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T á jé k o z ta tó
A Magyar VADÁSZLAP idei előfizetési d ija  -  áprilistól: 2160 forint, amelyet 
bármely postahivatalban .Belföldi Postautalványon" lehet befizetni a  Vadászati 
Kulturális Egyesület címére:

1245 Budapest, Pf: 1209.
Felhívjuk Tisztelt O lvasóink és Előfizetőink figyelmét, hogy aki -  esetleges téve
désünk vagy nyilvántartásunk hiányossága miatt -  nem kapta meg a névre szóló 
előfizetői csekkét, ezért az előfizetési d ija t nem tudta befizetni, sürgőssen je lent
kezzen a szerkesztőség címén, telefonján, e-mailjén, hogy a lapszámokat részére 
megküldhessük. Ugyanez érvényes a Vadászati Kulturális Egyesület tagjaira is, 
akiknek szintén névre szólóan postáztuk a tagdíj befizetésére alkalm as csekket, 
am ely egyben tartalmazza a lap előfizetését is.

E ln é z é s t
Sajnos a Vadászati Kulturális Egyesület, m int lapunk kiadója kénytelen volt meg
szüntetni a  vadásztársaságok hivatásos vadászainak eddig ingyenesen nyújtott 
szolgáltatását, mivel nem sikerült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési M iniszté
riumnál, sem az Országos Magyar Vadászkamaránál anyagi támogatást kieszkö
zölni számukra. Ezért ebben az esztendőben csak azoknak a hivatásos vadá
szoknak tudjuk térítésmentesen továbbra is megküldeni a Magyar VADÁSZLAP- 
ot. akinek a vadásztársasága -  legalább 10 fő -  az idei előfizetők között szerepel.
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Korántsem természetes, de az ökológiai me
rényletért eddig egyetlen szervezet sem vál
lalta a felelősséget.

A Tisza temetés kapcsán derült csak ki. 
hogy jócskán akad potenciális életveszély
forrás -  papírgyár, aranybánya, szovjet típu
sú atomerőmű stb. -  a hozzánk hömpölygő 
folyók felső szakaszain. Ez van. Ami viszont 
nincs, az a kártérítési felelősség kérdését 
rendező nemzetközi szerződés, pedig elég 
régen, éppen Trianon óta szennyeződhet
nénk a befolyó .lehetőségektől". Ha eddig 

nem volt mindezekre idő. vajon még mennyi kellene? Az is elhang
zott, hogy azért nem lehet semmi tenni, mert hasonló ciánmérgezés 
még nem fordult elő. Csak kettőt tudtunk aludni, amikorra kiderült, 
hogy volt már ehhez fogható. Oda a világelsőségünk, csak éppen a 
hazai szakembereink nem hallottak, nem olvastak róla. Mintegy 
megnyugtatásul megtudtuk továbbá, hogy nem kevés közpénzen 
épültek a szennyezett víz fogadására vésztározók. Ismét, csakhogy
-  és ez is hazai sajátosság -  valaki azokban halat tenyészt. Végül is 
mi mást tenyészthetne ott? így aztán éppen oda nem lehetett „vész- 
tározni", a magántulajdon szentsége miatt. Arról viszont már nem 
szólt a fáma. hogy kinek az engedélyével tenyésztenek halat a mi 
pénzünkön épült vésztározóba? A szentségit neki! A fácántenyész- 
téshez már négy hatósági engedély kell...

Miután a mérgezett víz dandárja lassan végighömpölyögve el
hagyta a magyar határt és a Dunába kerülve igyekezett vissza a fel
adóhoz, jelentkezett egy magyar kémikus. Vasszulfíddal -  amely o l
csó és akár Dunát lehetne rekeszteni vele. annyi van -  el lehetett 
volna hárítani a katasztrófát. Lombikban be is mutatta. Az nem rob
bant fel, csak mi tettük ezt, mérgünkben. Kár mindezeket lebecsül
ni, mert a tudomány mai állása szerint akár gyereket is lehet lombik
ban készíteni. Csak éppen kevesebb élvezettel.

Nem kis leégés ez azok számára, akik éppen a megelőzésért kap
ják a fizetésüket. így aztán szinte törvényszerű volt, hogy legott talál
tak egy másik tudort, aki szerint nem biztos, hogy sikerült volna. Ami 
tény: ki sem próbálták. Emberileg talán érthető, viszont valójában ál
lati. Az államtitkár szerint a dögök elégetése korántsem mondható 
hulla jó ötletnek. A felelős miniszter szerint viszont minden segítséget 
el kell fogadni. Égés viszont, hogy az ajánlkozó nem kap választ. A 
térségi állati fehérje földolgozó vállalat vezetője szerint a halteteme
ket simán föl lehetett volna használni, ugyanis a tiszai áldozatok 
ciántartalma sokszorosan a megengedett érték alatt van. Az égető 
krematórium, viszont jóval messzebb van. és oda is kell szállítani.

Jöttek, aztán messzi földről a bánatos szemű szakértők, akiknek 
kompatibilis papírjuk van arról, hogy tudják mitől döglik a légy. sőt 
adott esetben a hal. A saját nemzetközi szemükkel látták a háton úszó. 
faunaidegen amurokat, busákat, az őshonos harcsákkal, dévérekkel 
és védett fajokkal együtt vergődve. így a kár már nemcsak tetemes, 
hanem egyenesen „busás- is. Ennél pontosabb adat még nincs, mert 
az elhullott halmennyiségröl még két hasonló becslés sem látott napvi
lágot. Alakult vagy öt bizottság, sőt van kormánybiztos is. Ez aztán biz
tos. A miniszter kiutazott Romániába, nyugtatgatta őket. viszont sike
rült fölbosszantania az ideiglenesen ott állomásozó ausztráliai arany
ásókat. Utóbbiak szerint ugyanis nem a már megszokott ciánt, hanem 
a hideg vizet nem bírták a kényeskedő magyar halak.

A közvéleményt pedig azzal nyugtatták, hogy nemzetközi egyez
mény nélkül is be lehet perelni a külföldi kártevőket. Nálunk -  ki tud
ja miért -  eddig csak a belföldi károkozókra koncentráltak. Jelesül: 
az egyedi ós lokális helyzetekre van drákói büntetés és így nem jó 
magyarnak lenni. Minden más jobb. De nem kell olyan messzire 
menni, mert minket, magyar vadászokat már eleve fenntartással 
„kezelnek". Bármit mondunk az nem igaz. de ellenünk fölhasználható. 
Létfontosságú érdekvédelmi szerveink esetében, meg pláne... 
Dögügyben most -  furcsa módon -  kérték a vadászok segítségét, 
és talán hisznek is.

Hivatalos álláspont szerint ezért a ciánozásért nálunk senki nem hi
báztatható. nincs felelős még akkor sem. ha a népi bölcsesség sze
rint a mérgezett hal is a fejétől bűz
lik. A halaknak pedig hivatalosan 
nincs feje. csak bűze. Ha más 
nem. az idő biztosan ki fog derülni. / /
Erre akár mérget is vehetünk. felelős szerkesztő
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SZÓKIM ONDÓ

Az olajszőke bunkó zsiráflövö dühí
tett fel. aki egy szenzációra éhes 
tisztességtelen tévéssel „szövet
kezve". hatalmas erkölcsi kárt oko
zott a vadászoknak.Tavaly én is jár
tam a Holstein farmon ugyanazon 
fehérvári utazási irodán keresztül. 
Ott tartózkodási élményeim nagyon 
kellemesek voltak. Mindent ki tud
tam előre számolni, hiszen az ellá
tási költségről, lődijakról és minden 
másról pontos tájékoztatást kap
tam. Ott töltöttem hét napot -  egyet 
az Etosha parkban -. lőttem 6 anti
lopot. melyből 5 érmes. A teljes 
költség alig haladta meg a 7000 
DM-et. mely nem kevés, de egy 45 
éves álmot valósított meg.

A farmon töltött utolsó estén a 
fekete vadászok egy táncos, do

bos. tábortüzes mulatságot ren
deztek a tiszteletemre, melyen raj
tam kívül csupán néhány német tú
rista volt jelen. A családdal együtt 
ettünk és a múltban megtörtént 
esetekről beszélgettünk. Feltehető
leg ezt ültethette át Frei magyar 
személyekre. Szó sem volt ag
resszív. vagy leopárdtámadás elől 
elfutó magyar vadászokról.

Januárban Magyarországon 
járt a farm tulajdonosa, és a TV 
műsorról készült felvételt megte
kintve teljesen összetört, hiszen ő 
egy jó  reklámban bízott, de ma 
már talán pont az ellenkezőjét 
gondolja?! Lehetséges, hogy Frei 
ott tartózkodásának összes költ
ségét a farmer állta, beleértve 
még az Etosha nemzeti park őrei

nek feljelentését is. miszerint a til
tás ellenére kiszállt a kocsiból?! A 
faxon történt levélváltások alapján 
pedig ő úgy tudja, elképzelhető, 
hogy Frei mindezért 77 millió Ft-ot 
kapott?! Ha mindez igaz. akkor 
döbbenetes. Nem hiszem, hogy 
védeni kellene a vadásztató farm 
tulajdonosát, anyagi hasznom 
sincs belőle, de erkölcsileg fon
tosnak tartom, hogy tisztább le
gyen a kép. Egyébként minden 
kezdő Afrika-vadásznak ajánlom 
ezt az európai kényelmű farmot.

Berend Ferenc
*

Az Action News Produkciós Iroda 
képviseletében Dalion Csilla a kö
vetkezőket fe lelte e levélre. A for

gatás teljes költségét a produk
ciós iroda állta. A parkban történt 
ominózus esetről és a feljelentés
rő l ők nem tudnak. A farm tulajdo
nosa pedig  itt jártakor az adás 
anyagát teljes m egelégedettség
g e l nézte végig. Am i pedig a 77 
m illió t ille ti, az teljes rágalom  és 
hazugság.

KG

Már nagyon idegesek vagyunk.
Hosszú idő óta nagy izgalom

mal várjuk a horgász és a bé
lyeggyűjtő kamara megalakulá
sát, amelyre éppen olyan múl
hatatlanul nagy szükség van, 
mint a vadászkamarára.

Többen.

APRÓHIRDETÉS
AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

Az eteó szó 200 Ft. minden további szó 50-50 R  
+ 25 % ála. A  hirdetéseket levélben, taxon vagy 
személyesen, minden hónap 10-éig szíveskedje
nek leadni.

Ha bármilyen információra van szüksége, hív
ja a 06-60 327-280-as szerkesztőségi te lefon
számunkat.

FEGYVER

Új 7x50-es gumibevonatú. fényszürős *A1.PI- 
NA' keresőíávcső 13000 Ft-ért és egy 6x42- 
es Schm dt and Bender céltávcső 68OCO Ft
ért eadö. Telefon: 06/20/9291-902 
ZKK 600 7x64-es golyós puska eladó. Tele
fon: 06/2C/9387-603
Eladó TIKKÁ .300 Magnum 94-es módéi S 
és B távcső 6x42-es fix szerelék, lámpa be- 
épftés irányára 230000 Ft. valamint 12/70 
kai. Hubertus Bayard bock sörétes egy bili. 
ejektoros. vacászcső. luxus kivtteile. 97-es . 
irányára: 130.000 Fi. Telefon: 06-2ÍV9793-826 
Vásárolnék 16-os küísŐ<akascs Tüát. Tóth 
LáS2ló. 06/2C/9127-096 
8x68 S Mauser Bohler csővel, szépen fara
góit agyazássa, 2.5 10x52 Ze*ss Oiavan cél
távcsővel eladó Telefon: 06/96/474-145. 
06/30/216-8060
Friss vizsgával eladó .30-06-os német Mau
ser. 6x42-es Norconia Luxus távcsővel, ka
csalámpával. töltővel. Telefon: 06/24/435-874 
7,62-es. 6-os Zeiss távcsövei, fnss vizsgá
val. új csővel és 16-os kakasos Tula kiváló ál
lapotban eladó. Telefon: 06/30,9165-231. 
06/99/376-571
Eladó. 12-es, kúlsőkakasos Tula. Telefon: 
06/30/2025-698
Kahles Helia-S 2,2-9x42 fegyvertávcső gyá
ri állapotban olcsón eladó, vagy nagyobb 
nagyítású bármilyen távcsőre cse'élhe:ő ráfi
zetéssel.
Tasco Super 4-12x56-os variábel céltávcső, 
háromtüskés szálkereszttel eladó. Telefon: 
06/23/440-022
ZKK 600-as 7x64-es golyós puska kifogás
talan állapotban eladó. Érdekel Merké 20- 
as. fekvőcsővú. sörétes puska. Telefon: 
06/30,9989-365
Eladó egy balkezes .300 Win Mag Rerrnng- 
ton golyós puska 8x50-es Khales távcsővel, 
valamint egy balkezes .243 Win kai. golyós 
puska 6x42-es Schmidt & Beode* távcsővel. 
Telefon 06/30/9320-856 
7x65 R, .222 Rém. 12/70-es Sauer dr ng 3- 
9x42-es céltávcsővel eladó Irányár: 350.CCO 
Ft. Telefon: 06/33/9510-807

Steyr Mannlicher-L 243 VVn. 6  x 42-es 
Schmidt & Bender lávcsővel 390 000 Ft-ért. 
valamint Bühag dn ling 8 x 57 IRS x 16 x 16, 
6 x 42-es Schmidt & Bencer távcsővel 
280 000 Ft-ért eladó. Téefon: 06/74/484-488 
FÉG bockot, vagy vegyescsóvűt vásárol
nék. Telefon: 06/82/453-492

KUTYA

Gházi-Kászim kennelben jagdterrier. szál
kásszőrű tacskó és labrador kölykök, vadá
szó szülőktől eladók. Cim: Endre Károly. 
7678 Húsztól. Kossuth u. 5. Telefon: 
06/72/498-683
Német import kantól és saját nevelésű szu
káktól zári, Hege-Haus vérvonalú kőlyköket 
ajánlunk. A szülők 6 generációra visszame
nőleg dispiasia mentesek. -  tenyészkúliemi 
minősítéssel rendelkeznek. 3eau vagy He
ge-Haus új import kan fedeztetésre rendel
kezésre áll. Cím: Éppel János. 7143 Ccsény. 
Radnóti u. 13. TeleforVfax: 06/74/496-6C8 
Vizslatanítást, munkavizsgára felkészítést vál
latok. Mikoia Géza 0696/339-157 Győrújfalu 
Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák 
képzése (fegyelmi, vadászati) képesség- és 
munkavizsgára vate felkészítése. Baranyi 
Szabolcs. 06/30/9965-198 
Vadászkutyák munkavizsgára, valamin vízi- 
munka versenyre vató felkészítését vállalom. 
Szénási János, 06/34/350-464 
Kitűnő kúllemü és munkateljesítményű szál
kás szőrű tacskók előjegyezhető* a Von All- 
tenburger kennelből. Marosmenti-Rudifogö 
Miku Soma 2 x HPJ fiatal klubgyőztes. 2 x R. 
CAC. 5 X CAC. 2x CACIB. 2 x HFGY BOB 
D K. Európa Kupa győztes, tenyésztése ja
vasolt kannal fedeztetünk. Telefon: Szarka: 
06/30/9619-481
Pointer kölykök aktívan vadászó ÓTV-I.. 
CACT-CACIT-Ill. Cijas. HCH. BkHCH. ICH. 
R.CACIAG többszörösen győztes szülőktől -  
februá' végi evrielle) -  a Pósteteki-Fűrkész 
Kenne bői eladók Téefon: 06/60/452-430. 
06/60/461-090 Baukóné bronzkoszorús mes
tertenyésztő.
Rövidszőrű németvizslát kedvelők figye
lem! Szépet és jót a Malomközi kennelből. 
Az utóbbi évek legeredményesebb kanjával, 
igen kedvező feltétetekkel fedeztetek, köly
kök e’őjegyezhetök Nagy István többszörös 
Aranykoszorús Mestertenyésztő. 6116 Fű- 
lőp.akab, Pí. 479. T e le fa x :  06/76/378-627 
Véreb és vizslavezetö tanfolyamot incit a 
Baranya megye Vadászkarra'a a Bótyi Rt. 
területén. Megnyitó 2000. március 15-én. 14 
órakor Bóly-Békáspusztán. Jelentkezni lehet:
dr. Herger László, 7783 Maja. Petőfi tér 187. 
Telefon: 06-30/390-028

Jagdterrier kölykök oltva, féregtelenítve el
adók Katocsai István. 06/30/221-1130

ÁLLÁS

Apróvadas területre hívatásos vadászt felve
szünk középfokú végzettséggel. Telefon: 
C6/29/423-372.06/29/428-115,06/29/428-152 
45 éves, családos, érettségizett vadász- 
vadtenyésztő szakmunkás gyakorlattal, hiva
tásos vadász állást vállal Feleség, szükség 
esetén állási vállal. Mindkét fél jogosít
vánnyal rende kezik Lakás szükséges Tele
fon: C6/66/484-614 Cim a szerkesztőségben.

VEGYES

Megvételre keresek kapitá is őzagancsct. 
Telefon: 06/52/201-625

23 év óta vadászengedélye rendelkező 42 
éves német vadász lehetőséget keres Ma
gyarországon nemes vad vadászatára. Éves 
tagdíj, bérlet, vagy bérletátvétel is érdekelne. 
Mivel foglalkozásomnál fogva gyárán  tartóz
kodom Magyarországon, kérem érdeklődé
süket Bélteky Attila (3300 Eger. Barkőczy u. 
11. Telefon. 06/30/2'9-0467. fax: 06/38/520- 
124. vagy e-mail: prrbelteky3rratavnet.hu 
részére megküldeni szíveskedjenek.

Suzuki Samuraj 1.3-as, 88-as terepjáró alkat
rész vámosán eladó. Téefon: 06/20/9387-603

Nagyvadas területre, nős. hivatásos va
dászi keresünk. Feleség részére gondnoki 
á’lást biztosítunk Telefon: 06/30/9946-731

Szalonka vadászat Dányban! Bucapesttől 
30 km-re. gyönyörű környezetben. Minden 
vadásztársat szeretettel várunk1 Érdek ődm a 
: 06/28/465048. 06/28/464-743

Mezőgazdasági területek Pátyon áron alü 
eladók Telefon: 06/20/974-1090

Három vadászbarát <eres vadászati lehelősé- 
get legaább őt esztendőre, átalányárén, Szom
bathely és Körmend közötti tertfeten. m agya l 
is beszéünk. információt szíveskedjenek 
Ausztriába küldeni: Postám! Wr Neudorf -  
Posöagernd Jagerfamile A-2351 Wr. Neudorí

Nagyvadas területen lévő vadásztársaság: 
jogem átadom és vele együtt eladom szép 
környezetben tevő nyaralómat, illetve va
dászházamat. Telefon: 06/70/211-2205

Belső-somogyi ttagyvadas tagságomat áten
gedném. Téefon: 06/30/2365-338,16 óra után. 
Merev kialakítású, egyed kivitelezésű fegy
ver- és lőszertáskák gyártása. Osztafm Attila 
06/20/328-8410
A vadászkönyvek meghozzák a szalonka- 
várás hangulatéi! Kínálatunkról ingyenes 
cím.egyzéket kü'dünk! Diana Vacász-Hor-

gász Antikvárim 69C0 Makó. Zrínyi u. 34. Te
lefon: 06/62/211-561, C6/62/213-680 
Hortobágyi génállományból származó te- 
nyész gyöngyös eladó Tenyész tojás elője
gyezhető. Telefon: 06/46/377-284 este
Szalonkavadászok figyelem! Húzásra nap 
jegy, valamint hét; bérlet váltható a nagyegy
házi Szert László menti Gerecse Vt. területé
re. Telefon: 06/20/9454-494
Puskaagyak-, trófeatartók díszítő faragását, 
népművészeti tárgyak készítését vállalom. 
Skobrák Ferenc fafaragó. 06/20/3344-691 
Szécsény-Pősténypusztán eladó az Ipoly 
mentén fekvő eredeti, századeéjei kúria. A 
főépület 150 nm (3 nagy szoba, étkező + 
konyha) + 2 fürdőszoba, + 80 nm beépíthető 
padlás. Továbbá 80 nm-es. 3 helyiségből ál
ló m eiéképjlet (vendégszoba, garázs, táro
ló) + 20 nm kerti lak ♦ 37 nm boros pince. Az 
elókertben 12 db ős vadgesztenye, az épü
letek mögött 1 hektár földterület. A kúria felú
jításra szorul. Irányár 6 millió forint Telefon: 
3032-0193, 06/20/320-7356

Korongdobó gépei hobbi és parcours ki
vitelben, összecsukható magasleseket 
hordozható, kocsitetős, valamint famá- 
szós kivitelben rendeljen az INTERMAS 
Kft-nél. Szárnyas, szőrmés, befogócsap
dák minden méretben. Telefon: 
06/66/321-151. fax: 06/66/441-029

Minden típusú terepjáró javítása 4 WD 
Center Telefon: 06/30/992-1684

Kapcsolatot keresek magyar vadászok
kal. csulkös vad vadászatára, esetleg 
bérleirészesedéssei. vadászterület átvé
tellel vagy letevés« bsta vásárlással. A vá
laszt németül kérem. Joachim Mólich. 
Fahrstr: 9. 56333 Wmnmgen. GERMANY 
Telefon: C049-2606-962360, Fax: 0049- 
2606-962361

Vadásztatok, vadtenyésztők figyelmébe! 
Tenyésztőtől rendelhető: -  fácántojás. na
pos. előnevelt és kész vadászfácán, cseh 
törzsből, valamint napos vadkacsa. Tele
fon: 06/96/209-128.06/3C/9397-962

Vállalom madarak, kisemlősok prepará
lását. nyakbőrös trófeák kitömését, 
csont, agyar, agancs trófoák szakszerű 
kifőzését. szerelését. Ocskó Zsolt prepa
rálom Ferencszállás. Petőfi u. 29. Telefon: 
06/62/279-977

t m  6  « • *



INTERJÚ DOBÓ ISTVÁNNAL, A PILISI PARKERDŐ RT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

/

Uj pilisi szalonkázó vándordíj
Mindig izgatott, hogyan élik meg nevük hatását 

a történelmi nevek v ise lő i... különösen, ha többen is 
vannak. A Balassagyarmatról elszármazott Dobó 
családnak, három „lstván”-ja is van. Úgy tűnik, 

hogy a Pilisi Parkerdő 49 éves vezérigazgatójának 
édesapja, a híd és vízépítő mérnök lett az „idősb” 

és a 24 éves fiú, a Soproni Erdészeti Egyetem erdész 
hallgatója kénytelen használni az „ifjabb” előnevet.

A ma már Visegrádhoz kötődő, azonos nevű 
„Dobó Istvánokénak ráadásul van egy másik közös 

tulajdonságuk: mindhárman vadásznak... 
mindhárman szenvedélyes szalonkázók.

V A D Á S Z L A P :  Előny vagy hátrány, 
ha valakit Dobó Istvánnak hívnak ? 
D O B Ó  IS T V Á N : -N e m  éreztem sem 
az előnyét, sem a hátrányát ... talán 
annyi előnye azért volt. hogy könnyeb
ben megjegyezték a nevem az emberek. 
Édesapám m is területen tevékenykedett 
... legfeljebb a vadászatnál, a fegyver
tartásnál okozott kis gondot nevünk 
azonossága.
V A D Á S Z L A P :  Hogyan lett Önből er
dész-vadász ?
D O BÓ  ISTVÁN : -  A  történet a nagy
apámnál kezdődik, aki Balassagyarma
ton a gimnáziumban volt tornatanár és 
mint v adász -  a jövedelmét magyar vizs
lák tenyésztésével, idomításával egészí
tette ki. A  II. világháboní előtt a kutyái
val versenyeken is igen eredményesen 
vett részt, ismerte őt az egész szakma. Az 
édesapám tőle tanulta a vadászatot és a 
háború után. ahogy egzisztenciája en
gedte a Cserhát dombjai között, a nézsai 
társaságnál kezdte újra a vad űzését. Én 
Balassagyarmaton születtem, de a Hár- 
mashatárliegy tövében nevelkedtem a 
két testvéremmel együtt. Az erdő. a zöld 
környezet és a nagyapai-apai örökség 
eredménye volt. hogy a gimnázium után 
a soproni egyetemre jelentkeztem. Elő
felvételivel kerültem az egyetemre. 11 
hónapig Kalocsán voltam katona. 1975- 
ben szereztem meg a diplomám és rög
tön a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság vi
segrádi erdészetéhez kerültem gyakor
noknak. Hat év alatt voltam műszaki ve
zető, erdőművelő, dolgoztam a fahaszná
latban. megismerkedtem a közjóléti fel
adatokkal. sőt két fél éves ..kiruccanás” 
keretében építésvezetője voltam a lepen- 
cei strand befejezésének és a visegrádi 
kiránduló központ építésének. 1982-ben 
neveztek ki a Parkerdészet vezetőjének, 
ami azt jelentette, hogy a gazdaság teljes 
területén hozzám tartoztak a közjóléti 
beruházási és fenntartási feladatok meg
oldása. a természetvédelem, valamint az 
idegenforgalom és a vendéglátás. Nem 
volt könnyű feladatom. Három év múlva 
a parkerdészetet megszüntették, én beke
rültem a központba a közjóléti csoport 
vezetőjeként. A z  1992-ben kiírt pályáza
ton nyertem el a gazdaság igazgatói szé
két. végigcsináltam a részvénytársasággá 
alakulást. így 1994 januárjától vagyok 
vezérigazgató. Ez a hivatali pályafutá
som ... a vadász „karrierem” ennél sok
kal egyszerűbb. 1971-ben tettem vadász
vizsgát és lettem egy bérkilövő társaság 
tagja. Még egyetemisták voltunk, amikor 
engem is felvettek a hatvani ifjú Nimród 
Vadásztársaságba, amit 1978-ban ott
hagytam és újra inkább terület nélküli 
lettem a Pilisi Parkerdő Bérkilövő Va
dásztársaságban. ahol elnöknek is meg
választottak. Jelenleg is ennek a társas
ágnak vagyok a tagja.

V A D Á S Z L A P :  M i a fontos Önnek a 
vadászatban, egyáltalán miért vadá
szik?
D O B Ó  IS T V Á N : -A z t  hiszem renge
teg minden fontos számomra a vadá
szatban, amit az igazi vadászoknak nem 
kell magyaráznom. És a hangsúly az 
..igazi" vagy ..igaz" vadászon van. 
ugyanis -  véleményem szerint -  nem 
minden puskás ember vadász, az igaz 
vadász címet a vadászati kulturáltság
gal. az etikus viselkedéssel ki kell érde
melni. Szerintem minden emberben 
benne van a zsákmányolás atavisztikus 
öröksége csak nincs minden embernek 
lehetősége rá. hogy ez az örökség a fel
színre törjön és vadásszon. Tisztában 
vagyok azzal, hogy mi vadászok va
gyunk kisebbségben, mert ennek a ki
sebbségnek az életében fordult elő 
olyan motiváció -  esetemben édes- 
apám-nagyapám példája -  amely az er
dészkedés és a vadászat irányába indí
tott el.
V A D Á S Z L A P :  Tudom, hogy a vadá
szaton belül a kedvencei közé tartozik 
a szalonkázás... ott van minden pilisi 
szalonkanyitányon, sőt vezérigazga
tóként is támogatja a pilisi szalonka- 
zókat.
D O B Ó  IST V Á N : - Igen. lassan harminc 
éve lesz. hogy szalonkázom. Szívesen 
hódolok ennek a szenvedélynek és a le
hetőségeim között támogatom is a sza
lonka klubokat. Amit ebben nagyon lé
nyegesnek tartok, hogy évről-évre erő
södnek a szalonka vadászatához tartozó 
rítusok és hagyományok, amit a szalon
kavadászok szellemisége, az átlagnál 
mindenképpen sokkal magasabb kultu
ráltsága jellemez. A  Pilis hegységbe -  a 
főváros közelsége miatt -  évente 100- 
20() szalonkázó jár ki rendszeresen, 
több klub. több kisebb-nagyobb baráti 
csoportosulás keretében saját maguk 
alakítják a szalonkázás rendjét, a sza
lonkavadászathoz tartozó igazán emberi 
szokásokat. Most például egy új ötlettel 
álltak elő. amelyre néni mondhattam 
..nem"-et. A  pilisi szalonkázók -  együtt
működve a Vadászati Kulturális Egye
sülettel és velünk -  egy nagyon rangos

vándordíját alapítottak, amelyet minden 
esztendőben egy szintén nagyon rangos
-  április vége felé Visegrádon megren
dezésre kerülő -  szalonka vacsorán 
vagy bálon kívánnak majd átadni az ar
ra érdemes vadásznak. A  vándordíját 
egy szentendrei szalonka-vadász -  Far
kas Ádám szobrászművész, a Képző- 
művészeti Főiskola tanszékvezető pro
fesszora -  készíti el és a díjat egy neves 
szalonkázókból álló kuratórium ítéli 
majd oda.
(A szerk. megjegyzése: ezentúl stílszerű
en. ezen az idényzáró szalonka vacso- 
rán adjuk majd át a YADAS7J.AP szer
kesztősége és a Törley Pezsgőgyár által 
kiírt Szalonka Dublé Díjakat és a ren
dezvényre meghívást nyernek a  pilisi 
szalonkázókon kívül az eddigi dublé-dí
jasok is. A vacsora különlegessége lesz, 
hogy a vendégek megkóstolhatják a 
mesterien elkészített szalonka sültet és 
választhatnak az étekhez kínált és aján
lott ..Vadászok borá"-ból.} 
V A D Á S Z L A P :  M ég a szalonkázásnál 
maradva, milyen gyakran jut ki, az 
esti vagy a hajnali húzást kedveli job
ban, állandó standja van vagy ide- 
oda közlekedik a standok között, m i
lyen eredményességgel büszkélked
het...?
D O B Ó  IST V Á N : -  Idényenként általá
ban 10-12 lövést szoktam tenni és 1-2

madarat veszek fel. Nincs állandó stan
dom. változtatom a helyeket, de zömé
ben maradok a pilismarón és a visegrádi 
erdészetek területén. Hetente minimum 
kétszer-háromszor az esti húzásokon 
várom a szalonkákat, hajnalban csak 
nagyon ritkán jutok ki. De ha már itt 
tartunk, érdekelne a vadászok vélemé
nye. Lassan húsz esztendeje van alkal
mam megfigyelni, hogy a pilisi hegyvi
déki szalonkázás más, mint a Cserháti 
vagy gödöllői dombok közötti madará
szás. Itt mintha sokkal inkább, össze
vissza csapongva és véletlenül sem 
egyenes vonalban repülnek még az 
egyes madarak i s ... ezért aztán a meg- 
lövésük sokkal sportosabb teljesítmény, 
felér akár két-három síkvidéki szalonka 
elejtésével is.
V A D Á S Z L A P :  Ez akár jó végszó is 
lehetne beszélgetésüknek, de ne áll
junk fel úgy az asztaltól, hogy ne esne 
szó a Pilisi Parkerdő Rt. gondjairól és 
eredménveiről is.
IX )B Ó  IST V Á N : -  Hatvantól Lábatla
nig. Visegrádtól Makádig -  középen a 
fővárossal -  65 ezer 400 hektáron gaz
dálkodunk. A  tíz hagyományos erdé
szetnél, a lepencei fafeldolgozóban és 
a Naturplan Zöldövezet Tervező Irodá
ban a korábbi háromezernél is több 
dolgozó helyett manapság 610-en dol
gozunk. A  cég árbevétele két és fél 
milliárd forint, amiből csak 800 millió 
forintot hoz a fahasználat, a többi be
vételt az intenzív, de eredményes vadá
szatból és elsősorban a fafeldolgozás
ból kell elérnünk. A  művelési ágaza
tunk ráfizetéses, a közjóléti tevékeny
ségünk szükségszerűen null szaldós. A  
helyzetünk a többi erdőgazdaság öko
lógiai helyzetéhez hasonlítva nagyon 
kedvezőtlen, erdeink nagy része gyen
ge-. jobb esetben közepes minőségű. 
A z  évente kitermelt 170 ezer köbméter 
fatömeg 70 százaléka csak tűzifaként 
értékesíthető, a rönkjeinket ezért 
igyekszünk minél magasabb minőségű 
fagyártmányként feldolgozni és értéke
síteni. Budapest közelsége, a városi la
kosok igényeinek kiszolgálása indo
kolja közjóléti, közszolgálati tevé
kenységeinket. A z  eddig elmondottak
ból következik, hogy nagyon fontos a 
részvénytársaság működésében min
den vállalkozás, ami pénzt hoz vagy 
hozhat a konyhánkra, ideértve az autó
pályák fásítását, kerítéseinek építését, 
a távvezetékek nyiladék-tisztításait ... 
és mindent, ami a tevékenységi és vál
lalkozási körünkbe belefér.

Amikor a Pilisi Parkerdő Rt. eredmé
nyeiről kérdeznek, azt szoktam monda
ni. hogy ..pozitív nulla", vagyis úgy 40- 
50 millió forint az adózás előtti és 10-20 
millió forint az üzemi eredményünk.

Csekő Sándor



BELVÍZHELYZET ÉS KÖRNYEZETI KATASZTRÓFA

CIÁNSZENNYEZÉS 
A DÉL-TISZAVÖLGYBEN

A  magyar kormány láthatóan egyfelől nem 
volt fölkészülve az ehhez hasonló termé
szeti katasztrófák diplomáciai kezelésére, 
másfelől napok kellettek hozzá, hogy egy
általán tudatosodjék a helyzet súlyossága. 
A  Szamos és a Tisza vízi-ökoszisztémájá- 
nak pusztulása mára már részben ismert, 
katasztrofális mértékű. Regenerálódására 
csak halvány reményt adnak az AT1VIZIG 
szakemberei, gyors mentómunkája révén 
lezárt hullámtéri holtágak megmentése, s 
az ezekből történő természetes visszatele
pülés. A  vadállomány kárairól kevés adat 
áll rendelkezésünkre a cianid mérgezéssel 
kapcsolatban. A  Csongrád megyei vadá
szati felügyelőség vadászati tilalmat ren
delt el a Tisza hullámterében, s a gátaktól 
számított egy kilométeres sávban. Több 
vadásztársaság vízivad őrjáratokat szerve
zett. így például: Tószeg térségében. Po- 
csai Raymund és Imre jelzése szerint a tó- 
késrécék közölt nem észleltek elhullást. 
Szegednél 2 mg/liter értéket mutatott feb-

Az emberi lakóhelyek, házak belvíz okozta 
elöntései mérhetetlen szenvedések okozói. 
Más a helyzet a vadállomány életével... va- 
dásztársaimmal beszélgetve, vannak akik 
féltik, s vannak többen, akik éppen a belvíz
től várják a populációk népesedését. Tény. 
hogy nem lehet ..sommásan". íróasztal mel
lől megítélni a mai és a várható helyzetet 
Csongrád megyében jelenleg 52 ezer hektárt 
borít víz (ebből 16 ezer hektár vetésterület). 
A  belvízzel egy esztendeje kényszerülünk 
folyamatosan küzdeni. 1999-ben kezdődött, 
s három elöntéses hullámban támadott a víz. 
Februárban kél nap alatt mintegy egy köbki- 
lométemyi eső hullott, s ezt még ha neltéz- 
ségek árán is. de elvezették a vízügyesek. 
Júliusban nagy helyi záporok öntözték me
gyénket. s monszunszerű esőkkel alkalman
ként. fél óra alatt száz milliméter csapadék 
is hullott. A  sokéves átlag kétszerese volt a 
csapadék. Megteltek a sömlyékök. régi ősi 
folyómedrek, kis kiszáradt nádasok és 
zsombékosok. A  szántó-vető kultúrákban 
„tavak" születtek hirtelenjében. Mindezek 
ellenére megyénk tavalyi fácán és mezei 
nyúl szaporulata kiemelkedően jó volt. ezt a 
vadászidény végén a napokban összesített 
eredmények is bizonyítják. A  Szegedi Tudo
mányegyetem Tanárképző Kaninak Biológi
ai tanszékén folyó vadbiológiai-ökológiai, 
izolátumokban folyó terepkutatások igazol
ták a nedves, belvizes élőhelyek pozitív ha
tásait a vadpopulációk állományának gyara
podására. A  vizes élőhelyek erőteljesen fej
lődő növénytársulásai, a mderális gyomnö
vények elszaporodása segítették a vadállo
mány sűrűségének és életerejének pozitív 
változását. A vizes élőhelyek bőséges vege
tációja kiváló mennyiségi és minőségi táplá
lékot nyújtói a vadállománynak, nem is em
lítve az erőteljes takarás nyújtotta védelmet. 
A  nedves, vizes élőhelyek megnövekedése, 
tehát -  a köztudattól eltérően -  nem csök
kentette a szaporulatot. A  fácánok megke
resték a száraz fészekrakó helyeket. Hazánk

már 12-én Kónya Károly (Alsó Tisza-vidé- 
ki Környezetvédelmi Felügyelőség) méré
sei alapján a ..tetőző" mérgezés. Végigha
józva a folyó déli szakaszán, egy őzhulla 
és egy rókatetem került elő a partokról, de 
esetükben nem bizonyított a cianid mérge
zés! A  3 dankasirály. 2 kárókatona és 2 tő
késréce elhullása már a ciánmérgezés kö
vetkezményét jelzi. A  nehézfémek által 
okozott, illetve bekövetkező hatásokról je
lenleg még semmi konkrétumot nem lehet 
tudni, ez valószínűleg lassan bejutva a Ti
szai hullámtér élelemláncába. a vadászha
tó állatfajokban is megjelenhet. A Tisza- 
menti vadásztársaktól mindenesetre' 
kérjük, hogy a területen járva minden, 
vélhetően a cianid, vagy nehézfém 
szennyeződéssel járó elhullást jelentse
nek a megyei vadászati felügyelőségnek.

Csak reméljük, hogy ez az ökológiai ka
tasztrófa alig-alig befolyásolja a Tisza- 
menti vadgazdálkodásunkat.

I)r. Csizmazia (íyorgy

és az egész Kárpát-medence legmélyebb 
pontján elterülő fehértói vadvízország, illet
ve a mai halastó félévszázados vadállomá
nyának populációdinamikai ismeretében 
(Beretzk -  Csizmazia) igazolt és tapasztalati 
tény. hogy a nedves, belvizes esztendők 
nemhogy a vadállomány csökkenését, ha
nem annak elszaporodását jelentették min
denkor. Természetesen a vízivad szempont
jából igen kedvezők a belvizes esztendők. 
Jó volt a költés, a tókésréce vadászati ered
mények összesítése rekord számokat mutat. 
Tapasztalatom szerint a vízivad vadászatá
nál csak ott jelentkezhetnek problémák -  
egyes vadásztársaságoknál -. ahol évtizedek 
óta „sivatag" volt. A  mostani nagy vízfolto
kon ..új tavakon" megpihenő vonulásban lé
vő védett vadlúdt'ajok elejtése jelenthet ese
tenként természetvédelmi törvényszegést. 
Érdekes volt megyénkben az a tapasztalat is, 
talán a belvíz miatt, hogy az erdei szalonkák 
viselkedése is változott. Az októberi (22-28) 
nagy átvonulások során tucatnyi példányuk 
került sérülten kézre Szeged belvárosában. 
Január 15-én. havas fagyban a szegedi Fe

hértó ölthalmi dombjainál, az akácerdóben. 
két hektáron. hat erdei szalonkát számyal- 
tattam föl a vizslámmal.

A  Dél-Alföldet (sokáig mondtuk és em
legettük. hogy a csatornák kiszárították), 
most egyetlen hatalmas vizes élőhellyé vál
toztatta a belvíz. Mintha a folyószabályozás 
előtti állapotok tértek volna vissza, kicsiben. 
Tapasztalataim szerint ez az állapot jelenleg

Páskai Sándor megyei vadászati főfelügye
lő tájékoztatása alapján Békés megyében 
tavaly február közepétől, április közepéig 
volt rendkívüli belvízi helyzet, ami a me
gye vadászterületeinek több. mint tíz szá
zalékát érintette, azaz 60000 hektárt. Az ezt 
követő hónapokban is (május, június, júli
us) jelentős belvízelöntések voltak. 15000 
hektáros nagyságrendben. Az év első felé
ben kialakult belvizes állapotok okoztak az 
apróvadállományban (mezei nyúl. fácán) 
jelentős veszteséget.
Az év második felében, jórészt november 
20-tól folyamatosan alakult ki a jelenlegi 
belvizes helyzet, amely kb. a megye va
dászterületeinek szintén tíz százalékát érin
ti. de a vadállomány létszámában nem oko
zott jelentős kiesést. Elsősorban a vad élő
helyét. táplálékfelvételét, mozgáskörzetét 
szűkítette le.

Az új évezred sem indult jobban a tava
lyinál, a decemberben kialakult jeges bel
vizes területek rontották a vadállomány

A korábbi években a könyörtelen aszály 
sújtotta a területünket, oly mértékben, hogy 
előfordult közel egy hónapos csapadék- 
mentes idő is. Külön súlyosbította a hely
zetet. hogy általában a reggeli harmatok is 
elmaradlak, a nappali hőmérséklet pedig 
30 fok körül mozgott. Vízhiány mialt a vad 
szaporulatának léte forgott kockán, előfor
dul a megye számtalan helyén olyan rész. 
ahol a víziclőhelvek sok kilométerre van- *
nak egymástól. Az elmúlt évtől a helyzet 
gyökeresen megváltozott. Azokon a helye
ken. ahol eddig az öntözógépeknek kelíett 
dolgozniuk, mert a szivattyúk üzemelnek.

jó élőhelyet, megfelelő szaporodási körül
ményeket biztosít vadállományunknak. Me
gyénk belvizes élőhelyeinek, izolátumainak 
vadbiológiai, ökológiai kutatásaival a továb
biakban is -  ha ehhez támogatást kapunk -  
behatóan foglalkozunk. A  tapasztalatokról 
majd az ópusztaszeri vadgazdálkodási kon
ferencián tudunk beszámolni, augusztusban.

Cs. (ív. ■

kondícióját, egészségi állapotát, amely el
sősorban az őzgidák megbetegedésében és 
elhullásában nyilvánultak meg.

A  hidrometeorológiai adatokból egyértel
műen prognosztizálható, hogy az előző évi
vel vetekedő belvizes állapot várhatóan idén 
júniusra kitolódik. A  tavaszi időszakban a 
bclvízclöntéscs területek nagyságrendjének 
növekedésére kell számítani. X  hullámterek 
és a belvíztározók hosszantartó elöntése úgy
szintén előre jelezhető. (5-6000 hektárról le
het szó). Fentiek alapján a mezei nyúl idei 
első-második szaporulatának jelentős kiesé
se már tényként kezelhető. További veszély- 
forrás a mezei nyúl szaporulatára nézve már 
ténvként számoltunk. A szárazon maradt te- 
rületekre felhúzódott állományban a foko- 
zott mezőgazdasági művelés is számottevő 
károkat okoz majd. Ezért a mezei nyúl vár
ható szaporulat kiesése meghaladhatja a 20- 
15000 darabot. Az őz esetében ez a szám 
legalább félezenre becsülhető.

Lovász Sándor

A megye egész területére vonatkoztatva, 
olyan helyen jelentek meg az összefüggő 
és nagy kiterjedésű belvízfoltok, ahol ko
rábban nem fordult elő. Ezek a területek a 
hóolvadás után rajzolódtak ki. A  megye 
egyes részein szokatlanul nagy mennyisé
gű hó hullott és a havas napok száma sok
szorosa volt a megszokottnak. A  fenti té
nyezők megviselték az állományt. Őznél 
főleg a gyengébb egyedeknél jelentkezett a 
felfázást követő elhullás. A  fogoly állo
mány ha nem jutott megfelelő táplálékhoz, 
szintén vészhelyzetbe került. A  nyulak -  
ahol nem etették megfelelően -  az utak 
mentén kerestek táplálékot és sok esetben a 
közlekedés áldozatai lettek. A  megfelelő 
etetésnek köszönhetően a fácánállományt 
érte talán a legkevesebb veszteség. A  vad
gazdák elmondása szerint régen volt szük
séges ilyen tömegű takarmány kijuttatása. 
Szűkült az élettér és területegységenként 
nőtt az állomány-sűrűség. Sokhelyütt éppen 
a vad kedvelt búvóhelyét foglalta el a víz. 
mégis a felnőtt állomány tűrhetően alkal
mazkodott a megváltozott körülmények
hez. Szárnyas vad esetében a későbbiek so
rán a foltok mellett keletkezhetnek majd 
ncvelhetetlen. de a költésre alkalmas csen- 
dercsek. Nyúl és őz esetében a vízmentes 
területnagyság alkalmas az állomány eltar
tására. Vízivad esetében a megye olyan te
rületein is megjelentek a récék, ahol eddig 
az életfeltételei hiányoztak.

Balajti János

Szalonka Dublé Díj
A Magyar VADÁSZLAP -  együttműködve a Törley Pezsgőgyárral -  
immár nyolcadszor -  írja ki a Szalonka Dublé Dijat.

A dijat -  egy láda palackban érlelt Törley pezsgőt -  az a szalon
kavadász kaphatja meg. aki hiteles tanúkkal tudja igazolni, hogy a 
tavaszi húzáson dublét lőtt és azokat fel is vette. Több dublé iga
zolt elejtése esetén is csak egy díjat adunk ki, továbbá csak azo
kat a jelentkezéseket tudjuk elfogadni, ahol a vadászfegyver két
csövű. s nem félautomata.

A jelentkezéseket az igazolásokkal és legalább féloldalas ismer
tetővel (helyszín, időpont, időjárás, stb. leírásával) kizárólag április 
15-éig a szerkesztőség levelezési címére: Magyar VADASZLAP 
1245 Budapest R.1209. faxon a 06-1-331 -4368-as számra vagy 
E-mail címünkre vke.vadaszlap@mail.matav.hu kérjük beküldeni.

CSONGRÁD MEGYE

BÉKÉS MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE

mailto:vke.vadaszlap@mail.matav.hu


ERDEI SZALONKA
(SC O LO P A X  R U ST IC O LA )

Az 1979-ben kiadott Védett állataink című. nem túl szerencsés kivite
lű sor. szőrmés-prémes kistestü állatokat sorakoztat fel. A hat érték
ből álló bélyegsorozat értékein vidra, vadmacska, nyuszt, borz, 
molnár görény, nyest látható szükebb környezetében. Az elkövet
kező években a magyar bélycgkiadás dicséretes módon jelentős fi
gyelmet fordított védett vadjaink-madaraink ismertetésére.

A szalonkafélék közül nálunk a 
legnépszerűbb a tavasszal délről 
északra, majd ősszel visszafelé 
vonuló erdei szalonka (Scolopax 
rusticóla). A szalonkafélék csa
ládjába (Scolopacidae) tartozik. 
Életmódja, hajnali és esti húzásá
nak megfigyelése, különleges 
hangulata adja sajátos értékét, 
mert a néhány elejtett példány 
igazán nem jelent „nagy” va
dászzsákmányt. A családba tar
toznak a sárszalonkák különböző 
fajai is. de ma már nálunk nem 
vadászhatók. Az erdei szalonkát 
Európában, vonulási helyein -  
amelyeket évenként rendszere
sen fölkeres -  mindenütt nagyra 
becsülik, így a franciák az „erdők 
királynőjének" nevezik kecsessé
ge és gasztronómiai ínyencsége 
miatt. Sajnos, telelőhelyein -  a 
Földközi-tenger északi és déli 
partvidékén -  a hálózók ezrével 
pusztítják, hiszen történelmi idők 
óta jól fizetett árucikk.

Eurázsiái elterjedésű madár, a 
déli telelőhelyeiről tavasszal vonul 
föl fészkelőhelyeire. Észak-Euró- 
pában a 60. szélességi körig, de 
a kimondottan hideg északi vidé
kekig nem jut el. Színe igazi rej
tőszín, életmódja a talajhoz köti. 
Felül rozsdabarna, szürkés-sár- 
gás-feketés foltokkal, alsó teste 
ennél világosabb, így az avarban 
szinte láthatatlanná válik az 
aranyló barnasága. Szárnyai leke
rekítettek. 6-8 centiméteres eve
zőtől lakkal. hosszú csőre szürkés
barna. a vége sötét. Szárnyainak 
fesztávolsága 60-66. testének 
hossza 33-38 centiméter. Súlya 
250-450 gramm. A tojó testesebb 
a hímnél. Szeme sötétbarna, lábai 
szürkések. Életkora 10-12 év. 
Nagysága erős férfiőkőlnyi, így a 
legnagyobb termetű a szalonkafé
lék között.

A tavasszal a költőhelyeik felé 
vonuló erdei szalonkák a Kárpát
medencébe, az Adria felől, míg a 
Duna-Tisza-köze irányába, s a Ti
szától keletre, Csongrád és Bihar
ba. valamint a szomszédos Parti- 
umba (Temesvár-Arad. Nagyvá- 
rad-Szatmár irányába) a Balkánról 
vonulnak és folytatják útjukat, 
gyakran a Kárpátok szorosain át. 
Erdeinkben hosszabb-rövidebb 
ideig megpihennek, a nedves ta
lajú. helyenként vízzel borított ré
szeket keresik fel, ahol hosszú 
csőreikkel a talajból, vagy az avar 
alól huzigálják ki fő táplálékukat, a 
földigilisztákat, rovarlárvákat, pu
hatestűeket. A talajon látható szá
mos apró lyukacska elárulja, hogy 
ott a szalonka hosszú csőrével ku

tatott táplálék után. Emiatt Erdély
ben. románul „szitár"-nak nevezik, 
amely a magyar szita szóból ered. 
s ez a népi megfigyelés az átlyug- 
gatott talajt veszi alapul. Tavaszi 
vonulásuk túlnyomórészt március 
15-április 20-a közé tehető, termé
szetesen ez az időjárástól, a lég
áramlatoktól függ. Nálunk a lom
bos. vagy elegyes erdeinkben 
hosszabb-rövidebb időt tölt. 
Többnyire estefelé és éjjel táplál
kozik, napközben a talajon pihen. 
Kellemes a vadászfülnek a tava
szi korrogás és pisszegés, ame
lyet a húzó kakasok adnak. Csak 
a kakas korrog, a tojó messze- 
hangzóan pisszeg. Jellemző vál
tozatos repülése: a meleg, sze
merkélő esőben lassú, szinte lep- 
keszerűen lebegő szárnyalás. 
Hűvös, szeles időben cikázva, 
villámgyorsan, suhogva repül.

Kedvenc húzóhelyeihez ra
gaszkodik. azokat az évek folya
mán mindig felkeresi, amelyeket a 
szalonkára vadászók is jól ismer
nek. Az őszi vonuláskor, amikor 
délre húznak, nem az erdőkben, 
hanem a síkvidékek apró ligetei
ben. crdőfoltokban, folyóberkek
ben. kukoricásokban kell keres
nünk reggel és az alkony közeled
tével. Ilyenkor húzása hangtalan, 
alig 15-20 percig tartó. A tavaszi

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

kotlás ideje 18-22 nap, a fiókák 
egyszerre kelnek ki és ugyancsak 
egyszerre hagyják el fészküket. A 
keléstől számított 3-4 hét múlva 
már repülnek. Északi költőhelyein 
az erdei szalonka évente kétszer 
fészkel. Az első őszi hideg szelek, 
hideg frontátvonulások a költöte- 
rület elhagyására kényszerítik, s 
elindulnak a szokásos déli. telelő 
helyeikre.

Az erdei szalonka anyagcseré
je rendkívül gyors. Az erdő- és 
mezőgazdaságra nézve nem ká
ros. sőt a rovarlárvák és bábok, 
rovarok fogyasztásával némi 
hasznot is hajt. A talajon ügyesen 
mozog, rejtő színe miatt nehezen 
vehető észre. Kedvelt erdőrészei
re évenként visszajár, csupán ha 
tarvágásra kerül az erdőrész, ak
kor keres más, közeli, de az előb
bihez hasonló területrészt.

Tavaszi, esti és hajnali húzáson 
vadászható, az alkalmankénti el
ejthető mennyiség két darabra 
szorítkozik, amelyek túlnyomó- 
részt kakasok. Legjobb húzások a 
borús, enyhe, szemerkélő esős 
időben várhatók. Régi -  ma már 
tiltott -  vadászati módja a bokrá- 
szás és „klopfolás" volt. jól kereső 
vizslával.

Húzáson úgy kell helyünket ki
választani. hogy az erdő lomboza
ta. a domboldal a hátunk mögött 
legyen, és lövésünket a világos 
égbolt irányába tudjuk leadni.

Trófeának tekintik és becsülik 
az erdei szalonka ecsettollát és a 
faroktollak közötti zsirzón találha
tó. kalapba illő pamacstollakat. Az 
erdei szalonka állománya az utób
bi két évtizedben, vonuló és költő
helyein nem csökkent, sőt a fő
ként Nyugat-Európában végzett 
kutatások szerint inkább növekvő
ben van.

Kászoni Zoltán

*

/*

nászrepülése sajátos, húzása az 
a vadászöröm, amely este néha 
fél óráig, hajnalban rővidebb ide
ig tart.

Fészkelöhelyén az erdőszéle
ket. a tisztásokat keresi fel. ahol 
bőséges aljnövényzetet talál. Szá
raz növényi részekkel kibélelt 
fészkét bokrok alá. fa tövében rejti 
el, a talaj mélyedésében. A pár
zás után a tojó rendszerint négy 
tojást rak le, s csakis maga kotlik. 
Tojásai viszonylag nagyok. 45x33 
milliméter méretűek, súlyuk kb. 26 
gramm, fehéres-krémszínűek, 
barna pettyekkel és foltokkal. A



SZALONKAVARÁZS
írásom címét a régi, nyolcvanas években 
ronggyá olvasott vadászlap, márciusában 
megjelent rovatából elevenítem föl.

Akit a szalonkavadászat, a „varázs” egy
szer szíven üt, az valóban ráérez a valóra és 
többé nem tud szabadulni a márciusi erdő 
fanyar, a felázott avar keserédes illatától. 
Örökre beleivódik a langyos szelek balzsa
mos simogatása. Szó szerint rabjává válik, 
sőt nyugodtan 
mondhatjuk, bo
londja lesz a sza
lo n k a v a d á s z a t
nak. Mint minden 
misztikumot, ezt Is 
nehéz közérthe
tően leírni. Nehéz 
megfejteni a titkot, 
mi az az erő, 
amely egy-egy lel
kes szalonkava
dász csapatot, az 
évről évre vissza
térő márciusi alko
nyon az erdőre 
csábít. Mert hi
szen, ott vagyunk 
mindannyian, lel
kes szalonkázók 
estéről estére.
Hallgatjuk a fel
ázott kocsiúton ki
buggyanó hóié 
lassú csobogását.
Csodálatos dolog 
a langyos márciu
si hajnalon, amint 
megszólal az első húros rigó, egy társa felel 
neki, majd még egy, aztán perceken belül káp
rázatos füttykoncertben lesz részünk. Hajnal
ban a rigók köszöntik elsőként a napot, este 
ők búcsúztatják utolsónak. A szalonkavadász
nak az esti rigófüttyel még nincs vége a nap
nak, Igazából ekkor várható a nap csúcspont
ja. A régi mondás szerint, ha a húros rigó fel
reppen a fa csúcsára, hogy eldalolja utolsó 
szerelmes dalát, ekkor várható kedves mada
runk. Az esti füttykoncert után, a hirtelen beállt 
csendben már messziről hallható a húzó sza
lonka jellegzetes korrogó hangja. A semmi
lyen más tavaszi madárdallal össze nem té
veszthető pisszegés, korrogás megdobogtat
ja a standján álló vadász szívét. Ilyenkor már 
fényesen világít a szalonkacsillag is. Fejét 
jobbra, balra forgatva próbálja a vadász be
azonosítani a hang irányát. Mire érzékelné, 
hogy az honnan jön, hirtelen egy nagynak lát
szó bagolyröptű madár csap fel mellette, úgy, 
hogy annak sziulettje már csak a nyugati ég
bolton látható. Az elkapkodott sörétlövés bele
hasít a sűrűsödő alkonyba. A fegyvercsőből 
kicsapódó torkolattűz elvakítja a vadászt. A 
gyenge fénynél csak annyit látni, hogy a sza
lonka -  mert, hogy az volt a nagy bagolyröptű
-  az első lövés után felcsap a levegőbe, majd 
hirtelen levág a bokrok védelmet nyújtó homá
lyába. A vadász szája mosolyra húzódik, 
amint újra tölti fegyverét. Tudja, elhibázta a

madarat, mert a lövés utáni „csapongás” jel
legzetes viselkedése az elhibázott szalonká
nak. Az újra töltött fegyver újabb reményeket 
kelt, de a sűrűsödő homályban egyre fogy a 
remény, mert a bokrok aljára közben behúzó
dik a párás ködös éjszaka. Hát ennyi lenne a 
szalonkavadászat? Ez hát az a nagy miszti
kum, ami körülveszi? Ez a szalonkavarázs, 
amiről a kívülállóknak annyit tudunk mesélni?

Órákig, napokig 
mesélünk egy- 
egy esetről és 
közben kiderül, 
hogy az egész 
nem tart tovább 
néhány percnél. 
Igen, ez a szalon
kavadászat. A 
l e g t a l á l ó b b a n  
nagy vadászírónk, 
Széchenyi Zsig- 
mond fogalmazta 
meg a szalonka
vadászat lénye
gét. Kérdezgették 
is sokan, mit sze
ret a híres Afrlka- 
vadász azon a 
csöppnyi madá
ron? Miért jár 
olyan sűrűn és fá
radhatatlanul sza- 
lonkáznl? Hogyan 
tudná megfogal
mazni a szalon
kavadászat lé
nyegét?

Széchenyi válasza rövid és lényegre törő 
volt: A szalonkavadászat negyedóra áhítat az 
erdőn. Igen, többet lehet fecsegni, de mit je
lent ez a szalonkavadászat a mai kor emberé
nek, az ezredforduló végén? Nem biztos, 
hogy feltétlenül a zsákmányt, vagy a gasztro
nómiai élvezetet. Sokkal Inkább jelenti az 
eggyé válást a természettel, a hangokkal, a 
szagokkal, Illatokkal, színekkel és a gyönyörű, 
bársonyos napnyugtával. Márciusban nem le
het színekről beszélni, mert csak egy szín van 
az erdőn, az a meleg, aranybarna, ami az 
egész szalonkavadászatot jellemzi. A meg- 
töppedt, olvadó hó, itt-ott szántások barnáll- 
nak. Az erdő mellett húzódó sáros kocsiút 
sávja a kanyargó Nap fényében egybeolvad a 
tölgy fiatalos barna színével. Nemcsak a ta
vasz színe, Illata, hanem ezek összessége al
kotja a szalonkavarázst.

És valóban ezalatt a negyed óra alatt meg- 
békülünk a világgal. Elfelejtjük a napi gon dó
kat, problémákat. Eggyé leszünk az avar alól 
kibújó hóvirággal, az olvadó hólétől megduz
zadt patakkal, az esti rigófüttyel, és a fák duz
zadó rügyeivel. Eggyé leszünk, mert mozdu
latlanul állunk a kis erdei tisztáson, ahol mind
ez körülvesz minket, és közben észre sem 
vesszük, hogy a márciusi alkony beborít min
ket párás leheletével. Ez a körítés, a hangulat 
ettől válik egységes egésszé.

-agyak i -

Szakdolgozat 
a szalonkákról

Az elmúlt évek során bekövetkezett vál
tozások a vadászatban, vadgazdálko
dásban sokak számára a vadászati lehe
tőségek beszűkülését eredményezte.

Az erdei szalonka vadászata a vadá
szok szűk csoportjának, a szalonkák 
„szerelmeseinek" szerelmese volt. Ez a 
tábor -  a legújabb statisztikák, eredmé
nyek tükrében -  bővülni Játszik. Or
szágszerte alakulnak a „Szalonka Klu
bok, szalonkázók Baráti Körei” , ez egy
ben a vadászok belső önszerveződé
sét, a közös érdeklődés megtalálását, 
Igényességét, a vadászati kultúra fejlő
dését jelentik.

Ezekkel a gondolatokkal kezdi Hibbey 
Zsombor „Az erdei szalonka (Scolopax 
rusticola) vizsgálata a Pilis hegységben” 
című vadgazda-mérnöki szakdolgozatát.

Az erdész szakmában, na és a va
dászkörökben sem ismeretlen a Hibbey 
név. Három generáció járja a hegyeket 
tavasz beköszöntével reggel és este a 
húzási Időszakban. Igaz, a nagyapa -  
Hibbey Albert -  már keveset jár ki, de 
apa és fia az elmaradhatatlan magyar 
vizsláikkal állandó résztvevői a húzások
nak. Soha nem a zsákmány mennyisége 
vonzotta őket ki az erdőbe, inkább a 
szalonkavadászat hangulata, élménye 
és érzése.

A szakdolgozat írására -  vallja a szer
ző -  nemcsak a szalonkával kapcsolatos 
új ismeretek, a felfedezés, a megismerés 
vágya vezetett, de a vele való foglalko
zás ürügye is. így a vadászatából, a ta
vaszi erdő hangulatából nagy kalappal 
meríthetett.

Bischof Ferenc

a termeszei szolgálatában
6500 Baja. Szent Imre tér 2.
Telefon: 36/79/321-049, 326-387, 324-144 
Fax: 36/79/324-181 
E-mail: gemenc(o mail.matav.hu

Európa legnagyobb fácánosa

LENES
Garantált minőségben, kedvező árakon

-  fácán-tenyésztojást
-  fácáncsibét
-  vadászfácánt

kínál megvételre.

GEMENC RT.



MADARAT TOLLÁRÓL
A  szalonkák tollruhája. mint a többi ma

dáré is. keratinból, könnyű és rugalmas 
fehérjéből épül fel. A  madarak tollruhájá- 
nak kifejlődése és későbbi időszakos cse

réje sok energiát és fehérjét igényel. 

Amint ismert, a madár testhőmérsékleté
nek megtartásában és helyváltoztatásá
ban a tollazatnak nagy szerepe van. Ez 
különösen fontos a vándormadarak eseté

ben. melyek közé a szalonkák is tartoz

nak. A szalonkák az ősszel beálló táplá
lékhiány elöl nagy távolságokra kényte
lenek elrepülni. A  fiatalkori tollak szín

ben és minőségben is eltérnek a kifejlett 

vagy öregebb madarak tollától. gyorsab
ban kopnak és fakulnak. Ez az eltérés a 
szárnyakon különösen ősszel és télen jól 

megfigyelhető.

Ez a különbség ad lehetőséget a mada
rak életkorának meghatározására. Termé
szetesen a kor megállapításához szüksé
ges a tollak cseréjének és kopásának ala

pos ismerete. A  madár szárnyain egysze

rűen lehet követni a vedlés folyamatát.
A  vedlés folyamatához ismerni kell a 

számytollak elhelyezkedését és neveit. 

(Ü sd  a mellékelt ábrát.). A  szárnynak a 

testtől legtávolabbi részén -  ez felel meg 
az ember tenyerének és ujjainak -  he
lyezkednek el az elsőrendű vagy kézeve

zők. a lest felé haladva ezeket követik a 
karevezők, majd legvégül következnek a 

vállevezők. A  madarak vedléskor ezeket 
a tollcsoportokat külön-külön cserélik!

Ennek ismerete segít a szalonkák korá
nak meghatározásában. Az erős evezótol- 
lak csévéi közötti résből törnek elő a 
nagy fedőtollak, a kézfedók kifelé a 
szárny hegye irányába, míg a karfedők a 

test felé irányulnak. A  fiókszámy a madár 
elkorcsosult ujjain fejlődött ki.

A  fedőtollak között még megkülön
böztetjük a kézfedő tollakat (az ábrán E 
betűvel jelölve), a csuklófedőt (D), a kö- 

zépfedóket (B) és a kisfedőket (A), ame
lyek a szárny repülési irányába eső bőrét 
burkolják. A z  elnevezések könnyebb át
tekintésére egy szárnyon szemléltetjük a 
tollakat.

vállevezők
/V

karevez*

A kisfedök 
B középfedők 
C karledők 
D csuklófedők 
E kózfedők

A  madár kifejlett tollazata rendszeres 

gondozást igényel, erre szolgál a faroktö- 
ben lévő zsírmirigy, ami segítségével a 
toll kiszáradls elleni védelmét és vízhat- 

lanságát napi kenéssel tudja biztosítani a 

madár. A  tollazat a madár élete során ko
pik. törik, sérül, ha nem volna vedlés. a 
madár elveszítené repülőképességét. A 
tollváltási folyamatot nevezzük vedlés- 

nek. A z  új toll a tolltüszőben indul fejlő

désnek. és maga előtt tolja a cserélendő 
öreg tollat, ami a felszínre érve kihullik a 
bőrből.

A  szalonkák esetében a korai költés

ből származó egyedeknél az első toll
azat május-június során alakul ki. Ezt 
követi az október-novemberi második, 

avagy téli tollazat. A  késői költésből 

származó szalonkák az idő- és a táplá
lékhiány miatt nem tudnak két teljes 
tollazatot kifejleszteni, ezért jól megkü

lönböztethetők a korai költéstől. A  tél 
végén, március-áprilisban mind a két 

költésből származó szalonkák részleges 
vedléssel új ruhát öltenek. Az egyéves
nél öregebb madarak is vedlcnek ebben 

az időszakban. Az ivarérett öreg mada

rak őszi vedlésének ideje augusztus
szeptember.

A  szalonkák vedlését az őszi-téli idő

szakban a nyugat* és dél-európai kutatók 
jól megismerték, hiszen ott a szalonkák 

ebben az időszakban vadászhatok. Ezzel 
szemben a tavaszi vedlésról sokkal keve

sebb számymintával rendelkeznek. Ezt a 
hiányt tudjuk mi. magyar vadászok pó
tolni. hiszen a vadászidény erre nekünk 

lehetőséget nyújt.
A z  étkezésre szánt madarak szár

nyát általában a tisztításkor eldobják. 
Ezeket kellene a munka kezdetén meg

felelően levágni, megszárítani és meg
őrizni. A  vizsgálatra szánt szalonka- 

szárnyat a könyökizületnél kell a fel- 
karcsonttól elválasztani (egy szárny a 
vizsgálathoz elegendő, mert a vedlés 
szimmetrikus) majd 130, 160 fokot be

záró szögben, vagyis 25-28 centimé
terre szét kell húzni. A  széthúzott 
szárnyat egy deszkára két vékony 35- 

40 mm-es szöggel fel kell rögzíteni és 
a száradás idejére hűvös, szellős helyre 

helyezni. A  megszáradt szárnyakat egy 
A4-es, levélpapír méretű (210mmx 
297mm) borítékba kell helyezni, a bo

rítékra ráírni az elejtés helyét és dátu

mát. valamint az elejtő nevét, címét. 
Kérjük a száraz szárnyakat a borítékba 
helyezve postán a Vadászati Kulturális 

Egyesületnek megküldeni. A z  össze

gyűjtött szárnyakból a szakemberek 
megállapítják a vedlés jellegzetessége
it. amivel az olvasókat majd megis
mertetjük.

Segítségüket előre is köszönjük!
Fluck Dénes 

1245 Budapest. Pf. 1209

Gyűrűzött szalonkák Magyarországon
Az elmúlt negyven évben ritkán jutott ma

gyar szalonkavadásznak olyan szerencse, 

mint 1999 márciusában Kalauz Csabá
nak. aki Szakcs halárában egy gyűrűzött 
szalonkát ejtett el. M U SEU M  PARIS 

G X 14709 felirat volt olvasható a gyűrűn. 

A  madarat a Pireneusok észak-keleti lej
tőin gyűrűzték meg 1996-ban az őszi-téli 
szezonban. A  szalonka jó erőben kél és fél

évig. pontosabban 852 napig repült a gyű
rűvel a csüdjén Európa erdeiben.

Franciaországban az 1983 és 1998 
közötti években tizenhétezer szalonkát 
gyűrűztek meg és ebből visszafoglak 

3800 darabot. A  visszafogott szalonkák 

kis részét a gyűrűzés helyén, a döntő 
többségét a gyűrűzési hely 15 kilométe
res környezetében fogták vissza (vagy

ejtették el). A  külföldi visszafogások vi
szonylag igen ritkák, az elmúlt idényben 

Oroszországból. Litvániából és Spanyol- 
országból jeleztek vissza befogott mada
rakat. hazánkon kívül. Magyarországon 

az utóbbi évtizedekben erdei szalonkát 

nem gyűrűztek, csak sárszalonkákat, 
amit Olaszországban és Franciaország 

különböző vidékein fogtak vissza. Ez

Sorszám Gyúrűzés napja és hely (ország) Befogás (elejtés) napja és helye (ország) Gyűrűzve volt 
(napig)

távolság
(km)

1 '96. nov. 7. Pireneusok (F) '99. március 10 Szakcs (H) 852 1300
2 '94. február 9. Cannucceto (1) '98. március 31. Nagyatád (H) 1511 639

3 '96. december 3. Auba ne (F) '97. április 1. Koma(H) 119 1118
4 97 február 25. Cannucceto (1) '97. március 20. Kovácssénása (H) 23 674

5 '93. november 26. Contumaci (1) '94. március 14. Viseg'ád (H) 108 846
6 '91. november 26. Bretagne (F) '94. március 20. VMeskozma (H) 845 1578
7 '94. február 11. Cotovetta (l) '94. március 21. Egerbakta (H) 38 924

8 '92. november 17. Normandia (F) '93 március 27. Viseg'ád (H) 130 1940
9 '92. január 10. Francia Alpok (F) '92. március 24. Nagybörzsöny 74 1076

10 '88. november 28. Bretagne (F) '89. március 30. Pílisszentkereszt (H) 122 1687
11 '65. május 17. Zagyvaróna (H) '65. december 5. Sard nia (l) 202 1333
12 '65. má:us 17. Zagyvaróna (H) '65. november 5 Va le dél Angfibia (1) 182 1384
13 '58. június 15. Diósjenő (H) '62. április 18. V.'apnica (PL) 294 735
14 '58. má;us 20. Dtósienó(H) '59. .anuár 2. -  Mahon (Észto.) 227 1476

egyértelműen azt mulatja, hogy az Alpok 
vonulatát követve is vándorolnak a sza
lonkák Közép-Európa és az Atlanti óce
án között.

A  Madártani Intézet kimutatásai sze
rint a második világháború óta viszonylag 
kevés gyűrűzött szalonkát találtak ha
zánkban. A  táblázat adatai azt mutatják, 
hogy az elmúlt évtized nagy gyűrűzési 
eredményeinek hatására előfordulnak ha
zai befogások.

A  mellékelt táblázatból láthatjuk az 
1959 óta hazánkban befogott szalonkák 
gyűrűzési és befogási adatait, az utolsó 

oszlopban a befogási és gyűrűzési he
lyek között -  légvonalban -  mért távol
ságot adtuk meg kilométerben, termé

szetesen ez nem azonos a madár által 
megtett távolsággal, hiszen az a táblá
zatban feltüntetett távolságnál sokkal 
nagyobb.

Ez év októberében terveink szerint 
nemzetközi összefogással hazánkban is 
elkezdődik a szalonkák gyűrűzése. kérjük 

a helyszínekre a vadászok javaslatait.
- F lu c k -



SZALONKAVADÁSZAT 1999
Lapunk múlt év márciusi számában má
sodszor adtunk közre egy kérdőívet, 
aminek kitöltését kértük a szalonkára 
vadászó olvasóinktól. Ebben a vadá

szok szalonkákra vonatkozó megfigye
léseit kértük írásban megküldeni a szer
kesztőségünknek. A z  előző évinél több 

kérdőív érkezett be az ország különböző 
tájairól, ezek jellemzőbb adatait adjuk 
most közre, megköszönve a beküldő 
szalonkavadászok munkáját és kérve to
vábbi együttműködésüket. Először for
dult elő. hogy egy vadásztársaság, a Bé
késcsabai Alföld Vt. vagy a soproni 
Szárhalmi Szalonkavadász Klub tagjai 

az eredményeiket közösen küldték meg.

A  tavalyi tavasz márciusban enyhe 
meleggel köszöntött be. ennek köszön
hető. hogy a szalonkák március első fe
lében már a múlt évihez képest nagyobb 
számban kerüllek kézre Magyarorszá

gon. A  tavaszi vonulás első szalonkáit 
március első hetében látták csak, meg

késve. mert a korábbi hideg idő miatt a 
föld sokáig fagyott volt, ezért késett a 
vonulás dandárja.

A  vadászidény megnyitó napján sza
lonkát csak kevesen láttak. Az első jó 
húzás március 10-én volt. amikor 9 ma
darat láttak és esett is egy! Ettől kezdve 

március 31-ig két napot. 19-ét és 26-át 
kivéve jó húzások voltak, a csúcs már

cius 27. volt. amikor a Pilisben 35 sza
lonkát láttak. Április első napjaiban le
csökkent a látott szalonkák száma tíz

alá. az utolsó megfigyelés április 7. 
volt. A z  alábbi táblázatban láthatók az 
elmúlt két szezon eredményei.

Megfigyelt
időszak

Látott szalonka 
db

1998 1999

Felvett szalonka 
db

1998 1999

Teríték nagysága
%

1998 1999

Március 1-5. 56 109 6 23 10 21

Március 16-31. 131 251 16 50 12 20

Április 1-10. 20 55 5 15 25 27

Összesen: 207 415 27 88 13 21

Kérem a szalonkavadászokat, hogy 2000-ben is folytassák megfigyeléseiket, hogy 
minél jobban megismerjük az erdők királynőinek vonulását Magyarországon. (Mel
léklet: kérdőív.) F. I).

A dúvadgyérítés kulcskérdés
M agyarországon az ap róvadá llom ány m ár évekkel eze lő tt 
e lju to tt abba az á llapo tba , am iko r tö b b  káros hatás éri, m in t 
am it szaporodásáva l e lle nsú lyozn i képes. Ennek tö rvény- 
szerű következm énye, hogy létszám a egyre  kevesebb lesz. 
A csökkenés ütem e ped ig  egyre  nagyobb léptékű , h iszen a 

kevesebbet évrő l évre egyre  tö b b  negatív hatás éri.

A  folyamat nem most kezdődött:

• az iparszerű növénytermesztéssel 
együttjáró élőhelyrombolással (a táb- 
lásítás. tömbösítés. nieliorálás),

• a ..kultúrsivatagokból" az évelő pillan

gósokba. gabonákba koncentrálódott 
állatok tömeges elpusztításával (ka

száló gépek, tarlóégetés).
• a búvó- és fészkelőhely hiány káros 

következményeivel (az apróvad na
gyobb kitettségével a ragadozókkal 
szemben)

• az intenzív növényvédelem nemkívá
natos hatásaival (rovar- és gyommen

tes kultúrák, esetenként közvetlen 
vadpusztítást okozó készítmények al
kalmazása)

• az egyszerre nagy területeket érintő, 
az apróvad közvetlen környezetét 
órák. napok alatt gyökeresen átalakító 

növénytermesztés, növényvédelmi 
munkafolyamatok káros hatásaival,

• a vaddisznók elterjedésével.
• az általános, nem szelektív dúvadmér- 

gezés betiltásával, az intenzív ragadozó

madár-védelemmel.
Csak néhány ok. ami nagyon súlyos 

károkat okozott az apróvadállomány

ban. és alapvetően felborította, megvál
toztatta a vadpopulációk összetételét, 
egymáshoz viszonyított arányát.

Bíztunk a rendszerváltást követő me

zőgazdasági környezet kedvező válto
zásainak jótékony hatásában. Elmaradt, 
sőt az elmúlt években az utóbbi 3-4 év

tized legdrasztikusabb vadlétszám csök
kenésének vagyunk tanúi.

A z  elmondottakon kívül ebben nem 
kis szerepe lehet a vadásztársaságok 
átalakulásával is összefüggő kevésbé 
intenzív vadgazdálkodási tevékenység

nek. a ..liberalizált" légpuskatartásnak, 
vadorzásnak, a kedvezőtlen, csapadékos 

időjárásnak, a dúvadgyérítés -  tisztelet 
a kivételnek -  elhanyagolásának. Hab a

tortán, a rókaveszettség elleni sikeres 

immunizálás, a nagyobb rókapopuláció.
A  drasztikus apróvadlétszám-csökke

nés folyamatát meg kell állítani. Ennek 
egyik legfontosabb eleme a hatékony 

dúvadgyérítés. Dúvadgyérítés hagyo
mányos eszközökkel, és ahol megen

gedhető. más módszerekkel.
Ismert, hogy nemzetközi egyezmé

nyek és a magyar természetvédelmi, va

dászati törvény értelmében is tilos min
den olyan módszert használni, amely vá
logatás nélkül pusztíthatja a vadon élő 

állatokat. Megengedhetők viszont azok 
az eljárások, amelyek csak a célzott, a 

vadpopulációkban nem kívánatos, túl
szaporodott. humán- vagy állategészség
ügyi problémát okozó állatok ellen irá

nyulnak. Szelektív módon használhatók, 
szelektív módon hatnak. Megítélés kér

dése. hogy a rendkívüli mértékben fel
szaporodott dúvad és a rendkívül ala

csony egyedszámúra süllyedt vadpopu

láció egészséges állapot, vagy nem.
Meggyőződésem, hogy aki félti, óvja 

a természetet, félti a természetes vadpo

pulációk egyensúlyát és nem elvakult, 
csak egyféleképpen ítélhet.

Magyarországon jelenleg a rókako
torékok gázosítására és a kártevő var
júfélék (dolmányos varjú, szarka, szaj

kó) csalétkes gyérítésére lenne lehető
ség ott, ahol ehhez a feltételek adottak, 

és a természetvédelmi hatóságok meg
engedik.

A  gázosító szerek ugyan nem szelek

tívek. de a lakott rókakotorékok jól fel

ismerhetők. Ha csak ezekbe rakjuk a

gázosító anyagokat, biztosan szelektív 

gyérítést végzünk.

Jól ismert, hogy a varjúfélék a rova
rok. magvak, egyéb táplálékok mellett 
fészket rabolnak, madártojást, sót élő 

állatot is fogyasztanak (fácáncsibe, éne

kes madárfiókák, mezei rágcsálók, 
nyúlllak). és jelentős természetvédelmi, 
vadgazdálkodási kárt okoznak.

A  varjúfélék közül a holló és a csó
ka védett madár. A  K Ö M  Természetvé

delmi Hivatal Madártani Intézet állás- 
foglalása alapján a vetési varjúállo
mány további csökkentése sem kívá
natos, de indokolt és szükséges első

sorban a dolmányos varjak és szarkák 
gyérítése. Erre a célra a korábban ve
tési varjú ellen használt hatóanyagot 

és injektált tojás csalétket tartja elfo
gadhatónak úgy alkalmazva, hogy a 

nem célzott állatfajok védelme bizto
sított legyen.

A  tojáscsalétek hatóanyaga (3 klór-p- 

toluidin-hidroklorid) önmagában is 

nagyfokú szelektivitást mutat. Különö
sen szembetűnő a varjúfélék és az emlő
sök. valamint a ragadozó madarak érzé
kenysége közti nagy. -  akár többszáz

szoros -  különbség. A  varjúfélék vi

szont gyakorlatilag azonos mértékben 
érzékenyek, és alapvetően ez jelenti 
igazán felhasználásának nehézségeit, 

korlátait.

Nem használható a csalétek azokban 
a térségekben, ahol holló fészkel, emel
lett akkor és olyan módon kell kirakni 
az injektált tojásokat, hogy a vetési var

jak kímélete is biztosított legyen.

Éppen ezek. és a gyérítendő varjúfélék 

elleni hatásosság érdekében módosította 
az F V M  Növényvédelmi és Agrár-kör- 
nyezet-gazdálkodási Főosztály az F-l-es 

varjúirtó szer (24214/1982 M É M ) enge
délyét (27293/1998) az alábbiak szerint: 

Dózis: 15 mg 3-klór-p-toluidin-hid- 
rokloridAojás 

„Felhasználási terület: szarkák, szaj

kók és dolmányos varjak gyérítése. A  
szarkák, dolmányos varjak fészkelési- 
költési időszakában, kizárólag a felderí
tett fészkelési helyek közelében szabad 
használni. Egy-egy fészek alá a talajra 

..műfészekbe" 3-4 csalétket kell rakni. A  
területen maradt csalétket meg kell sem
misíteni. A z  injektált tojásokat tilos ve

tési varjak által látogatott, növényzettől 
mentes területen, állattartó telepeken, 
védelem alatt álló területeken használni.

Tilos a csalétek alkalmazása holló
fészkek 30 km-es körzetében és egyéb 

olyan helyeken, ahol a természetvédel
mi hatóságok tiltják.”

A  gyérítést tehát a szarkák, szajkók, 

dolmányos varjak kotlási-fiókanevelési 
időszakában (április-május eleje) kell 
elvégezni. A  csalétkek kihelyezése előtt 
fel kell deríteni a gyérítendő madárfajok 

fészkelési, éjszakázó, pihenő helyeit, és 
meg kell becsülni a madarak számát. A  

becsült madárszámnak megfelelő 
mennyiségű csalétket (I csalétek/ma
dár) a kora reggeli órákban kell kirakni. 
A  kihelyezést követő 2-3. napon a meg

maradt csalétket meg kell semmisíteni.
A  csalétek alkalmazására csak azok

nak van lehetőségük, akik a szükséges 

engedélyeket beszerezték a területileg 
illetékes F V M  megyei földművelésügyi 
hivataloktól és a természetvédelmi ha
tóságoktól (Nemzeti Park Igazgatóság).

Zaják Árpád 

Ökotoxikológiai Laboratórium 
Fácánkert



Minden, ami nagy és baráti
A történet azzal kezdődött, hogy Tóth Károly, Somogyszobról, panaszlevelet küldött szer
kesztőségünkbe. Rövidítve: arról szólt, hogy magukat többségi földtulajdonosnak állító va
dásztársasági tagokat, akik egyben alapító tagjai a közösségnek, a társasági törvénnyel 
visszaélve kizárták. Tették ezt mondvacsinált fegyelmikkel, és az ötvenes évekre emlékezte
tő módszerekkel besározták őket, akik egyben vezetői is voltak a társaságnak. A sarat 
visszadobáló személyeskedésektől a jó ízlés okán ehelyütt eltekintünk, viszont a levélíró 
arra kért bennünket, hogy a döntő bírósági tárgyalásra küldjünk tudósítót, mert ott majd

minden kiderül...

Számítoltunk is erre, mert úgy gondoljuk, mindenkinek 
az volna a legjobb, ha kiderülne az igazság, és az igaz
talant meghurcoltak elnyernék méltó jutalmukat és ki
törne a dolgos hétköznapok békessége.

Csakhogy... a leleplező följelentő nem nyert, ez 
tény. Sőt időközben lőjegyzékekkel történő ..bűvészke
dés" -  átjavítás. jogosulatlan aláírás és egyebek kap
csán elmarasztalták okirat hamisítás miatt is. A  jobb 
megértéshez -  sajnos -  le keli ásni a gyökerekhez. 
Ténykérdés, hogy a társaságot 11 földtulajdonos alapí
totta az egykor állami vadászati jogosultságú. 4500 
hektáros területen. Nagybaráti Vt. néven. A  társaságot -  
jogi személyként -  bízták meg a földtulajdonosok a hi
vatalos képviseletükkel. Első elnökké választották 
Dénesi Jánost, a vadászmester és egyben egyik hivatá
sos vadász, a panaszos Tóth Károly lett. aki a 11M Kaszói 
erdészetétől ment egészségügyi okok miatt korenged
ményes nyugdíjba. Dénesi azonban, egy azóta is tisztá
zatlan ügyben, (de Tóth szerint sánta, sebzett és beteg 
borjú elejtése miatt) fegyelmit indított a „hivatásos" va
dászmester ellen. Időközben a társaság 27 főre bővült a 
tagfelvételek során, egyfelől olyanokból, akiknek volt 
tulajdona a területen, mások azóta vásároltak. így ma 
már a tagság több. mint 90 százaléka a területen földtu
lajdonosnak minősül. Tóth -  aki magát messze a vidék 
egyik legkiválóbb vadgazdálkodási szakemberének 
tartja -  és szerinte más nem ért semmihez -  nem tudta 
lenyelni a békát, és az elrendelt fegyelmi eljárást köve
tő tagsági jogainak fölfüggesztését. Hosszas, közgyűlé
si vita után végül az egész vezetőség testületileg le
mondott. Ezt a közgyűlés elfogadta, és új vezetőséget 
választottak Dán József elnök vezetésével, aki -  sze
rencsére -  pedagógus, mert misképp nincs ember, aki 
elviselte volna a későbbieket. Tóth Károlyt -  nagy meg
lepetésére -  nem választották meg vadászmesternek, 
hanem az éppen általa a jelölőlistára javasolt Tüske Ta
más kapott szavazattöbbséget és ezzel bizalmat. Ezzel 
aztán kezdetét vett a több éve folyó „idegháború”. Tóth 
Károly, aki a mai napig hivatásos vadásznak képzeli 
magát, azonban nem tett eleget a törvény előírásainak, 
és nem regisztráltatta magát, az előírt pszichológia al
kalmasságát sem tudja igazolni, pedig igazán jó lett 
volna, ha netán orvos is látja. Egyébként sértődötten 
nem vállalta az új vezetés alatt a hivatásos vadászi te
endőket. A  tisztségviselőkkel minősíthetetlen, igaz va
dászhoz méltatlan hangnemben nemcsak tárgyalt, ha
nem levelezett is. Minden létező fórumot följelentések
kel bombázott, de ezekből a javító szándékot még ké
miai nyomokban sem lehetett kimutatni. A  mindezek 
nyomán elrendelt ügyészségi vizsgálat néhány, és ízi- 
ben pótolt hiányosságon kívül, semmiféle törvénysér
tést nem tudott megállapítani.

Tavaly a tulajdonosok egyhamiadának akaratára hi
vatkozva rendkívüli tulajdonosi gyűlést hívtak össze, 
ahol az általuk létrehozott társaságtól el akarták sum- 
mantani a vadászati jogot és néhányad magukkal más 
tonnában kívánták azt gyakorolni. Nem tudtak azon
ban többségi határozatot kicsikarni. így aztán a társa
ság a létét alapjaiban veszélyeztetőket önvédelemből

kizárta. M i mást tehettek volna? E  határozat is a bíró
ságra került.

Ment tovább az adok-kapok. Tóthék nagy összegű 
és vitatható vadkár összeggel, valamint egy halastó ré
zsűjének a szarvasok által történt legázolásának kárté
rítési fenyegetéseivel tettek kísérletet a társaság lepad- 
lóztatására, ha másképp nem sikerült. A  közelmúltban 
azonban Dénesi János társaságában Tóth Károly egy 
olyan területrészen, amely egyébként védett területnek 
volt kijelölve, minden létező házi és jogszabályt 
megsértve, egy őzet lőtt. és legott hazavitt. A  vadász- 
mester hallotta meg a tiltott helyről jövő lövést, az ott 
dolgozó faszállító munkások látták a Nivát, majd a 
rendőrség végezte a dolgát. A z  elkövetők fegyvereit 
bevonták és annak rendje módja szerint folyik az eljá
rás. A  kamara -  állítólag -  várja a bíróság döntését, 
addig nem tesz semmit.

-  Szerencsefiának túlzás volna nevezni -  köszöntöt
tem Tóth Károlyt, somogyszobi lakásán.

-  Na látja, ez is a megyei maffia műve. A z  is, hogy 
maga éppen itt van -  mondja a tévedhetetlen verdiktet. 
Már jelentették nekem, hogy erre jár. mert az elnök 
munkahelyén látták a kocsiját. Biztos már alaposan ..ki
képezték”. Azt hiszi véletlen, hogy a felügyeleti vizsgá
lat nem talált semmit? Most meg a rendőrség -  amely 
elfogult és ezért őket is följelentenem -  nyaggat. Egy 
nyúl nagyságú, selejt gidáért izélgetnek. amit a hivatá
sos vadászok kötelessége lelőni. Ráadásul az én saját 
tulajdonú nyolc hektáros erdőtelepítésemel rágja, ve
szélyezteli, és nincs jogom lelőni ? Ha kell. ez ügyben a 
nemzetközi bíróságra is elmegyek az igazamért. Magá
nak fogalma nincs arról, hogy mi folyik iti Somogybán! 
Mindenki összefonódott, és aki nem fér bele a buliba, 
azt elkaszálják...

-  Önnek nem föltűnő, hogy csupán egyetlen rendes, 
hozzáértő, mindem tudó van ezen a vidéken? Inkább 
arról beszéljünk, mit csinált az őzzel. Ha olyan súlyos 
beteg volt. miért nyúzta meg Dénesi János és ajándé
kozta az ötvöskónyi polgármester úrnak? Csak nem ha
ragszik rá is?

-H ig g y e  el. már büdös volt. Emberi fogyasztásra al
kalmatlan. azonban vannak kutyái, azoknak szántam.

-  Hál ez nem jön össze, de úgy tűnik, egy darabig 
nem igen lesznek gondjai a vadászattal. Öngólokkal is 
lehet mérkőzést veszíteni. Azt viszont meg kelj kérdez
nem. hogy végtére is mi a fenének alakítottak Önök tár
saságot? Vadászni akartak, vagy intrikálni a szabadidő 
izgalmasabb eltöltése érdekében? Csodás a terület, szép 
az állomány, bőséggel akad vadászati lehetőség. Nem 
lehetett volna normálisan, kulturált módon vadászgatni?

-  így alakult, de nem vagyok az az ember, aki hagy
ja és eltűri a törvénysértések sorozatál, a szakmai dilet- 
lanizmust, a korrupciót...

Azi. hogy ki. mii sértett, és mikor, azi nem a krónikás 
dolga megítélni. Vannak erre hivatottak, elegen. Haza
érkezésem ulán kaptam egy faxot Tóth Károlytól, amely 
szerint hajlandó a megegyezésre. Bizonyára nehéz lesz 
vele mit kezdeni, mert sajnos ez a fax éveket késett.

-  homonnay -

VISSZAPILLANTÓ
Tavaly, a februári számunkban ..A játék nem babra 
megy" címmel (13. oldal) írtuk meg részletesen 
Kugii János és Kardos József dombóvári lakosok, az 
éjt keresőlámpával nappallá tévő. két őz be/zsákolá
sával végződő -  de ami ennél fontosabb -  tettenérést 
és azonnali rendőri intézkedést követő orvvadászka- 
landjál. A  krónikás életében sajnos ritkán adódik 
olyan, hogy minden ..klappol" és mindenki végzi a 
maga dolgát. A  vadőr telten ér, a rendőrség azonnal 
ott terem, előállít, nyomozati anyagól készít, majd 
ezután az ügyész vádol, az ügyvéd védelmez. Ese
tünkben még személyiségi jogok megsértésével is 
fenyegették a sajtót. (Hú. de beijedtünk!) A  bíróság 
ezt követően ítélkezik, a vadászati hatóság pedig in
tézkedik, ahogy kell, és megy minden a maga útján.

Tekintettel arra. hogy már minden jogerőssé váll. 
nézzük a végeredményt. A  tettenérés 1998. decem
ber 21-én történi, és előállítással végződött. Az első
fokú vadászati hatóság Kugli János vadászjegyét 
kettő-. Kardoséi három évre visszavonta és 50-, il
letve 70000 forint vadvédelmi bírsággal sújtotta, 
amely -  természetesen -  újravizsgázási kötelezett
séggel is jár. Kugli elfogadta. Kardos viszont meg
fellebbezte. másod fokra. A II. fokú vadászati ható
ságként eljáró F V M  Vadgazdálkodási és Halászati 
főosztálya a határozatot egy év vadászjegy vissza
vonására csökkentette. Kardosa II. fokú határozatot 
a Somogy Megyei Bíróságon „megtámadta", de ké
relmét a bíróság elutasította. Időközben a másik szá
lon folyó, büntető perben is megszületett az első. 
majd fellebbezésre a másodfokú 1999. szeptember 
I-vei jogerős és végrehajtható -  ítélet. Ezek szerint 
Kugli János I. rendű vádlottat 6 hónap fogházra és 
mellékbüntetésül 20000 forintra. Kardos Józsefet 4 
hónap fogházra és 50000 forint pénzbüntetésre ítél
ték. A  szabadságvesztés végrehajtását egy-egv év 
próbaidőre felfüggesztették. Visszaadni rendelték 
viszont a Kardos lefoglalt Mauserét. Kugli Carl -  
Gustav puskáját és vadászkését(?) A  vadászjegyeket 
a megyei vadászkamarának kellett leadni, ezt Kugli 
megtette. Kardos bizonyára a szakadatlan fellebbez- 
getések miatt. nem. Mindkét elkövető fegyveren
gedélyét a rendőrhatóság bevonta. A  kamara etikai el
járást nem indított, mert -  ahogy mondták -  várták a 
bíróság jogerős határozatát. A  károsult vadásztársa
ság egyelőre nem indított polgári peres kártérítési 
eljárást az őzsuta 50-, a gida 20000 forintos vadgaz
dálkodási értékének megtérítéséért. Egyebek között 
ennek az oka az. hogy sem a károsult, sem a kamara 
nem kapott értesítést az ügy hivatalos végkifejletéről. 
Állítólag nem szokott kapni a vadászati hatóság sem. 
A  károsult azonban csak a jogerős ítélet birtokában 
kérheti -  külön polgári perben -  a kárának megtérí
tését. Hasonlókkal magyarázza a cselekvésképtelen
ségét a kamara is. holott az érvényes és elfogadott 
Etikai Szabályzatunk szerint a bíróságtól függetle
nül is hozhatna elmarasztaló döntést, hiszen ami 
büntetőjogilag nem vétség vagy bűntett, az még va
dászetikai szempontból jócskán lehetne akár súlyos 
vadász etikai vétség is. Raffai József (45) a tettenérő 
vadőr társaságától azóta megkapta a kitüntetését és a 
munkáját segítő mobiltelefont. Elvileg a vadászati 
szabályok megsértéséért szabálysértési eljárást in
díthatna az önkormányzat, és fegyelmi eljárást az el
követők vadásztársasága is.

Dióhéjban tehát ennyi a vége, és -  bár a vasszi
goron n>ég lehetne messzebbmenócn is gondolkodni
-  mindenki mérlegelhet: mennyi így a lopott őzhús 
kilója?

H. Zs.



A MEZEI NYÚL BEFOGÁSA
A  mezei nyúl -  a köztudattal ellentétben
-  összességében a legértékesebb vadfa
jaink közé tartozik. Az élő nyúl keresett 
cikk. és azt magas ára is igazolja. Ennek 
oka az. hogy rajtunk kívül kevés ország 
foglalkozik az élő exporttal. A  vadászata 
szintén kedvelt a külföldi bérvadászok 
között, de a befogáshoz képest kevésbé 
költségigényes. A  jó állománnyal és a 
befogáshoz megfelelő szakmai tudással

rendelkező vadgazda viszont több okból 
is jobban jár. ha élve fogja be a nyulat. 
Egy elfogadható állományú területen és 
megfelelő szakmai irányítás mellett a 
befogás darabszámot tekintve legalább 
olyan eredményes lehet, mint a lelövés, 
de nincs pár szem söréttel elszaladó, 
majd később elpusztuló példány. Emel
lett lehetőség van arra is. hogy a fiatal 
nőstény állatokat, melyek esetleg még az 
exportőr által megkövetelt súlyhatárnak 
sem felelnek meg. újra szabadon bocsás
sák a területen. Ahhoz viszont, hogy az 
élő mezei nyúl befogásunk sikeres le
gyen. szükség van jó néhány elméleti is
meretre és gyakorlati tapasztalatra. Négy 
évtizede foglalkozom mezei nyúl befo
gással, úgy érzem, gyakorlati tapasztala
taim már kellően kiérleltek ahhoz, hogy 
fiatalabb kollégáimmal ezeket meg
osszam.

Sok-sok évtizedes hagyományai van
nak nálunk a vadbefogásnak. A  két világ
háború között már külföldre is szállítot
tunk, nemcsak nyulat. hanem őzet, fácánt 
és foglyot is. A  későbbiek során ez még 
kiegészült dámmal. gímszarvassal is. A 
mezei nyúl azonban mindig fővadnak 
számított az élóvad-export területén, 
amit az is bizonyít, hogy amióta a M A 
VAD  1957-ben újraindította exportját, 
annak folyamatossága töretlen. A  befo
gás intenzitása azonban mindig függvé
nye volt a hazánkban élő mennyiségnek

és az éppen aktuális piaci viszonyoknak. 
(I. táblázat)

Az országos becslési adatok egyre rom
ló tendenciát mutatnak az állomány tekin
tetében. amelyet természetesen a hasznosí
tásra vonatkozó adatok is alátámasztanak. 
Az ország vadgazdálkodási adottságait fi
gyelembe véve ez mindenképpen elszo
morító tény. de ugyanakkor gondos állo
mánykezeléssel viszonylag könnyen és

gyorsan visszaállítható a '80-as. de talán 
még akár a '60-as évek állománysűrűsége 
is. Legfontosabb teendő ezen a téren, hogy 
megközelítően pontos ismeretekkel ren
delkezzünk a hasznosítási döntések meg
hozatala előtt a területünkön élő állomány 
méretéről. A  vadászterület egyes részeit 
ennek alapján el tudjuk különíteni ritka, 
közepes és sűrű állományú egységekre.

A ritka állományú részek azonban nem 
feltétlenül rossz adottságú területek, ahol 
nem kell a mezeinyúl-gazdálkodással fog
lalkozni. Olyan eset is előfordulhat, hogy 
nagy területen a mezőgazdasági kultúra 
olyan művelési stádiumban van. hogy élő
helyéről elvándorol az állomány, megy a 
tápláléka után. Elképzelhető, hogy követ
kező évben ez lesz a legsűrűbb nyúlállo- 
mánnyal rendelkező területrész. A  köze
pes állományú területrészek esetében meg 
kell vizsgálni a környező részek állo- 
mánysűrűségét. mert lehet, hogy csak idő
szakosnak tekinthető az állománynöveke
dés és a vadászattal, illetve élve történő 
befogással csak a területrész törzsállomá
nyát károsítanánk. Ugyanez fennáll a sűrű 
állományú területek esetében is, azzal a 
kikötéssel, hogy ilyen területrészeken szá
molnunk kell e vad különböző fertőző be
tegségeinek (pl.: tularéniia) megjelenésé
vel és annak következményeivel. A  sűrű 
állományú területeken tehát mindenkép
pen fontos a törzsállományon felüli 
mennyiség időben történő hasznosítása. 
Október és november folyamán történhet

ez vadászattal, november végén és decem
berben befogással.

A  területi adottságok felmérése után 
döntenünk kell a hasznosítás módjáról. A 
döntésnél figyelembe kell venni a terep
adottságokat és az állomány sűrűségét. A 
nagy sűrűségű területeken hatékonyabb a 
vadászat és a befogás is. viszont vadászni 
jó eredménnyel lehet ritkább állományú 
részeken is, míg a befogás a sűrű állomá

nyú területeken gazdaságos. A  hasznosítá
si döntések meghozatala után lehet csak 
eldönteni azt. hogy mennyi mezei nyúl el
ejtésére adunk lehetőséget a saját vadász- 
társaságunk tagjainak, mennyire fogadunk 
fizető vadászvendéget és mennyi élő nyúl 
eladására kötünk szerződést a hazai 6-7 
exportőr valamelyikével.

Ezt követően azt kell eldönteni, hogy 
mikor és milyen módszerrel fogjuk meg 
nyulunkat. A  befogás általában november 
legvégén kezdődhet és január közepéig, 
végéig tart. Januárban a vételi ár általában 
magasabb néhány százalékkal és az időjá
rási viszonyok is kedvezőbbek, mint de
cemberben. A  piaci bizonytalanságok mi
att azonban jobb decemberben fogni a 
nyulat. mert így biztosabb az értékesítés. 
A  ’90-es évek elején történt magas lelövé- 
si arány is egy ilyen piaci ..bedugulásnak” 
a következménye, amikor az állategész
ségügyi szabályok megsértése miatt csök
kentették a Magyarországról kiszállítható 
mezeinyúl-export mennyiségét az olasz 
vásárlók. Januárra általában a különféle 
betegségekkel fertőzött nvulak száma is 
lecsökken, ezért nagyobb nyereségre tehe
tünk szert, viszont ekkorra a piac is eléri a 
telítettséghez közeli állapotot, és -  amint 
ebben az idényben is -  a befogó vadász- 
társaságok vagy az exportőrök nyakán 
maradhat a nyúl.

A  mezei nyúl betegségeinek helyzeté
ről már a vadászatok során információkat 
gyűjthetünk, hiszen csak vért kell ven

nünk az októberben lőtt nyulakból és azt 
egy állategészségügyi szakemberrel meg
vizsgáltatnunk. Ez is segíthet eldönteni 
azt. hogy a sűrű állományú területrésze
ken vadásztatásra van-e szükség, vagy a 
befogás lesz a gazdaságosabb.

További fontos döntés, amit befogás 
esetén kell meghozni és az exportőrrel idő
ben közölni, hogy milyen hálóval kívá
nunk dolgozni. Magyarországon három 
hálótípus ismert, melyek mindegyike jó 
eredményhez segítheti a vadgazdálkodót, 
természetesen megfelelő kezelési ismere
tek mellett.

Elsőként a legelterjedtebb típusról, a 
mindenki által ismert magyar karós háló
ról kell szólni. Ez 30 méter hosszú tagok
ból tevődik össze, és általában 40 köteg 
hálóból áll egy garnitúra. Ez egy 3 részből 
álló típus. Két feszesebb, nagy lyukbósé- 
gű. úgynevezett tükörháló fogja közre az 
5x5 cm-es fonású szemekből álló. lazább 
gyöngyhálót. E  típusnál a tükörhálót és a 
gyöngyháló vezérzsinórját 3 méterenként 
rögzítették a karókhoz. Felállítása, kezelé
se gyors, könnyen tanulható.

Az olasz háló működési elvében és fel
építésében is hasonlít a magyar hálóhoz. 
A  különbség a kettő között annyi, hogy 
ennél 5 méterenként rögzítették a hálót a 
karókhoz, egy-egy háló 50 méter hosszú 
és a tükörháló szemei nem négyzet, ha
nem rombusz alakúak. A  háló anyaga is 
könnyebb, mint a régi készítésű magyar 
hálóké, ezért könnyebben megfogják a va
dat. mint az utóbbiak. Egy garnitúra ebből 
a fajtából is 1200 méter hosszú. E  típus 
kezelése szintén egyszerű és gyors, hiszen 
kevesebb karót kell leverni a felállításá
hoz. viszont nagyobb gondot igényel, hi
szen ugyanazon okból kifolyólag kicsit 
nehezebb megfelelően -  és nem túlságo
san -  feszesre felállítani.

A  fekvóháló a harmadik típus, melyből 
egy garnitúra két. egyenként 600 méter 
hosszú tagból áll. A  területen lefektetett 6 
méter széles hálót kettéhajtva, a hajtás irá
nyának megfelelően helyezik el. hogy a 
nyúl mintegy zsákba fusson bele. E  típus 
több előnnyel is kecsegtet, viszont kezelé
se nagyobb hozzáértést igényel. Mivel ezt 
nem karók tartják, nincs kifeszítve, a vad 
nehezebben veszi észre, kevesebb állat fo
rog vissza a hajtósor felé. Ez akár 2(Kí -os 
hatékonyságnövekedést is jelenthet az 
előző típusokhoz képest. Szintén előnye, 
hogy gyorsan és kevesebb zavaró tevé
kenységgel lehet a befogást előkészíteni, 
hiszen nem kell igen zajos munkával a ka
rókat a földbe leverni. Hátránva viszont 
az. hogy kezeléséhez több emberre van 
szükség, mint a másik két típushoz. E  tí
pusnál két embernek kell összehangoltan 
dolgozni, egyszerre és nem túl korán kell 
felemelniük a hálót, hogy a nyulat meg 
tudják fogni. Az egyik ember ugyan ki
váltható. ha a hálót szabályos távolságon
ként villás ággal, vagy befogóládával alá
támasztjuk. de így a ..láthatatlanságából" 
származó előnye szenved csorbát.
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A  fekvőhálót kombinálni szokták az ál
ló típusokkal. Ennek lényege az, hogy a 
fekvőháló végeinél, arra merőlegesen ka
rós hálót állítanak fel. hogy ezzel is a fek
vőháló irányába tereljék a nyulat. meg
akadályozzák annak a hajtásból való ol
dalirányú kitöréséi.

Mindhárom típusnál vigyázni kell arra, 
hogy a hálónk tiszta legyen. Nemcsak a 
szezon kezdetén kell ügyelni a háló épsé
gére és tisztaságára, hanem minden egyes 
hajtás előtt gondosan át kell vizsgálni, el 
kell távolítani a kihúzáskor összeszedett 
növényi részeket. Ez viszonylag gyorsan 
elvégezhető munka, hiszen a felállítást 
követően a karós típusokat még élesre kell 
állítani. Az élesre állítás azt jelenti, hogy a 
gyöngyszemekből álló, laza hálót a hajtás
sal ellentétes oldalra ki kell hajtani. Ezt a 
plusz hálómennyiséget fogja majd magára 
rántani a vad. ebbe fog belegabalyodni, 
végeredményben ez fogja meg.

A  befogott nyulat szintén nem mindegy 
hogyan vesszük ki a hálóból. Először a 
nyúl két hátsó lábát szabadítjuk ki. miután 
azokat fél kézzel összefogtuk, a másik ke
zünkkel a test többi részéről szedjük le a 
hálót. Ekkor nagyon vigyázni kell arra, 
nehogy a nyúl vagy mi magunk a hálót 
széttépjük, mert annak szakszerű helyreál
lítása igen időigényes feladat. A  helyszí
nen történő javítás nemcsak az éppen fo
lyó hajtás eredményességét csökkenti, ha
nem a lyuk gyors összekötése rontja a há
ló hatékonyságát, mert azon a szakaszon 
feszes marad. Ez pedig azt eredményez
heti, hogy a következő nekifutó nyulat 
nem fogja meg, azt visszadobhatja. A  vad 
kivétele után a hálót természetesen újra 
élesíteni kell.

A  hajtás irányát általában a szél szabja 
meg. A  hálót a szélirányra merőlegesen, 
vagy ahhoz közeli szögben kell elhelyezni. 
Általában 1000-1100 méter hosszúságban 
húzzák ki a hálót, melyre a két végén 50- 
100 méternyit merőlegesen (széliránynak 
megfelelően) állítanak fel. A  tercpadottsá- 
gok ezt módosíthatják akár olyan mérték
ben is. hogy a hálót L-alakban helyezzük 
el. Ilyen eset akkor fordulhat elő. mikor az 
általunk hajtani kívánt területrész, például 
egy szántás, melyben a barázdák futási irá
nya közel merőleges a szélirányra. Ilyen
kor 400 és 800 méteres aranyban állítjuk 
fel a hálót, a hosszabb oldalt a szélirányra 
merőlegesen elhelyezve.

A  jó vadgazda minden területrészre vo
natkozóan tudja, hogy a vad hol táplálko
zik és hol van a nappali tartózkodási he
lye. Száraz, fagyos időben például a kora 
őszi szántásokban fekszik el legszíveseb
ben és onnan jár tápláléka után. Ez igen 
fontos a hálók felállítása szempontjából, 
mert könnyebb a vadat az általa már is
mert területrészek felé hajtani, mint azzal 
ellentétes irányban. Tehát, ha mint a fenti 
esetben, egy szántás a befogási helyszín, 
akkor a hajtás irányát és a háló helyét úgy 
kell megválasztani, hogy a szél és lehető
ség szerint a szántás irányának megfelelő
en. a vad élelme felé hajtsunk.

Az előző napok időjárása is befolyásol
ja a háló elhelyezésének megválasztását. 
Amikor a talajt nem fedi hó, a terep ter
mészetes színű, a vad mozgási irányát és a 
szelet kell figyelembe venni. Ha szeles

időben hálózunk, annak erősségével is 
számolnunk kell. Gyenge vagy közepes 
erősségű szélnél egy hálóállításra két haj
tást tervezhetünk. Az első hajtást mindig 
szélnek szembe vezessük, mert így nem 
zavarjuk le a háló másik oldalán lévő terü
letrészről a vadat. Kifejezetten erős szél 
esetén ésszerűbb egy, de sokkal nagyobb 
hajtást csinálni. Gyengén szeles időben 8- 
900 méterről hajtunk, míg erősen szeles 
időben akár 1400 méterről hajtva is ered
ményesen dolgozhatunk, hiszen a szél se
gítségünkre van munkánkban.

Hóval fedett terep esetén a hálót el kell 
dugni, olyan helyre kell felállítani, hogy a

vad ne lássa meg távolról. Ilyen esetben 
fasorok, erdősávok, gazos földdarabok 
vagy kinnmaradt kukoricacsíkok segíthet
nek a háló elhelyezésében, a mind ered
ményesebb befogásban.

Esős, saras időben a nyúl befogása 
próbára tesz embert, gépet egyaránt. 
Amennyiben a befogás halaszthatatlan, a 
hálókat ilyenkor legelőkre, gyepterületek
re kell tenni és a szántókról próbáljuk a 
sárral megtapadt lábú nyulakat a legelők 
irányába terelni.

A z  élővad-befogással kapcsolatosan 
igen fontos feladata a befogást vezető hi
vatásos vadásznak, hogy kiválassza a fogó

és a hajló embereket. Mindig a legjobban 
futó. gyors mozgású fiatalokat kell fogó 
embernek választani. De figyelni kell arra 
is. hogy ne féljenek a vadtól, ahhoz hatá
rozottan. de se nem durván, se nem körül
ményeskedve nyúljanak. A hajlóknak pe
dig azokat az embereket osszuk be. akik 
jól ismerik a terepet és a hajtásban lévő 
többi embert is tudják irányítani, akik tud
nak együtt mozogni, együtt dolgozni. 
Egy-cgy faluban az emberek jól ismerik 
egymást, ezért viszonylag könnyű kiszűr
ni a jelentkezők közül, hogy ki dolgozik 
megbízhatóan és ki hanyagul.

A  bérezéssel kapcsolatosan érdemes 
darabbérben megegyezni az emberekkel. 
Általában az egy nyúlra számított fizetsé
get egyenlő aranyban vagy 60-40%-bán a 
fogók javára szokták elosztani. Figyelni 
kell viszont arra. hogy a befogott nyúl 
mennyiségétől függő fizetés aranyban le
gyen a környéken elfogadott napszámmal, 
mert a téli nyúlbefogás nem tartozik a 
könnyű munkák közé. A  több napon ke
resztüli eredménytelen befogás alacsony 
darabbérezés esetén elkedvetlenítheti még 
a legjobban dolgozó embereket is.

Igen fontos, hogy a fogó emberek min
den nap ugyanazzal a hálóval dolgozza
nak. mint az első napon. így elkerülhetjük 
az esetleg hanyagul kezelt felszerelés mi
att kialakuló egymás közötti szemrehá
nyásokat. Legegyszerűbb, ha valamilyen 
jellel (színes zsírkréta, rongy- vagy fonál
darab) minden fogópáros megjelöli saját 
hálóját.

A  mczeinyúl-befogáshoz rendszerint 
három erőgépre van szükség. Egy gép kell 
az emberek szállításához, hiszen 40-50 
emberrel dolgozunk egyszerre. Ez a gép 
legyen ponyvával, rögzített padokkal és 
vészjelzővel felszerelve. Egy gép szüksé
ges a hálók szállításához, legyen az bár
melyik típus. Ezen a gépen lesznek a be
fogóládák és a befogó emberek zsákjai is 
elhelyezve. A  harmadik erőgép fogja az 
üres és teli szállítóládákat, a ládába rakan
dó vadtakarmányt (csöveskukorica, répa), 
valamint a ládázáshoz szükséges felszere
léseket (szög. kalapács, szöghúzó stb.) 
szállítani.

Egy-egv állítás befejeztével a nyulakat 
átrakjuk a befogóládákból a szállítóládák
ba, melyeket előzetesen fel kell tölteni ta- 
kannáuinyal. Ellenőrizni kell a szállítólá
dák állapotát is, különös figyelmet fordít
va arra. hogy a rekesztő falak épek-e. 
Csak kifogástalan állapotú szállítóládába 
tegyünk nyulat! Ezt követően kell a be
gyújtóhelyre vagy az exporttelepekre szál
lítani a befogott állatokat, hogy mielőbb a 
szállítóládákból a tágabb karanténládába 
legyenek áthelyezve.

A  szállítóládába való átrakás során fi
gyeljünk arra is. nehogy az előírt 3.5 kiló
nál kisebb súlyú, fiatal egyed kerüljön a 
szállítmányba, mert az állategészségügyi 
előírások miatt az expontelepról már 
nincs lehetőség azok visszaszállítására. 
Inkább még a területen válogassuk ki az 
ilyen példányokat és eresszük újra szaba
don. mert ezek a következő évben már 
aktívan és számunkra hasznosan vesznek 
részt a szaporodásban.

(¡odó Ferenc 
M ED O  Kft.
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Mire szabad vadászni?
M á rc iu sb a n : erdei szalonka 

Á p rilis b a n : erdei szalonka (10-éig)

E gész évb en  va d á szh a tó : vaddisznó kan. süldő, malac -  
üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  aranysakál -  
mosómedve -  dolmányos varjú -  velési varjú -  szarka -  
szajkó.

F igye le m !
E rde i sza lo n ká ra  c s a k  h ú zá so n  szabad  va d á szn i. N apon
ta  sze m é lye n ké n t le g fe lje b b  4 d a ra b o t szabad  e le jte n i.

Az 1995. év LV. iw véry paragraU ai é le 'r é b e ' vadászni csak a csillagászati nap
kelte előtt egy órávál kezdődően és a c silla gá sz t napnyugta után egy ó rág  sza
bad. Éjszaka a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével tio s a vadászai 
Éjszakai vadászainál a fényszóró használatát a vaddisznó áfcal okozott vadkár el- 
hántása vagy megelőzése céljából különösen ¡tdokolt esetben a hivatal enge
délyezi Tilos a vad elejtésénél elektronkus opöiai. illetőleg akusztikai eszközt 
használni. Továbbá: a vadászat gyakorlása scran tilos az óntóttó sörétes vadász- 
lőfegyvert»« egyidejűleg 3 darab lőszernél többet tartani.

MÁRCIUS
Tavaszelő, avaqy bö itm ás hava

Ahó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

9 Csütörtök 609 1741 759 2126
10 Péntek 607 1743 8 27 22 39
11. Szombat 605 1744 859 23 52
12. Vasárnap 603 1746 937 —

13. Hétfő 601 1747 10 22 1 03 0 759
14. Kedd 559 1748 11 15 210
15 Szerda 557 1750 1217 309
ie Csütörtök 555 1751 1326 400
17. Péntek 553 1753 14 39 4 42
18. Szombat 551 1754 1553 518
19. Vasárnap 5 49 1756 1706 548
20. Hétfő 547 1757 1817 616 0  544
21. Kedd 545 1758 1927 641
22 Szerda 543 1800 20 34 706
23. Csütörtök 541 1801 2140 732
24. Péntek 539 1803 2241 800
25. Szombat 537 1804 2345 830
26. Vasárnap 535 1806 — 905
27. Hétfő 533 1807 042 945
28 Kedd 531 1808 135 1031 C 121
29. Szerda 5 29 1810 222 11 23
30. Csütörtök 527 1811 304 1220
31. Péntek 525 1813 341 13 22

A tavasz kezdete 20-án 8 óra 36 perckor (KözEI) 
Figyelem1 Márciusban lép életbe a nyári időszámítás.

Tavaszh
ÁPRILIS

ó. avaqy Szent Györq hava
Ahó A hét ANap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

t. Szombat 523 1814 413 14 27
Z Vasárnap 521 1815 442 1535
3. Hétfő 519 1817 5C6 1645
4. Kedd 517 1818 534 1757 •  1912
5. Szerda 515 1820 6C0 1910
6. Csütörtök 513 1821 628 2025
7. Péntek 511 1823 659 2141
8 Szombat 509 1824 735 22 55
9. Vasárnap 507 1825 818

10. Hétfő 505 1827 910 004
11. Kedd 503 1828 1009 106 0  1430
12. Szerda 501 1830 11 16 159
13 Csütörtök 4 59 1831 1227 243
14 Péntek 4 57 1832 1339 320
15. Szombat 4 55 1834 14 51 351
16. Vasárnap 4 53 1835 1601 4 18
17. Hétfő 4 52 1837 1710 4 43
18. Kedd 4 50 1838 1818 508 0  1842
19 Szerda 4 48 1839 1925 533
20 Csütörtök 4 46 1841 2030 559
21. Péntek 4 44 1842 2133 628
22. Szombat 4 42 1844 2233 701
23. Vasárnap 4 41 1845 23 28 739
24. Hétfő 4 39 1846 — 822
25 Kedd 4 37 1848 018 912
26 Szerda 4 35 1849 101 1007 C 2030
27. Csütörtök 4 34 1851 140 1106
28. Péntek 4 32 1852 213 1209
29. Szombai 4 30 1853 242 1315
30. Vasárnap 4 29 1855 309 14 23

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:

JAKAB SÁNDOR
FESTMÉNYE
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Mire szabad vadászni?
Márciusban: erdei szalonka 
Áprilisban: erdei szalonka (10-éig)

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac -  
üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  aranysakéi -  
mosómedve -  dolmányos varjú -  vetési varjú -  szarka -  
szajkó.
Figyelem!
Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. Napon
ta személyenként legfeljebb 4 darabot szabad elejteni.

Az 1996 ev LV. törvény paragrafusai értelmében vadászni csak a csillagászati nap
kelte előtt egy órával kezdődően és a csillagászati napnyugta után egy óráig sza
lud . Éjszaka a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével tilos a vadászat. 
Éjszakai vadászatnál a fényszóró használatát a vaddisznó által okozott vadkár el
hárítása vagy megelőzése céljából, különösen indokolt esetben a hivatal enge
délyezi. Tilos a vad elejtésénél elektronikus optikai, illetőleg akusztikai eszközt 
használni. Továbbá: a vadászat gyakorlása során tilos az öntöltő sörétes vadász- 
lőfegyverben egyidejűleg 3 darab lőszernél többet tartani.

MÁRCIUS
Tavaszelő, avaqy böitmás hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

9. Csütörtök 6 09 17 41 7 59 21 26
10. Péntek 6 07 1743 8 27 22 39
11. Szombat 6 05 1744 8 59 23 52
12. Vasárnap 6 03 1746 9 37 —

13. Hétfő 6 01 17 47 10 22 1 03 D 7 59
14. Kedd 5 59 1748 11 15 210
15. Szerda 5 57 17 50 1217 3 09
16. Csütörtök 5 55 17 51 13 26 4 00
17. Péntek 553 1753 14 39 4 42
18. Szombat 5 51 1754 1553 518
19. Vasárnap 5 49 17 56 1706 548
20. Hétfő 5 47 17 57 1817 616 0  544
21. Kedd 5 45 1758 19 27 641
22. Szerda 543 18 00 20 34 706
23. Csütörtök 5 41 18 01 21 40 7 32
24. Péntek 5 39 18 03 22 41 800
25. Szombat 5 37 18 04 23 45 8 30
26. Vasárnap 5 35 18 06 — 9 05
27. Héttő 5 33 18 07 042 945
28. Kedd 5 31 18 08 1 35 1031 C 121
29. Szerda 5 29 1810 2 22 1123
30. Csütörtök 527 1811 304 12 20
31. Péntek 525 1813 341 1322

A tavasz kezdete 20-án 8 óra 36 perckor (KözEI) 
Figyelem! Márciusban lép életbe a nyári időszámítás.

ÁPRILIS
Tavaszhó, avaqy Szent Györq\ hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Szombat 5 23 1814 4 13 14 27
2. Vasárnap 5 21 1815 4 42 15 35
3. Hétfő 519 1817 508 16 45
4. Kedd 517 1818 534 17 57 •  1912
5. Szerda 515 1820 600 1910
6. Csütörtök 513 18 21 6 28 2025
7. Péntek 511 1823 6 59 21 41
8. Szombat 509 1824 735 22 55
9. Vasárnap 5 07 1825 818 - -

10. Hétfő 5 05 18 27 910 004
11. Kedd 5 03 18 28 1009 1 06 D 14 30
12. Szerda 5 01 1830 11 16 1 59
13. Csütörtök 4 59 18 31 12 27 243
14. Péntek 4 57 1832 13 39 3 20
15. Szombat 4 55 1834 14 51 3 51
16. Vasárnap 453 1835 16 01 4 18
17. Hétfő 4 52 1837 1710 443
18. Kedd 4 50 1838 1818 5 08 0  18 42
19. Szerda 448 1839 1925 5 33
20. Csütörtök 4 46 1841 20 30 559
21. Péntek 444 1842 21 33 6 28
22. Szombat 4 42 18 44 22 33 7 01
23. Vasárnap 4 41 18 45 23 28 7 39
24. Hétfő 4 39 1846 - - 822
25. Kedd 4 37 1848 018 912
26. Szerda 435 18 49 1 01 10 07 C 20 30
27. Csütörtök 434 1851 1 40 11 06
28. Péntek 4 32 1852 213 1209
29. Szombat 4 30 1853 2 42 1315
30. Vasárnap 429 1855 309 14 23

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:
JAKAB SÁNDOR

FESTMÉNYE
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ARANYOS BORBAJNOKOK
A „VADÁSZOK BORA” ORSZÁGOS BORVERSENY DÍJNYERTES BORAI III. RÉSZ
A versenyek örök törvénye szerint a győzelem 
nem szorul magyarázatra. Aki a dobogó legfel
ső fokára jutott, azt a dicsőség aranyos fénye 
övezi. Nincs más feladata, mint fogadni az 
őszinte elismerésből eredő jókívánságokat és 
fensőbbséges mosollyal eltűrni az irigységből 
fakadó rosszmájú kijelentéseket.

Különösen így volt ez a ..Vadászok Bora" Or
szágos Borversenyen, hiszen itt -  más borverse
nyektől eltérően -  a zsűri nem szórta két kézzel 
az aranyérmeket. Kategóriánként mindössze 
egy bor büszkélkedhet vele. A hálás utókor is ál
talában csak a győztesek nevét őrzi meg.

Nekünk sem maradt más hátra, mint kellő 
tisztelettel megemlékezni az egyes kategóriák 
győzteseiről, és a megkopó emlékeket egy-egy 
újabb palack bor elfogyasztásával frissíteni, 
amíg tehetjük. Annál is inkább, mert ezek a baj
nokok nem csak mint kifogástalan megjelenésű 
és érzékszervi tulajdonságú boroknak, de az 
adott vadféleséghez legjobban harmonizáló 
italnak is bizonyultak.

A fácán kategória győztese a Sümegi Borá
szati Rt. 1998-as évjáratú Bajai Rajnai rizlingje. 
Diszkrét, lassan kibontakozó illatával, elegáns 
savérzetével, enyhe gyümölcsösségével méltó 
társa a fácánsültnck. A bor harmóniája, köze
pesen hosszú finom utóíze révén nem telepszik 
rá a vadhús zamataira. hanem felerősíti a ne
mes hús élvezetét. Délvidéki bor létére 
könnyed és elegáns. A német nyelvterületen 
oly kedvelt Rajnai rizling fajtakaraktere nem to
lakodó. de felismerhető.

A szalonkához szintén egy Rajnai rizling illett 
a legjobban. A Szent Orbán Pince üde. élénk 
savhatású, friss, fiatalos bora azonban más je
gyekkel is bír. A vulkáni talajból származó za
matgazdagság. férfiasan kesernyés utóíze, 
markáns karaktere révén igazi egyéniség. Biz
tos szilárd támasz, melyhez jól idomul a szalon
ka ízvilága. A Szeremley Huba nevével fémjel
zett. hírnevet szerzett pincészet egyes borai a 
legszebb badacsonyi hagyományokat idézik.

A vadkacsa esetében színváltásra került sor. 
Itt indul a nemes vörös borok uralma. A győztes 
Pók Tamásnak a fiatal, tehetséges, nemzetközi 
tapasztalatokkal rendelkező szőiészgcneráció 
kiváló képviselőjének 1996. évi Egri Bikavér bo
ra. A szép rubinvörös szín, a kellemes gyümöl
csös illat, a könnyed, elegáns, lendületes bor. 
meggyre és szilvára emlékeztető ízeivel

Harmonikus kísérője a vadkacsasültnek. 
1996-ban -  a kedvezőtlen évjárat miatt -  csak a 
legjobb szakértelem mellett sikerülhetett kiváló 
bort készíteni. A bikavér több szőlőfajta borá
nak házasításával készül. így a jó érzékkel vég
zett házasítás ellensúlyozhatta az alapfajták 
esetleges hiányosságait. De ezt receptúra 
alapján nem lehet elvégezni. Ehhez kell a jó 
szakember és az ihletett pillanat is.

A következő kategória bajnoka, .nyúlván" 
nem érdemtelenül (elnézést a komolytalan szó
játékért) egy 1998. évi Soproni Kékfrankos lett. 
A Weininger Borászat egyik szép 1997-es bo
rával már találkozhattunk az őz kategória bronz
érmesének ismertetésekor. A mesterségbeli je
gyek most is hasonlóak. Sötót bíbor szín, gyü
mölcsökre emlékeztető gazdag illat, tartalmas, 
bársonyosan telt karakter. És a legjellemzőbb a 
finoman esztergált savak. A korábban általá
nos. a délies vörös borokhoz mérten túl élénk 
.soproni" savakat, kiváló technológiával sikerült

megszelídíteni, ennek következtében a bor 
még kellemesebbé, harmonikusabbá és bárso
nyossá vált.

Tartalmasabb húshoz tartalmasabb bort. En
nek az elvnek minden tekintetben megfelel a 
Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet 1997-es Pinot 
noir bora. A mély rubin színű, friss fiatalos bor 
méltó versenytársa az őznek. Gazdag zamatok, 
lendületcsség és cscranyagokban való bősóg 
kell ahhoz, hogy a bort ne gyűrje le a nemes 
vad markáns zamata. A '97-es évjárat igazán 
kiváló volt Villányban. A néhány éve feltűnt 
Vylyán Pincészettől hazai és nemzetközi sikerei 
után nem meglepő, hogy ilyen csodálatos bo
rokat prezentál. A villányi jelleg és a szőlőfajta 
Burgundiát idéző bája ötvöződik ebben a bor
ban. mely életpályája felívelő szakaszában van. 
Egészen bizonyos, hogy néhány év múlva pa
lackéretten még szebb lesz és még több él
ményt fog adni annak, aki kóstolhatja majd. Őz
zel. vagy anélkül egyaránt.

A szarvas bajnoka tolnai bor lett. A szekszár
di borvidékből kivált új borvidék méltó repre
zentánsa az Eurobor Kft. 1997-es évjáratú Mő- 
csényi Special Reserve bora. A házasítás alap
ját adó kétféle Cabernet, a sauvignon és a 
franc önmagában is karakteres, markáns bort 
ad. Nem véletlen, hogy a világ nagy vörösborai
nak alapja sok esetben e két szőlőfajta. Nincs 
másként ez most sem. A mélyvörös színű, tes
tes. tartalmas, kellemesen fanyar, különleges 
minőségű kategóriába tartozó vörösbort legin
kább az erdei gyümölcsöket idéző ízei teszik 
alkalmassá a szarvashússal való versengésre. 
A cég sokoldalúságát jelzi, hogy a lovasok is 
Eurobor terméket, egy szép Kékfrankost vá
lasztottak 1999-ben „saját" boruknak. Úgy lát
szik, a nemes sportok hódolói a kifinomult ízlés
nek sincsenek híján.

A vaddisznó kategória dobogójának tetején 
korábbi ismerősünk, a Vylyán Szőlőbirtok és 
Pincészet bora található. De az őzesen kecses 
Pinot noir-ral szemben ez egy igazi kifejlett ere
je teljében lévő példány. 1995-ös Villányi Ca
bernet sauvignon. A mondat hallatán a borér
tők szájában megindul a nyálelválasztás. A sö

tét bíborvörös szín, a fantasztikus teltség. az 
érett fekete ribizlit idéző zamat önmagában 
sem kevés. De az égetett belsejű „barrique" 
hordóban való érlelés során felvett elegáns za
matok még nagyobb élménnyé teszik a bor fo
gyasztását. Nincs abban semmi meglepő, 
hogy villányi nagy bor vitte el ebben a kategóri
ában a pálmát és az sem igazán újdonság, 
hogy itt is a Cabernet diadalának tanúi lehet
tünk. A nyúl tói a vaddisznóig terjedő mezőny
ben hat alkalommal a Cabernet vagy házasított 
változatai találhatók a dobogón. A tendencia 
ebben az esetben egyértelmű. Akárcsak a 
szárnyasok esetében a fehérborok hegemóniá
ja a Rajnai rizling vezetésével. Ezek jó kapasz
kodók a borok világában kisebb jártassággal 
rendelkezők számára.

Miként az is biztos, hogy a „Vadászok Bora' 
versenyen díjazott borokkal nem fogunk bakot 
lőni. És az se essen kétségbe, aki a felsorolt 
vadakhoz más borokat is szívesen, jóízűen el 
tud fogyasztani.

Ráadásul itt speciálisan elkészített sültek vol
tak az ízetalonok. A paprikás, fűszeres elkészí
tés. a különböző mártások, öntetek befolyásol
hatják a vad alapkarakterét. A gasztronómia 
alapja, hogy minden jó. ami nekem kedves. 
Nincs két azonos ízlelőképességű ember. Ezért 
mint azt a jó öreg latinok már feljegyezték: „De 
gustibus non est disputandum" avagy az ízlé
sekről nem szabad vitatkozni.

A győzteseket bemutató sorozatunk befeje
ződött. Minden sorozat végén szomorúsággal 
vegyes keserűség tölti el az ember szívét. De 
most nincs ok erre. hiszen ha 2000-ben is vá
lasztanak bort maguknak a vadászok -  és miért 
ne tennék -  minden kezdődhet elölről. Új bo
rokkal. új pincészetekkel, új ízekkel, eddig is
meretlen vidékek megismerésével.

Horváth Csaba

Nagyobb tételben a vadászok és vadászházak 
a borokat megrendelhetik a Vadászati Kulturális 
Egyesületnél. Cím: 1245 Budapest. Pf. 1209



A VKE MATULA PROGRAMJA
Céljaink az idén sem mások, mint hogy a gye
rekekkel. fiatalokkal megszerettessük a termé
szetet. a vadászatot és gondolkodásmódjukat 
olyan irányba tereljük, hogy a természet érté
keinek szeretete. a tudás hasznosítása terén is 
az Európai Unió méltó tagjai lehessünk.

A tapasztalataim szerint az eddigi rendezvé
nyeinken sikerült az ifjúságot, a vadászatot, a 
természetet szerető és ez iránt érdeklődő kívül
állókat is megnyerni ügyünknek. Tapasztalni 
fogják, hogy a fiatalok mindenre fogékonyak 
és hálásak is, így előbb-utóbb sikerélményük 
lesz. látva a gyerekek érdeklődését és aktív 
részvételét.

Éppen ezért a 2000. évre is meghirdetjük a 
Matula programunkat az előző évi sikereket és 
tapasztalatokat megtartva, kiegészítve az új le
hetőségekkel, csatlakozva a millenniumi ren
dezvényekhez.

MÁRCIUS 23-26 .: FEHOVA
Nem biztos, hogy az általános, a középiskolás 
gyerekek és tanáraik is tisztában vannak vele. 
hogy mi is az a FEHOVA. Keressük fel az igaz
gatókat. vigyünk nekik tájékoztatókat, plakáto
kat és próbáljuk meg. hogy az iskolák, a taná
rok szervezzenek kirándulást erre a kiállításra. 
Biztos, hogy sok tapasztalattal, élménnyel és 
tanult dolgokkal fognak a gyerekek hazatérni. 
Információ: Hungexpo Rt.. 1441 Budapest, Pf. 
44. Telefon: 263-6884. 263-6113.

ÁPRILIS 22.: A FÖLD NAPJA
Az iskolák ezen a napon mindig szerveznek 
valamilyen rendezvényt. Ebben az évben ez 
szombatra esik. ezért célszerű ezt előző tanítá
si napon -  21-én pénteken megtartani. A gye
rekeket is egyik ámulatból a másikba ejtik a va
rázslatos technikai csodák, ezért nem látják az 
érintetlen természet varázslatosságát, nem 
tudják milyen az erdő illata, a levelek suttogá
sa. az évszázados fák méltóságos árnya.

M ÁJUS 10.: A MADARAK  
ÉS FÁK NAPJA
Az elmúlt évi programunkban ismertettük en
nek a napnak a törvényben előírt eredetét, 
megünneplését és jelentőségét. A természet 
átalakulása és a környezet megváltozása is 
sok fajt a kihalás szélére sodort. Itt van annak 
a jelentősége, hogy már az iskolában ismer
tessük a gyerekekkel a védett madarakat és 
fölhívjuk a figyelmüket ezek védelmére.

A fák napját mi vadászok az ifjúsággal úgy 
tudjuk kellőképpen megünnepelni, ha segítünk 
felkutatni az ősi fafajokat a vadászterületün
kön. amelynek bekerítésében, védelmében és 
gondozásában tudnának segíteni. A millenni
um alkalmával ajánljuk, hogy tartós, maradan
dó legyen az elsődleges cél -  ültessünk közö
sen emlékfát. alakítsunk ki emlékparkot akár a 
vadászházak körül is.

M ÁJUS 30.: NEMZETKÖZI 
GYERMEKNAP
Az idei évben a VKE regionális vadászmajáli
sokat külön nem szervez, de ahol lesz ilyen és 
sok helyen a vadásztársaságok maguknak is 
tartanak, hívjuk meg a vadászok és ismerősök 
gyerekeit ezekre a találkozókra. Meg fogják 
szeretni, ha a gyerekeket lovaglással, légpus

kaversennyel. vetélkedőkkel szórakoztatjuk. A 
millennium kiváló alkalmat kínál arra. hogy az 
iskolákban segítsünk szervezni a vadászati té
mákkal kapcsolatos irodalmi, rajz. különböző 
műalkotások elkészítésének versenyét.

JÚ N IU S 5.: KÖRNYEZETVÉDELMI 
VILÁGNAP
Az ember -  történelmi fejlődése során -  mindig 
környezethasználó volt és az ipar tevékenysé
ge révén környezetkárosító lett. Erre legko
molyabban talán az üvegházhatás, az olajvál
ságok és a magas légköri ózon koncentráció
jának csökkenése hívta fel a figyelmet.

Az általános iskolák minden évben egy na
pot tartanak valahol a szabadban, amit mi ta
valy „Környezetvédelmi és Sportnapnak" ne
veztünk el. Felajánlottuk az iskoláknak a vadá
szok segítségét. Környezetvédelmi és vadá
szattal kapcsolatos vetélkedőteszteket állítot
tunk össze, ahol a természetben lévő különbö
ző állomásokon vadászok vizsgáztatták a gye
rekeket.

JÚN IU S, JÚ LIU S, AUGUSZTUS: 
MATULA TÁBOROK
A múlt évben megrendezett Matula táborok el
érték céljukat. A közel 4 éve működő táborokra 
szükség van. a gyerekek megszerették a ter
mészetet. a vadászatot, a nevelők is sok új is
meretet. tapasztalatot szereztek. Kérjük, hogy 
az ötleteket, javaslatokat, programokat és tá
borozási lehetőségeket még március hónap
ban küldjék meg részemre, hogy a nyári Matu
la táborokat kellőképpen elő tudjuk készíteni, 
időben hirdetni.

AUGUSZTUS 26-27 .: ORSZÁGOS
VADÁSZNAPOK
MEGYEI RENDEZVÉNYEI
A VKE megyei ügyvivői aktívan részt vesznek 
ezek szervezésében. Ne feledkezzünk meg a 
rendezvényünket látogató vadászok gyerekei
ről sem. gondoskodjunk a gyerekek szórako
zásáról kisállat-bemutatókkal, vetélkedőkkel, 
különböző versenyekkel.

SZEPTEMBER 2-3 .: M ILLENNIUM I 
VADÁSZNAP -  TATA
Az országos főrendezvényen a hagyományos 
vadásznapi eseményen túl különböző bemuta
tók lesznek. Helyet kapnak az ősi vadászati mó
dok. kutyás, solymász, lovas. íjász vadászatok.

SZEPTEMBER 2-3 .: VKE VADÁSZNAP 
-  HORTOBÁGY
Az országos vadásznapok '99 hortobágyi fő
rendezvényének sikere arra ösztönözte a helyi 
önkormányzatot és a szervezőket, hogy ebben 
az évben is megrendezze azt a kirakodóvásár
ral egybekötve, az elmúlt évhez hasonló szín
vonalon.

SZEPTEMBER 20.: GYERMEKEK  
VILÁGNAPJA
Ezt a napot az UNICEF kezdeményezésére 
tartjuk, elsősorban a fejlődő országok támoga
tására. hogy az ott élő. hátrányos helyzetű 
gyerekeket támogassák és védelmezzék. Azt 
hiszem, van ezen a téren a saját hazánk és 
környezetünk területén is mit tenni. Mi vadá

szok elég sokat járjuk a határt, ismerjük a ta
nyákon élőket, de megfordulunk a városok 
bérházaiban is. Ha találunk olyan családot, 
amelynek gyermekei védelemre, segítségre 
szorulnak, jelezzük azt az önkormányzatoknak, 
iskoláknak.

OKTÓBER 4.: AZ ÁLLATOK  
VILÁGNAPJA
Valamikor ez pontosan a vadon élő állatok 
napjának volt elkeresztelve, mára azonban saj
nos leginkább csak a házi kedvencek napjává 
szelídült. Erről mi vadászok is tehetünk, mert 
hagytuk. Tavaly több helyen is nagy sikerrel 
szerveztünk az iskolákkal közösen programo
kat. ahol a téli vad- és madáretetés módszeré
ről és fontosságáról tartottunk tájékoztatókat. 
Egy-egy iskolai osztályt vigyünk ki a vadász- 
területre és a vadászokkal közösen építsünk 
apró- és nagyvadetetőket, felkészülve ezzel a 
téli vadetetésre. Erre az időre a költöző mada
rak már elhagyták területünket.

DECEMBER 18-22.: VAD-KARÁCSONY
Az elgondolás, a cél nemes, a kivitelezéssel 
sincs semmi baj. Még nem kaptunk végleges 
beszámolókat az 1999. évről, de több helyen 
is az iskolás gyerekek bevonásával rendeztek 
a vadásztársaságok vadetetést e program ke
retében. Vigyük ki ebben az évben is a gyere
keket -  főként azokat, akik az etetők építésé
ben is részt vettek -  töltsük fel ezeket az etető
ket vadtakarmánnyal. Érdemes minden évben 
másik iskolát felkeresni. így folyamatosan több 
évfolyam diákjaival tudjuk megismertetni és 
megszerettetni a vadászok e másik arculatát, a 
vad gondozását, etetését a nehéz téli napokban.

DECEMBER: VADÁSZATI 
GASZTRONÓMIAI DIÁKFESZTIVÁL
Ha van a térségben olyan iskola, ahol szakács
oktatás. felszolgálás -  és vendéglátás-oktatás
sal foglalkoznak, ajánljuk fel az iskolának, 
hogy a vadászok által adott vadhúsokból a di
ákok versenyszerűen főzzenek. Zsűrizzük le a 
legjobban ízlett vadételt, a legjobb felszolgá
lást. tálalást és ezt jutalmazzuk is.

A MILLENNIUMÉRT
A fenti programajánlatainkon kívül „A vadá
szok a millenniumért' mozgalomba vonjuk be 
a fiatalokat, diákokat. A vadászat ősi mester
sége nagyon régi időkre nyúlik vissza, egyidős 
az eredetmondákkal. Keressünk és kutassunk 
föl régi -  Árpád-kori ásatási helyeket, törökkori 
határköveket -  emlékhelyeket. Állítsunk nekik 
maradandó emléket, gondozzuk, ápoljuk a 
környékét a fiatalok segítségével.

Ezeken a javasolt programokon kívül renge
teg lehetőség van még. hogy a fiatalság köré
ben is népszerűsíthessük a vadászatot, a ma
gyar vadászati kultúrát. Előbb-utóbb az idő
sebb vadászoknak át kell adni a mai fiatalok
nak a vadászfegyvert, de nem mindegy, hogy 
kinek. A mai fiatalokból olyan igaz vadászokat 
kell nevelni, akik erre hajlamot mutatnak -  akik 
egyértelműen erkölcsös, a vadat, a természe
tet és a majdani vadásztársakat tisztelő és be
csülő emberré válnak. Ezért állítottuk össze 
programunkat, a többi a szervezőkön múlik.

Mészáros Iván, VKE alelnök



A TÖRETEK ÜZENETE
A  vadászat és ezen belül a vadászati 
szakma vitathatatlanul konzervatív. Ez  

természetesen nem baj. sőt... A  vadá

szathoz kötődő külsőségek, szokások, 

valamiféle misztikumként lebegik kö
rül az európai vadászatokat. Ezek a 

szép és nemes hagyományok azonban, 

valószínűleg többet jelentenek egyfaj

ta külcsínnél. A  vadászati hagyomá

nyok ápolása kifejezi a vadász vad
hoz. vadászathoz, vadgazdálkodáshoz, 

természetvédelemhez fűződő érzelmi 
viszonyát is. Ebből következik, hogy a 

vadászias viselkedés és a hagyomá
nyok ápolása kölcsönösen feltételezik 

egymást. Az. hogy mi számít vadászi

as viselkedésnek, az idők folyamán ál

landóan változott, de szívbéli tartalma 
mindig ugyanaz maradt. A  vadászati 

szokások egyfajta praktikumokból a 
gyakorlat során alakultak ki és marad

tak fenn hagyományként. Ilyen bizo

nyos fokig az öltözködés, a szakmai 
nyelv, a vadász kürtjelek, valamint a 

töretek különböző fajtái és formái is. 

Kevés szebb pillanat adódik a vadá
szatban. mint az elejtett vad fölött át

nyújtani a birtokbavételi töretet. Ezzel 
a véres gallyacskával átnyújtjuk a ba

rátságunkat és elismerésünket, így tu

datjuk, hogy elismerjük mint vadászt, 

és azt is, hogy a vadászbarátság örök. 
A  töretek fajúmként és formaként vál

tozók. Amint azt a neve is mondja, 

mindig törjük és sohasem vágjuk. A  

letört gally útbaigazító, üzenet közve

títő is lehet, illetve különböző díszek 
tonnájában szinte minden nép kultúrá

jában megtalálhatók. Töretnek ne

vezzük azt a leveles ágacskát, ame

lyet a vad elejtője a kalapjához tűz 

és azt is, amellyel a vadat díszíti. A  
szokások szerint töretnek csak tölgy, 

fenyő, illetve éger használható, a 

bükk. gyertyán nem tartozik ezekhez. 
A  töretek három csoportba sorolhatók, 

úgymint: ünnepi, birtokbavételi és út
baigazító töretek. A z  ünnepi töretét a 

vadászok, a vadászattal kapcsolatos 
ünnepi alkalm akkor, vagy vadászte

metésen viselik a kalapjuk bal olda

lán. Ez  lehet háromágú fenyőgally, 

vagy 3-5 levelű tölgygally. Temetésen 

a leveleket fonákjával kifelé viselik. 

A  birtokbavételi töret fél karhosszúsá
gú zöld lomb. amelyet az elejtett vad 

bal lapockájára kell helyezni. Trófe- 

ás vadra a tört végével, tarvadra haj

táscsúccsal a fej felé kell helyezni. A z  
elejtett vad szájába tett utolsó falat, az

ősi. kultikus temetkezési szokásra em

lékeztet. amikor útravalót tettek a ha

lott mellé, hogy a hosszú túlvilági 

vándorútján legyen mit elfogyaszta
nia. Korábban kizárólag a trófeás csül- 

kös vadat illette meg az utolsó falat, 

ma már azonban szokás a tan ad szájá
ba is zöldet tenni. Ausztriában és Ba

jorországban megilleti a mormotát és 
a fajdféléket is az utolsó falat. A z  el

ejtő! illető töret ne legyen nagyobb, 

mint a kalapdísz, az elejtett vad vé
rével díszítve. „Üdv a vadásznak” 

szavak kíséretében a kísérő nyújtja át 

a bal kezében tartott kalapjára helyez

ve, a lőtt vad fejénél állva. A z  elejtő, a 

gratulációt megköszönve „vadászkö- 
szönettel” átveszi és a kalapja jobb 

oldalára tűzi. Ha a vad csak utánke- 

reséssel került terítékre, akkor az elej
tő letör a töretéből egy darabot és át

adja a kutya vezetőjének, aki ezután 
azt a kutyája nyakörvébe tűzi.

A z  útbaigazító töretek, a töretek 

azon fajtái, amelyek mára már csak

nem feledésbe merültek. Sajnos a va

dászvizsga anyagából is hiányzik, a 
hivatásos vadászoktól sem követelik 

meg. Ezeket a jelzéseket Magyaror

szágon ma már csakis a szakmájukat

igen magas színvonalon űző vérebve
zető hivatásos vadászok ismerik. A  

véreb vezetése a vadászati szakma 

csúcsa. A  fiatal vérebvezetőkkel álta
lában tanfolyamokon ismertetik meg 

az útbaigazító töretek jelzéseit. Walter 
Fevert. a németek híres vérebvezetője 

az útbaigazító töretek fajtáit nyolc 

pontban ismerteti: lövéshely töret és 
csapatöret. főtöret, irányjelző töret, a 

rálövés helyének töreté, álláshely tö
ret. rálövés töreté csapatörettel. vára- 

kozásjelző töret, várakozásjelző töret

-  a várakozást feladták -. Egyértelmű 
tehát, hogy a különböző töretfajták 

részletes ismerete nélkül ma a hivatá

sos és a sportvadászok szakmai isme

retei szerényebbek, hiába csörög mind

untalan a mobiltelefon. A z  irányjelző 
töretét sohasem helyettesítheti pél

dául erdőben, az ágakra akasztott pa

pír zsebkendő. A  birtokbavételi töretét 
a hagyománytisztelet miatt sem pótol

hatja semmiféle vadra helyezett cédu
la. krotália vagy magántárgy, és kevés 

boldogabb embert látni, mint a va- 

dászház udvarán sétáló vadászven
dég, akinek kalapja jobb oldalát az el

ejtő -  töret díszíti.

Agy aki Gábor

GALLY TÖRETJELZÉSEK
1. Lövéshelytöret és csapástöret. szarvasbika balra menekült 5. Álláshelytöret
2. Főtöret, karhosszúságú, alul letisztított 6. Rálövés törete és csapástöret, menekülés iránya ismeretlen
3. Irányjelzőtöret. félkarhosszúságú. alul letisztított 7. Várakozásjelző töret
4. Rálövés helyének törete csapástörettel, szarvastehén balra menekült 8. Várakozásjelző töret (a várakozást feladták)



HOZD!
A  tél próbálta gum icsizmák és a ki

fényesített, elsőbálos bakancsok 
türelmetlenül topognak a poros, 
elszáradt füvön. Az elpusztult 
torzsákat váltó, égnek törő. fény
sugarakkal ölelkezve Napot és 

Földet összekötő új levelek között egy föld igi
liszta tekereg. A lábak dobbantásait vakond
riadónak vélve menekült a felszínre. Nem tud
ja még. hogy két napja megjöttek a szállás- 
csinálók és a vonulás ideje alatt földbeszúrt, 
szorgalmas szalonkacsőrök veszélyeztetik 
majd békés életét. A szalonkák sorsa sem 
irigylésre méltó. Szerelmes bódulatukban 
még annyira sem érzik a rájuk leselkedő pus
kás veszélyt, mint giliszta a fényt. A vendég
vadászok és a vendéglátók számára sincs 
kegyelem. A vadásztársaság elnöke, Zoltán 
bátyánk, vasmarkú szigorúsággal, de igazsá
gosan ellenőriz, adminisztrál, oktat. Itt rend
nek kell lennie! Hiába, az élet mindenki szá
mára agressziók sorozatából áll.

A kezdet, az indulás nehézségeit mindenki 
feledi, mikor a szalonkák esti húzására várva 
elfoglalja leshelyét és magára marad a naple
mente után gyorsan hűvösödő tavaszi esté
ben. A vágytól feszülő hímek, mit sem törődve 
a rájuk meredő puskacsövekkel, imbolyogva. 
nyilallva, egymást villámként kergetve keresik 
a földön rájuk váró. szétterített farktollaiknak 
fehérjével önmagukat szemérmesen eláruló 
tojókat. A násznak a sötétség vet véget.

A húzásnak vége. A gyülekező vadászokat 
a szalonkaidény kezdetének téltemető öröme 
tölti el. ami az erdőjáráson, szalonkapissze
gés, -korrogás meghallásán, majd a madár 
megpillantásán át az elejtésig fokozható. Van
nak szerencsés szerencsétlenek, kik életük el
ső szalonkázásán már lőnek is egyet e csoda
madarakból. így járt az egyik kezdő vadász
vendég is, de szalonkája járhatatlan sűrűbe 
esett. Két vizsla is kereste. Még egy tacskó is 
csődöt mondott. Márpedig az első szalonkát 
m indenképpen meg kell találni! Az alapos ke
resés csak másnap reggel kezdődhetett.

A társaság két híres vizslája közül az egyik 
a zajos közös vadászatokat már kerülő gaz
dáját kísérgeti külön útjain, a másik gazdája, 
Zoli valami csoda folytán házimunkába keve
redve maradt távol az esti húzásról. Másnap 
délelőtt még m indig ezzel a munkával küsz
ködött, mikor egy új terepjáró állt meg az ud
varon. Vakítóan fehér gojzer varrású, barna 
bőrcsizmában, fölszerelésének m inden rész
letéből új szagot árasztva, mint később kide
rült az akkori vállalkozók netovábbja, egy m ű
anyagfröccsöntő kisiparos lépegetett felé, 
polgári foglalkozásában megszokott maga- 
biztossággal. Az eddig  őt kísérő vadőrrel mit 
sem törődve adta elő az este esett szalonka 
esetét.

Zoli nem tudta eldönteni, hogy hogyan fo
gadja a felkérést. Ez a zsákmányáért aggódó 
vadász lelkiismeretesen utánakereső segít

ségkérése vagy az újgazdag vállalkozó bir
toklási vágya? Szerette volna az elsőt hinni, 
mikor nyakörvet, pórázt, sípot, puskát össze
szedve szólította öreg cimboráját. Cserfest. 
A magyar vizsla a fajtáját megillető helyről, a 
bőrkanapéról, álmából ébredve pattant le. El
gémberedett tagjait nyújtóztatva indult gaz
dája után.

-  Ez a kutya meg sánta! Húzza a lábát! -  
jegyezte meg nagy hozzáértéssel az újdon
sült vadász.

Zoli, a megjegyzéssel kapcsolatos gondola
tait súlyos hallgatással nyomta el és hogy pil
lantása se árulkodjon, mélyen szemébe húzta 
egy emlékezetes vadászsiker ünneplése során 
évtizedekkel ezelőtt szitává lőtt kalapját.

A ragyogó tavaszi napsütés ellenére a tö
rökbálinti erdő felé tartó terepjáróban kissé 
hűvös volt a hangulat, mert Zoli jeges közö
nyén vadászunk langyos közeledési kísérletei 
gyorsan kihűlve, nem tudtak áttörni. Mikor 
egyértelművé vált. hogy a helyszínre érkezé
sig nincs közös téma, akkor a tarisznya és 
fegyverhordozóját kezdte el sürgetni, aki so- 
főri m inőségben nyomta a gázt.

A helyszínre érkezve ismét helyreállt a be
szélő viszony.

-  Hol állt? -  Itt. -  Honnan jött a madár? -  
Balról az erdő felől. -  Hová esett? -  Oda a 
szúrós közepébe. -  Hallotta a leesést? -  Hal
lottam -  jött a határozott válasz.

Mivel az erdő felől mozgott a levegő, így 
Zoli és Cserfes jobbra, a bozótos, erdőtől leg
távolabb eső széléhez indult.

Hová mennek? Mondtam, hogy ide esett! -  
fújta utánuk a szellő a számukra most már tel
jesen tartalom nélküli hangokat. Nem figyelt 
már rá a kutya sem. A bozótos végénél 
szembefordultak az arcukba lehelő erdővel 
és nekivágtak a galagonya- és csipkebokrokat 
borító szederindaszövevénynek. Az egyenes 
tövisek és horgas tüskék alig oldható szorítá
sából szabadulva a következő lépéskor újabb 
szúrós ölelésbe estek. Az alacsony bokrokat 
fedő indaszövevény m indig a továbblépés 
pillanatában szakadt be. Már az is szerencse 
volt. ha ilyenkor a beszakadást a földet érő 
talp tompította, nem pedig az elágazás. Cser
fes helyzete még a gazdájáénál is keserve
sebb volt. Csak az indák között lehetett előre 
csúszni. No és még keresni is! A zsákmányá
ért aggódó vadász, csicskásával a bozót 
szélén várakozva, lassan elvesztette szeme 
elől a bozótjárókat és már csak a sziszegő 
szitkokat hallották. Feladatuk csak annyi volt, 
hogy a puskáját fel-felnyújtó Zolit a leesés vélt 
pontja felé irányítsák. A puskacső pedig egy
re gyakrabban emelkedett a magasba, mert 
abban a tüskés pokolban egy lépést sem volt 
szabad feleslegesen tenni. Minden ilyen se
gélykérésre jött is a bozót melletti terefere 
közben odakiáltott, nem túl nagy együttérzést 
hordozó -  Az irány jó, de mondtam, hogy 
bentebb! -  segítség.

A külső irányításnak egyre kisebb hitelt adó 
Zoli már csak Cserfesre figyelt. Egy-egy sike
res továbblépés után biztató pillantásokat 
vetve rá. A vizslát a tüskerengeteg nem za
varta annyira, mint az az ember ott kint a bo
zót szélén, akit a gazda nem szeret. Végre 
ketten maradtak. A feladatot értő Cserfes orra 
lett az iránytűjük. Lassan haladt előre, míg 
egyszercsak a szederindák sűrű hálója vég
leg feltartóztatta. Ez csak egy pillanatig tartó 
látszat volt. mert testtartásából gazdája tudta, 
hogy nem is akar tovább menni. Cserfes feje 
fölött előre nézve megpillantotta az indará
csok alatt hanyattfekvő. avarszínű madár vilá
gosabb hasi tollazatát.

A puskát lassan a magasba nyújtotta és ki
szólt a sűrűből

-  Látja a puskát?
-  Látom, de mondtam, hogy beljebb esett

-  jött a válasz.
-  Az lehet, de itt fekszik előttünk élete első 

szalonkája.
Mintha egy konda indult volna meg a sűrű

ben. Indapattanások, gallyreccsenések, pu f
fanás. újabb indaszakadás ... és ez m indad
d ig  ismétlődött, míg a befelé haladó nyomai
kon. hátuk mögött meg nem jelent az örömtől 
sugárzó kezdő vadász. Gojzer varrott cs iz
májának a szárát m intha fűrészélek mardos- 
ták volna, a nadrág bírta amíg bírhatta, de 
azután szakadt, foszlott és alatta már csak a 
bőr maradt, az is a nadrághoz hasonló álla
potban.

Megtalálta!!! -  kiáltott fel örömkönnyek köze
pette. mikor Cserfes. szájában a meglelt sza
lonkával. felemelt fejjel fúrta át magát a szö
gesdrótnál is szúrósabb szederindák szöve
vényén. Tövissel, tüskével mit sem törődve 
törte magát a kutya felé és közelébe érve rá
vetette magát. Zolit bosszantotta, hogy zavar
ja a kutya munkáját, de mivel látta, hogy nem 
a szalonkával törődött, vagyis nem a szalon
kát akarta kitépni a szájából, hanem a kutyát 
ölelte, csókolgatta, kissé megenyhült és...

-  Ne nyálazd össze a kutyámat -  dörmögte 
oda, majd Cserfesre szólt, hogy mentse szo
rult helyzetéből...

-  Hozd! -  és kifelé fordult a sűrűből.
Mögötte bukdácsolás, zihálás zaja hallat

szott. Visszafordult és feledve a holnapra, 
holnaputánra begennyesedő. beletört tüskék 
tucatjait, azonnal a szívébe fogadta az újdon
sült szalonkavadászt, aki a parancsot félreért
ve, állandóan egyensúlyát kereső tántorgás 
közepette karjaiban hozta ki a sűrűből a sza
lonkát szájában tartó Cserfest.

Epilógus helyett: Zoli. nagyon bölcsen, ezt a 
történetet akkor mesélte el. mikor egy kezdő 
vadásztársunk, jelenlétünkben szemrebbenés 
nélkül azt merte mondani, hogy számára sem
mit sem jelentett az első szalonka elejtése.

Szarka János 
Kamaraerdei Diana Vt.

4 »  2 1



VADÁSZOK A SAJTÓ BAN

A koalíciós egyeztetés után is
mét az Országgyűlés elé ke
rülhet (?) az 1996-ban hozott 
vadászati törvény, amelynek 
módosítására a Független Kis
gazdapárt tett javaslatot. Az 
előterjesztés szerint -  amelyet 
a szakmai kamara és a Nemzet
közi Vadvédelmi Tanács aggá
lyosnak tart -  vadászterület a 
jelenlegi háromezer hektárnál 
jóval kisebb területen is lehet
ne. Az utóbbi hetek sajtója 
több alkalommal is foglalkozott 
a módosítás-tervezettel.

A  minimális vadászterület 3000 
hektárról 600. illetve 1500 hektár
ra való leszállítását szorgalmazta 
tavaly év végén egyéni képviselői 
javaslatában Gyimóthy Géza, az 
országgyűlés kisgazda alelnöke. 
A javaslatot a mezőgazdasági bi
zottság leszavazta, ám a politikus 
szeretné, ha az mihamarabb a 
parlament elé kerülne" -  olvasha
tó a Világgazdaság Bérleti díj 
kérdőjelekkel című tudósításá
ban. „A  Független Kisgazdapárt 
ellenzéki csoportja 1996-ban 
nem szavazta meg a vadászati 
törvényt, mert úgy találta, az a 
földtulajdonosokat hátrányosan 
érinti. Gyimóthy Géza szerint a 
jogszabály ugyanis csak elvben 
biztosítja a kisebb területek tulaj
donosainak vadászati jogát, a

gyakorlatban nem. Ők már akkor 
300 hektárra akarták csökkenteni 
a minimális vadászterület nagy
ságát. A párt most már beleegye
zik, hogy az alsó határ az apróva
das területnél 600. a vegyes va
dasnál és a nagyvadasnál 1500 
hektár legyen. A 3000 hektárban 
minimalizált területnél a kisebb 
földet birtoklók nem tudnak a 
vadgazdálkodásba beleszólni. A 
vadászati haszonbérleti díj fizeté
séről csak felületesen rendelkezik 
a törvény, s annak végrehajtási 
rendelete -  mondta a lapnak a 
politikus. A földtulajdonosok a 
gyakorlatban nem kapják meg az 
amúgy is igen alacsonyan meg
állapított összeget. A bérleti díj 
szigorítására van szükség, vala
mint arra, ha a vadásztársaság 
nem fizet, akkor a szerződést 
egyoldalúan felmondhassa a 
földtulajdonos, s a területre érvé
nyes vadászati jogot, peres eljá
rásokat kiküszöbölve, azonnal 
meg lehessen tőle vonni.“

A Napi Gazdaság Jelentősen 
csökkentenék a minimális va
dászterületet címmel számol be 
a törvény tervezett módosításá
ról. .Az ötletért szakmai körök
ben sem lelkesedtek, és ezen a 
módosított indítvány sem változ
tatott. Nagyvadas vadászterüle
tet ugyanis az átdolgozott indít

vány szerint is 1600, apró- és 
nagyvadast pedig 800 hektártól 
lehetne alakítani, ami így alig kü
lönbözik a korábbi javaslattól. 
Gyimóthy Géza azonban felhívta 
a figyelmet arra. hogy a társasá
gok önkéntes összeolvadásának 
nincs akadálya, s nem valószínű, 
hogy a javasolt minimális nagy
ságú területeken vadásznának 
majd. A változtatást a politikus 
szerint a kis birtokkal rendelkező 
földtulajdonosok mostani rende
zetlen, hátrányos helyzetéből, il
letve a vadászati jogra kötött ha
szonbérleti szerződések határo
zott, tíz évre szóló idejéből faka
dó társadalmi feszültség indokol
ja. A földtulajdonosok a vadász- 
területek háromnegyedén e lve
szítették e vagyoni értékű joguk 
feletti rendelkezés jogát, többsé
gük még a törvényi segédlettel 
minimálisra szorított haszonbér
leti díjhoz sem jut hozzá, s több 
száz peres eljárást indult. Gyi
móthy úgy véli, a földtulajdono
sok többsége nem a vadászati 
lehetőséghez ragaszkodik, ha
nem ahhoz a jogához, hogy a te
rületen élő vaddal való gazdálko
dásba beleszóljon. A vonatkozó 
törvény -  az állam kivételével -  
eleve kizár minden földtulajdo
nost a vadászati jog önálló gya
korlásából. hasznosításából. A 
módosító javaslat a minimális va

dászterület csökkentésével, vala
mint más eszközökkel kívánja 
megváltoztatni ezt. illetve a kifo
gásolt viszonyokat."

A vadgazdálkodás jövőjével a 
Népszava foglalkozik Magyar- 
ország telita lálat a vadászok 
számára című írásában. .Az
agrárturizm us fellendülésével a 
következő években növekedni 
fog a magyarországi vadgazdá l
kodás je lentősége, amely 
hosszú távon sikeres ágazattá 
tehető” -  állapította meg egy ta
nácskozáson Mucsi Imre, a 
Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési M inisztérium termelési 
helyettes állam titkára. Kifejtette: 
„az agrárturizm us és a vadgaz
dálkodás együttm űködése a ha
zánkba látogató vendégvadá
szok miatt indokolt. Az 50 ezer 
m agyar vadászon kívül ugyanis 
évente 25 ezer külföldi érkezik 
trófeákért az országba, ez a fo r
galom  az évi 10 m illiárd forint á r
bevételt produkáló ágazat m ű
ködése és jövőbeni fejlődése 
szem pontjából meghatározó. 
Mucsi szerint a vadpopulációk 
m egfelelő szinten tartásához át
fogó vadgazdálkodásra, nem 
pedig  a sportvadászat e lterjedé
sére van szükség."

Összeállította: K. E.

Emléktábla avatás Somogybán
Dr. Bay Béla és dr. Götcze Árpád 
tiszteletére rendezett ünnepi vad
disznóhajtásra, emléktábla ava
tásra. és koszorúzási ünnepség
re gyülekeztek a meghívott ven
dégek a som ogybabodi udvar
házban, január 29-én. A vadász
kürtösök felhívó jele után Fenyve
si Csaba olimpiai és világbajnok 
vívó, a Tuskósi dr. Bay Béla va
dásztársaság elnöke köszöntötte 
a meghívott vendégeket, majd is
mertette az ünnepi vadászat, és 
az azt követő megemlékezés 
részletes programját. Aki puskát 
hozott, nem csalódott, hiszen ra
gyogó napsütés, szikrázó hó. és 
nagyszerű szervezés fogadta a 
területre érkező vadászokat. A 
m integy négyórásra tervezett 
hajtás jó  hangulatban telt. és 
nagyszerű eredménnyel zárult. A 
vadászat „lefújása után” a ven
dégek a pucokszállási vadász
házhoz hajtottak, ahol 14 órakor 
m egkezdődött a két nagyszerű 
vadászember tiszteletére szerve
zett ünnepség. Elsőként Fenyve
si Csaba köszöntötte a megjelent

családtagokat, barátokat, volt ta
nítványokat. és azokat a vendé
geket, akik tisztelték és szerették

emlékezett, közel harminc év táv
latában. Kamuti Jenő. a MÁV kór
ház igazgató főorvosa, világbaj-

a két igaz vadászt. Ezután Bőd 
Lajos, a Somogy megyei Vadász
kamara titkára, a személyes talál
kozásokra, közös vadászatokra

nők vívó. a „tanítványok" nevé
ben emlékezett, majd Götcze Ár
pád a Götcze család nevében 
hajolt meg a két nagy vadász

emléke előtt. Eugen Maiina Alt- 
zinger, az osztrák és a külföldi 
vadászok nevében. Gyenesei Ist
ván. a Somogy megyei közgyűlés 
elnöke pedig a .som ogyiak" ne
vében mondott rövid beszédet. A 
megható ünnepség végére elké
szült a teríték, kereken harminc 
vaddisznó és egy róka feküdt a 
tölgygallyakkal díszített pucok
szállási vadászház bejárata előtt. 
A rövid, január végi nap. vörös 
korongja már alábukott a környe
ző dombokon, am ikor m eggyúj
tották a tüzeket, és a vadászkür
tök harsogva hirdették a terítéken 
lévő vaddisznók, és a róka vég
tisztességét. Ennek a téli dé l
utánnak talán mást is üzentek a 
kürtök. Talán azt. hogy csak az 
hal meg. akit elfelejtenek, és 
igenis érdem es becsületesen él
ni. szeretni kell az embereket, 
segíteni és nevelni a fiatalokat. 
Ezt üzenték, mert akikre a lobo
gó tüzek mellett emlékeztek, 
azoknak a leg főbb erényei é p 
pen ezek voltak.

A.G.



MŰVÉSZPORTRÉ

JAKAB SÁNDOR
A  természethez fűződő és meghatározó 

kapcsolatom kora gyermekéveimhez 
fűződik. Őszinte rácsodáikozással 

igyekeztem ellesni, megfigyelni, megismerni 
a szűkebb pátriám növényeit, állatfajait. Tet
tem m indezeket az év m inden szakában, hi
szen m inden évszaknak megvan a maga va
rázsa, sajátos színvilága, hangulata. Ké
sőbb. igyekeztem mindezeket festményei
men megörökíteni, szűkebb környezetem, ta
náraim, ismerőseim, családtagjaim  nem kis 
csodálkozására. Jó tanácsaik hatására és 
saját örömömre kezdtem autodidakta módon 
képezni m agam at a művészeti szakirodalom 
beható tanulmányozásával. Később több íz
ben is részt vettem ifjúsági alkotótáborokban, 
ahol már a nálam avatottabbaktól sikerült a 
műhelytitkokat ellesnem, megtanulnom. Szil
sárkányban élt és alkotott Závody Zoltán fes
tőművész. aki megismertetett az egyházi mű
vészettel és azokkal a tudnivalókkal, mester
ségbeli fogásokkal, amelyeket csak tapasz
talt művészektől lehet ellesni. Később magja 
lettem egy kapuvári képzőművészeti cso
portnak is. Kedvenc témáim a háziállatok és 
főként azok, amelyeket inkább kedvtelésből 
tartanak, mint a ló. a galamb, a kutya. Egy kí
vülálló nehezen érti meg. hogy például egy- 
egy díjnyertes galam b megfestése milyen 
különleges és nehéz feladat, mert a szó sze
rint „m egszállott" tenyésztőik képesek ked

venceiket még röpülés közben is. akár több 
száz méterről is fölismerni. Ebben a műfaj
ban nem lehet tévedni, mert a galamb tulaj
donosa csak akkor fogadja és ismeri el a ké
pet, ha valóban a kedvencét ismeri föl. Igaz 
ez a lóra és a kutyára is. Nem elegendők te
hát a fajtajellegek, a nehezen megkülönböz

tethető egyedi eltérések, az ..egyéniségeket-' 
is ábrázolni kell.

Sokéves gyakorlással, és nem tagadom, 
hogy főként vadászbarátom unszolására ju
tottam el az úgynevezett vadászfestészet
hez. amely a hagyományosan ismert állat
festészettől talán a leginkább abban külön
bözik. hogy a naturális ábrázoláson kívül a 
képnek sajátos hangulatot is adnia kell. Erre 
törekszem képeimen, több-kevesebb siker
rel. amelynek döntnöke a közösség. Több 
mint két éve már főállásban tevékenyke
dem. így minden időmet a festésnek tudom 
szentelni. Ez határozza meg -  természete
sen -  egész gondolkodásomat, érdeklődé
semet is...

1954-ben szüle tett Szil községben, fe l
nőtt fejje l kö ltözött C sornára, ahol ma is él. 
Gyerm ekei is nagy á lla tbarátok, házi ..állat
kertjükben” szívesen gondoznak, d é d e l
getnek fácánokat, ga lam bokat, kutyákat. 
K iállításai vo ltak Csornán, Győrött. K apu
váron. M osonm agyaróváron, Pápán, a fő 
város közönsége pe d ig  a Pataky István 
M űvelődési Házban ism erkedhetett meg 
Jakab Sándor figye lem re m éltó m unkássá
gával. Sok helyre hívják, a gondo t csak az 
je len ti, hogy nehezen jön össze egy-egy k i
á llítás anyaga, m ert a vevők rendre e lho rd 
ják a képeket.

- H -



HÁZIORVOSUNK TANÁCSAI

Bizony, kedves vadásztársak, ebben a rovatban szó esik  
(még fog is) a „h ó hé r akasztásáró l", m in t ahogy dr. S ipos Pé
te r baleseti sebész kollégám m al és vadásztársam m al is me
gesett. A nem lövés okozta vadászbalesetet szenvedettek tá
bora legalább ö tjegyű szám, igencsak egybevág az aktív va
dászok szám ával: b izton m ondható, hogy m indannyiunkka l 
tö rtén t már k isebb-nagyobb „m a lő r” . Az ilyen vadászbalese
tek igazában csak alig térnek el az egyéb m indennap itó l, a 
kü lönböző (le)esésektől, (fe l)bukásoktó l, (k i)rándu lásoktó l. 
Csakhogy, a vadászaton o tt a fegyver és m indenfé le  ta rtozé
kai is. A fegyver, am ely ugyan rem élhetően b iz tosítva , cső  
alatt, de tö ltve  van ott. Ez ped ig  o lyan körü lm ény, am ely m i
nősíti: még gondosabb figye lm et, e lőv igyázato t követel meg. 
Ne bízza el m agát ezért az a vadász sem, aki még sose ha
sa lt el, szakadt le és be, de az sem, ki nem használ cé ltáv
csövet, m ert az ő fegyverén is van, pé ldáu l, sá torvas, az ő 
söré tese is  m egtörhető , m egtörendő!), és a m eg tört dup la 
csövű  „ha jla m o s”  összecsukódn i, az autom ata há trahúzott 
sú lyára  „sze re t”  v isszacsapódn i. M árpedig a puska k ife je 

zetten „u ta z ik ”  a figye lm e tlen  vadász ujja ira. 
Társasvadászaton tö rténő  baleseteknél a társaknak köte les
ségük az (e lső)segé lynyú jtás, am elyhez egy vadásznak, 

lega lább is  a lap fokon , é rten ie  kell!
Nos, hát igen, az a b izonyos „seb kö tö ző  fe lsze re lés” ! Köte
lező, ezért is  ná lunk kell, hogy legyen, m ás kérdés, hogy itt 
volna az ideje, egy va lóban használható, m odern, könnyen  
v ihe tő  és haszná lható egységcsom ag k ia lakításának, am ely  
ész- és korszerűbb a je len leg ism ertekné l. Társasvadászato
kon igen nyom atékosan a ján lo tt az e lérhető  helyen és közel

ségben ta rto tt nagy e lsősegé lydoboz, -táska.
Dr. S ipos Péter barátomat és az általa em lített tapasztalatlan  
vadászokat azzal szeretném „v igasz ta ln i” , hogy a céltávcső  
időnként az öreg vadász orrát is  „fe lke res i” . Többször is.

- végh -

V adászbalesetről írni nem 
túlságosan nagy öröm 
számomra. Melyik az a tör
ténet, amely kellő tanulsá

gul szolgálhat minden vadász 
számára?

Sok tragikus vadászbaleset kö
zül válogathatnék, talán móg egy 
regény is kikerekedhetne azokból 
a tragikus esetekből, melyekkel 
az elmúlt huszonöt óv alatt mint 
baleseti sebész találkoztam.

Az átlagember, ha vadászbale
setről hall. azonnal súlyos vagy 
éppen szörnyű halálos lövési sé
rülésre gondol, pedig a vadászo
kat fenyegető baleseteknek csak 
igen kis hányada a lövési sérülés.

Sokkal gyakoribbak például az 
erdőben történő gépkocsibalese
tek. a csúszós kerékvágásban ki
törött boka. magaslesről való le

esés. ágcsapódás okozta szem
sérülés. fagyásos sérülés stb.

A leggyakoribb vadászbaleset 
-  bármennyire is hihetetlen, a táv
cső okozta szem körüli mechani
kus sérülés.

Sokan nincsenek tisztában ve
le. milyen súlyos sérülést okoz
hat, ha távcsöves golyós vadász- 
fegyverének elsütésekor a célzó 
szem túl közel van a távcsőhöz. 
Főleg gyakorlatlan vadászoknál 
fordul elő. hogy felfokozott izgal
mukban nem a megfelelő távol
ságra emelik szemükhöz a táv
csöves puskát, amely az elsütés 
pillanatában hátrarúgva a sze
möldök -  orrnyereg tájékán meg
üti, nemegyszer egy-két centimé
teres repesztett sebet okozva a 
bőrön.

A lövés pillanatában a szemtől 
optimális esetben 6-8 centiméterre

M ottó: A vadász legnagyobb  
szerencséje az egészség.
A beteg vadásznál 
csak a beteg vad 
a s ira lm asabb látvány.

van a távcső vége. Ilyenkor az op
tikai látóterét tisztának és kerek
nek látjuk. Ha ennél közelebb, 
vagy távolabb van a szemünk, a lá
tótérnek csak egy kisebb részét 
látjuk, vagy igen rosszul látunk a 
távcsőben.

Különösen vigyázni kell a na
gyobb kalibereknél (30-
0,68x68,375 HH), mert ezeknél a 
töltényeknél a fegyver hátrarúgá- 
sa -  helytelen fejtartás mellett oly
kor igen súlyos sérüléseket is 
okozhat.

A balesetekkel kapcsolatban 
általában úgy gondolkodunk, 
hogy velünk az úgysem történik 
meg, az ügyetlen pedig magára 
vessen. Megfelelő gyakorlattal ve
lem ez nem fordulhat elő. Be kell 
vallanom azonban, hogy az én or
romon is van egy kis emlék, amely 
örökké figyelmeztetni fog arra, 
hogy az egyébként barátságos 
7x64-es puskám is okozott már 
kellemetlen meglepetést.

Egy esős napot követő hideg, 
holdfényes nyári éjszakán magas
les híján a búzatábla közepón lé
vő gazos foltba telepedtem le,

ahol több ígéretes, szélesen kita
posott váltó vezetett keresztül. 
Vastagon felöltözve, gyér hold
fény mellett üldögéltem három lá
bú lesszékemen, amely az átázott 
sáros talajba fokozatosan süllyedt 
testsúlyom alatt. Néhány óra múl
va már igen kényelmetlenül ültem, 
lábaim elzsibbadtak, a szél is 
megfordult, egyre többet tekint- 
gettem hátrafelé, ahonnan a szél
irányt figyelembe véve várható 
volt a vad mozgása. Lábaim 
annyira elzsibbadtak, hogy meg
fordulni már nem is próbáltam. 
Szinte már a földön ültem, annyira 
elsüllyedt a székem. Talán már 
mégis meg kellene próbálnom fel
állni -  gondoltam, és ahogy újra 
hátrapillantottam, megláttam a 
disznót... Talán két méterre lehe
tett csak tőlem, felém tartott, szé
les fekete pofájából kivillantak 
agyarai. Mire puskámat óvatosan 
felemeltem és teljesen kicsavaro
dott testhelyzetemből próbáltam 
megcélozni, addigra már szinte 
elértem a cső végével. Későn vett 
észre, mozgásomat észlelve ol
dalt próbált ugrani, s bár a céltáv
csőben semmit sem láttam, szinte 
csővégről elhúztam a billentyűt. A 
kővetkező pillanatban eltompult a 
világ körülöttem, óriási ütést érez
tem a fejemen, orromban éreztem 
a vér szagát és .fűbe rogyva" for
dultam le a székemről. Talán csak 
néhány másodpercig voltam esz
méletlen. erősen szédültem, de 
ahogy ébredeztem, azonnal rájöt
tem mi történt velem.

Kényszeredett helyzetemből a 
lövés pillanatában a puska a vál- 
lamról lecsúszott, s a távcső a 
hátrarúgáskor a stabil támasztás 
hiányában oldalról elütötte az or
rom. Sebemet több öltéssel kellett 
összevarrni, és az orrcsontom is 
eltörött...

Vadászszobám falait számos 
trófea díszíti. Gyakran olvasgatok 
közöttük. Néha fel-felpillantva a 
sorok közül, elidőzöm vadászem
lékeimen. Van közöttük egy külön
legesen szép agyarpár. Ha ráte
kintek. ujjaimmal ösztönösen vé
gigsimítom az prromon végigfutó 
vaskos heget. Örök emlék m ind
kettő.

Dr. Sipos Péter
traumatológus főorvos

Továbbképzés Tolna megyében
Vadászkamara Tolna megyei terü
leti szervezet Vadgazdálkodási Bi
zottsága három napos programso
rozatot szervezett hivatásos vadá
szok, vadásztársasági vezetők ré
szére a Faddi Művelődési Házban. 
Az első vadgazdálkodási tovább
képző tanfolyam február 10-én 
volt. Előadások hangzottak el a 
vadgazdálkodási üzemtervek cél
járól. használatáról és az éves ter

vekkel, a bérvadásztatással kap
csolatos adminisztrációs felada
tokról. a vadgazdálkodó hatósági 
munkákkal kapcsolatos feladatai
ról, a természetvédelem és vadá
szat kapcsolatáról, valamint a vad
gazdálkodókat érintő természetvé
delemmel kapcsolatos feladatok 
témaköreiről.

A következő tanfolyamot már
cius 10-én rendezik, amely során

a vadföld gazdálkodás élőhely 
javító szerepéről, a mezei nyúlál- 
lomány növekedésének feltételei
ről. a fácán élőhelyének javításá
ról, az állománynövelés feltételei
ről. és a mesterségesen nevelt 
fácánok takarmányozásáról hall
hatnak az érdeklődők.

A harmadik tanfolyami napot 
április 7-én tartják. Az őz te
nyésztéséről. óvásáról, vadásza

táról, a vadon és a kertben élő 
vaddisznóállomány vadgazdál
kodási feladatairól, valamint a 
gímszarvas gazdálkodási és va
dászati feladatairól.

A hivatásos vadászokon, va
dászati vezetőkön kívül minden 
sportvadászt, és érdeklődőt sze
retettel várnak a rendezvény ház
igazdái. előadói.

Bischof Ferenc

I
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Természet 
a fo tóm űvésze iben

címmel nemzetközi természetfo
tós pályázatot hirdet a Fotó Na- 
túra Természetfotósok Egyesüle
te és a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége. Kategóriánként 3-3 
felvétellel -  nem kerti növények
ről. háziállatokról, fogságban 
éló állatokról készülő -  kizárólag 
eredeti színes diapozitívekkel. 
valamint színes papírképekkel 
lehet pályázni a hat kategóriá
ban:
1. A csodálatos táj
2. A növények világa
3. Szárnyaló művészet (mada

rak)
4. Az emlősállatok világa
5. Más állatok
6. Kompozíció és forma.

A pályázat beküldési határide
je: március 20. A zsűrizett anya
gokból május 20-án nyílik kiállí
tás a kőbányai Pataky Művelő
dési Központban. Bővebb infor
mációval Marton Bea szolgál. T: 
311-2626.

Parókás bak Tolna m egyéből
A tolnanémedi Egyetértés Vt. terüle
tén tavaly júniusban egy napsütötte 
reggelen Debreczeny Balázs és 
Gáspár Ferenc hivatásos vadász a 
vadászatból kissé szomorúan, de 
egy szép cserkelés emlékével a va
dászház felé tartottak, amikor a köz
ség határában egy szőlődombon 
vágtak keresztül. Ekkor lettek figyel
mesek a szemközti domboldalon 
békésen legelésző, feltűnően nagy 
fejű. de mégis kistestű őzbakra. 
Gondos becserkelés után. úgy 70 
méterről, hosszas tanulmányozást 
követően ejtette el Debreczeny Ba
lázs a bakot, amely sok hozzáértő 
véleménye szerint egyedülálló a ma
ga szimmetriájával a parókás bakok 
között.

K ísért a m últ
A képen látható bikát a szombathe
lyi Aranypatak Vt. területén találták 
elhullva. Idén januárban rókahajtá
son vett részt a társaság vadász 
csoportja az osztrák határhoz közeli 
területen. Pornóapáti határában. 
Egy drótköteg halálos szorításában 
találták a szerencsétlenül járt bikát. 
Sajnos az eset nem egyedülálló. A

huzalköteg a korábban ehelyütt hú
zódó telefonvezeték maradványai
ból származik, amely egykor a határ 
melletti védelmi drótkerítés felszá-

után. hogy elfoglaltam a helyemet a 
magaslesen, három őzet pillantot
tam meg. tőlem nem messze csipe
gették a tarló maradványait. Néha 
az őzekre pillantva úgy tűnt. mintha 
egy árnyék mozogna az őzek kö
zött. ugyanis a havon szinte észre
vehetetlenül mozgott a fehér. Iszo
nyú izgalom lett úrrá rajtam, amikor 
a távcsövemmel figyeltem ezt a rit
ka jelenséget. Úgy döntöttem, 
hogyha kellő lőtávolba kerül meg
próbálkozom a lövéssel. A nap ép
pen eltűnőben volt a horizonton.

kívül az alapszabály előírásai tar
talmazzák. Nem vonatkoznak 
mindezek azokra a társaságokra, 
amelyek 1996-ban, illetve 1997- 
ben alakultak. A védegylet java
solja, hogy erősítsék a szakmai 
színvonalat és kérjenek tájékozta
tást az elnökjelöltek elképzelései
ről, programjairól, annak érdeké
ben, hogy jól átgondolt, megala
pozott döntést hozhassanak a vá
lasztók. Helyezzenek nagy hang
súlyt a leendő tisztségviselők -  
elkötelezettség és szakmai hozzá
értés mellett -  a jelöltek emberi 
magatartására, etikus viselkedé
sére is. Eredményesen tudjanak a 
későbbiekben együtt dolgozni a 
vadászat, vadgazdálkodás érde
kében, mind az egyesületi élet
ben, mind esetenként a regionális 
és országos szövetségekben is.

Vizsgázók Zalában
A Zala megyei Vadászkamara által 
tartott 3 hónapos. 1000 órás va
dász-tanfolyamon 22 fő vett részt, 
húszán vizsgáztak februárban, 
akikhez még négy magántanuló 
csatlakozott. A huszonnégy jelölt
ből huszonhármán tettek eredmé
nyes vadászvizsgát, közülük tizen
egyen kiváló minősítéssel. Aki 
eredménytelenül vizsgázott, ma
gántanulóvolt.

T é li Egyetem Keszthelyen
A TIT „öveges József” Ismeretter
jesztő Egyesület és a Veszprémi 
Egyetem. Goorgikon Mezőgazda
ságtudományi Kara 17. alkalommal 
rendezte meg a Vadászati Téli 
Egyetemet Keszthelyen január 30- 
február 6. között. Az ünnepélyes 
megnyitó után Pintér István, az FVM 
vadgazdálkodási és halászati főosz
tályvezető helyettese tartott előadást 
az aktuális vadászati kérdésekről, 
valamint az Országos Vadgazdálko
dási Tanács munkájáról. Újdonság, 
hogy az őzbak vadászati idényének 
április 15-ére való megváltoztatásá
nak anyaga már aláírásra készen a 
miniszternél van.

A Téli Egyetem idei két fő téma
csoportja a vadgazdálkodás Ma
gyarországon. és a vadászati kultú
ra a Honfoglalástól napjainkig. 
Egész napos szakmai kiránduláson 
ismerkedhettek Somogy megye 
vadgazdálkodásával, ennek kere
tén belül az öreglaki Vadfeldolgo
zó. a Hunor Vt. és a Gyótai Vt. mű
ködésével. valamint Simon Pál. a 
Somogy megyei FVM Hivatal vadá
szati főfelügyelője tartott előadást a 
vadgazdálkodásról. Bővíthették is
mereteiket a jelenlévők a fegyver- 
tartás szabályairól, a sörétlövésről 
és a fegyvervizsgálatról. Szó volt to
vábbá a magyar vadászati emlé
kekről. és a hazai vadászat tíz évé
ről. A XVIII. Vadászati Téli Egyetem 
új programja a .Szomszédaink be
mutatkoznak" című előadássorozat 
volt. amelyen megismerkedhettek a 
Muravidék és Burgenland vadgaz
dálkodásával. valamint az erdélyi 
vadászatokkal. Az idei Vadászati 
Téli Egyetem diplomaosztással -  és 
a hagyományokhoz híven -  vadász
bállal zárult.

P.G.

molása után vált feleslegessé. Saj
nos olyannyira feleslegessé, hogy 
az erdő egy-egy eldugott pontján 
még mindig halálos veszélyt jelent 
az óvatlan fővad számára. A felvé
telt Walter Natkes készítette.

Öhm Károly

Bikatehén a Bakonyból
A BEFAG Rt. bakonyszentlászlói 
üzemi vadászterületén tavaly de
cember 9-én külföldi vadász 6-7 
éves. 5.50 kilós agancssúlyú bikát 
ejtett el. Csak a zsigereléskor derült 
ki. hogy az állat hermafrodita. Mind 
a női, mind a hím külső ivarszervek
kel rendelkezett. A csökevényes pó- 
nisz a péra résből türemkedett elő.

A belső ivarszervek kibontásakor 
láthatóvá vált a csökevényes méh. a 
méhszarvak végén a kb. lencsónyi 
petefészek illetve a mogyorónyi, dió- 
nyi herék.

Major László
erdészeti igazgató

Tehén-bika Zalában
Hermafrodita szarvast ejtett el Varga 
Gyula is. a Pacsai Vt. tagja, január 
26-án, Zalaszabar határában. A zö
mök. nagy testű, véres barkás agan- 
csú bikáról zsigereléskor derült ki. 
hogy nemcsak hím. hanem fejlett női 
ivarszervekkel is rendelkezett. A méh 
kisebb volt. mint általában a tehe
neknek. a herezacskók azonban üre
sek voltak. Az agancs súlya 6.20 ki
logramm. korát 6 évesre becsülték.

R itka, m in t a....
Bohár Norbert (25). zalaszentgróti va
dász fehér őzet ejtett el január 17-én.

-A znap édesapámmal vaddisz
nó lesre mentünk. Nem sokkal az

amikor lőtávolba kerültek az őzek, a 
fehéret célba vettem, de elég nehe
zen tudtam pontosítani a szálke
resztet. a fehér színezete szinte tel
jesen beleolvadt a hófödte kukorica 
tarlóba. A lövés után láttam, hogy a 
három őz azonnal elillant a domb
hajlat mögött, de a fehér őzet sehol 
sem láttam. Keresőtávcsövemmel 
néztem a rálövés helyét, de nem lát
tam semmit. Rövid habozás után 
leszálltam a lesről, és az örömöm a 
tetőfokára hágott, amikor közelebb 
érve észrevettem a hóban fekté
ben.. Álltam előtte, szinte el sem hit
tem. hogy ilyen létezik, hogy én le
hetek az a vadász, akinek ez a ritka 
élmény megadatott. Még aznap es
te, és persze azóta is sokan gratu
láltak a ritkasághoz. Egyébként né
hány vadásztársam és vadászmes
terünk Főző László egy hónapja lát
ták már a területünkön és megbe
széltük. hogy el kell ejteni, és a sze
rencse nekem kedvezett. Tavalyi 
bakgida volt. 10 kiló fölötti súllyal, 
teljesen fehér és egészséges. Pre- 
parátorhoz vittam, mivel sikerült 
nyakon lőnöm, teljes nagyságában 
lesz kitömve, és remélem számos 
vadászkiállításon megcsodálhatják 
majd a vadászok ezt a ritkaságot.

Felénk, Zalaszentgrólon azóta 
az a mondás járja: „Ritka, mint a 
fehér őz’ .

A vá lasztások m enetrendje
Az OMW választmánya az egye
sületi törvény hatálya alapján mű
ködő szervezetek számára az 
alábbi ütemezést javasolja: a va
dásztársaságok március 31-ig, a 
megyei (területi) szövetségek má
jus 15-ig, az Országos Magyar Va
dászati Védegylet június 30-ig 
tartsák meg tisztújító közgyűlései
ket. Az ötéves ciklust törvényen
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Egyéni megrendelőink részére PUSKA-ÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

Szükséges:
a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLOFEGYVER-átvétel: 

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma.

Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére fegyver-átvétel: 

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges: 

2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 
a megrendelő adatain kívül minden egyes fegyver számát, 

típusát, kaliberét, a tulajdonos nevét, lakcímét, 
irányítószámát. 

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. TelJfax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http://www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.htm

10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK
S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  A J Á N L A T A :

Concerto-Boldog kürtegyüttes „Vadászzene” CD 1890 Ft
A természet közelről videokazetta 2350 Ft
Arany János versei Miklósovits László rajzaival 1500 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
dr. Adámfi Tamás: Vadászati bibliográfia 750 Ft
Békés Sándor: Puskával, tollal 1800 Ft
dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000 Ft
Gyenes István: Megszállottan 250 Ft
Gyenes István: Öröklés 300 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 690 Ft
dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Hangay György: Ahol még kék az ég 1600 Ft
Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt 1800 Ft
Hangay György: Kuszkusz kókusszal 1700 Ft
Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők és egyéb történetek 2600 Ft 
J. S. Botén: Bennünk élő istennők 780 Ft
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500 Ft
Kászoni Zoltán: Az a medvés. pisztrángos csodálatos Erdély 2000 Ft 
Kovács László: Vadássz velem 1800 Ft
dr. Kőhalmy Tamás: Korbccslés 900 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában 450 Ft
Merán Fülöp: El nem múlt ünnepek 1800 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000 Ft
Rhedey Antal: Agancsok a horizonton 1800 Ft
Satzger László: Ahol a jávorok járnak 1800 Ft
Szálkeresztben 1800 Ft
dr. Sáry Gyula: Az erdőről és az eltűnt időről 1800 Ft
Schmidt Egon: Távcsővel a nyakamban 1600 Ft
Sterbetz István: Trófeákkal beszélgetek 1800 Ft
Szabó Péter: Különös vadászat 850 Ft
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász kalandok Mongóliában 1850 Ft 
Ugray Tamás: Vadászpuskával a világ tetején 1800 Ft
Ugray Tamás: Puskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászati lexikon 6500 Ft
Vadász Könyvklub 1993-1999 1600 Ft
Végh Endre: Murphy és a beteg vadász 650 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft

Telefon: 06-60/327-280 Fax: 06-1/331-4368

A 'TerraíPrint Kiadó
t e r m é s z e t -  é s  v a d á s z k ö n y v a j á n l a t a

Megrendelhetők és megvásárolhatók: 1134 Budapest. Tüzér u. 43. fszt. 1. 
Tel.: 350-6454. TelJfax: 350-6455. Nyitva tartás: H-Cs: 8-15, P: 8-12

K a p h a tó  k ia d v á n y o k :
Jól Cím Ar (Ft)
0 6 Otvcn vadász emlékeiből 6 . (szerk : Tálosi István) (kemény kötésben) 1500
0 7 Ötven vadász emlékeiből 7. (szerk.: Tálosi István) (kemény kötésben) 1600
C s A .Csodaszarvas* (gr. Széchcnyi/crdmánd. ölsó magyarországi kiadás) 950
Ut Ujrn megtol a tarisznya (Páll Endro) 850
Vp Egy lövéssel kettő... (egy gazdag vadászélot emlöfce«. Páll Endre) 900
Gy Az ígéret földién (Kanadai vadászélmények, Gyimesi György) 900
Sk Szőlőhegyi kalendárium (Csáp-ó Józsel) 700
S s Sikeres sőréöővés (dr. Montagh András) 950
Su Szudánban vadásztam (Almásy László) 850
Mu Magyaf vadászutazók a nagyvfagban (22 tő) {dr. Knzsán taszfc) iv*mé<7y k«teben j 1300
Vú A vadászat amyokiaJai (Beregszászi 6 y.-<Jr. Csőre P-Motesiky Á.) 700
Ab Abesszirta a vadászok paradicsoma (Mészáros Kálmán. szerk.: dr Krizsán L ) 950
Bp 8 atogh Péter emiekatHjm (szerk.: dr. Koncz l.-dr. Monori l.-Tálosi 1.) 1650
H4 írások a  hajdani vadászvilőlgből -  Balkay Aöolí é s Hónig István (szerte: Bányai J.) 850
ro Toltényportrók iKovacs taszk» 600
Tt Tizenhárom töltény (Kovács tászió) 750
Te Tucatnyi toJtény (Kovács László) 850
Sz Szikével, to’iatpuskával (Mess 8 éia) 1100
Sb Szarv asbóg és (vadászv>ccek) 400
Vm Vadászctfmok Mongóliában (dr Köhalmy Tamás} 950
NI Négy fefadéki vadász (Gy>mesi Gy.-Justh O.-Moteslcy A ) 850
Ké Vadász Könyvklub 1993-1999 O&K' Tataü i -<t Gy.-Zsra t ) 1600
KI KéposJap (Boros Zoltán) {vadász témájú) 40
Vd A természet közelről (vidootüm) (készítette: Zentai Csaba) (tavasszal és ősszel) 2350
Vf A  vadász néha főz «s (Bodrogi Gyula) 850
Av Apróvadra ts vadásztam (dr Moss Béla) 1100
Ca Aranykard néhány koporsóval (Cséptó József) regény 950
Kv Kis vadászerdó^Sinapius János. 1678) (fordította: dr. Csőre Pál) •1200
Pk Puskák és tőUényeklKovács László) •950

Té4 A természet és én 4. (pályaművekből összeállítva) •1200
Hz Hátizsák (Koncz István) magánkiadás •1250

Kaphatók m ég ok ta tás i könyve ink és a Vadász K önyvk lub  k iadó  tag ja inak egyes könyve i is.
E lő k é s z ü le tb e n  lé v ő  k ö n y v e k :

Jel Cím Ár (Ft)
Lk A magyar vadászmúlt nagyjai -  Lázár Kálmán élete és munkássága (sz : ör. Khzsán L) •1100
Sv Skandináv vadászvkxck (Kovács László) •450
0 8 Ótven vadász emlékeiből 8 . (Szerk.: Tálos l.) A pályázatokat 2000. III. 3ing •1800
M z Mozaikok vadá&zékKemből (Páll Endro) •1100
H5 írások a hajdani vadászvilágból -  Jurán Vidor (szerk.: Motesiky Árpád) •750
Ve Vadóc vakációk (Bán István) •950
Ót Ót földrészen vadásztam (dr. Mess Béla) *1300
irányárak

A Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai, valamint a viszonteladók kedvez
ményben részesülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk. Megvásároljuk a TerraPrínt Kodó 1997-ig kiadott egyes
könyveit valamint antikvár könyvek*, illetve úi kiadványainkra cseréljük. Kaphatók még tan- és segédköny
vek. valamint más kiadó természeti könyvei Várjuk szíves megrendelésüket!

KUKORICA-ESŐ
IDŐT -  PÉNZT -  FARADTSAGOT TAKARÍT MEG
Különösen vadonélő állatok eleséggel 
történő ellátására.
Lehetőséget teremt, hogy a nehezen 
megközelíthető helyeken is nagy ha
tékonysággal és kis takarmányveszte
séggel lehessen megbízhatóan etetni.

MŰKÖDÉSE

Egy feltöltéssel, napi 4 kg kiszórás 
mellett 20 napig felügyelet nélkül el
látja az állatok etetését.
Az etetőbe épített digitális program le
hetővé teszi, hogy a berendezés na
ponta azonos időben, meghatározott 
mennyiségű szemestakarmányt jutta- 
son ki 10 méteres körzetben.

HATÉKONYSÁG

24 órán belül: tetszés szerint beállít
ható szórásidőpontok és takarmány
mennyiség.
Szórásidőpont 24 órán belül: 1-8-szor 
(tetszés szerint állítható)

TAKARMANYMENNYISEG

Szórásonként: 1-15 kg-ig (tetszés szerint állítható)
A készülék 120 literes tárolóedénnyel készül, de kérésre 220 literes 
változatban is rendelhető.

GYÁRTÓ
SOLTÉSZ KAROLY épületgépész és villanyszerelő mester 

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

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.htm


V A D Á S Z O K T Ó L  V A D Á S Z O K N A K  A  L IS T A Á R B Ó L  2 %  K E D V E Z M É N Y !

Nissan-Koh-I-Noor Kft.
1047 Budapest,
(Külső) Váci út 61-63.
Telefon: 370-8860, 370-8861

■  személygépkocsik 5 év ' teljes körű garanciával 2190000 Ft-tól
■  platós, vagy zárt kishaszonjárművek 3 év garanciával 2 390 000 
Ft+áfá-tól (Vanette Cargo). akár 5 személyes kivitelben ■  kisteher
autók 3,5 ill. 4,5 tonna összsúlyig ■  kedvező kamatozású hitel, 
vagy tartós bérlet lehetőség ■  szerviz, karambolos javítás, díjmen
tes helyszíni kárfelvétel, kárügyintézés
A kc ió s  a já n la tu n k :
Nissan Pick Up 2.5 TDi dupla kabinos légkondicionálóval 
4 1 9 0  000 Ft+áfa

'5  öv vafly 100 CCO Km. em etyM  «1«*> <rt«r<

VADÁSZBOLT 
PESTERZSÉBETEN

ÖNVEDELMI, SPORT-, VADASZ-, LÉGFEGYVEREK 

VALAMINT FLÓBERTPISZTOLYOK, 

SÖRÉTES, GOLYÓS, LÉGLŐSZEREK VALAMINT 

FEGYVER- ILLETVE KERESŐTÁVCSÖVEK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK 

N AG Y  VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: (36-11283-4432, 

MOBIL: 06-30/942-1839. NYITVA TARTÁS: H.-P.: 10.00-18.00


