Ft 4 25% AFA
h.barás 500 F t+ 25% ÁFA 
Malr.c (20 kg zsigerelt súlyig) 
kilövés: 1F00 F t+ 25% ÁFA 
sebzés 750 Ft 4 25% ÁFA
hibAzás: 200 Ft 4 25* ÁFA

A P R Ó V A D

mezei nyúl 
fácán
reptetett kacsa
hba
róka

elvitel
200 Ft/db+10% ÁFA 
100 Ft/db+10% AFA 
50 Ft/db+ 10% ÁFA 

100 Ft/db+10% ÁFA

íelovési díj
1000 Ft/db+ 25% ÁFA 
600 Ft/db + 25% ÁFA 
300 Ft/db+ 25% AFA 
500 Ft/db+ 25% AFA
500 Ft/db + 25% AFA (nyúzás nélkül, a lulövési dijat 
a gereznáért kell fizetni)

Vadkacsa és szalonkahuzásra a részvéte'i díj húzásonként 400 Ft 4 25% ÁFA. 
lelóvesi díj vadkacsául 120 Ft/db + 25%ÁFA, szalonkánál W  Ft/db + 25%ÁFA. 
mely összegek ez elvitelt is tartalmazzák.

T R Ó F C  A K IF Ő Z É S

Gim, dám, muflon nagykoponyával 600 Ft/db + 25% ÁFA 
Gim, dám, muflon kiskopor.yával 400 Ft/db+ 25% ÁFA 
ózbak nagykoponyával 400 Ft/db+ 25% ÁFA
ózbak kiskoponyával és vaddisznó 300 Ft/db + 25% ÁFA 
A trófeabírálat költsége ez elejtót terheli.
Borok (nyersen, sózottan) g!m. dám. vaddisznó 600 Ft/db+ 25% ÁFA

óz, muflon 300 Ft/db + 25% ÁFA
A hús ára az érvónyos Mavad lóttvad-átvételi ára szerint számolandó.

S Z O L G Á L T A T Á S O K

Szállás I. o. 800 Ft/fó/nap+10% ÁFA 
II o. 500 Ft/fó/nap +10% ÁFA 
III. o. 300 Ft/fó/nap + 10% ÁFA 

Étkezés I. o.
Ft/fó/nap 

reggeli 250+ 10% ÁFA
ebéd 500+ 10% ÁFA
vacsora 400 +10% ÁFA
teljes ellátás 1000+ 10% ÁFA

II. o. 
Ft/fó/nap 

150 + 10% ÁFA 
400+ 10% ÁFA 
300+ 10% ÁFA 
700+10% ÁFA

Terepjáró 33 Ft/km + 10% ÁFA
Fogat, szán 440 Ft/Óra +10% ÁFA
A vadászat szervozési dija 1200 Ft/fó + 25%ÁFA (összesen 1500 Ft), moly ösz- 
szogot az irásboli megrendelés loadásakor koil befizetni.
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VADASZATI OKOLOGIA 16.
Ökológiai szempontok 

a vadlétszámbecslés körüli vitához
A vadszámlálás, illetve a létszám- 
becslés igen nehéz feladat, mert a 
vadászterületen a vad állandóan vál
toztatja helyét (a táplálékellátottság
hoz, ill. az egyéb, napról napra vál
tozó ökológiai feltételekhez igazo
dóan). az apróvadat pedig fel kell ri
asztani búvóhelyéről ahhoz, hogy 
szemOnk ele kerüljön és megszám
lálható legyen. Még a kis körzetben 
keveset mozgó állatok (pl. a szár
nyatlan rovarok) adott helyen élő 
teljes létszámának megállapítása is 
szinte lehetetlen, mert ahhoz min
den egyedet össze kellene gyűjteni, s 
nincs olyan tökéletes gyűjtő vagy 
csapdázó módszer, amely e kívána
lomnak megfelelne. A  helikopteres 
vagy repülőgépes állatszámlálásnak 
(bár ehhez ma már korszerű módsze
rek és segédeszközök állnak rendel
kezésre) szintén vannak nehézségei 
és hátrányai, mivel egy állatpopulá- 
ció nagyságát (létszámát) abszolút 
egyedszámkéat meghatározni a mi vi
szonyaink közölt (egyszerű, ország
szerte elterjeszthető, különleges fel- 
készültséget és tetemes költségráfor
dítást nem igénylő módszerekkel) 
szinte lehetetlen. Kényszerűen a valós 
létszám (egyedszánt) becslési mód
szerekkel való megközelítésére szo
rítkozhat a vadász és vadgazda, de 
ugyanígy az ökológus és a természet- 
védő is. Mivel az állománybecslés és 
állatszámlálás módszerei körül már 
régóta folyó vita lapunk hasábjain 
az utóbbi időben újból előtérbe ke
rült (éppen a helikopteres vadszám
lálási módszerrel folytatott kísérle
tek kapcsán), a vadászati ökológia 
tárgyú cikksorozatunk lezárásaként 
talán nem lesz felesleges a vitához 
kizárólag ökológiai szempontból 
hozzászólni (anélkül, hogy bármely 
vélemény és kezdeményező javaslat 
mellett vagy felett pálcát törnénk).

Milyen tanácsokat adhat 
az ökológia a vadlétszám 

meghatározásához?
Ismerve az abszolút egyedszám- 
meghatározás gyakorlati kivitelezé
sének nehé7ségeit, mindenekelőtt 
azt, hogy az egységnyi területen (ha- 
on) élő átlagos egyedszám (egyedsű- 
rűség v. abundancia) meghatározásá
ra törekedjen, s ezt a becsült számot 
vetítse ki a vadászterület egészére. 
Az ilyen egyedsűrűség-oecslési 
módszerek többfélék lehetnek. Kö 
zülük akkor tudjuk kiválasztani a 
számunkra legalkalmasabbat, ha fi
gyelembe vesszük a vizsgálandó 
állatpopuláció egyedeinek a faji sa
játosságait (testnagyságát, viselke
dését. mozgásmódját, szokásait, na-

Ei aktivitását stb.), továbbá a popu- 
ició élőhelyének és mozgáskörénck 

(akciósugarának) a nagyságát, dom
borzati viszonyait, növényállomá

nyát, éghajlati és időjárási viszonya
it stb. Mivel a vadászterület rövid 
idő alatt rendszerint nem fésülhető 
át a létszámbecslés érdekében, szük
ségszerűen kisebb egységnyi terüle
ten kell megfigyeléseket és adatgyűj
tést végezni. Sok múlik e mintavételi 
helyek körültekintő kiválasztásáa: 
becslésünk távol fog esni a valóság
tól akkor, ha a mintavételek nagysá
ga és száma nem igazodik az állat 
testnagyságához és ha az élőhely 
mozaikszerűségét figyelembe véve 
azok nem képviselik az állatpopu
láció egyedei által rendszeresen lá
togatott élőhelyrészek átlagát.

Minél kisebb körzetben mozog 
rendszeresen a vad. annál egysze
rűbb a mintavételi területegysége
ken élő egyedsűrűseget meghatá
rozni (ezért pl. az aprovadas terüle
teken az elbújt egyedek felzavarása 
révén megszámlálhatóvá tett sávos 
becslés útján - kellő körültekintés 
mellett - könnyebb a valóságot 
megközelítő becslési eredmények
hez jutni, mint pl. nagy kiterjedésű 
nagyvadpopulációk átlagos egyed- 
sűrűségét megbecsülni).

Komoly gondot okoz az a körül
mény is, hogy a vad nem tartja tiszte
letben a vadászterület ember szabta 
határait (sokszor jelentős a be- és el
vándorlás mértéke), és az időközbe
ni születések, ill. elhullások miatt a 
létszám állandóan változik. E j  arra 
készteti az ökológust és a vadászt, 
hogy a választott becslési módszert 
időszakosan többször is megismételje 
(az összehasonlítás érdekében termé
szetesen mindig azonos módon). 
Évente minél többször végzünk azo
nos módon létszámbecslést, annál 
jobban megközelíthetik adataink a 
valóságot. A  különböző időszakban 
és különböző módszerrel történt 
becslési eljárások eredményei nem 
hasonlíthatók össze, már csak azért 
sem, mert mindegyik módszer ma
gában hordja a kisebb-nagyobb té
vedés lehetőségét. Ezért az adott he
lyen a személyi adottságokhoz iga
zodóan minden vadászterületen több
féle módszer eredményeit értékelve és 
összehasonlítva kellene megállapodni 
a legmegfelelőbb és legkönnyebben, 
legolcsóbban kivitelezhető becslési 
módszert éveken at azonos módon is
mételve és finom ítva alkalmazni.

A jelölés és visszafogás 
módszere

az ökológiában közismert, a vad- 
gazdálkodás és természetvédelem 
gyakorlatában azonban még ma 
sem terjedt el. A  módszer lényege: 
a populációból bizonyos számú 
egyedet sértetlenül befogva és tar
tósan megjelölve újból visszaenge
dünk a jelöletlen egyedek közé. Ha 
már a jelölt egyedek jól elkevered

tek a jelöletlenek között, úgy a vá
logatás nélkül visszafogott (vagy te
rítékre került) egyedek között a je
lölt és nem jelölt állatok számará
nyából következtetni lehet a popu
láció nagyságára, ill. egyedsűrűsé- 
gére. A  módszer csak akkor hasz
nálható. ha a populáció létszámá
ban időközben nem történik jelen
tős változás (születés, elpusztulás, 
el- vagy bevándorlás), s ha a jelölt 
és jelöletlen állatok visszafogás so- 
ráni kézre kerülésének esélyei azo
nosak (azaz a jelölés tökéletes, nem 
módosítja az állat élettevékenységét 
és viselkedését). Mivel az élve befo
gás és tartós, jól észrevehető jelölés 
sem az apróvadnál, sem pedig a 
nagyvadnál nálunk nem nyert ki
dolgozást és csak kivételesen alkal
mazzák rendszeresen (bár koráb
ban nyúlnál az élve befogással és 
kvotáliával jelöléssel, nagyvadnál 
injekcióbelövéses immobilizációval 
s az ezt követő számbesütéssel vol
tak kísérletek).

Közvetett (indirekt) becslési 
módszerek

Kényszerűségből - jobb híján - 
akad néhány más megfigyelési le
hetőség is, amely közvetett módon 
segítheti a vadászt a vadlétszám 
becslésszerű meghatározásában, 
így a lábnyomok, az ürülék, a hul
lajtott agancs s esetleg bőgés idején 
a különböző helyről és irányból jö
vő hangjelek számbavétele némi tá
jékoztatást nyújthat a vadgazdá
nak: de ezek természetesen csak 
egyéb megfigyelések kiegészítése
ként, akkor is csak durva becslésre 
adnak lehetőséget.

Sok vagy kevés a vad?
Végül is minden létszámbccsléci 
adat összegezésekor felmerül a 
szakemberekben a sok vitára alkal
mat nyújtó kérdés: sok vagy kevés 
a vadlétszám? A válasz azért oly el
lentmondásos, mert azt rendszerint 
érdekellentétek sugallják, s megfe
ledkezünk arról, hogy hosszabb tá
von csak az ökológiai szemlélet t* 
magatartás vezethet természeti kör
nyezetünk életközösségeiben a tej
gazdaság. a változatosság (diverri- 
tás) és ezáltal a viszonylagos ökoló
giai stabilitás megőrzéséhez, és en
nek keretében a számunkra oly fon
tos vadállomány mennyiségi és mi
nőségi paramétereinek fenntartási
hoz és javításához. Az érdckcl!cnt<it 
az adott élőhelyi adottságokhoz ha
sonló, ökológiai szempontból is kí
vánatos (optimális) vadlétszám meg
ítélésében csúcsosodik ki: a vadász 
szeretné túltartani a vadat, az er
dész, a mezőgazda nem. Az erdész 
tiltakozik a létszám feletti, fölös

vad ellen, pedig (persze szükségsze
rűen) maga okozza részben azt (a 
természetes erdő számtalan élőlény 
társulása, az ültetett erdőtelepítés
ben ehhez képest fajban szegényes 
életközösség alakul ki, ahol a vad 
sem lel megfelelő táplálékbázisra). 
Ehhez képest sok a vad, súlyos a 
vadkár, ami alkalom a késhegyig 
menő vitákra, a pereskedésre. A  va
dász és vadgazda sem ártatlan, ami
kor nem veszi tekintetbe a felnö
vekvő új erdőket, ha oktalanul 
pusztítja a természetes szelekció 
„munkásait” , a ragadozókat (holott 
már tudjuk: az ember hosszú távon 
igazában nem tudja a rendszersza
bályozás szerepét ellátni) és a 
mennyiségi szemléletével feláldoz
za a minőséget. A „sok vagy kevés 
a vadlétszám”  kérdésköréhez kap
csolódva nézzünk meg néhány eu
rópai adatokra támaszkodó szám
adatot, amely nem szűk érdekek
ből, hanem az oly kívánatos rend
szer- és ökológiai szemléletből szár
mazik (tehát abból, aminek felszín
re hozása érdekében adtuk közre 
ökológiai tárgyú cikksorozatunkat 
is). Az ökológus életközösségeket 
vizsgál, s így kénytelen több, külön
böző teslnagyságú és életmódú faj 
élőhelyi adottságokhoz igazodó lét
számát (egyedsürűségét) meghatá
rozni, ezért sok esetben nem egyed- 
számot vizsgál, hanem az egyedek 
élő testtömegét (biomasszáját) veszi 
számba és vetíti egységnyi területre 
vagy térfogatra. Ily módon összeha
sonlítható az együtt élő különböző 
ragadozók és növényevők populá
ciósűrűsége is (I. ábra). Feltehető a 
kérdés úgy is, hogy mekkora a kü
lönböző vadfajok és ragadozóik te
rületigénye. Ez - amint a táblázat
ból is kiderül - részben a tcstr.agy- 
ság, részben pedig a táplálkozás
mód függvénye.

Az ökológus tehát szerényen azt 
javasolhatja a vadlétszám, ill, az en
nek meghatározását célzó módsze
rek felett vitatkozó vadászoknak, 
erdészeknek, mezőgazdáknak, hogy 
minden természeti környezetünket 
érintő fontos kérdést igyekezzenek 
rendszerszemlélettel és ökológiai is
mereteik segítségével megközelíteni, 
mert enélkül végső soron a termé
szeti környezetünket s ezzel együtt 
saját magunkat pusztítjuk.

Különbségek mutatkoznak az 
egyes táplálkozáslípusokba sorolha
tó állatok között; alacsonyabb érté
kű a ragadozók, mir.t a növényevők 
területegységre vetített biomasszája, 
míg a mindenevők adatai közbülső 
értéket foglalnak cl. Ez arra is utal, 
hogy egységnyi területen nagyobb 
tömegben vannak jelen a növények, 
mint a növényevők, illetve ugyanez 
érvényes a növényevők és a ragado
zók viszonyában is.

Dr. Széky Pál



Van referenciaterületünk!
A puding próbája, hogy megeszik - 
mondják találóan az angolok. Nos. 
valami hasonló történt, amikor a 
Pannonvad - akkor még bérkilövő
- Vadásztársaság megnyerte a KE- 
FA G  Erdő Rt. 5-301 számú vadász- 
területére kiírt pályázatát az év ele
jén, kétszázezer hiján 8 millió forin
tos évi díjért a hasonló nevű vadá
szatszervező iroda szponzorálásá
val. Ebből 650 ezer a területbér, a 
fennmaradó összeg élőhelyfejlesz- 
tés cimén gyarapítja az erdőgazda
ságnak, mint bérbeadónak a kasz- 
száját. A  13 és fél ezer hektáros va
dászterületből több mint ötezer 
hektár az erdő, a többi mezőgazda
sági terület, néhány kisebb tóval, 
nádassal. Természetesen szinte 
azonnal megindult a találgatás, su- 
tyorgás, pletyka, szóbeszéd, féligaz
ságok hangoztatása, betartás, a to
tális bukás vélelmezése, de - sze
rencsére - szép számmal akadnak 
már szurkolóink is.

Ez adta az ötletet, hogy áprilistól 
minden számunkban ..átvilágítjuk" 
magunkat, annál is inkább, mert 
szerkesztőségünk három munkatár
sa is az új társaság tagja. Kísérlet
nek tekintünk mindent és rendsze
resen beszámolunk esetleges sikere
inkről, de nem fogjuk elhallgatni a 
kudarcokat sem, amelyekből min
denki azt tesz el magának, amit 
csak akar. Egy bizonyos: veszíteni
valónk csak nekünk van, önök, 
kedves olvasóink, csak nyerhetnek, 
és ez igazán nem rossz ajánlat ma
napság.

Sokan kérdezték már eddig, vég
tére is mi a fenét akartok? Röviden 
és tömören fogalmazva: mindent és 
másképp! Ha beválik a szakvezetés 
új konstrukciója, elképzelése, jó. 
Ha nem sikerül, összegyűlik annyi 
tapasztalat, hogy ne csupán a há- 
lyogkovácsok bátorságával operál
janak.

Február elején történt a „honfog
lalás” , a berendezkedés, az erdő
gazdasággal kötött együttműködési 
szerződés részletes kidolgozása, 
amely mindkét fél részére pontosí
totta a feladatokat, vállalásokat. 
Három technikus minősítéssel ren
delkező hivatásos vadász állt mun
kába, és látja el a vadvédelmi, vad
takarmányozási feladatokat. Meg
kezdődött a vadászati-vadgazdál

kodási berendezések részletes és 
ntos felmérése, mert csupán egy 
. meglehetősen sajátos értékbecs

lése állt rendelkezésre. A  megálla
pított becslés szerint 2,6 millió fo
rintot tenne ki a régi bérlő számára, 
ilyen címen kifizetendő összeg. Ezt 
azonban először - lényegesen töb
bet követelve - éppen ők nem fo
gadták el. Később kiderült, hogy az

értékbecslők „szúrópróbaszerűen" 
becsültek, a lesek egy részét - mivel 
azok anyagáról semmiféle bizony
latot nem kértek - „erdőben fellel- 
hctő” -nek minősítették, de azért 
csak felszámolták, jó vastagon. 
Mellőzték az évente kötelezően fel
vett értékcsökkenéssel vezetett va
gyonleltár megtekintését, amely a 
valós érték megállapításánál kiin
dulási alap lehetett volna. Részlete
sen átnézve a berendezéseket, 
egyértelműen megállapítható a fel
tűnő értékaránytalanság, amelyről 
értesítettük a berendezések térítését 
határozatban előíró dr. Szabó Já 
nos FM  miniszter urat. A  volt bér
lőnek 800 ezer forintos ajánlatot 
tett a vadásztársaság, a heves vita 
jelenleg is folyik.

Február végén a terület tíz kerü- 
letvezető erdészével közösen végez
tük el a kötelező vadlétszám-becs
lést, és a társaság vezetősége részle
tes ismertetést kapott az év során 
tervezett erdészeti munkákról, új te
lepítésekről, védendő fiatalosokról, 
vadföldekről és egyéb élőhelyi

adottságokról. Ugyanakkor jó alka
lom nyílt az együttműködés gyakor
lati kérdéseinek megvitatására is, 
mind az erdővédelmi, mind a vad
védelmi feladatokat illetően. M ind
ezek alapján megkötöttük a csak
nem harminckét hektár - az erdőte
rületen szétszórva elhelyezkedő - 
vadföldek bérleti szerződését, 0,32 
Ft/mJ térítésért.

Ezt követően írásban kértük a 
nagyobb mezőgazdasági földterüle
teken gazdálkodókat az együttmű
ködésre, amely a vadkárelhárítás 
megszervezését célozta, de szó esett 
a téli vadtakarmány szerződéses 
termeltetésének, felvásárlásának le
hetőségeiről is.

Mint bármely más területen, itt is 
a gazdálkodás pillére a bérvadász
tatás külföldi vendégek számára el
sősorban minőségi trófeás vadra, 
disznóhajtásokra, nagyobb részt

Eausál szerződéses formában. Mee- 
ezdődött a területen az elmúlt tíz 

év alatt terítékre került trófeás vad 
adatainak, a legfontosabb paramé
tereknek feldolgozása, amely alap
ján később a selejtezési munka 
megindulhat.

Márciusban minden vadföldön 
végeztek a talajelőkészitő munkák
kal, beszerezték a hivatásos vadá
szok a szükséges műtrágyamennyi- 
ségeket, vetőmagokat. Egyedül csi- 
csókát nem sikerült vásárolni, vi
szont külföldről hozattunk évelő ta- 
karmánykáposzta-magot, amely ná

lunk eddig csak szakkönyvekböl is
mert. Termesztési tapasztalatainkat 
nem fogjuk eltitkolni.

A  világhírű Hoesh cég hazai kép
viseletével megállapodtunk abban, 
hogy a legkülönfélébb vadriasztó 
szereiket a referenciaterületen pró
báljuk ki. mind a mezőgazdasági te
rületeken, mind a védendő fiatalo
sokban.

Legfontosabbnak tartjuk, hogy a 
védendő területeken az egész vege
tációs idő alatt fokozott vadkárel
hárítást végezzünk a kerületvezető 
erdészek segítségével. A  vad szája 
alól kinőtt állományokban azonban 
a legszigorúbb nyugalmat, lehető
ség szerint háborítatlanságot bizto
sítunk a vadnak. Ott puska, még 
szórón sem sülhet cl, és ebben 
nincs pardon.

Természetesen - március 12-étől
- várakozva lestük a titokzatos, 
aranyló barna, bagolyfejű kedven
ceinket, az erdők királynőit. Kinek 
sikerült látnia, esetleg lőnie, mások
nak nem, de érkeztek szép számmal 
külföldi vendegek is, váltakozó sze
rencsével. Bár sokan próbáltak le
beszélni, hogy ezen a vidéken a fő
vad nem jár az etetőkre úgy mint 
másutt, a rendszeres etetés tapasz
talatai ennek éppen az ellenkezőjét 
bizonyították.

Április legfontosabb feladata a 
vadföldek bevetése és a már letisztí
tott őzbakok pontos számbavétele, 
tartózkodási helyeinek felmérése, 
felkészülés a májusi özbakvadászat- 
ra. Emellett, de nem mellékesen 
meg kell szervezni a kukoricaveté
sek védelmét a falánk fekete csuhá- 
sok ellen. Elkészült első „építmé
nyünk” , a vadászkutyakennel. Egy 
merőben újfajta, hazai bérkilövők 
részére bizonyára nagy érdeklődés
re számot tartó szerződést dolgoz
tunk ki, amely elsősorban a kör
nyékbeli bérkilövő vadásztársasá
gok számára nyújthat új vadászati 
lehetőségeket. Korlátozott számban 
nemcsak magánszemélyek, hanem 
társaságok jelentkezéseit várjuk 
szerkesztőségünk címén, a részletek 
megbeszélése, a feltételek ismerte
tése ügyében.

(Folyt, köv.)

- H -

Vadászok figyelmébe
Szeretnénk segítséget nyújtani 
mindazon személyeknek, akik va 
dászfegyver-tartási engedéllyel 
rendelkeznek, de vadásztársasági 
tagsággal nem, hogy szenvedé 
lyüket és a vadászati igényeiket ki
elégítsék. A  jelenleg bejegyzett 
területes, vagy bérkilövó társasá
gok akkora belépési összegeket 
kérnek, hogy az nem mindenki 
pénztárcájának felel meg. de ha 
már megvette a fegyverét, akkor 
szeretné kipróbálni és használni.

A HUNGÁRIA BÉRKILÖVÓ  VA 
D ÁSZTÁRSASÁG  rendszeres ko

rongvadász-gyakorlásokat és ver
senyeket. valamint apróvadvadá- 
szatokat szeretne tagjai részére 
szervezni! A társaság létszámát 
nem kívánjuk szúk keretek közé szo
rítani, ugyanis minél nagyobb lét
számot tudunk toborozni, annál na
gyobb összeget tudunk fordítani 
önköltséges lógyakorlatokra, verse
nyekre és vadászatokra. A  társaság 
összetételét az alább felsoroltak 
alapján szeretnénk megvalósítani:
1. Rendelkezik fegyvertartási en

gedéllyel. de nem tagja semmi
féle vadásztársaságnak.

2. Olyan idős. becsületben meg- 
ószúlt vadászok, akiknek terhes 
a területes. vagy bérkilövó vt. (a 
magas évi tagdíj, vagy fizikai 
megterhelés), de a fegyverétől 
nem kíván megválni.

3. Várjuk azok jelentkezését is. 
akik újonnan kívánnak fegyver- 
tartási engedélyt szerezni. R é 
szükre megszervezzük a szüksé
ges tanfolyamokat, felkészülést 
és a vizsga lehetőségét.
A vadásztársasági tagság létesí

tését és további megtartását igen

kedvező áron tervezzük beindíta
ni:
-  Egyszeri be lépés

ö ssz e g e  5000 Ft
-  É ve s  ta g sá g i dfj

ö s sz e g e  3000 Ft

A jelentkezést rövid indoklással, 
pontos lakcím feltüntetésével kér
jük az alábbi címre megküldeni:

H U N G Á R IA  B É R K IL Ö V Ő  
V A D Á S Z T Á R S A S Á G

szervező bizottság 
1131 Budapest. Vőlegény utca 23.
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Várja Önt a

QA-TS K ft.
VADÁSZ-FOTÓ BOLTJA az ERZSÉBET ÁRUHÁZBAN

1203 Budapest XX., Kossuth Lajos u. 33.
Tel.: 283-0205/22, 283-0207/22, 283-0210/22 m.

Fax: 149-0671. Rádiótel.: 06-60-321-470

ÁRUSÍTUNK:
Új és használt, sörétes és golyós vadászfegyvereket; 

Önvédelmi (éles), gáz és riasztó marok lőfegyvereket, légpuskákat, 
légpisztolyokat és lőszereket; Vadászati felszereléseket;

Golyóálló mellényeket;
Porst fotó termékeiből különböző áruféleségeket, egyben kínáljuk

fénykép-kidolgozási szolgáltatásainkat.

Nyitva: keddtől péntekig: 10-18 óráig, szombaton: 9-13 óráig

VADÁSZNAPLÓ -  SZÁMÍTÓGÉPEN
SZOLGÁLTATÁSAI:

VADÁSZ ZSÁKMÁNY. FOTÓK. VIDEÓK. VADÁSZTÖRTÉNETEK TÉMA HELY ÉS IDÓ 
SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA. VISSZAKERESÉSE •  TRÓFEABÍRÁLAT ELVÉGZÉSE •  
TRÓFEÁK. VIDEÓ- ÉS FÉNYKÉPFELVÉTELEK. VADÁSZATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK 

HELYÉNEK RÖGZÍTÉSE •  ÚTI LELTÁR SZÁMÍTÓGÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁSA •  
PARTNEREK. VADÁSZTÁRSAK. VADÁSZ80LT0K CÍMEINEK. TELEFONSZÁMAINAK 
NYILVANTARTÁSA •  ZSÁKMÁNYRÓL KIMUTATÁSOK KÉSZÍTÉSE HELY. DARAB. 
KÍSÉRÓ VADASZ. SÚLY. PONTSZÁM. STB SZERINT •  BEVÉTELEK/KIADÁSOK 

KIMUTATÁSA •  IGAZOLVÁNY-LEJÁRATOK ELŐREJELZÉSE •  SZÜLETÉSNAPOK. 
SZABADSÁGOK. VADASZATOK. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA •  

VADÁSZATI IDÉNYEK KIJELZÉSE. ÉS MÉG SOK EGYÉB

AJÁNLJUK: VADÁSZATSZERVEZŐ IRODÁKNAK, 
VADÁSZTÁRSASÁGOKNAK, ERDÉSZETEKNEK, VADÁSZOKNAK.

ÁRA: 15600 FT + ÁFA 
ÉRDEKLŐDJÖN: ZEN & B KFT. TEL: 141-4434 EGÉSZ NAP

1994. MÁJUS 25-ÉTŐL 
INDÍTJUK FOLYAMATOSAIM 

SZAFARI ÚTJAINKAT 
NAMÍBIÁBA

89 000 H EK TÁ R  V A D Á S Z T E R Ü LE T E N  21 V A D F A J
I. O SZ T Á LY Ú  S Z Á L L Á S , ELLÁ T Á S

K O M PLET T  7, 10 É S  14 N A P O S  S Z A F A R IK

N EM  V A D Á S Z  K ÍS É R Ő K N E K , 
C SA LÁ D T A G O K N A K  K Ö R U T A Z Á S

T O LM Á C S
R E P Ü L Ő JE G Y

K É R JE  R É S Z L E T E S  PR O G R A M - É S  Á R A JÁ N LA T U N K A T !

M U N K A T Á R SA IN K  TA PA SZT A LA T A  
A Z  ÖN S IK E R É N E K  ZÁLO G A !

Jelentkezés: Kettner-Pilis Kft.
1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 8. - 

Tel.: 155-5246, 155-5282, Fax: 155-4037

VÁRJUK

INKÁT 
a FeHoVa 20-as standján

Budapest, 1994. április 7-10. Budapest Sportcsarnok
Kizárólagosan forgalmazott termékek. 

Osztrák és német fegyverek: Erma WerVe 
Glock GmbH. J. P. Sauer and Sohn 

GmbH. Simsor>-Merkel-Haenel-Suh!. 
Steyr-Mannlicher GmbH. Voere GmbH.

Lószerek: Hirtenberger AG. Optikai 
termékek: Swarovski Optic KG.. Dokter 

Optic Eisfeld GmbH.

A SUHL-i gyár szakemberei 
kívánságra díjmentesen agyfa - 

méretet vesznek.

Fegyverjavitás: a Kádár utcai 
boltban.

Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566, Fax: 132-2143



ISMERET-ERJESZTÉS,
LrETOLÓGIA

Az utóbbi néhány évben ugrásszerűen 
megnőtt az állatvilaggal. az állatok vi
selkedésével foglalkozó, gazdag kép
anyaggal illusztrált ismeretterjesztő 
jellegű kiadványok száma. A szándék 
nemes, a vállalkozás kétségtelen sike
res.

Ebbe a kórbe tartozik például Mic- 
haol Bright .Vadászó vadak' című. 
.Fortélyok és taktikák a vadonban' al
című. az Aquila kiadó által 1993-ban 
megjelentetett könyve. Ide kell sorolni 
Desmond Morris .Allatleson' című. 
.Az állatok viselkedésének szerepkala- 
uza' alcímű, az Európa Könyvkiadó 
gondozásában 1992-ben mogjolent 
könyvöt is

A kiállításukban is nagyszerű köny
vek csodálatos fotográfiákkal toszik 
közérthetővé azokat az ismereteket, 
amelyeket nem a tudósoknak, hanom 
az érdeklódó átlagembernek szánnak. 
Az első 200. a második 450 db fan
tasztikus fényképfelvételével tökélete
sen célt ért. Ez az etológia igazi is- 
moretterjesztése. Mégis - mint más
kor - most is szóvá kell tonni a sok
sok pozitívum mellett előforduló, is
métlődő hibakat. Ezek a hibák isme- 
ret-erjosztó jellegűek, értük jár ki I- 
etológia.

A .Vadászó vadak" a tigris mellső 
mancsain hosszú, nagyon éles. visz- 
szahűzható kormokról ír (8. old ). Ezt 
úgy kellett volna körmólm helyesen, 
hogy visszahúzható karmok vannak a 
mancsain, nemcsak a mellsókon, ha
nem ugyanúgy a hátsókon is. Szó 
esik bizonyos bucskázó sasokról (11. 
old ), amelyek alkalmanként kistestú 
antilopokat, úgynevezett dik dikeket 
ragadnak el. A hiba nem is ebben 
van. hanem a magyarázatban: a dik- 
dik súlya 40 kg. vagy meg több. A va
lóságban a dik-dik Afrika nyúl nagy

ságú torpeantilopja. kb. 3.5-4 kg sú
lyú. Típushiba, hogy a kafferbivaly 
visszatérőén bölénnyé változik (34., 
158., 159. old ). Meg kell tudnunk (40. 
old ), hogy a derek csimpánzok óz- 
borjakra is vadásznak. Még jó. hogy 
szarvasgidákra nem vetemednek, de 
önmagában az afrikai óz is csak itt. e 
könyvben létezik A következő olda
lon (41. old ) pedig a prerifarkasokröl 
olvashattuk, hogy egy jávorantilop 
elejtéséhez már összehangoltabb 
erófoszítesre V3n szükségük. Do az. 
hogy Észak -Amerikából a prérifarka- 
sok a jávorantilop, vagy eland hazájá
ba. Kelet-Afrikába jussanak, s ott kb. 
600 kg-os vadat zsákmányoljanak, 
igencsak meghaladja erőiket, lehető
ségeiket.

Az .Állatlesen’ .ben leshetjük (20. 
old ), hogy a párzási időszak végén a 
gímszarvasok .hím- és nósténycsor- 
dákra' válnak szét. Tipikus, hogy ha a 
(48, 47 old ) .magas fűben ólálkodó 
leopárd’ -ot jobban megnézzük, gop- 
árd lösz belőle. Az afrikai földi mókus
ról (117. old.) megtudhatjuk, hogy 
.még nem alkalmazkodott új. föld alat
ti életstílusához*. A Rocky Mountatn 
Bighornból (173., 179. old.) egyszerűen 
kanadai vadjuh lőtt. Ez annyiban igaz 
is. hogy mind a négy amerikai vadjuh 
latin nevében szerepel a canadensis 
jelzó. Csalókább az ugyancsak egysze 
rúsitó jelölés (178., 179. old) kanadai 
szarvasként, mert a képen feketefarkú 
szarvasok láthatók, amelyek előfordul
nak ugyan Kanada nyugati partvidékén 
is. do a latin nevükben (Odocoileus co- 
lumbianus) Kanadára utaló jelzés nin
csen. Az Oryx. hol helyesen (28.. 29. 
old.) nyársas antilopként, hol (178., 
179 old.) passzánként szorepel. annak 
tisztázása nélkül, hogy utóbbi az oryx 
déli változata.

dr. Ktrtnyi Mihály

Az agancshullajtás idején
Már nihány megyei fejvadásznak 
eszébe is jutott, es megjelent a helyi 
lapokban a figyelmeztetésük, hogy 
a nagyközönség tartózkodjon az 
agancsbegyűjtés drasztikus mód
szereitől. Nevezetesen a kutyákkal 
történő, végkimerülésig tartó üldö
zésektől! Szankciókkal is fenyege
tőztek, pedig jól tudják, hogy en
nek manapság semmi elrettentő ha
tása nincs! Ellenben most kellene a 
vadásztársaságok tagjainak kiállni, 
és megvédeni a vadjukat! Ez most 
nem vadkárelhárítás, amit azért vé
geznek. inért zsebre megy. Ez most 
vadvédelem! Ezt ne csak arra a két- 
három vadőrre bízzák, de maguk is 
gátolják meg a vadűzést, az agancs
gyűjtést!

Igaz, hogy ez munkát jelent - ha
szon nincs belőle - amely kézzel
foghat ó és megehető, de ez is szo
ros tartozéka a vadászatnak. Jó  al
kalom ez arra is, hogy megismerjék 
a területüket.

Jó l tudja mindenki, hogy a hul
lott agancsnak jó ára van! Ezt fő
ként a munkakerülők tudják! Egy 
szép és jó minőségű hullajtott 
agancs, amely eléri a 3 kilót, bizony 
3 ezer forintot is megér. A  bandák
ba verődött gyűitögetöknek, de az 
egyéni vállalkozóknak is jól jön ez 
zsebpénznek.

A vadgazda, ha igazán szívügyé
nek tartja a vadászatot, most álljon 
ki a gátra, és védje meg a vadját! A 
kikapcsolodásnak, a jó levegő utáni 
vágyakozásnak ez igen hasznos, jó 
megoldása! Persze nem gépkocsi
val. hanem csak úgy gyalogszcrrel.

Talán nem kell elmondanom, 
hogy az erős bikák általában az er
dőszegélyek melletti vetéseken dob
ják el az agancsukat, és közel egy

máshoz a kettőt, ezért akik csak 
gépkocsival hajlandók a vadvédel
met elvégezni, jól teszik, ha korán 
reggel, pirkadatkor már az utak 
mentén járőrőznek. Ezzel kettős 
célt érnek el: megzavarják a notóri
us agancsgyűjtőket, másrészt ők 
szedhetik fel az agancsokat. Ezt a 
vadászatra jogosult is értékesitheti, 
de ha igazán vadászemberek, gyűj
teményt is összeállíthatnak belőlük, 
a vadászhá/ak folyosóin, szobáiban 
közszemlére is kiállíthatják.

A  társaságok 60-70 tagja, ha ösz  ̂
nefog, biztos vagyok benne, hogy 
hatásosabban tudna védekezni, 
mint teszem azt, ha csak újságok
ban ijesztgetik az agancsgyújtőket!

Szomorú, és mélységesen elgon
dolkoztató beszélgetéseket folyta
tok a hivatásos vadászokkal, akiket 
egyszerűen csak vadőröknek hí
vunk. Elmondják. ho§y nem .sok 
megbecsülésben van részük! Ok a 
vadőrök, akikkel néhány tag úgy 
bánik, mintha a szolgája lenne. Ter
mészetesen azok, akik sem a mun
kahelyeiken. sem otthon nem élhe
tik ki parancsolgatási mániáikat, 
hát itt aztán rátesznek! Keserűen 
mondták, tessék elhinni, egy-egy 
vadászvacsoránál előbb kap a ku
tya, mint a vadőr! Tudom, hogy ke
gyetlen minősítés ez, de erről is kell 
beszélni, még ha sértő és fájó is! 
Sajnos az igazság mindig megsért 
valakit!

Az erdész-vadász aggodalmát tol
mácsolom, aki ugyanúgy félti az er
dőt, mint a vadat! Valamennyi írá
somból, felszólalásomból mindig 
kicseng az a sokat szajkózott, de 
mindig időtálló mondás: „Vad nél
kül az erdő -  temetőkért!"

Wentzely, az érdén

TOLLAS-E A HATA?
Se szeri, se száma a külföldi 
szaksajtóban a közelmúltban ró
lunk megjelenő, ós sajnos jogo
san elmarasztaló cikkeknek. Az 
indokolatlan és felesleges túlad- 
minisztráció. a vevó gátlástalan
- ahogy szaknyelven mondják - 
.levétele" a maradék reputáci
ónkat emészti föl. pedig nálunk a 
tisztességes piaci viselkedest 
törvény írja elő, nem pedig a ter
mészetes szokásjog Minden ép 
eszű vendéglátó tudja, hogy 
hosszú távú üzletpolitikájában a 
legfontosabb tényezók közé a 
vendég távozásának körülmé
nyei sorolandók. Ettől függ 
ugyanis, hogy a vendég vissza
jön -e, jó érzésekkel távozik-e? A 
legszebb élményeket is el lehet 
ilyenkor rontani, mert a jó ízlés 
és a tisztesség köre nagyon is jól 
behatárolható.

Egy Győrhöz közeli vadászte
rületen olasz csoport vadászott 
szalonkára, húzáson. A toriték sa
játosan szerény, három nap alatt 
mindössze nyolc madár, do a ta
vaszi osték, hajnalok semmivel 
nem hasonlítható hangulata el-

andalitotta a derék olaszokat. K i
váló volt a hangulat, egészen a 
hazautazásig, amikor is az elvitel
hez állatorvosi igazolásért utaz
tak be a kiséró vadásszal a vizek 
városába. Győrbe. Történetesen 
vasárnap volt. igy a doktor úr nem 
igazán örvendezett a vidám csa 
patnak. Jókedve röppentében kö
zölte. hogy az egyébként olvasha
tatlan aláírása és pecsétjének 
nyomata szalonkánként három
száz kemény magyar forintot kós
tál. Ám mivel eppen vasárnap 
van. és ilyenkor maga az Úristen 
is megpihent a világ teremtésé
ben. csak dupla tarifáért rondir- 
hat oda, imigyen már madaran
ként hatszézért, összesen négy- 
ezer-nyolcszáz + áfáért.

Az olaszok - bár már sok he
lyütt jártak a világon - ilyet még 
életükben nem pipáltak, hiszen 
maga a szalonka lelövési dija ép 
pen a fele volt a követelt összeg
nek. Pedig aki próbálta, tudja, 
hogy sokkal nehezebb a húzó 
szalonkát sebes röptiból leszóli- 
tani, mint a dobozban csende
sen fekvőkre tekintettel lenni.

Vakarta is a fejét a kiséró va
dász. hiszen ki gondolta volna, 
hogy tömött bukszával jöjjön, 
amely összeget ezután a vendé
gek lójegyzékére átvezetni köte
lessége volna. El is kellett men
nie kölcsön kérni. Addig az ola
szok vártak, fogták a fejüket, és 
közben elhatározták, hogy soha 
az életben nem jönnek vissza 
egy olyan országba, ahol ilyesmi 
megtörténhet. Prózai oka ennek 
főként az. hogy ősszel nagy terí
tékű fácánhajtásra jöttek volna 
vissza. Osztottak, szoroztak és 
kijött, hogy ilyen alapon egy ez
res terítéknél akár hatszázezret 
kellene kiperkálniuk. mint előre 
nem látható költséget, amely 
egyetlen vadászatszervező iroda 
előzetesen megküldött árjegyzé
kében, szerződésében sem sze
repel. Bár itt már mindent meg
szoktunk. mi sem értjük, hogy 
egy pecsét ós egy aláírás miért a 
duplája vasárnap, mint például 
kedden, a hatóság azon közalkal
mazottjától. akinek ez a dolga, 
ezt vállalta. Végtére is a rendőr 
sem büntet hét végén duplán, a

vámos sem kér ünnepi készenlé
ti dijat, az ügyeletes fogorvos 
sem húz ki egy fog helyett ket
tőt, de a papnál sem több a te 
motés vagy a keresztelő, a men
tőkről már nem is szólva. Fölhív
tuk az FM illetékes állategész
ségügyi főosztályát, és azt a tá
jékoztatást kaptuk, hogy a vizs
gálat nem darabonként megy. 
hanem az exportszállítmányért 
együttesen, amelynek illetéke 
mindössze 200 forint, de a dup
lája jogos, már az ünnepnap sa
játos jellege miatt. Ha magán 
ezen az elven túl tudnánk ma
gunkat tenni, egye meg a fene, 
mondhatná bárki. Csakhogy a 
400 és a 4800 forint közötti lé 
nyeges különbség arra utal, 
hogy nem a szalonkákat, hanem 
ezúttal is a vadászokat néztek 
madárnak. írjanak panaszlevelet
- tanácsolták a magas miniszté
riumban. Megtettük, mellékelve 
a fénymásolt bizonylatokat is. 
De ki, és hogyan magyarázza 
meg majd a fizető vendegeknek, 
főként, ha soha nem jönnek visz- 
sza? -h o m o n n ay-



NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„Ritka az az ember, aki nem kész az indulásra, 

ha szalonnát pirítani hívják az erdőre. Szalonna mellé 
akad borocska is, fűszerül jó étvágy és vidám tréfa. 
A szoba fülledt levegőjére kárhoztatott ember még 

a gyomorbaját is elfeledi, felüdül s szívesen 
emlékezik vissza a kellemesen töltött délutánra.

De nem ezekről van szó, akik csak elvétve jutnak ily

élvezethez. A vadászatok jutnak eszembe s az erdész 
élete, melyet élveztem, néha szenvedtem is. Az erdőt 

járó, még ha elég gazdag is arra, hogy jól ellássa 
élelemiszákját, gyakran jut abba a helyzetbe, 
hogy maga kénytelen megfőzni a vacsoráját. 
Érdemes volna szakácskönyvet írni vadászok, 

erdészek számára."

ILLÉS NÁNDOR

ILLÉS NÁNDOR
( 1 8 3 2 - 1 9 0 7 )

Illés Nándor 1836. május 16-án 
született Királyfián, Hont várme
gyében. Gimnáziumi tanulmányait 
Selmecbányán, illetve Rozsnyón 
végezte. Ezután a Selmecbányái er
dészeti akadémiára jelentkezett. 
Tanulmányait 1860-ban fejezte be. 
majd 1864-ben erdészeti államvizs
gát tett. Szolgálatát a Coburg her
cegi hitbizománynál kezdte, ahol 
is az ott eltöltött 11 év alatt a füle- 
ki, balogvári, murányi és szittnyai 
uradalmakban végzett kiváló mun
kát. 1868 márciusában meghívták 
„segédtanámak”  a selmeci erdé
szeti akadémiára. Valamivel ké
sőbb ugyanitt mint „rendkívüli” 
tanár a növénytant, állattant, va
dászattant és az erdészeti és vadá
szati törvényeket adta elő. 1873 ta
vaszán egy személyét ért méltány
talanság következményeként le
mondott tanári állásáról, és Káro
lyi György grófnál N agykáro ly 
ban vállalt állást, miután a gróf 
erdömestemek nevezte ki. 1878- 
ban Károlyi gróf halála után az 
örökösök - azután, hogy a birto
kon megosztoztak - Illést „nyugal
mazták” . Szerencsére nem maradt 
állás nélkül, mert röviddel utána 
az Esterházy hercegi javak zár
gondnoksága erdőfelügyelőnek ne
vezte ki Kőszegre. Itt dolgozott 
1880 júniusáig az erdőtörvény élet
be lépeséig, ezután Budapestre ke
rült királyi erdőfelügyelői beosz
tásban. 1881-ben főerdőtanácsossá 
nevezték ki.

Illés Nándor gyakran és élve
zettel űzte a vadászat nemes sport
ját, ennek ellenére mégsem rendel
kezünk adatokkal az élete folya
mán általa zsákmányolt vadfajok
ról, kedvenc vadászterületeiről stb. 
Ezért nevét a vadászat „aranyköny- 
vébe”  elsősorban nem mint puskás 
vadász, hanem mint - jó tollú, ízes

magyarsággal író - vadászati szak
írójegyezte be. Első cikke 1873-ban 
„Nagy-Károlyi vadászatok”  cím
mel a „Vadász és Versenylapéban 
jelent meg. Később a „Vadász- 
Lappnak lett állandó külső munka
társa, ahol számos írása jelent meg 
vadászati törvényünk megreformá
lásáról, a vad mérgezéséről, a va
daskenek alakításáról, az orvvadá
szok elleni küzdelemről, a vad táp
lálásáról... stb. Legtöbb cikkét 
„Ramóczy”  és „Nyulassy Farkas” 
álnéven irta. Vadászati tárgyú pub
likációi közül legjelentősebb az 
1895-ben megjelent „A  vadászat ke
zelése és gyakorlása”  című könyve, 
mely „A  vadászati ismeretek kézi
könyve”  háromkötetes könyv har
madik köteteként két részben jelent 
meg. Illés Nándornak ez a könyve 
alapforrása volt nagyon sok később 
megjelent vadászati szakmunká
nak. Másik jelentős művét a Föld- 
művelési Minisztérium megbízásá
ból az országban működő crdöőri 
szakiskolák számára irta mint tan
könyvet. Az 1881-ben alakult Or
szágos Magyar Vadászati Védegy
letnek alapító tagja, később igazga
tósági tagja volt.

1891-ben, a hivatali élettől visz- 
szavonult Illés Nándor Losoncon 
telepedett le, ahol a város nagy tisz
teletnek örvendő polgárai közé tar
tozott. Vadászati cikkei, tanulmá
nyai, elbeszélései és könyvei által 
elismerést és közmegbecsülést ví
vott ki a hazai vadásztársadalom 
körében is.

Rövid betegeskedés után, 1907. 
május 2-án hunyt el Palánkán.

Művei: A vadászat kezelése és gya
korlása (1895)
A vadőr(1907)

(Bányai József)



A Hubertus-kereszttel 
1994-ben kitüntetettek névsora

A R A N Y
Barkóczy István íjász Vt.
Dr. Bencze Lajos V .K .E.
Dr. Csőre Pál V .K .E.
Eördögh Tibor V .K .E.
Kotlár Károly V .K .E.
Dr. Nagy Lajos V .K .E.
Dr. Pataky Ernő V .K .E.
Dr. Sterbetz lst>án V .K .E.
Szabolcs József V .K .E.
Váry József V .K .E.
Dr. Zoltán János V .K .E.
Fülöp Mihály Abádszalöki Hubertus Vt.

E Z Ü S T
Gisbert Cramer Mecsekalja Vt. 
Helmut Tolcman Mecsekalja Vt.

B R O N Z

Árvái Gusztáv Dobó István Vt.
Eczl Tibor Érsekvadkerti Vt.
Falusi József Nagylengyeli Olajb. Vt. 
Farkas Sándor Érsekvadkerti Vt. 
Hajdú Ferenc Sopr. Tájegys. V. Sz.
Id. Kalo László Dobó I. Vt.

Kiss István Dobó I. Vt.
Kovács Ferenc Sopron Tájegys. V. Sz.
Dr. Mácsik Ferenc Érsekvadkerti Vt. 
Medvegy János Érsekvadkerti Vt.
Nagy László Nagylengyeli Olajbány. Vt. 
Parragh István Sopr. Tájegys. Szöv. Vt. 
Rabanczy Károly íjász Vt.
Tóth Ferenc Nagylengyeli Olajbányász Vt. 
Tóth Géza Nagylengyeli Olajbányász Vt. 
Tóth János Nagylengyeli Olajbányász Vt. 
Zachar Gábor Dobó I. Vt.

A Hubertus-kereszttel 
1993-ban kitüntetettek névsora

A R A N Y

Dr. Balázs István Vadkoop B. Vt.
Dr. Bay Béla Somogy m. V.sz.
Frédi Lemke Somlótája Vt.
Földi Imre Újszászi Szabads. Vt.
Dr. Jakabház)- Miklós Kom.-Eszt. m. Vt. 
lx>uis Perrel Hubertus, Abádszalók 
Scheili Ferenc Somlótája Vt.
Dr. Végh Endre Tiszaföldv. Dózsa Vt.

B R O N Z
Adorján András Vadkoop B.k. Vt.
Dr. Adorján Ferenc Drégelyvár Vt.
Agács Ferenc Dunamente B.k. Vt. 
Árendás Mihály Tardos B.k. Vt.
Bargel János Dunamente B.k. Vt.
Benke Lajos Ormánsági Hubertus Vt.

Benkő Gyula Zrinyi M. Vt.
Berta József Ormánsági Hubertus Vt. 
Besenyei Gyula Ormánsági Hubertus Vt. 
Buzgó József Ormánsági Hubertus Vt.
Caspar Stadlia Dél-Nógrádi Vt.
Dömötörffy János Péti Nitrogén Vt.
Duhonyi Pál Dél-nógrádi Vt.
Fodor József Érsekvadkert Vt.
Gerd Staudacher Sz.-fehérvár, Seregélyesi Vt. 
Id. Gólyán László Hollókő, Petőfi Vt.' 
Günther Degen Kom.-Eszt. m. V.Sz.
Hajdú Pál Péti Nitrogén Vt.
Dr. Keresztes Tamás Ormánsági Hub. Vt. 
Komáromi István Zrínyi M. Vt.
Dr. Kopeczky Ildikó Deák F. B.k. Vt.
Kovács István Drégelyvár Vt.
Kulik János Dél-Nógrádi Vt.
Kun László Péti Nitrogén Vt.

Ifj. Kupeczik János Székkutas 
Laczik László Vadcoop B.k. Vt.
Laczka Pál Nádler H. Vt. Ózd
Dr. I^szló Tibor Érsekvadkerti Mgtsz Vt.
Manfred H al Ormánsági Hubertus Vt.
Molnár György Székkutas
Molnár János Székkutas
Muesi András Székkutas
Németh Zsolt Székkutas
Petrók József Kom.-Eszt. m. V.Sz.
Pankotai Tihamér Vadcoop B. Vt.
Pintér Lajos Drégelyvár Vt.
Posztos Imre Székkutas 
Rauscher Gyula Drégelyvár Vt.
Surinya János Székkutas
Wendler József Kamaraerdei Diana Vt.
Zachar János Érsekvadkerti Vt.
Dr. Zsingor Iván Drégelyvár Vt.

A mérlegen négy évtized
Több mint négy évtizedes va
dászmúlttal köszönt le tisztsé
géről Barkóczy István, a török- 
koppányi íjász Vadásztársaság 
elnöke és Rohonczy Károly 
gazdasági vezető a társaság 
évadzáró közgyűlésén. Kerek 
az évforduló, igy önzetlen mun

kájukat és fáradhatatlan tevé
kenységüket a tagság a Huber
tus Kereszt bronz fokozatának 
átadásával tette emlékezetes
sé. Mindkettőjüket a társaság 
.motorjaként" ismerték, és a 
bensőséges ünneplés egyben a 
stafétabot átadása is volt.

FOGLYOK KANADÁBÓL
A* Abádszalöki .HUBERTUS' Vadásztársaság március 5-én tartotta közgyűlését. 
A közgyűlés alkalmával Fűlop Mihály - vadásztársaságunk régi barátja - a .Huber 
tus Kereszt' arany fokozatát vette át A hagyományosan és önállóan évente meg
rendezésre kerüló vadásznapok lelkes orkólesi és anyagi támogatója.

Rendkívül nagy tisztelője a vadnak, szűkebb értelemben a szárnyas apróvad
nak. amelyet bizonyít az is. hogy március 24-én 40 kanadai fogoly .társaságá
ban' érkezett 13 ezer kilométerről az óhazába A foglyokat vérfrissítésre az 
abádszalóki .HUBERTUS' Vadásztársaságnak ajándékozta Az egykor tólünk 
Kanadába telepített foglyok leszármazottai kerültek igy haza.

Szerény barátunkat, aki társaságunk tiszteletbeli tagja, az Isten éltesse soká
ig és akarata teljesüljön a következő vadásznapi rendezvények segítőkész tá
mogatásában és széles körű terjesztésében.

Dr. Pataky  Tibor elnök



VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  vadászato t fe lö le lö  tém ák szé 
les skáláját k íná lták  az elm últ ho- 
tekbon  is a  lapok. M e g ism e rk e d 
hettek az o lv a só k  egyebek  között 
a vad gazd á lk o d á s nehézségeivel, 
a vadász  é s az állatbarát, a bé rk i
lövök  é s  a v ad á sz tá rsa ságo k  új
fajta kapcso la táva l, az au tó s v a 
dászat e lterjedésének következ
m ényeivel.

A vadásztársaságok gazdálkodási ne
hézségeibe nyújt bepillantást a K isa l
fö ld  H any i vadászm ezők  cimú ri
portja. .Ma egy vadásztársasag csak 
akkor marad fenn. ha jól gazdálkodik, 
s legalább a vadgazdálkodashoz szük
séges pénzt ki tudja termolni. »Mert 
nem úgy van ám. ahogy sokan gondol
ják, piff-puff, csak lójuk a fácánt. Fel is 
kell nevelni ókét. etetni, gondozni, sza- 
poríttatni, hogy azután eleget lóhes- 
sünklc - mondta egy idós vadász M o 
hácsi Tam ás, a vadásztársaság gaz
dasági felelőse szerint szakszerűen 
megfogalmazva ez úgy hangzik: - A 
mai pénzszúkos gazdasági helyzetbon 
magunkra vagyunk utalva, anyagilag 
nem támogat senki, nincs szponzo
runk. Két út áll a társaságok előtt 
vagy okosan gazdálkodnak, és zömé
ben külföldiekkel (bér)vadésztatnak. 
vagy pedig a saját örömükre maguk 
vadásznak, de ezért melyen zsebbe is 
nyúlnak, amikor kell. De pénzt kevesen 
áldoznak, ezért is oszlik fel több társa 
ság (...) Sajnos, eléggé ellenséges a 
hangulat a vadásztársaságok iránt, pe- 
d g a szakmunkástól, téesztagtól kezd
ve a jogászig, orvosig sokfélo ember 
van sorainkban, de az igaz. hogy nem 
könnyű bekerülni a társaságokhoz, 
mert sok a jelentkező Nem titok a kül
földiek vadásztarifája sem: egy fácán 
lelövésének dija 16-20 márka, de ezzel 
még nem az övé a vad. azt külön vehe
ti meg kb 100-120 forintos áron. Mi
előtt valaki nekiállna osztani-szorozni 
a fácánok számát a márkával, azt gon
dolva. milyen »pénzos bulit a bérvadá
szat. előbb gondolja végig azt is. hogy

a kieresztett topánoknak jó ha már a 
harmadát vissza tudjuk vadásztatni a 
lóeredmény, a természetes elhullás, 
és sajnos, az egyre gyakoribb orwadá- 
szat miatt.*

A bórkilovók és a területtel rendelkező 
vadászok küzdelmének egy érdckos 
fordulatáról számol be a 24 ó ra  G az
dálkodni, s  nem  garázdá lkodn i ci
mú cikke. .Az alsóvadácsi terület, mint
egy tízezer hektár erdő. mozíi. a Honvé
delmi Minisztérium Erdőgazdasági Rt. 
süttói erdóígazgatóságáé. Több mint 
tíz éve vezetóio Perl Józsof. aki szerint 
1992-től óriási nyomás nehezedett rá
juk a bérkílóvók részéről. Azt akarták el
érni. hogy osszák fel a területet a kör
nyék vadásztársaságai kozott. No üze
mi kezelésbon legyen. Csak hát elsőd 
leges az erdő Belátni leginkább is ezt 
kell. Az ordó pedig a vad élettere Egy 
kezben kell lennie. (...) Lu kács S á n 
dor, az rt. vezérigazgatója ajánlotta az 
együttműködést a bérkilovóknek. Meg 
tanítják a partnereket a vadászat gya
korlati alapismereteire. a vadgazdálko
dásra. vadkárelhárításra. Igy a munka 
és a vadászat öröme eggyé válik Jó  oz 
mindenkinek. Most már együtt járnak 
az rt és a bérkílóvók vadászni. Béke 
len Négy berkílövó társasággal sike
rült megegyezni De a tardosi és a Iá 
batlani bérkílóvók megkötötték magu
kat Nem es nem, ók nőm egyezkednek 
így. Pedig nincs mit tenni. Ha új törvény 
lesz. akkor se lehet elaprózni a vadásza
ti jogot'

.Vadászat és természetvédelem: sokak 
szerint ellentétes fogalmak Amolyan 
fából vaskarika Mert hát hogyan is véd- 
hetné a természetot. az erdót az. aki le 
puffantja annak lakóit?l Vagy talán az 
embernek, mint a legagresszivebb élő
lénynek. az okoszisztéma »csucsraga- 
dozójánakc mindent szabad?) A vita 
örök. fel fellángol. A jelek szerint az er
dész-vadász. állatvédő-vadgazdálko
dó ellentét feloldhatatlan Vagy talan 
mégsem? Pro és kontra többen is kifej

tik álláspontjukat. Csak az állatok hall
gatnak. Hallgatnak és menekülnek. 
Messze még az idő. amikor vadász és 
állatbarát kart karba öltve járja majd az 
erdót a legnagyobb egyotértesben.” A 
témát a Pesti H írlap  munkatársa járt8 
körbe „Ez e lm ent vadászni, ez m og- 
lö tte ..."  cimú riportjában. G yörgy  
Lajos: - A természeti népek vadásztak, 
növényeket is ettek, a vadaszat szá
mukra a létfenntartást jelentette. Meg
volt. sót osetleg meg is van onnok a 
szortartása. mert amikor elejtottek. il
letve elejtenek egy vadat, gyakran meg
köszönik az illető állat szellemének 
vngy lelkének, hogy táplálékul szolgál. 
Szinte bocsánatot kérnek tőle. A mai 
vadászok - és most nem a hivatásos va 
dászokrol beszélek, hiszen hivatásos 
vadászokra szükség van. valakinek pó
tolni kell a hiűz. a medve, a farkas szere
pét - egészen másért vadásznak Nem 
azért, hogy megegyok azt az özet, 
szarvast vagy madarat. Valahol ez az 
egész egyfajta szertartássá változott. 
Van, aki azért vadászik, mert szoreti 
megölni az állatot, örül. amikor célba 
talál, amikor a madár lehullik Ugyanak
kor a vadászatnak dicsőség-jellege is 
van: lém. milyen nagy, mtlyon szép. 
amit elejtettem. Leggyakrabban a tár
sadalmi. üzleti, politikai kapcsolatok 
miatt vadásznak, és nem az ölés .gyö
nyörűségéért*. Együtt akarnak lenni 
azokkal, akik az üzleti vagy politikai 
életben fontosak számukra.* (...) 
Bánffy  G y ö rgy  színművész az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet elnö
ke nem ért egyet a természotvédók 
azon vélekedésével, mely szerint vad- 
gazdálkodás és természetvedolom 
nem igazán egyeztethető össze .- A 
vadgazdálkodás pontosan azt a célt 
szolgálja, hogy karbantartsa a vad lét
számát. vigyázzon azokra az állatokra, 
amelyek esetleg kipusztulás előtt áll
nak, és folytathatnám a sort a kulonbo 
zó növények védelméig Gyakorlatilag 
azt mondhatom, hogy a természetvé
delem és a vadászat egyre szorosabb 
kötelékkel fonódik egymáshoz *

Az etikátlan autós vadászat ellen emeli 
fel szavát a M a i N ap  A u tó s  va d á 
szat cimú cikke .Sajnos a modernizá
ció a vadászatot sem kíméli. Ma már 
az egyik legdivatosabb szemlélet au
tóval úzi. hajtja a vadat az. akit semmi
lyen körülmények között nem neve
zünk vadásznak. Kivételt jelenthet az 
ózbakvadászat. amikor messziről kell 
lóni, mert az őz szeme, látása kiváló, 
szinte megközelíthetetlen (.. ) Mife
lénk elsősorban arra lenne szükség, 
hogy a vadász csak megközelítse a te
rületet. de a vad pihenését ne zavarja. 
A legdurvább vadászati mód. amikor 
éjjel reflektorral világítják meg a va
dat, s úgy lőnek rá. Ez ollen csak tilta
kozni lehet, s nem ártana az olyan tör
vény megszövegezése, amely egyér
telműen megtiltja az etikátlan autós 
vadászatot*

Figyelemre méltó környezetvédelmi 
akcióról számolt be a B é k és M e
gye i H irlap  C sab a i vadászo k  faü l
te tési akc ió ja  címmel .A Békés
csabai Nimród Vadásztársaság ingye
nes faültetési akció keretében 20 000 
darab akácfacsemetét ajánlott fel a 
vadászterületükön - a Békéscsaba- 
Szabadkigyós-Újkigyós-Csabaszaba- 

di-Csorvás alsö-kétsopronyi község 
határ-Fiala csarda-Békéscsaba útvo
nalon belül - tevékenykedő földtulaj
donosoknak. H rabovszk i János, a 
vadásztársaság elnöke az ingyenes 
akciójukról elmondta: - A fasorokkal, 
erdófoltokkal javul az apróvadak élő
helye. búvóhelyet találnak a hasznos 
madarak, állatok, egyszóval kornyozo- 
tünk megőrzését, gazdagodásét se
gítjük elő. A gazdálkodók szintén jól 
járnak, mert a fa az övéké lesz. arról 
nem beszélve, hogy a mezóvédó er
dősávok hiánya mekkora károkat 
okoz a mezőgazdaságnak. (...) Jo 
lenne elérni, hogy a megye más tele
pülésein hasonló megmozdulásokat 
szervezzenek a vadásztarsaságok a 
vadgazdálkodási alap jovoltábol *

összeá llíto tta : K. J.

SZÁZ ÉVE ÍRTÁK
A Vadás/ és Versenylap megsárgult lap
jain új vadfaj betelepítésiről számolnak 
be. amelyek elszaporodva igen hamar 
jelentős károkat okoztak. A környező 
vidékeken azóta is szép szammal élnek.

Olvassuk az egykori beszámolót!
„Tisztelt Szerkesztőség!
Becses megkérésükre a tengeri nyúl 

Lepus cuniculus (üregi nyúl. a szerk. 
megj.) életmódját illetőleg, értesíthetem, 
hogy néhány évvel ezelőtt a vacsi pusz
tán. tenyészcélokra. tengeri nyulak let
tek kibocsátva: Mai napon már - a nagy 
szaporaság miatt - e vad állománya 
olyan, hogy itt minden lehetőt elköve
tünk. hogy a tengeri nyulakat - melyek 
úgy az erdészetre, mint a mezőgazda
ságra rendkívül ártalmasak - teljesen ki- 
irtassék."

Müller R. - mert a szerző igy irta 
alá a levelet, ezután részletesen szól a 
telepitett üregi nyúl életmódjáról, koto
rékairól a vacsi futóhomokban. Nyá
ron a tápláléka megegyezik a mezei 
nyúléval, „ellenben télen át különféle 
fák. cserjék kérgével és gyökerekkel él. 
ebben rejlik a tengeri nyulak nagy kár
tékonysága" - irja.

„Aki nem ijed meg és ennek ellenere 
tenyészteni akarja a tengeri nyulat. ám 
lelke rajta. Ásson kibocsátáskor luka- 
kát. amelyeknek hossza legyen 2 m. ma
gassága fél méter, bejárata ne legyen 6 
hüvelyknél szélesebb." Végül egy jó ta
náccsal fejezi be: „Tenyészcélokra leg
célszerűbb április közepén kibocsátani 
a tengeri nyulakat.

Kelt: Pusztavacs (akkor még nagyobb 
volt az ország, nem ez volt a földrajzi 
közeoeí) február 23., 1887 “

F.bWn az évben a Vadász és Verseny
lapban a lösport foglal el nagyobb terje
delmet. Nagyon kevés a vadászati témá
jú cikk. Persze azért akad. például „Zer- 
gevadászatok a Retyezáton" címmel.

Furcsa mödon ez egy sikertelen vadá
szatról számol he. meg is okolva a ku
darcot. „Az eredmény nem felelt meg a 
várakozásnak, ennek oka: a havason a 
hosszan tartó szárazság elperzselve a le-

5élőt. a zergék az északnak fekvő hasa- 
ékokat keresték fel. s nem a magos ha

vas. hanem az alsóbb erdős részeket lak
ták. A két legsúlyosabb cáp kizsigerelve 
nyomott 35 és 39 kilót. Vadászüdv- 
vel..."

Foglalkozott a lap viszont a fegyver 
nélküli erdőjárókkal is. Ugyan e szám
ban találjuk a „Touristica és bányá
szat**. Távgyaloglás a föld alatt (Eredeti 
tárczák). amely a marosújvári sóbányá
kat mutatja be. Lelkesen számol be a 
korabeli bányászati eljárásokról. „Ezt a 
munkát a kényelmes karzatokról nézni 
elbűvölő! A sok száz bányamécs pislogö 
világa, a fehéren felcsillámló rétegek 
között nyüsgő gnomok. Dante poklának 
jég közé fagyott alakjaira emlékeztet
tek. ~

Úgy látszik akkor még a sportok (lovag
lás. vadászat, turisztika) egybefolytak.

Királyi vadászatok
Vadász és Versenylap 1887. szept. I.. 38. 
sz. 352-353. lap

„A szerb király Bctlcrbc jövetelének 
egyik fő célját képezte, hogy itt az And- 
rássy grófok vaddús erdőségeiben med
vére vadásszon, miután az ő ors/ágában 
ez ideig nem sikerüli egy ilyen fejedelmi 
vadat puskája elé terelni." Veszverés ne
vű helyen volt a vadaszat. ahova a ki
rály „a grófnak fejedelmi fénnyel kiállí
tott szép négylovas hintáján onnan p<-

dig a vadászat színhelyére hátaslovakon 
vonult fel a vadásztársaság".

„Az első felzavart vad - mintha kicsi
nálva lett volna a dolog - egy erős vadkan 
rohant a király állása felé. úgy hogy a szó 
szoros értelmében a király nyitotta meg a 
vadászatot". De hiába hajtották elé, elhi
bázta. „csak gyengén sebezte meg... ki
tört a hajtásból". A vadászszerencse ez
után sem kedvezett: „Délutáni első hajtás
ban egy anyamedve két tavalyi nagvboo.- 
csal" - megint elmenekült. Az udvarias 
tárcaíró az okot nem a magas vendég 
ügyetlenségében látja, hanem abban, 
hogy a király „Leitner innsbrucki gyáros 
egycsövű két kis hátultöltő kurta fegyveré
vel vett részt a vadászaton, melynek kis go
lyója alig több mint 11 mm átmérő". A ki
rály követni akarta a megsebzett medvét a 
sűrűbe, de Rabsánszky bárótól hagyta ma
gát lebeszélni. Nem sejti a cikkíró, hogy 
másfel évtized múltán az Obrenovics di
nasztiát puccsal eltávolítja egy szerb tiszti 
csoport, a királyt megölik, és a helyére lí- 
pő Karagyorgyevics dinasztia először 
rossz viszonyba, később háborúba keve
redik a Monarchiával!

Dr. Róbert Péter
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VADÁSZKUTYÁS HÍREK AZ 1994. ÉVI
TENYESZSZEMLEKROL ES MUNKAVIZSGAKROL

A  JE LEN LEG I ÉS  VÁRHATÓAN A JÖ V Ó B EN I A  VADÁSZATI 
V ISZO N YO KBAN . A VAD ÁLLO M ÁN Y É S  A  VADGAZDÁLKO DÁS 

TERÜLETÉN  BEKÖ VETKEZÓ  VÁLTO ZÁSO K N AG YO BB O D AFIG YELÉST  
IG ÉN YELN EK  A VADÁSZATI KYNOLÓGIA FE JLESZ T ÉSÉN EK  

TERÜLETÉN  IS. A PR Ó V A D A S JE L L E G Ű  TERÜLETEKEN  A KÁRTÉKONY 
V A D FA JO K  A PA SZT Á SÁ V A L SEG ÍT H ET JÜ K  AZ APRÓVAD  

B IZ T O N SÁ G O SA BB  SZAPO RO D ÁSÁT. ENNEK EGYIK  LEH ETŐ SÉG E 
A K IS  TESTŰ VAD ÁSZKUTYÁK M U N K Á JA  SZ A K EM BER EK  

IRÁ N YÍTÁ SA  MELLETT. A  M Á S IK  A KÜLÖ NBÖ ZÓ  V IZSLA FA JTÁ K  
K IT ER JED T  A LKA LM A ZÁ SA  A VADÁSZATOKON. EZZEL CSÖ KKENTVE 

A S E B Z É S B Ő L  SZÁRM AZÓ  VESZTESÉG EKET . A NAGYVAD AS

VAD ÁSZTERÜLETEKEN  A SEBZETT  NAGYVAD U T Á N K ER ESÉSÉR E  
KELL AZ ED D IG IEKN ÉL LÉN Y EG ESEN  A N G YO BB  GONDOT FORDÍTANI, 

H ISZEN  A M EG NEM  TALÁLT. K ÉSÓ B B  ELPUSZTULT  VADNÁL IGEN 
JE L E N T Ő S  KÁR ÉR I A VAD ÁSZATRA  JO G O SU LT A T . A KYNOLÓGIAI 

M UNKA V ISZO N T C SA K  AKKOR HOZHAT M EGFELELŐ  
ERED M ÉN YEKET. HA AZT M A G A S  SZINTEN KÉPZETT KUTYÁK ÉS  

VEZETŐ IK VÉGZIK. A  KYNOLÓGIAI O KTATÁSSAL KAPCSO LATBAN  
M INDEN M EG YÉBEN  A M EGYEI V A D Á SZSZÖ V ETSÉG EK  

KYN O LÓ G U SA I TUDNAK FELV ILÁ G O SÍTÁST  ADNI. EZT A M UNKÁT 
SEG ÍT IK  A SZA KM A I IG ÉN Y ESSÉG G EL  M EGRENDEZETT 

T EN YÉSZSZEM LÉK  É S  A KÜLÖ NBÖ ZŐ  SZINTŰ M UNKAVIZSGÁK.

AZ ÉRDEKLŐDŐK SZÁM ÁRA KÖZÖLJÜK 
A  SZAKMAI RENDEZVÉNYEKET:

Vadászok és Természetvédők K ö 
zép-Magyarországi Szövetsége a 
G A T E  Vadbiológiai Kutató Á llo 
más területén kynológiai oktatást 
szervez vizslavezetők, vaddisznós- 
és kotorékkutya-vezetők számára. 
Az oktatás március I9-én kezdő
dött, ezt követően minden második 
héten szombaton 9 órakor, Gödöl- 
lő-Babatpusztán folyik.
Április 9-én, a Magyar Vizsla Klub 
képességvizsgát szervez. Találko
zás: 8 órakor, az 510-es úton, Bp.- 
Milleniumi telep, a K Ö Z G É P  par
kolójában.
Április 16-áo az Angol Vizsla és 
Retriever Klub Cecén Field Trial 
C A C T  versenyt és képességvizsgát 
rendez angol és kontinentális vizs
lák részére.
Április 16-án a Német Vizsla Klub 
nehezített vércsapavizsgát rendez 
német vizslák részére, Gemenc-Pör- 
bölyön.
Április 23-án a Német Vizsla Klub 
tenyészszemlét rendez Dunaföldvá- 
ron, minden vizslafajta részére. 
Április 23-án az Angol Vizsla és 
Retriever Klub pointerek, szetterek 
és retrieverek részére tenyészszem- 
lét tart. Színhely: Budapest X IV . 
kér.. Egyenes u. 10.
Április 23-án a Zala Megyei Vadász 
Szövetség és a M E O E  Sárvári Szer
vezete képességvizsgát szervez min
den vizslafajta részére. Találkozó: a 
Vadkert-fogadónál, reggel 8 óra
kor.
Április 30-án a Drótszőrű Magyar 
Vizsla szakosztály Kecelen képes
ségvizsgát és tenyészszemlét rendez 
minden vizslafajta részére. Találko
zó: 8 órakor Kecelen, a Főtéri par
kolóban.
Augusztus 27-28-án a Német Vizsla 
Klub Dunaföldváron mindenes 
vizslavizsgát, őszi tenyészvizsgát és 
képességvizsgát rendez, minden 
vizslafajta részére.
A Magyar Vizsla Klub szervezésé
ben minden vizslafajtának: szep

tember 3-án őszi Tenyész Vizsga 
Dunaharasztin.
Szeptember 23-25. V II .  C A C IT  
Speciális Magyar Vizsla Verseny, 
rövid és drótszőrű magyar vizslák 
részére, szeptember 24-én tenyész- 
szemle minden vizsla részére. A  
versenyt és a tenyészszemlét mind
három napon Soltvadkerten rende
zik.

A  nagy-alföldi, a dunántúli verse
nyek és az Országos Vizsla Főver
seny megrendezcsi idejéről és a 
pontos helyszínekről még nincs 
döntés, ezért csak a későbbiek fo
lyamán tudjuk az időpontokat, 
helyszíneket közölni.

A K IS  T EST C  V A D Á SZ K U T Y Á K  
1994. É V I P R O G R A M JA I:

Április 3. Miskolc: C A C T  vaddisz- 
nóhajtó-verseny, tenyészszemle ter
rierek részére.
Április 9., Gödöllő-Babatpuszta:

vércsapa-munkavizsga és tenyész- 
szemle tacskók részére.

Április 16., Nagykanizsa: C A C T  
műkotorékverseny és tenyészszemle 
terrierek és tacskók részére.

Április 30., Bácsalmás: C A C T  
összetett Magyar Bajnokság és te
nyészszemle tacskók és terrierek ré
szére.

Május 14., Makó: C A C T  műkoto
rékverseny és tenyésszzemle.
Május 28., Komló: Képességvizsga 
és tenyészszemle C A C T  vaddisznó
hajtó és vércsapaverseny. 
Szeptember 17., Nagykanizsa: te- 
nyészszemlével egybekötött C A C T  
műkotorékverseny.
Október 8., Miskolc: Tenyészszem
le tacskók részére.

Október 22., Gödöllq-Babatpuszta: 
tenyészszemle tacskók részére. 
Október 9., Hernád: műkotorék- és 
vércsapa-munkavizsga tacskók és 
terrierek részére.

V E R S E N Y E K :

Április 9., Dombóvár: műkotorék
verseny (CACT).
Április 23., Dunaföldvár: műkoto
rékverseny (CACT).
Május 14., Gödöllő-Babatpuszta: 
vaddisznóhajtó-verseny (CACT). 
Május 15., Hernád: műkotorékver
seny (CACT).
Május 21., Csorna: Kisalföld Kupa 
műkotorékverseny (C A C IT ).
Június 18., Szombathely: műkoto
rék- és vaddisznóhajtó-verseny 
(CACT).
Jú lius 2., Dunaújváros: Terrier Eu 
rópa Kupa.
Jú lius 30-31., Komló: Duna Kupa 
összetett Magyar Bajnokság (C A 
C IT ) műkotorékverseny.
Augusztus 13., Sárvár: műkotorék
verseny (CACT).
Augusztus 27. Miskolc: Borsod K u 
pa (C A C IT ).
Szeptember 10., Gödöllő-Babat- 
puszta: Szt. Hubertus Kupa (C A 
C IT ) műkotorék- és vaddisznóhaj
tó-verseny, összetett Magyar Baj
nokság.
Szeptember 18., Kiskunhalas: mű
kotorék- és vaddisznóhajtó-verseny 
(CACT).
Szeptember 18., Miskolc: Föld fe
letti sokoldalú (C A C T ) verseny. 
Szeptember 22., Dombóvár: műko
torékverseny (C A C T ).
Szeptember 24., Kakas: műkotorék
verseny (CACT).

A vizslák és a kis testű vadászkutyák programjaival kapcsolatos érdeklő
désekre felvilágosítást ad a szerző a 111-9608. és a 131-4790 telefonon.

Pomázi Ágoston

8ENE JÁNO S FESTŐMŰVÉSZ (OLAJFESTMÉNYRŐL KÉSZÜLT REPRODUKCIÓ)
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KROKODILKÖNNYEK
HELYETT

--------------------------

FELVÉTELÜNK NEM A HELYSZÍNEN KÉSZÜLT

Lassan már nincs Vadászlap orvvá* 
dásztörténet nélkül. Nem egy tragi
kus véget ér. nyomukban a jogos 
felzúdulás, harag, sőt vészharang 
kongatása. Jóllehet, nincs ma még 
szigorú törvény, amely igazán bün
tetné az erre vetemedőket, azért 
olykor a jogos félelem, és ne tagad
juk. nemi kényelmesség is visszatart 
a határozott fellépéstől.

Ezért szerencsés, hogy egyre több 
vadás/társaság a rendőrséggel 
együttműködve, komoly alaposság
gal megszervezett akciókkal tizedeli 
az orvvadászoVat. Ha a kedves ol
vasó az alábbi történetben ráismer 
néhány krimisémára, az egyáltalán 
nem véletlen.

Történt ugyanis, hogy bizonyos 
nyomok, zsigerek. U A Z  kerékle- 
nyoinatok beszédesnek bizonyultak 
a Pacsai Vadásztársaság számára. E 
nyomok elmondták: kik. hol, mi
kor, mit lőttek orvul. Egy biztosnak 
igérke/ö fülest megosztottak a 
rendőrökkel, és segítségükkel meg
szerveztek az alábbi akciót.

Február 25-én, pénteken az egyik 
vadás/társasági tagnál összegyűlt a 
társaság három vadőre, a vadász
mester. három rendőr, és elosztot
ták a feladatokat. Hárman a magas
leshez mentek, hárman a gyanúsí
tott házát és a közelében átló 
UAZ-t figyelték, ketten pedig egy 
esetleg még szóba jöhető részt elle
nőriztek. Amikor a magaslesen pus
kás embert pillantottak meg. egyi
kük visszament értesíteni a többie
ket. Mielőtt azonban a gyűrű bezá
rult volna, az orvvadászok vissza
mentek a házhoz, ahol az UAZ-nál 
várakozó hivatásos vadász és egy 
rendőr igazoltatta őket. A  házba 
belépve az első, amit megláttak, egy 
lámpával felszerelt Steyer-Mannli- 
cher 7 mm-es Rém. Magnum va
dászfegyver volt. M. I., a Fóti Va
dásztársaság tagja elismerte, hogy 
övé a fegyver, s azzal volt kint 
imént a lesen, vadászat céljából. 
Jóllehet a Pacsai Vt. területén nem 
rendelkezik semmiféle vadászati 
engedéllyel, és kísérője nem társa
sági tag. csak ismerőse Egeraracsa- 
ról. Rendelkezett viszont - saját el
mondása szerint - hetedik érzékkel, 
ami megsúgta, hogy ne lője meg a 
látott őzet. rókát. Visszamenőleg 
azonban mindent tagadott, mond
ván. ez volt az első alkalom. (Kb. 
egy évvel ezelőtt vásárolta a va
dászterületen lévő pincéjét.) Saj
nos. a házkutatás sem bizonyította

az ellenkezőjét, ugyanis vadhúst, 
vadrészeket, szőröket nem találtak. 
Ugyanakkor a kötelező fegyvertá
rolási formát az ágyneműtartó he
lyettesítette.

Közben a kint maradóknak is 
akadt dolguk. Átfésülvén a környé
ket. a bokorból egy fegyverlámpá
ról visszaverődő fény árulta el. 
hogy valaki még rejtőzik. Felszólí
tásra előjött V. Gy.. mint később ki
derült, a fonyódi Balatonkörnyéki 
Szabadság Vadásztársaság tagja. 
7,62-es vadászpuskája csőre volt 
töltve, mellette egy infra keresőtáv
cső. No comment. Elismerte, hogy 
ő is vadászni akart egy másik ma
gaslesről. de az eleredő eső miatt 
visszaindult, ám amikor meglátta a 
ház körüli nyüzsgést, jobbnak látta 
elbújni. Ő sem lőtt semmit.

A történethez még hozzátartozik, 
hogy V. Gy. területes vadásztársa
ság tagja. M. I. bérkilövő, de mind
ketten budapesti lakosok.

A helyi rendőrség által tett felje
lentést továbbították a lakóhely sze
rinti rendőrkapitányságra, amely
ben javasolták mindkét elkövető 
fegyverengedélyének és fegyveré
nek bevonását. A  Pacsai Vadásztár
saság pedig haladéktalanul értesí
tette V. Gy. és M. 1. vadásztársasá
gait a történtekről. Egy hónappal 
később, lapzártakor érdeklődtünk 
mindkét rendőrkapitányságnál, 
hogy hol tart az ügy. de sajnos még 
sehol. Ezért csak reménykedhe
tünk.

P. G.

Hiánypótló
hiánycikk

A NIMRÓD Alapítvány vadász
könyv sorozatában jelent meg 
Nemeskéri-Kis Géza „Mesél a 
vén vadászkalap' c. könyve. 
Egy számomra új vadászköny
vet mindig úgy veszek a ke
zembe, hogy átlapozom, meg
nézem először a fotókat, il
lusztrációkat. Ez a könyv a 
fényképanyagával, a képaláírá
saival nem túl szerencsés. A 
könyvkiadási gyakorlatban szo
kásos közölni a képanyag forrá
sát, itt ilyennel nem találkoz
tam. A képeket nézve ezzel 
szemben az volt az érzésem, 
hogy némelyikkel találkoztam 
már más kiadványban.

Az 5. oldalon közölt fotó a 
szerzőt ábrázolja vadászaton 
botszékén várakozva azzal az 
aláírással, hogy .Horthy Miklós 
fövadászmestere'. A  titulus 
ugyan pontatlan, de tény, hogy 
Nemeskéri-Kis Géza 25 éven 
keresztül az ún. koronabirtokok 
fóvadászmestereként Horthy 
Miklóssal szoros kapcsolatban 
volt. Ez a kapcsolat lehet az 
alapja, hogy az .Aki másnak 
vermet ás ' c. részben a kor
mányzót a golyós puskások kö
zül messze a legjobbnak neve
zi, olyannak, akit senki sem lá
tott hibázni. Ilyen teljesítményt 
szerintem csak az tud elérni, 
aki nem vadászik vagy mindig 
egyedül vadászik. A nimbuszte
remtés jegyében fogant a .Fe- 
hérfejú és egyéb mackóságok" 
cim alatti kormányzói medve
vadászat megírása is. A  törté
net szerint a legnyugodtabb és 
legbiztosabb golyóóló szépen 
megvárta, míg a medve vele és 
a fóvadászmesterrel egyvonal- 
ba került, akkor lótte azt váll-la- 
pon. Szép dolog a bizalom, a 
bátorság és az önbizalom, de 
az eset a vadászat szabályai
nak a legdurvább megsértése.

Más előjellel ugyan, de hibá- 
zásmentes vadászattal foglal
kozik a .Magas vendégek és 
egy fóvadászmester gondjai' 
cimú rész is a III. Viktor Emánu- 
el olasz király vadkanvadászata 
leírásakor. A gondos fóvadász
mester .tartalék kant' is szóró
ra szoktattatott, mert gondol
nia kellett az esetleges hibá- 
zásra, márpedig egy király nem 
hibázhat, ilyen baleset nyilvá
nosságra nem kerülhet. Tudjuk, 
nem csak koronás fók voltak 
hibamentes vadászok.

A 158. oldalon közölt fotó 
aláírásához nincs mit hozzáfűz
nöm: .Egy 18 pontos bi-
ka'.Csak tudnám, melyik kép
lettel számoltákl

Egyebekben a könyv jó, igazi 
vadász, igazi élményeit tárja ol
vasója elé, hiánypótló, de elfo
gyott, hiánycikk. .

Dr. Kerónyi M ihá ly

16



A politikai pártok véleménye a vadászatról
Magyar Szocialista Párt (MSZP)

Az M S Z P  szerint a vadászati tör
vényt önálló jogszabályként kívána
tos megalkotni, hiszen nagyon sok 
olyan speciális terület van (például 
a hivatásos vadászokkal kapcsola
tos kérdések), ami más jogszabály
ban idegen, nem vagy nehezen vol
na beilleszthető. Ügyelni kell azon
ban arra. hogy kapcsolódjék a va
dászattal, a vadgazdálkodással kap
csolatos egyéb törvényekhez. Ezek 
között a természetvédelmi, az erdő
törvény és a földtörvény kiemelke
dő jelentőségű. A törvényhozásnak 
e jogszabályokkal együtt vagy szo
rosan ezeket követően kellene fog
lalkozni a vadászati törvénnyel.

A  vad tulajdonjogául kapcsolato
san többféle megközelítés lehetsé
ges. Lehet „rés nullius", azaz olyan 
jószág, ami természeti okból senki
nek sincs a tulajdonában. A vad 
nemzeti érték, a nemzeti vagyon ér
tékes része össznemzeti tulajdont 
képez. Amennyiben ez a iog a föld 
tulajdonosáé, akkor csak nagyon 
erős állami korlátozás mellett gya
korolható. Az állam számos kötele
zettséget vállalt a vadállomány vé
delmére, de kötelessége az össztár
sadalmi érdekek képviselete is. Ez 
utóbbi - komplex - megközelítést 
tartjuk kívánatosnak (mellette szól a 
vad által okozott közlekedési bal
eset következtében fölmerülő kárté
rítési kötelezettség problémája is).

Az elejtett vad tulajdonjoga és a 
területhez kapcsolt vadászati jog a 
föld tulajdonosáé. Ezt a jogot azon
ban a tulajdonos csak közvetett

módon gyakorolhatja, a vadászati 
jogon keresztül. A  tulajdonosnak 
ezt a jogát szintén korlátozni szük
séges. A  korlátozás vonatkozik a 
vadászterület nagyságára (például a 
kötelező bérbeadás), a vadászható 
vadfajok körére, azok számára, 
ahol az alsó és a felső határt a vad, 
illetve élőhelye védelme érdekében 
természetvédelmi szempontokat fi
gyelembe véve szükséges meghatá
rozni. Nem mellőzhető az egyéb 
gazdálkodási szempontok (mező
gazdaság, erdőgazdálkodás) figye
lembevétele sem. A bérleti iog, az 
ebből származó bevételek a föld tu
lajdonosát illetik.

A vad az ökoszisztéma része és 
lényeges eleme. Jelentősége túlnő a 
szorosan vett gazdasági szférán. 
Mint a nemzeti vagyon jelentős ré
szével, körültekintő gazdálkodás 
csak akkor képzelhető el, ha védel
mét is a lehető legmagasabb szinten 
biztosítják. Itt újra utalni kell a ter
mészetvédelmi, erdő- és a földtör
vény jelentőségére is.

A  vadászat az ember és természe
ti környezetének kapcsolatában je
lent Ös szerepet betöltő tevékenység. 
Szerepe ma sem nélkülözhető. Lé
nyeges eleme a természeti egyen
súly biztosítása, a vadászható állat
fajok élőhelyének fenntartása a 
vadfajok megőrzése, állománysza
bályozása révén, a vadnak mint 
nemzeti értéknek a védelme, éssze
rű gyarapítása a vadgazdálkodás 
során.

A vadászat nagyszerű rekreációs

sport, amely egyéb passziókhoz ha
sonlóan a társadalom egy adott ré
tegének - piaci áron megfizetett - 
szórakozást nyújt. Emellett a vadá
szattal összefüggő szokások, hagyo
mányok, illetve ez az ősi gazdálko
dási forma az emberiség kulturális 
kincse. A  magyar vadállomány az 
emberiség biológiai, gazdasági és 
kulturális kincsének jelentős részét 
testesíti meg.

A vadkár a vadgazdálkodás ter
melési költsége. Aki a gazdálkodás 
hasznát élvezi, annak kell viselnie.

Napjainkban magas a vadlét
szám, a korábbi évek eltorzult vad
gazdálkodási tevékenysége miatt 
nagy problémát jelent. Az erdőgaz
dálkodás egyik legkritikusabb 
gondja a vad által okozott kár kö
vetkeztében jelentkező felújítási ne
hézségekből adódik. Minimális 
vadállomány érzékelhető kárt nem 
okoz, az a többletvad tartásának az 
eredménye. Az okozott kár ma eléri 
az egymilliárd forintot. A  jövőben, 
főleg a tulajdoni viszonyok változá
sa következtében,'a vadkár mérté
kének csökkenése prognosztizálha
tó.

A kár megfizetésének objektív 
szabályozása fontos feladat. A  kár
térítés nem minden esetben szüksé
ges. Lehet a tulajdonos belügye, 
amikor tudatosan vállalja a vadgaz
dálkodási tevékenységnek a hátrá
nyos következményeit is. Bérlet 
esetében átalányként a bérleti díj 
része is lehet. Ennek elvonása azon
ban az önkormányzatok által nem

indokolt. Eseti vadkártérítésnél 
időbeni korlátot nem célszerű meg
határozni a kárigény bejelentésére, 
hiszen a tulajdonos nem kötelezhe 
tő arra, hogy tulajdonát meghatáro
zott időszakonként felülvizsgálja. 
Elemi érdeke azonban kárigényé
nek az érvényesítése. Ennek viszont 
csak akkor tud eleget tenni, ha a 
felmerült kárt meggyőzően igazolni 
tudja. Ez pedig a károkozás jellegé
vel van összefüggésben, ahol a be
jelentés időpontja - ha nem is kizá
rólagosan. de - meghatározó lehet.

Célszerű volna megállapítani egy 
olyan küszöbértéket, ami még elvi
selhető kárt jelent. A  térítendő vad
kár esetében mind a kö/vctlen, 
mind a közvetett kár meghatáro
zandó. Különös jelentősége van e? 
utóbbinak a nagyvadállomány és a/ 
erdő vonatkozásában, ahol a tény
leges veszteségek csak évtizedek 
múlva jelentkeznek. A vad á!;..l 
okozott károk egy része természeti 
értékeket is csonkíthat, igy m a g 
sabb szintű kártétel is jelentkezhet 
(fokozottan védett ökoszisztémák 
veszélyeztetettsége vagy őshonos 
fajok élőhelyének az elfoglalása).

A  vadászait felügyelet helyzeté
nek megnyugtató rendezését a 
Földművelésügyi Minisztérium alá 
rendelve tartjuk elképzelhetőnek. 
Vadgazdálkodási tájak szerint szer
vezett csoportok az erdőfelügyelet
hez csatolva hatékonyan képvisel
hetnék a vadgazdálkodás, a mező
gazdálkodás és az erdőgazdálkodás 
együttes érdekeit.

Magyar Demokrata Fórum 
(MDF)

A Z  M D F  programja szerint az erdő 
országos méretekben összefüggő te
rületei állami tulajdonban kell 
hogy maradjanak. A  községek mel
lett elterülő folterdők, azonkívül a 
hajdani közbirtokossági, erdőbirto
kossági területek ismét magánkézbe 
kerülnek. A  vadászati jogot terveik 
szerint a magántulajdonhoz kötik, 
fenntartják azonban az állami el
lenőrzések számos, a nyugati orszá
gokban is ismert rendszerét. így 
biztosítható, hogy az állami tulaj
dont képező vadállomány kezelése 
a magántulajdon érdekeivel össze
egyeztethető legyen.

* * *
Fentieken túl Bánfíy György, az 
O M W  elnöke, az M D F  országgyű

lési képviselője néhány kérdésben - 
ezekben a pártnak még nincs hiva
talos álláspontja - kifejtette a véle
ményét. A  vadkárral kapcsolatban 
evidenciának tartja és helyesli, 
hogy az érdekelt felek által létreho
zott közös bizottságok a kár nagy
ságát fölmérjék és azt a vadásztár
saságok - ha a terület az illetékessé
gükbe tartozik - kifizessék. Ilyen 
megoldás a mai gyakorlatban is 
van, 1992-ben, 1993-ban mind az 
erdei, mind a mezőgazdasági vad
kárért több millió forint kártérítést 
fizettek ki az érdekeltek. Amennyi
ben a következekben - ahogy he
lyesük - a magántulajdonhoz kötik 
a vadászati jogot, akkor ezt a kér
dést a törvényben kell tisztázni.

A  magyar vadállományt a nem

zet közös értékének és kincsének 
tartja, ennek megkérdőjelezése sze
rinte a közösség ellen való vétek. 
Tudományos alapon és módszerrel 
megállapítható, hogy bizonyos te
rületen - erdőben vagy mezőgazda
sági térségben - milyen létszámú, 
kölcsönösen elismert vadállomány 
tartható fenn, ennek védelmét v i
szont garantálni kell. Az új vadá
szati törvény majd egyértelműen ki
jelöli a vadászok és a tulajdonosok 
érdekei alapján a jogaikat és azok 
érvényesítési módját. Nyilvánvaló, 
hogy a vadállomány nagyságának 
megállapításába a tulajdonosnak 
beleszólási lehetőséget kell nyúj
tani.

Közismert az a gyakorlat - fejtet
te ki ahogy a po lgárosít demok

ráciákban az állam fokozatosan le
adja azokat a funkcióit, amelyeket 
társadalmasitani lehet. Több nyu
gati ország példáját helyeselve, ária 
kell törekedni, hogy a vadászattal, 
vadgazdálkodással kapcsoljtos ter
vezést és ellenőrzést, képviseletet az 
állam egy országos civil szervezet
nek adja át. Ennek lesz a feladata a 
vadászjegyek kiadása, a vadászvizs
gák lebonyolítása, a fegyvertartási 
engedélyekhez való hozzájáiulis el
ismerése, az érdekképviselet sok
sok teendője.

Az lenne a legjobb megoldás - 
vélekedett továbbá -, ha a vadászat 
a Környezetvédelmi és Területfej
lesztési Minisztérium hatáskörébe 
tartozna.

F. Ö.

■ 1 ■■» . '■  =
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23 593 külföldi vendég, 45 029 hazai vadász és 90 000 
hektár új vadásztársasági terület a múlt év „mérlege”

Az utóbbi években, amióta megszapo
rodtak a vadászatszervezéssel foglal
kozó irodák, csak becsülni lehetott a 
hazánkba látogató külföldi bérvadá
szok számát. Az FM megyei földműve
lésügyi hivatalok által 1993. évbon nyil
vántartott 146 vadászatszervező cégre, 
ha a számokat tekintenénk, azt lehet
ne mondani, hogy mindegyikre jutott 
átlagosan 4 vadásztorület bérvadász
tatásának megszervezése. Természe
tesen a valóságban oz nőm így műkö
dik A vadászatszervezéssel foglalkozó 
cégek között elsősorban szakmai fel
készültségben rendkívül nagy különb
ségek vannak. Akadnak közöttük, ame
lyek több évtizedes hagyománnyal, ki
alakult vendégkörrel szolgálják a ma
gyar vadgazdálkodás hirnovót. felké
szült szakerr.berekkel, de vannak olya
nok is. ahol az induláskor még a vadá
szati idény fogalmával sem voltak tisz
tában.

A külföldi állampolgárok részére tör
ténő magyarországi vadászatszerve
zés a turizmus egyik speciális ága. 
amelyhez a jogszabály további feltéte
leket ír eló. Ilyen a vadászati engedély, 
fegyverbehozatali engedély, biztosítás 
megkötése, bérkilövési szorzódés ós 
nem utolsósorban a profi vadászat- 
szervezés. a terület biztosítása. Mind
azoknak 8 cégeknek, amelyek e tevé
kenységgel foglalkozni kívánnak, ele
get kell tenniük a 2/1992. (I. 13.) IKM, 
valamint annak módosítására kiadott

16/1992. (V. 26 ) IKM rendeletnek. En
nek értelmezésében a külföldiek ma
gyarországi vadásztatásának szervezé
sével csak azok az irodák foglalkozhat
nak, amelyek rendelkeznek az Orszá
gos Idegenforgalmi Hivatal által tör
tént bejegyzéssel. Tekintettel azonban 
arra, hogy a vadászatszervezés, közve
títés egy speciális területe a turizmus
nak, az FM vadászati és halászati ön
álló osztályának kezdeményezésére az 
Országos Idegenforgalmi Hivatallal 
folytatott egyeztetések végeredmé
nyeként a jogszabályban eléírt vég
zetség alól az OIH felmentést adhat. 
Helyette elfogadja a 8/1993 (I 30.) FM 
rendelet 8. mellékletében felsorolt kö
zép- és felsőfokú végzettséget, vala
mint a vadászatszervezésben eltöltött 
gyakorlati időt. További lehetőséget 
biztosit a Kereskedelmi és Idegenfor
galmi Továbbképző KFT. tanfolyam ke
retében szervezőit szakmai ismerőiek 
elsajátítására.

Az FM megyei földművelésügyi hi
vatalok csak azoknak a vadászatszer
vező irodáknak adnak ki vadászati en
gedélyt, amelyek kérték az OIH-nál a 
bejegyeztetésüket. A szakmai ismere
tek megszerzésére 1994. június 30-áig 
haladékot kaptak az irodák.

*

Át kell tekinteni a papírjaikat a va
dászfegyver-tartási engedéllyel ren

delkező állampolgároknak is. Nemcsak 
a lejárt engedélyeket kell ismét meg
hosszabbítaniuk, hanem gondoskodni 
kell az éves vadászjegy kiváltásáról is. 
Tekintettel arra, hogy a kormány 
155/1991. (IX. 10.) Korm. számú rende
letének végrehajtására kiadott 
14/1991. (X. 31.) BM rendelet 17. I  (1) 
bekezdés a) pontja egyértelműen ren
delkezik arról, hogy a vadászfegyver
tartási engedélyek tartására azon sze
mélyek jogosultak, akik a vadászati jog

Siyakorlasanak a külön jogszabályban 
oglaltaknak is eleget tesznek. A vo

natkozó külön jogszabály a 8/1993. (I. 
30.) FM rendelet 6. i-ában foglaltak. 
Jelen időszakban az FM megyei föld
művelésügyi hivatalok és a megyei 
rendőrkapitányságok egyeztetik a va
dászfegyvertartási engedéllyel és va
dászjeggyel nem rendelkezők listáját. 
Azok a vadászok, akik a felszólítás el
lenére sem váltják ki vadászjegyüket, 
várhatják a vadászfegyver tartási en
gedély visszavonására felszólító hatá
rozatot. (1993. évben 45 029 magyar ál
lampolgár válton vadászjegyet)

Sokan kérik, még többen szeretnék 
birtokba venni a volt állami gazdasági 
üzemi vadászterületeket. Azoknál az 
állami gazdaságoknál, ahol az átalaku
lás felszámolással végződik, az állami
gazgatási eljárás szabályai szerint 
folytana és jelenleg is folytatja a Föld
művelésügyi Minisztérium a vadászati

jog hasznosításával kapcsolatos eljá
rásokat. Az elmúlt két évben több mint 
90 000 hektár volt üzemi vadászterület 
került átminősítésre ós vadásztársasá
gi hasznosításra Így tizenöt új vadász- 
társaság kezdte meg működését. A va
dászterületek bérbeadasa az FM me
gyei földművelésügyi hivatala által 
minden esetben pályáztatás útján tör
tént Volt üzemi területből összesen 
két vadászterület, 11 200 hektár nagy
ságban maradt üzemi kezelésben. A 
lefolytatott államigazgatási eljárások 
során több vadászatra jogosult va
dászterületének határa módosult, do 
ogyetlenegy esetben sem került sor a 
haszonbérleti szerződés teljes körű 
felmondására a területátminósités mi
att. Az elmúlt évben a bérbeadók 16 
esetben éltek az év végére történő fel
mondás lehetőségével, és pályáztatták 
meg a területeket. Mindezen tűi több 
erdőgazdasági bérbeadó meg a fel
mondási idó előtt ismételten szerző
dést kötött a volt bérlőkkel.

Teljeson új vadásztcrulot kialakítása 
miatt az elmúlt két évben egy erdőgaz
daság és három vadásztársaság terü
lete csökkent. Mind a négy esetben a 
csökkontett vadászterület kiterjedése 
meghaladta a 20 000 hektárt Három 
esetben az új vadászterület nagysága 
a jogszabályban előirt minimumot érte 
el, egy esetben volt 7400 ha.

Benónó dr. Ignácz Magdolna

Dugjuk a fejünket a homokba?...
Megdöbbenéssel olvastam a márci
usi Vadászlapban „Visszhang" cím
szó alatt megjelent Riskó úr vissza
utasító reagálását, megjelent nyilat
kozatommal kapcsolatban. Meg
döbbenésemet az okozta, hogy Ris
kó úr azok védelmében áll ki, akik 
az én megítélésem szerint „arra sem 
méltóak, hogy bot legyen a kezük
ben, nem pedig vadászpuska” .

Jelenleg hazánkban mennyi a 
fegyvertartási engedéllyel és va
dászjeggyel rendelkező vadász? Öt- 
ver.-, hatvan-, hetvenezer? Számuk 
állandóan változik. Riskó úr úgy 
ítéli meg, hogy ez kivétel nélkül ma
kulátlan, tisztességes ember? M a
gam és még sokan mások féltjük a 
több tízezer tisztességes, becsületes 
magyar vadász hírnevét a „sajnos 
nem kis arányban”  hangoskodó, 
demagóg szélhámosoktól, akik lejá
ratják viselkedésükkel, magatartá
sukkal a vadásztársadalmat, a va
dászati kultúrát bel- és külföldön 
egyaránt. Megkérdőjelezi, voltam-e 
vadásztársasági tag? 1944-ben 
kezdtem hivatásos vadászi munká
mat mint erdőgyakornok. 1953-tól 
vagyok megszakítás nélkül és jelen
leg is vadásztársasági tag, mindösz- 
sze két társaságban. Mindkét he
lyen vadászmesteri tisztséget töltöt
tem be, amit áthelyezési körülmé
nyeim miatt kellett lemondanom. 
Utolsó beosztásomban, mint nyu
gat-dunántúli természetvédelmi fő
felügyelő még közelebb kerültem 
három megye vadászati életéhez. 
Közben évekig voltam vadászati 
ügyekben bírósági szakértő. Negy
venegy évet szolgáltam hivatásos

erdész-vadász beosztásban, amint 
említettem, gyakornoktól, miniszté
riumi osztályvezetői munkakörben.

Több mint ötven vadásztársaság 
életét ismertem meg. illetve nyer
tem betekintést belső életükbe az 
elmúlt negyven év alatt. Ma is szo
ros kapcsolatom van sok vadásztár
sasággal és erdőgazdasággal.

A  fent vázolt vadászmúltam és 
kapcsolataim alakították ki summá
zott véleményemet.

Mélységesen elítélem azokat, 
akik kizárólag nyereségvágyból va
dásznak. A „kolbászgyárosokra” , a 
lopott vadhúsból meggazdagodott 
pecsenyesütőkre, az éjjel terepjáró 
autóval, területhatárokat, vadat, ti
lalmi idő: nem tisztelő, a hivatásos 
és sportvadászok életét veszélyezte
tő bűnözőkre!

Természetesen az orvvadászat so
ha nem látott méreteket öltött, de 
sajnos ezek között vannak vadász
jeggyel rendelkező vadásztársasági 
tagok is! Nem tűnt fel a szerzőnek, 
hogy a sajtó vagy a rádió milyen 
gyakran közöl botrányos hirckct a 
vadászattal kapcsolatos bűntények
ről? Nem szerzett tudomást az or
szágban kialakult vadászellenes 
hangulatról? A  társadalom sajnos 
nem a tisztességes több tízezer va
dász magatartásáról, az ínséges idő
ben az apróvadat hátizsákból etető, 
a kikaszált őzgidát, fácánfészkcket 
felnevelő, majd szabadon engedő 
nemeslelkű természetvédő vadá
szokról alkotja meg véleményét.

A rendszerváltással pedig vadá
szati vonatkozásban elszabadult a 
pokol. A  vadkárok miatt a hatóság

évek óta majdnem egész nyáron en
gedélyezi a szarvasünő lövését. Szól 
is a puska éjjel-nappal! Beindulnak 
a húsdarálók! Aztán jön a szeptem
ber, megérkeznek a külföldi vadá
szok, a hivatásos vadászok pedig a 
hajukat tépik, nincs bőgés, ha van 
is csak késő éjjel. A  vendég ideges, 
fogy az ideje. Elő a nagy hatású 
lámpákkal! Lövik és lövetik a biká
kat reflektorfényben! Nem minden 
külföldi finnyás, lényeg, hogy trófe
ával térjen haza, hisz sem a kiviteli 
enged ilyen, sem ez agancson nem 
látszik, hogy milyen becstelen mó
don lett elejtve!

A vadászati balesetekről, az itta
san, töltött fegyverrel handabandá- 
zó, mások életet veszélyeztetőkről 
nem is beszélve!

Riskó úr szerint reálisabb lett vol
na, ha a pártállami visszásságokról 
nyilatkoztam volna. írtak erről bő
ségesen. A  legnagyobb bűnnek 
mégis azt tartom, hogy felhígították 
a vadásztársadalmat od3 nem illő 
személyekkel!

Egyébként is, nem a múlton kívá
nok siránkozni, hanem a jövő miatt 
aggódom, és ezzel nem vagyok, 
nem maradok egyedül.

Végezetül kikérem magamnak, 
hogy nyilatkozatomat meghamisít
sa, általam le nem irt, csak ön által 
kitalált fogalmakkal! Én az „általá
nosító** fogalmat nyilatkozatomban 
egyszer sem használtam. Az arány 
és általánosítás között viszont lé
nyeges különbség van, győződjön 
meg erről az értelmezési szótárban!

Abban a tévhitében is meg kell

ingatnom önt, hogy a leírt bűnöket 
kizárólag tisztség nélküli vadászok 
követik el. hanem akadnak köztük 
vadászati vezetők is, mert előfor
dul, ho^y a fejétől büdösödik a hal!

Risko úr a szerkesztőséget is el
marasztalja. Idézem: ___ elmaradt
a szerkesztőségi kommentár a vadá
szok nagy többségének megvédésé
re**. K i bírálta a vadászok nagy 
többségit? Én nem a szerkesztőség 
kommentárját hiányolom, irkább a 
vadásztársadalom elfogulatlan és 
őszinte reagálását várom.

Igaza van-e Riskó úrnak, hogy az 
általam említett negatív jelenségek
- és amiket helyszűke miatt nem 
említettem - csak az én agyamban 
született „rémálmok” , elfogult és 
demagóg, hogy inkább pszichiátriai 
kezelést igényelne közlés helyeit, 
ahogy a „Visszhangéban engem 
minősít?

Elfogultsággal sem vádolhat sen
ki, mert választott szakmáimat, az 
erdészetet és vadászatot azonos lel- 
kiismerettel műveltem, képessége
im szerint. Szerencsés embernek 
tudhatja magát Riskó úr, hogy min
dent szépnek és jónak lát! Nem 
vesz vagy nem akar tudomást sze
rezni a meglévő vagy jelentkező ve
szélyes jelenségekről.

Gondolom, a vadászok aggódó 
többsége nem azt várja tőlem, hogy 
fejemet a homokba dugva cinkos 
legyek a vadászokat lejárató dest
ruktív csoportnak, akiknek a 
„Visszhangban”  védelmére kelt!

Bulin István
Bajánscnye
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Tagadhatatlan, hogy a vadászat 
exkluzív szabadidő-eltöltési mód, 
bár a kirívó jellege tompul. No, 
nem azért, mert terjedőben van 
(sót ennek az ellenkezője az 
igazi), hanem azért, mert nálunk is 
megjelentek más, ugyancsak ex
kluzív (vagy egyszerűen csak: drá
ga) kedvtelések, sportok: gondol
junk a lovaglásra, a vitorlázásra, a 
golfozásra, a repülésre vagy az 
utazásra.

Ezzel együtt bizonyos vonatko
zásban ugyanazok a tulajdonsá
gok jellemzik a vadászokat, mint a 
nem vadászokat, a .normális" em 
bereket: szeretik elhallgatni a hi
báikat. jobb esetben nem beszél
nek azokról. Nálunk ilyen tabu té 
m a volt az előjoguk, a zártságuk, 
a vadásztársaságok alacsony lét
száma. Próbáljuk most objektiven. 
elfogultságoktól mentesen, csak a 
tényekre hagyatkozva megvizsgál
ni ezt a kérdést. (K é t m egjegyzést 
legyen szabad tenni elöljáróban. 
Először azt. hogy egy alaposabb 
tanulm ány szinesitheti ennek a 
cikknek a m egállapításait, de nem  
valószínű, hogy az általános érté 
kelésnek ellentm ond. Gondolok itt 
olyanokra, hogy Franciaországban
- velünk szemben - külön lehet 
vadászjegyet venni vízivadra, vo 
nuló m adarakra vagy például he
gyivadra. De finom ítani lehet az 
elem zést az egy vadászra jutó va
dászalkalmak, a vadászzsákm ány 
szám ának figyelem bevételével is, 
hiszen Angliában jó va l több az 
. üres kézzel" hazatéró vadász a 
m agyarnál; nálunk viszont a kül
fö ld i bérvadászok . terhelik" á tla 
gon felü l a területet. Ezek m inden
féleképpen m ódosító szem pon
tok. A  másik m egjegyzés, hogy 
nagyon nehezen lehet a  vadászok 
szám át összehasonlítani a vadál
lom ány vagy a teritékadatok tüze
tes vizsgálata nélkül I

Nézzük a va d á szo k  szám ának  
alakulását szélesebb mezőben, 
Európában elemezve. A  mellékelt 
táblázat sok mindent elárul és bi
zonyos aktuális következtetések 
levonására alkalmas.

Vizsgáljuk meg először N yu - 
gat-Európát. Az első szembeszö
kő tény, hogy a le g tö b b  vadász
- abszolút számban (millió fölött)
- Franciaországban, Olaszország
ban van, pedig nem ezek a legné
pesebb országok; több lakosa volt 
a Német Szövetségi Köztársaság
nak és közel egyező a franciákkal, 
olaszokkal Angliának. Érdekes az 
is, hogy - bár a lakosságuk csak 
töredéke a németekének (NSZK) - 
több a görög (300 ezer), a svéd 
(284 ezer), a finn (268 ezerl vadász 
a németnél (265 ezer) , Ha pedig 
az o rszá g  la k o ssá g á h o z  v isz o 
nyítjuk  a vadászok számát, akkor 
kitűnik, hogy a népességhez mórt 
arányuk legmagasabb Finnország
ban, Írországban. Norvégiában és 
Svédországban, tehát az északi, 
skandináv területen, a legalacso
nyabb a nyugati-középső és kö

zépső vidéken (Hollandia. Belgi
um. NSZK. Svájc és Luxemburg), 
majd ennél magasabb, de valami
vel elmarad az északi résztől a 
mediterránum (Franciaország. G ö
rögország, Spanyolország. Olasz
ország).

A  terü letet véve viszonyítási 
alapnak, a .legszabadabban" - a 
legnagyobb terület tudatában - a 
norvégok, a svédek és a finnek (a 
skandinávok) vadászhatnak, itt 
egy-egy vadászra átlagban 2.3-1,3 
km2 közötti terület jut. Érdekes, 
hogy ezt az értéket közelíti Svájc 
(1.18 km7) és Hollandia (1,14 km*). 
A  .legszorongóbban" pedig az 
olaszok, dánok, angolok és franci
ák vadásznak, rájuk mindössze 
0.20-0.33 km*-nyi terület jut. Ez 
valóban sanyarú helyzet.

K ö zó p -K e le t-E u ró p £ t tekint
ve abszolút értelemben a legtöbb 
a jugoszláv és a csehszlovák va 
dász (akkor még együtt és egész
ben mindkét ország), de sok a len
gyel és a bolgár is. A  legkevesebb 
viszont Magyarországon (!), az 
NDK-ban és Romániában. Itt te 
hát a dobogó .legm agasabb' (he
lyesen: legmélyebb) foka jutott 
nekünk, pedig ekkor már a 40 ezer 
is .feltornázott" szám volt. hiszen 
még 1985-ben is csak 32 700 fő ka
pott Magyarországon vadászje
gyet. A  legnépesebb ország Len
gyelország, Jugoszlávia, Románia. 
A vadásztársadalom .nyitottsága"
- a vadászok legnagyobb aránya 
az összlakossághoz - Csehszlová
kiára és Jugoszláviára, valamivel 
kisebb arányban Bulgáriára, .zárt
sága" pedig Romániára. Lengyel- 
országra és az NDK-ra jellemző; 
Magyarország a hót ország között 
a középső helyet foglalja el, ez a 
pont azonban egy számskálán az 
alsó régióba tartozik.

Ausztria 7 550 83 849
Anglia 56 340 244 046
Belgium 9 860 30 513
Dánia 5 110 43 069
Finnország 4 860 337 009
Franciaország 54 650 547 026
Görögország 9 790 131 944
Hollandia 14 360 40 844
Írország 3 510 70 283
Olaszország 56 740 301 225
Luxemburg 370 2586
Norvégia 4 130 324 219
Portugália 10 100 92 082
Spanyolország 38 230 504 782
Svájc 6 510 41 288
Svédország 8 330 449 964
NSZK 61 420 248 577

Bulgária 8 940 110912
Csehszlovákia 15 420 127 869
Jugoszlávia 22 860 255 804
Lengyelország 36 570 312612
Románia 22 550 237 500
NDK 16 700 108 178
Magyarország 10 679 93 036

A területarányos sorban Rom á
nia (4,75 km2) vezet Lengyelország 
(3,47 km2) előtt, ettől vala
mennyire leszakadt az NDK (2.64 
km2) és Magyarország (2.33 km2). 
Ezeknek az országoknak a vadá
szai nem panaszkodhatnak zsú
foltságra. A  régióban e kérdésben 
Csehszlovákia és Jugoszlávia ha
sonló. Bár itt. e térségben ók a se 
reghajtók, adataik nem nagyon 
maradnak el a nyugati csoport 
.vezetőinek" a számaitól.

Ezzel a  köt fö ldrajzi (vagy  
ga z d a sá g i? )  terü let összeha
sonlítására térünk át. Szembeszö
kő, hogy nyugaton mennyivel több 
vadász van - abszolút értékben és 
relatíve is, az ország lakosságához 
viszonyítva. Nyilvánvalóan látszik, 
hogy keleten nem volt .állampol
gári jog" a fegyverviselés és ebből 
eredően, ennek egyik - tudatosan 
alakított - következménye a vadá
szok kis száma.

Meglepően nagy különbség van 
Nyugat- és Kelet-Európa országai 
között a vadászok abszolút és re
latív számának összehasonlítása 
alapján: míg ott e két mutató alap
ján csoportosított országok nem 
fedik egymást (legtöbb vadász 
Francia-, Olasz-, Spanyolország 
bán van, a viszonylagosan legtöbb 
Finn- és Írországban, valamint 
Norvégiában), addig a keleti régi
óban szinte teljes az egybeesés.

Az egységnyi területek összeve
tése alapján a nyugati féltekén va
lósággal .egymásba érnek" a va 
dászok. nagyon sok közöttük a 
.puskás turista". Ezzel szemben 
élesen mutatkozik meg az alacso
nyan .tartott" vadászszám követ
kezménye a keleti fél .tágasságá
ban, levegősségében". A  számtani

Vadászok Egységnyi
aránya vadászter.

eT0 % 1 fó/km1

99.3 2 1,32 0.84
800.0 1 1,42 0.31
28.5 1 0.29 1.07

170.0 1 3.33 0.25
268.0 2 5.51 1.26

1800.0 1 3.29 0,33
300,0 1 3.06 0.44
35.9 2 0.25 1,14

120.0 1 3,42 0.59
1500.0 1 2.64 0.20

2.6 1 0,70 0.99
141.0 2 3.41 2.30
150.0 1 1.49 0.61

1050.0 1 2.75 0.48
35.0 2 0.54 1,18

283,6 2 3.40 1.59
265.0 1 0,43 0,93

83.0 3 0.93 1.33
160.0 3 1.04 0.80
267.0 3 1.04 0.96
90.0 3 0.25 3.47
50.0 3 0,22 4.75
41.0 3 0,25 2.64
40.0 (3 0,37 2.33

átlaa szerint itt 2,33 km2 jut egy 
vadászra, nyugaton pedig mind
össze csak 0,85 km2, az előbbi 
egyharm ada. Ez markáns kü« 
lönbség. Fölmerül a kérdés, hogy 
van-e összefüggés a demokrácia, 
a gazdaság színvonala és a va 
dászlétszám között. Ezekből az 
adatokból annyi mindenesetre ki
derül. hogy az érettebb demokrá
cia és a fejlettebb gazdaság na
gyobb teret nyit a személyi sza
badságjogoknak, növeli a vadá
szok számát. Kézenfekvő Magyar- 
országot Ausztriával. Portugáliá
val vagy Görögországgal össze
vetni - a közel azonos lakosság
számtól és területnagyságtól é le
sen eltér a vadászok száma, a ma
gyaroké töredéke a többinek. En
nél többet azonban nehéz elmon
dani, hiszen kirívó ellenpélda a fej
lett Hollandia, Belgium és NSZK 
alacsony vadászlétszáma.

Mi kínálkozik a fentiekből? A  va
dászok számát tekintve nem indo 
költ Európa két térfele között 
olyan éles különbségnek lenni, 
mint amilyen a valóságban mutat
kozik. Ráadásul a helyzet változá
sának általános tendenciája miatt 
sem érdemes a régi (itt: 1987-es) 
állapotok fenntartásához foggal- 
körömmel ragaszkodni. Magyaror
szágon korábban az elzárkózás 
miatt nagyon nehéz volt egy-egy 
vadásztársaságba bejutni. Az ak
kori időkben a M AVO SZ közgyűlé
sein megfogalmazott célkitűzések 
is csak módjával teljesültek (.n ö 
velni kell a vadászok számát, ezen 
belül elsősorban a fiatalokét"), hi
szen csak lassan oldódott a hely
zet: 1960-ban 19 ezer. 1970-ben 21 
ezer. de még 1975-ben is csak 26 
ezer vadász volt. Ezt a nyitást el
sősorban a vadászok ellenállása 
korlátozta. Eredményesen őrizték 
privilégiumukat. A kialakult va- 
dászellenességnek - meggyőző
désem - ez volt az egyik legfonto
sabb oka. A  szelektálás most más
hogy fog történni - az biztos, 
anakronizmus tehát ma privilégiu
mokat őrizni, adminisztratív mód
szereket alkalmazni. Éppen ezért 
fö l ke llene  szám o ln i a terüle- 
te s  tá r sa sá g o k  zártságát. Sze
rintem nem az új tagoktól kell fél
teni a bent lévők vadászati lehető
ségeit. A  nagyvadas területek 
többségén ma is jószerint csak a 
tarvad marad, az apróvadason pe
dig a teríték nagyban függ a társa
ság tagjainak társadalmi munkájá
tól. Itt tehát a létszámbővüléssel 
csak javulnának a lehetőségek. A 
vásárolható (licenc) vadászattal 
pedig egyszerű módon bővíthető 
volna a vadászati lehetőségek szá
ma. Érthetetlen, hogy ezzel szem
ben mégis miért csökken a terüle- 
tes társaságok létszáma. A kisebb 
létszám talán jobban elbírja a 
nagyságrenddel (!) megemelt ha
szonbérleti díjakat és egyéb költ
ségeket?

Fáczányi Ö dön

A Z  EURÓPAI O R SZÁ G O K  V A D Á S Z A I (1987)
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EGYRŐL A KETTŐRE
A HUNNIA KFT. 1989 ELEJÉN ALAKULT. AZ ELSŐ HAZAI MAGÁNTULAJDONÚ VADÁSZATSZERVEZŐI 

ÉS VADKERESKEDELMI CÉGKÉNT. FÉL ÉVTIZEDES MŰKÖDÉSE ALATT AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB
ÉS LEGISMERTEBB IRODÁJÁVÁ VÁLT.

Az első magyar magántulajdo
nú vadászatszervező és vadke
reskedelmi cég. a Hunnia Kft. 
immár fó! évtizedes múlttal az 
ország egyik legjelentősebb 
irodájává vált Két fó tevékeny
sége időközben annyira mege
rősödött, hogy idén mór HUN
NIAVAD Vadászati Iroda és 
HUNNIAKER Kereskedelmi Iro
da néven, együttműködesi 
szerződéssel, de önállóan mű
ködnek tovább.

A közel száz területtel szoros 
üzleti kapcsolatban álló vadá
szati vonal éves forgalma, fő 
leg apróvad vadásztatásból 
már elérte a 180 millió forintot. 
Tavaly a Hortobágyi Állami 
Gazdasággal és Zsarnay Attilá
val közösen megalapították a 
PUSZTA-CACCIA céget, amely 
a Hortobágy-környéki vízivad- 
vadásztatás kizárólagos szer
vezője lett.

A  vadkereskedelmi oldal az 
elmúlt évben 320 ezer darabos 
fácánimportot bonyolított le. 
60-80 ezer lőtt aprovad felvá
sárlása mellett Tőkés récéből 
és előnevelt fácánból is több tí
zezret értékesítettek. A jelen
tős fa és egyéb mezőgazdasági 
exporttevékenységen túl első
ként szállítottak naposiibákat 
Párizsba repülőgéppel.

A  HUNNIA Kft.-bői született 
két új cég alapvetően nem vál
toztat stratégiáján a jövőben 
sem. Az együttműködés me
gőrzésével a HUNNIAKER Kft. 
meg kívánja tartani az eddig ki
harcolt előkelő helyet a vadke
reskedelemben - mondta el la
punknak Árkosi Zsolt, a cég ve 
zetője. Sót hamarosan az or
szág egyik legjelentősebb óló- 
vad-forgalmát kívánja lebonyo
lítani az iroda. Az élő nyúl és 
lőtt vad felvásárlását már or
szágosan kiépített, jól múködó 
hálózat biztosítja, amit a VA- 
DEXEN keresztül értékesíte
nek. Ez jó példa arra, hogy 
egészséges kompromisszum
készséggel a konkurensek is 
együtt tudnak működni.

Továbbra is a helyszínre szál
lít a HUNNIAKER napos- vagy 
előnevelt fácánokat bármely 
vadgazdálkodónak előzetes 
áralku alapján. Nagy tentékú 
apróvadvadászatokon a hely 
színen kifizetik a madarak árát. 
Idén még több vadásztársaság 
érdeklődésére számítanak, 
hogy reszükre megfelelő apro-

Áikori Zsolt

vad-tenyésztési technológiát 
biztosítsanak.

Mint Kanizsay Gábor a HUN- 
NIAVAD Kft. ügyvezető igazga
tója elmondta, továbbra is az 
apróvad-vadásztatás lesz a fő
profil a régi - főleg olasz, né
met. osztrák, francia, svájci, 
belga - vendégek megőrzésé
vel. Mindent meg kívánnak ten
ni az új felállásban is azért, 
hogy az ország ne veszítsen a 
vadászati hírnevéből. A  megfe
lelően szervezett vadászat ós a 
jól repülő fácán iránt ugyanis 
töretlen az érdeklődés. Jó  va
dászatot bármikor el lehet ad
ni. de manapság sokan próbál
koznak volierekben nevelt, far
katlan, rosszul repülő fácánok
ra vadásztatni. Ilyen tapasztala
tok utón sok vendéget veszít az 
ország, még ha akad is igény
telen vevő az ehhez hasonló 
vadászatokra is. aki 15 DM-ót 
fizet egy madárért. Ezen az 
áron viszont bűn eladni a fá 
cánt. Hasonló problémák a 
vadkacsa-vadósztatósnál is fel
merülnek.

Sok a külföldi érdeklődő a 
vaddisznóhajtósok iránt, de jó 
pár területen veszítik el a ven
dégeket a szervezés hiónyossó- 
gai miatt. Visszatérő hiba. hogy 
a sok száz kilométert utazó va
dasznak rendezett napi hajtás
ból kettő-három üres. amely el
kerülhető lenne a hajtások elő
zetes lenyomozasóval

Az ózbak és szarvas iránti ke 
resletcsökkenesnek is legfőbb

kaaizuy Gábor

oka a vadászati szolgáltatások 
minőségében keresendő Kani
zsay Gábor tapasztalatai sze
rint. A  különböző területek fel
előseinek észre kellene venni
ük, hogy a napi 50-60 kilométe
res utaztatás, és a kocsiajtóból 
leadott lövések visszatetszést 
szülnek a vendégekben. V i
szont annál vonzóbb a lovas 
kocsis barkácsolás -- az alföldi 
területeken is -. vagy a kisebb 
erdófoltok mentén a gyalogos 
cserkeló vadószat.

Sokszor elhangzott vészjós
lat. hogy elveszíthetjük vendé* 
geinket. mert a szomszédos or
szágok árai alacsonyabbak, és 
lóm a kereslet csókken is. Arról 
közben nem sok szó esik - a 
kft. vezetője szerint hogy 
mennyire hibás ebben a ma
gyar hozzáállás, illetve a szak
irányítás. Itt van például az a 
paradox helyzet, hogy évek óta 
harsogják, szűkül a vad élő
helye, míg ezzel egy időben tíz
ezer hektáros területek, kitűnő 
adottságú részein semmiféle 
vadgazdálkodás nem folyik. En
nek oka az általános bizonyta
lanság és tőkehiány mellett

sokkal inkább a koncepció hiá
nya.

A vadgazdálkodós, de az 
egész nemzetgazdasóg számá
ra rendkívül kóros, hogy a ko
rábbi törvényi szabályozós mi
att nem alakulhatott ki az a ma
gán-vadgazdálkodás, amely 
növelve a vadászatok lehetősé
geit ós színvonalát, a külföldi 
vendégek igényeit is jobban ki
elégítené. Pedig a mezőgazda- 
sági kisvállalkozók, vadgazdál
kodási szakemberek készen áll
nak arra, hogy magánvállalko
zóként vadgazdálkodjanak.

A vadászati törvény körüli 
huzavona miatt sok helyen egy
fajta rövid távú rablógazdálko
dásra álltak át. Közben állami
gazgatási szinten nincsenek 
meg a feltételek a hatékony el
lenőrzésre. Elharapódzott a sa
ját zsebre való vadásztatás, 
amikor a vadászházi szolgálta
tásokért azonnal kérik a kész
pénzt a vendégektől, vagy elő
fordul. hogy a lelövési díjat is a 
helyszínen fizettetik. Egyre 
gyakoribb próbálkozás az iroda 
áltat vitt vendég elcsábítása is. 
Ezek a dolgok rövid távú gon
dolkozásra vallanak, hiszen az 
iroda ilyen etikátlanul viselkedő 
területre nem visz többet ven
déget.

Üzletpolitikánk nem változik 
a területekkel abban a tekin
tetben, hogy közvetítői tevé
kenységünk csakis hosszú tá 
vú, szoros, mindkét fél számára 
előnyökkel ós kötelezettségek
kel járó, korrekt együttműkö
dés esetén lesz eredményes - 
hangsúlyozta a HUNNIAVAD 
igazgatója. Mivel nyilvónvaló, 
hogy életszínvonalunk még egy 
ideig alacsonyabb lesz. mint 
Nyugaton, ezért egyelőre a ma
gyar vadászat a külföldi vendé
gek pénzéből ól. Az érdeklődés
- minden híresztelés ellenére - 
megmaradt. így legfontosabb 
dolgunk, hogy kifogóstalan 
szolgáltatásokat nyújtsunk 
minden téren. Ez az, amivel iro
dánk elnyerheti a külföldi bizal
mát.

H U N N IA V A D  Vadászati Kft.
8640 Fonyód, Várhegy u. 14. 

Tel.: 85/322-622, Fax: 85/36-12-62
H U N N IA K E R  Kereskedelmi Kft.

8640 Fonyód, Turul u. 4.
Tel.: 85/306-626, Fax: 85/36-12-62 (x)
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KERESKEDELM I KFT.

RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK
Kis terjedelmű, műanyag bevonatos, ki
rándulásra, vagy nappali megfigyelésre 
kiválóan alkalmas központi fókuszállltá- 
sú látcső, 8x30 nagyítással, tartozé- 
kokkal*K0KKaL 92007 5 600 Ft

EXAKTA LÁTCSÖVEK 
Különleges fényt elnyelő optikájuk 
hosszú élettartamot biztosít. Központi 
fókuszállás, ütésálló gumibevonat. 
Honitokkal, objektivvédő sapkával, hord 
hevederrel:
7x50 nagyítású 92005 13 990 Ft
10x50 nagyítású 92006 14 600 Ft

96001 2 700 Ft
96001 2 900 Ft

Zsávolyzubbony 
46,48,50, 52, 54 
56, 58, 60, 62

Zsávolypantalló derékban szabályozható 
bőséggel, funkcionális zsebekkel:
46. 48. 50, 52. 54 96103 1 900 Ft
56, 58, 60. 62 96103 2 000 Ft

Mombassa-kalap vízlepergető gyapjúból: 
54-60 96404 1450 Ft

100% pamut terepszínű ing rövid ujjal: 
M, L. XL, XXL 96320 1 400 Ft

Bélelt mélyzöld bőröv:
100 cm, 110 cm. 120 cm 96811 1 550 Ft

MEGRENDELHETŐ CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLATUNKNÁL 1701 BUDAPEST. PF. 67. TELEFONON: 163 3004. 183-1970

VALAMINT SZAKÜZLETEINKBEN: #

BUDAPEST VI.. ANDRÁSSY U. 12. TELEFON: 132-3180. MISKOLC. ADY ENDRE U. 5. TELEFON: 06 46/343-701. 

PÉCS. BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE U. 3. TELEFON: 06-72/313 904. ZALAEGERSZEG. TOMPA U. 1. TELEFON: 06-92/313 523. 

SZEGED, STEFÁNIA U. 9. TELEFON: 06 621312 782. GYÖNGYÖS, RÓZSA U. 2. TELEFON: 06 37(311 898. 

MEZŐKÖVESD. DÓZSA GY. U. 2. TELEFON: 06 40/312-011

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA TRADE KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegy
verek újszerű állapotban, nagy választókban •  Gáz- és wasztó- 
pisztolyok. légpisztolyok, légfegyverek, hatástalanított fegyverek 
engedély nélkül •  Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a va
dászfegyverek szakszerű javítását, belövését, bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk és műhelyünk címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
Telefon: 122-4002 •  Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni 
vásárlók figyelmébe ajánljuk DISZKONT részlegünket: Budapest 

X.. Szacsvay u. 44. Telefon: 147-2516

A MEZŐGAZDASÁGI VADKÁR ELHÁRÍTÁSÁRA 
M Á R  M O S T  K É S Z Ü L J Ö N  F E L I

A H U BER TU S BT.
V A D K Á R E L H Á R Í T Á S R A  K I F E J L E S Z T E T T  
VILLANYPÁSZTORÁVAL ÁLL RENDELKEZÉSÜKRE.

HUBERTUS BT. 1051 Budapest. Nádor u. 34. 
Tel./fax: 131-4790, telefon: 111-9608

NIKE

SPORTING-AMMUNITION LTD. 
SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.

H-8184 FÚZFÓGVÁRTELEP Pf. 22. TEL: 36 (88) 351-310 
TELEX: (61) 32-223. (61) 32-535 • FAX: 36 (88) 351-091

VADÁSZLŐSZEREK 12-16-20 AS KALIBEREKBEN. KÜLÖNBÖZÓ SÖRÉT- 
SÚLLYAL 2-4,5 MM-ES SÖRÉTMÉRETTEL •  SPORTLÓSZEREK SPECIÁ
LIS ÉS EXTRA KIVITELBEN •  KÜLÖNLEGES LÓSZEREK: (FÉNYJELZŐ, 
NYOMJELZŐ. MADARRIASZTÓ. ÖNVÉDELMI RIASZTÓ. ÓLOMLÖVEDÉ- 
KES) •  22 ES KISPUSKALŐSZEREK •  POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ PI
ROTECHNIKAI TERMÉKEK (FÁKLYÁK. FÜSTÖK STB.) •  NAGY, KÖZEPES 
ÉS KERTI TŰZIJÁTÉKOK TERVEZÉSE. GYÁRTÁSA. SZERELÉSE ÉS LEJÁT- 
SZÁSA •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ SÖRÉTES VADÁSZ- ÉS SPORT- 
LÓSZEREK •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ PISZTOLY- ÉS REVOLVERLÓ-

SZEREK



TRÓFEA KFT. AJÁNLATA:

ÖSSZEHÚZHATÓ ÉS SIMA SZÁRÚ ZÖLD. GÖRÖG PVC CSIZMA 40-47-ES MÉRETIG
VISZONTELADÓKNAK 945 Ft +  25% ÁFA
MAGÁNVÁSÁRLÓKNAK 1400 Ft

BŐR FÉLCIPŐ, ZÖLD ÉS BARNA SZÍNEKBEN 
VISZONTELADÓKNAK: 2590 Ft +  25% ÁFA
MAGÁNVÁSÁRLÓKNAK: 3885 Ft

MAGAS SZÁRÚ BÓRCIPŐ ZÖLD ÉS BARNA SZÍNEKBEN 
VISZONTELADÓKNAK: 2690 Ft +  25% ÁFA
MAGÁNVÁSÁRLÓKNAK: 4000 Ft

RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK:
OLASZ PVC CSIZMA ZÖLD SZÍNBEN 

REKLÁMÁRON (SZÁRHOSSZA: 29 CM)

680 Ft + 25% ÁFA
MEGRENDELHETŐ POSTACÍMÜNKÖN: 2100 GÖDÖLLŐ, Pf. 176, VAGY TELEFONON: 28/330-291, VALAMINT A GÖ

DÖLLŐ, ISASZEG I ÚTON LÉVŐ NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN. TELEFON: 28/330-291 FAX: 28/320-760
VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINK JELENTKEZÉSÉT!

a«ij

8640 FONYÓD, VÁRHEGY U. 14. 
TEL.: 85/36-22-22, FAX: 85/36-12-62

MÉG ÁPRILIS MÁSODIK FELÉBEN IS FELHÍVHATJA IRODÁN
KAT, HA NINCS VENDÉGE AZ ÓZBAKVADÁSZATOKRA!

HUNNIAVAD, A MEGBÍZHATÓ VADÁSZTÁRS!

EUROKFT

W D-40 az igényes fegyverápoló. 
Probléma a korrózió? Nem probléma)
A W D-40 megoldja ezt, és sok egyéb 
fegyverépolési gondját: tisztít, ken és tel
jes védelmet nyújt. Keresse a szaküzle
tekben. valamint áprilisban a FeHoVá-nl 
Bármilyen egyéb korrózióvédelmi és ke
nési gonddal forduljon a szakértőkhöz:
Tekm as-Euro Kft.
8000 Székesfehérvár. Balatoni út 6.
Tel.: 22/327-780. Fax: 22/315-524

c o N ^ o r d c  TRAVEL

APARTMANOK CAVALLINÓBAN
(LIDO Dl JESO LO  KÖZVETLEN KÖZELÉBEN)

EG Y  H ÉT  M Á R  13 200 FT/APP.-TÓL

FOGLALÁSI LEHETŐSÉG, 
BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS IRODÁNKBAN.
1062 B P . A N D RÁ SSY  ÚT 56 T EL : 269 5447. 269 5446. FAX 153 0417

TAVALY DECEMBERBEN JEGYEZTÉK BE 
A KÖZIGAZGATÁSILAG ABASÁRHOZ TARTÓZÓ

PÁLOSVÖRÖSMARTI BÉRKILÖVÓ 
SPORT VADÁSZTÁRSASÁGOT

A TÁRSASÁG EGYES TAGJAINAK FÖLDJÉN ÉS AZ EHHEZ BÉRLENDŐ TERÜLETEN 
PÉLDÁS VADGAZDÁLKODAST KÍVÁNUNK FOLYTATNI ÉS A KÖZVETLEN KÖR
NYÉK ELHANYAGOLT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIT GONDOZNI A RÉGEN
- ES A JÓVÓBEN TALÁN ÚJRA - ÖNÁLLÓ KÖZSÉG NEVÉT TUDATOSAN VETTÜK 
FEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐK JELENTKEZÉSÉT. AKIK SZÍVESÉN TARTOZNÁNAK

TÁRSASÁGUNKBA 
FELVILÁGOSÍTÁS A 37/360-01 S ÓS TELEFONSZÁMON VAGY 
A VADÁSZTÁRSASÁG IRODÁJÁBAN: PÁLOSVÖROSMART. 

HAGYÓKA ÚT 17, HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG S-17-IG. SZOMBATON S-12-IG.



Özhús-felvásárlási árak
(ÁPRILIS)

3 4 8 9 10 11 12 13

1. o. 
Ft/kg

II. o. 
Ft/kg

III. o. 
Ft/kg

IV. o. 
Ft/kg

Green-Buliét Kft 335 247 - -

Mavad Rt. 230 160 130 70
Vadex: minden szállítóval külön szerződést kötnek.

RECEPTEK
SZALO NKA L IB A M Á JJA L

Hozzávalók: 3-4 szalonka, 3-4 
szendvicskenyér, 60-70 dkg  
szarvasgom b a, 30-40 d k g  sza 
lonna, 1 pohár édes vörösbor, 
só. bors, fűszerek  (zlés szerint, 
25 d k g  libam áj v a g y  barom fi- 
mái, é tkezési zselatin, 1-2 dl 
húsleves. 20 d k g  vaj v a g y  m ar
garin.
A jól megtisztított szalonkákat szép 
pirosra sütjük. Ha megsült és ki
hűlt. leválasztjuk a mellehúst. maid 
kis kockákra aprítjuk. Kb. 60 dkg 
szarvasgombét megpárolunk, szin
tén felkockézzuk. A csontokról le 
szedjük a többi húst A  szalonka 
belsejét a májjal együtt ledaráljuk 
kétszer, apróra vagdalt szalonnát

teszünk még hozzá, és átpassziroz 
zuk.

A csontokat 1 pohár vörösborral 
főzzük fel. Ezzel a főzettel elegyít 
jük a pürét. a mellehúst és a gom 
bát. ízlés szerint sóval, borssal, m a
joránnával fűszerezve

Kenyérszeloteket pirítunk, és 
elóbb vajjal, majd a fenti keverék
kel vastagon megkenjük. Utána 
vajjal kikent jénai tálban vagy zo- 
mánctepsiben sutjuk pár percig, 
míg a puré megkeményedik a piri- 
tóson Ezután vadhúsból készített 
húslevest étkezési zselatinnal elke
verünk. és a kenyérszeletekre ön
tözzük. Ha megsúrúsödótt a bevo
nat. tálaljuk.

A SZ P IK O S  SZALO NKA
Hozzávalók :3  db szalonka. 3 db  
zsúrkenyér, vaj (v a g y  m arga 
rin), só. bors. ízlés szerint fű 
szerek. aszpik.
A  három szalonkát gondosan meg 
tisztítva kibeiezés nélkül m egsüt
jük. Vajban pirítunk zsürkenyérsze-

leteket. Ezeket vonjuk be a sült sza
lonkák belsó részéből és combhú- 
sából készított pürével vastagon 
Minden kenyérszeletre egy szelet 
sült mellehúst teszünk. Aszpikkal 
leöntjük, és ha megszilárdult, tálal
juk

SZA LO N KA FELFÚ JT
Hozzávalók: 6 db szalonka. 10 
db tojás. 50 d k g  gom ba, vaj 
(vagy  m argarin), liszt, fűszerek.
A  szalonkát megtisztítjuk ós m eg
sütjük. Utána pürét készítünk belő
le ízlés szerint fűszerezve, m adeira
mártással és gombamártással ke 
verve, melyhez 10 tojássárgáját is

teszünk. 6 tojásfeherjét pedig hab
bá verve keverünk hozzá.

Ezzel a masszával megtöltjük a 
sütóedényt, és 10-12 percig kis lán
gon sütjük. Melegen tálaljuk.

Dr. N a gy n é  Lendvay  Gabrie lla

KORONGLÖVÉSZ 
VERSENYNAPTÁR ’94

Á prilis  23. Tavaszi nyitóverseny - Nagytétény 
M á ju s  14. Amatőr korongvadász-verseny - Nagytétény 
M á ju s  21. Milotai Gábor-emlékverseny - Székely, lőtér 
Jú liu s 9. Bakonyi István-emlékverseny - Gyomaendród 
A u gu sz tu s  13. Országos Bajnokság - Nagytétény 
A u gu sz tu s  13. Hor-Sza Kupa, Sárvár, skeet lőtér 
(esónap augusztus 14.)
A u gu sz tu s  27. Meggyesi Mihály-emlékverseny - Szolnok,
Miilóri lőtér
Szeptem ber 10. Szabolcs Kupa - Székely, lőtér 
O któber 15. Lumnitzer Sándor-emlékverseny - Nagytétény

A múlt évben a versenyzők panaszkodtak, hogy több rendezvény
ről nem is tudtak. Ezért igyekeztünk összeállítani az éves verseny- 
naptárt. kérve a rendezőket, hogy közöljék a versenyek időpontjait, 
helyszíneit. Bizonyára a fentieknél sokkal több a versenyek száma, 
de egyelőre ennyit sikerült összegyűjteni a felhívás alapján. Újfent 
felhívjuk a versenyrendezők szives figyelmét arra, hogy közöljek 
rendezvényeiket, hogy következő számunkban a fentieket kiegé
szíthessük.

EURÁZSIÁI RAGADOZÓK
A  m egfe jté seke t so ronkén t adjuk!

V ÍZ S Z IN T E S :  1. E lő fordu lási terü
lete Á zsiában  a Kaukázustó l az 
A m ur é s az U sszu ri fo lyók  v idé 
kéig, délen Jáva  é t  Ba li-sz igcte- 
k ig  terjed. -  E lő fordu lási területe  
Eurázsiában  a P iren eu soktó l Kam - 
c sa tk á ig  terjed. 2. Pára. - Dunántúli 
csatorna. 3 Molibdén vegyjole. - Egy
házi személy. - Egyforma betűk. 4. 
Ilyen barát is létezik. - Egyik alapítvány 
neve. - Ilyen irányítás is van. 5. Féldrá 
gakö. - Mezőgazdasági eszköz. - 
Sporteszköz. 6. Aram. - Bérlő 7. Oxi
gén és bőr vegyjele. - Amerikai Egye
sült Államok rövidítése. - Perui gépko
csi jelzese. 8 Spanyolországi és nor- 
végiai gépkocsik jelzései. - Szagló 
szerv. - Gyóri sportegyesulet rövidíté
se. - Kötőszó. 9. Itt halt meg Jed lik  
Ányos István 1895-ben. - Pusztít. - 
Színházi alkalmazott. 10. Egyesült 
Arab Köztársaság rövidítése - 1951- 
ben Várpalotához csatolt település - 
Halfajta. 11. Sántha Kálmán monog
ramja. - Ház előtti rész. - Részvénytár
saság rövidítése. 12. Három a kislány 
egyike. - Könnyű kocsi angolul. 13. 
Rendszerint sz ik lahasadékokban , 
v a g y  o lyan  á lta la  k itág íto tt ró ka 
v a g y  borz lyukakban  tanyázik, 
am e lynek  gazdáját m egölte, v a g y  
az e lm enekü lt előle.

F Ü G G Ő L E G E S : 1. Egyik fagyos
hölgy. - A  le gn a gy o b b  szárazföldi
ragadozó. 2 Tatjana hűga volt Puskin 
Anyeginjében. - Testrész. 3 Gége pá
ratlan betűi. - Orvosi szoba előtt levő 
helyiség. - Szem élyes névmás többe
se - Esztendő. 4 Szakállfajta. - .. .fa l
va. helység Pest megyében. - Férfinév. 
5. Aroma. - Becézett leánynóv. 6. . . .  
Edgár amerikai költő volt. - Két szó: 
svájci kanton, nem férfi. 7. Tavasztó l 
ő sz ig  párokban, illetve szűkebb  
csa lád i köte lékben  élnek, a h ide 
ge b b  idő  boélltával fa lkába  tö m ö 
rülnek. -  E lterjedési torüloto  
e gé sz  Európa, Á zsiában  Arábia, 
Közép -Á zsia , Kína, Koroa, Japán, 
K am csa tka , H á tsó -ln d ia  északi ré
sze, É szak -Á m erikában  A laszkátó l 
M e x ik ó ig . 8 Azonos a 6 egyikével. - 
Névelővel étkezdo 9 Arzén vegyjele. - 
Fizimiska. 10. Spanyol folyó. - Káposz
tát gyalogol - Vissza: számnév. 11. 
Nobélium vogyjole. - Vízszintes 5 alatt 
mér egyszer szerepelt. - llyon adó is 
van. - Bizmut vegyjclo. 12. Biliárdkel
lék. - Ritka férfinév. 13. Hűst dolgoz 
föl
- Beküldendő a hat állatnév. Bokúldosi 
határidő: 1994 április 20.

M o k o s  István

3.
NEMZETKÖZI FEGYVER-. HORGÁSZ-, 

VADÁSZKIÁLLÍTÁS ÉS -VÁSÁR
1994. április 7-10.

Budapest Sportcsarnok (X IV . kcr., Istvánmezci út 3 5.) 
M EG T EK IN T H ET Ő : 10-18 h.-i*

Kísérőprogramok: 
futovadlóvcszet. Íjász- é* terepjáró bcmuij h S 

50%-o* MÁV-kedvezmény
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HÍREK HÍREK
Március 10-ról 11-re virradóra betörtek ez 
O M W  Medve utcai székhazába Or Smko- 
vita Miklós fótitkér tájékoztatása szerint a 
betörők - valószínűleg idó hiányában - nem 
vittofc el semmit, de a rongálással elkövetett 
kar jelentős. A fe!>elontes alapján a rendőr 
ség lorro nyomon kezdhette el a munkát, a 
nyomozás folyik.

A hazai őr populáció dinomikija, hasznosí
tása és a környezet változásai közötti kap* 
csolatok címmel sikeresen védte meg 
kandidátusi értekezését Ctányi Sándor a 
Gödöllői Agrártudományi Fgyetem rektori 
tanácstermében március ?S én Opponen
sei: dr. Kóhalmy Tamáe. a mezőgazdasági 
tudományok (erdészet) kandidátusa, és 
dr Pclotáa Gábor, a biológietudomény 
kandidátusa voltak.

Táblás házzal tartották meg március 29 én 
lapunk múlt havi számában meghirdetett

.Színpadra vadászok* című előadást a Vi
dám Színpadon Az előadás tiszte bevétele 
jótékony célokat, a vadászati kultúrát szol
gálja Ezúton köszönjük meg minden sze
replőnek. rendezőnek és lelkes színházláto
gatónak a szives segítséget Egyben felhív
juk a figyelmet arra. hogy a második elóadá- 
sídeje lapunkban sajnos hibásan jelent meg 
Az előadás időpontja április 19 Jegyek kor
látozott számban még az Aranyfácán va
dászáruházban. a szerkesztőségben és a Vi
dám Színpad pénztárában kaphatók.

Tavaly júniusban Irtunk „Vadásrterfték" 
címmel a berceli (Nógrád megye) vadász- 
társaságról. amelynek közgyűlése Dézsi 
Tamás Eb etnokót. Korite Mihály vadász
mestert és Somfalvi Livin sportvadász 
.szaktanácsadót" kizárta. A közelmúltban 
született meg az elsőfokú blroeégi ítélet 
amely kötelezte a társaságot a kizártak 
tagsági fogainak viaszeáHHáeáre.

Vadászok, Limit Éves
biztosítási

vad ász tá rsa ságo k  figye lem ! Mft dij

Vadászbiztositások 1 320
folyamatosan 2 405

igényelhetöek! 3 456
4 491
5 519

Cim: 1122 Bp., Maros utca 19-21. 6 542
Telefon: 212-1706. 202-2164 7 562
Ügyfélfogadás: Hétfő: 9-13, Péntek: 9-12 8 576
Sulyok Mátyás. Fekete Anna 9 591

10 605

Az Európai Közösség va
dászszervezete. a FACE a 
vadászok, természetjárók, 
ornitológusok segítségét 
kéri!

Holland, német és orosz 
ornitológusok csoportja 
1989 és 1992 nyarán a 
Taymyr-f ólszigeten 850 
nagy liliket (Anser albifrons) 
gyűrűzött, illetve jelölt meg. 
Céljuk, hogy a Szibériában 
költő vadludak vándorlási 
útvonalait feltérképezzék és 
arról tanulmányt írjanak a 
költöző madarak bonni kon
venciója értelmében.

A jelölés évétől és helyé
től függően zöld vagy piros 
gyűrűket viselnek a megje
lölt nagy lilikek bal vagy 
jobb lábukon, illetőleg fehér 
nyakörvön három számje
gyű számot, amelyet alulról 
kell leolvasni.

Aki ilyen gyűrűt vagy nya
körvet látott, talált vagy 
megfigyelt, az alábbi címre 
küldje el a következő adato
kat: név, cím, a gyűrű illetve 
nyakörv ismertetése, a meg
figyelés vagy megtalálás 
helye és időpontja:

DRS. JO H A N  H. M O O IJ  
c/o Biologische Station im Kreis W esel Diersfordter Strasse 9. 

D-46483 W E SE L  (Németország). Fax: 00-49 281 66571 
A  segítségért viszonzásul a megfigyelő/megtaláló részére 

elküldik a nagy lilikről érkezett valamennyi megfigyelés adatait 
és a jelölések pontos helyét és idejét.

B f
M EGJELEN IK  HAVONKÉNT V  
A HÓNAP ELSÓ KEDDJÉN

FőszerVesztó C sekő  Sándo r • Felelőt szerkesztő H om o n n ty Zsom bor Tervezőszerkesztő 
Kun OS bor Fotónporter P o ls te r G ab rie lla  A  szerkesztőség levelezési c*me 124S Budapest 
P f 120* Kiadja s Vadészati Kulturális egyesület Felelős K.adó K n e fé ly  M ária  uv igazgató
• A szerkesztőség és a luadó cm a 10*4 Bud apest V.. H onvéd  u 1 IV . em . X  Telefon 1)1 .m i.  
Telefon és fax 131-4*1 A Msgyar VADÁSZLAP előfizethető rózsaszínű postautalványon a szer
kesztőség levelezési címén vagy á tu ta láase l az A G R O BA N K  nál vezetett 21S ***?3 'HCO 
5040 azámú szám iéra.
Tar le n t i e M IR K IR  fit. az N H  R t ,  é s az a lte rn a tív  terjesztők
Az előfizetési díj e gy  évre 600 F t

IS S N  1211 á l l *

Atheneeum Nyomda Rt 
•4 0113 
Felelős vezető:
Vlde Jó z se f  
vezérigazgató

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI
Követendő példa a SEFAG Rt. vezetői - Bóna József és dr. Springár Fe
renc - kezdeményezése, hogy lehetőséget adjanak a természet képzőmű
vészeinek alkotásaik bemutatására. Külön érdeme a kiállításnak, hogy Mu- 
ray Róbert festőművész segítségével és támogatásával fiatal festő-, grafi
kus- és szobrásznemzedék munkáit ismerhetik meg az érdeklődők, akik 
munkájuk mellett, vagy hivatásukként a természet csodáit örökítik meg, 
más-más stílusban.

A kiállítást Leitner Sándor festőművész nyitotta meg. március 18-án. 
Beszédében stíluselemzés helyett felhívta a figyelmet az emberiség nega
tív cselekedeteire és közönyére, amelyek következtében egyre közelebb 
kerülünk ahhoz, hogy gyermekeink már csak a vászonról, képekről ismer
hetik meg a természet csodáit. Bene János, Bóhm András. Kiss Richárd. 
Muray Róbert. Péchi Tamás. Törők András, Udv8rnoki András, Udvarnoki 
Péter és M. Valaczkai Erzsébet festőművészek. Domonkos Béla szobrász
művész. Prihoda Judit és Szarvas Pongrác grafikusművészek alkotásaiban 
gyönyörködhettek a látogatók. Muray Róbert egy - a kiállításon eladott - 
festményének árát ajánlotta fel támogatásként a Vadászati Kulturális 
Egyesület és a szerkesztőség irodájának megvásárlására, önzetlen segít
ségét ezúton köszönjük meg.

KÉP ÉS SZÖVEG: POLSTER GABRIELLA


