
Á R V Í Z  G E M E N C E N

óra reggeli csípős hűvösben száll
tunk csónakba egy helybeli csóna
kossal, akinek, akárcsak a halászatra, 

az erdőben való közlekedésre is engedélye 
volt. Az erdő ugyanis védett terület; legna
gyobb részén a halászat vagy horgászat már 
nem engedélyezett, vagy csak bizonyos he
lyeken, időben lehetséges. Ekkorra a folyó 
már régen kilépett medréből, és a partmen
ti erdész- és vadászházak nagy része vízben 
állt. Az út első részét motoros csónakkal tet
tük meg, de az erdőbe beérve egészen halk 
evezésre tértünk át, hogy felesleges zajjal ne 
késztessük az állatokat további menekülésre.

Az ártéri erdő kiemelkedő pontján, szo
rosan egy nagy fa tövében kővé meredt 
vaddisznókat vettünk észre hirtelen; sötét 
tömegük teljesen beleolvadt a tuskókkal, 
uszadékokkal tarkított erdő hátterébe. Bíz
tak észrevehetetlenségükben, és mi meg
hagytuk őket ebben a hitben. Egymással is 
csak szemvillanásokkal és intésekkel érte
kezve haladtunk el mellettük, néhány koc
kát rájuk kattintva.

Nyiladékról nyiladékra változott a kép. 
Volt, ahol a két erdőrész között átváltó szar- 
vasrudli éppen úszva ért el egy magasabb 
földkiemelkedést. Láttunk vadmentő dom
bon legelésző őzeket, és mellettük elsuhanó 
rókát. Az egyik vadkerítés korhadó oszlopá
ba rágott lyukból két erdei egér kandikált 
ki; a lyukat láthatólag maguk rágták nagy 
hirtelen, menedékül a baglyok és más raga
dozók ellen. Az oszlopból még jó  fél méter 
állott k i... Mellettük szürke iszappal borí
tott fiirge gyík szárítkozott, s a napsütés elle
nére a hűvös miatt teljesen dermedten várta 
az apadást.

E z  év márciusában régen nem látott 

mértékben megáradt a Duna.

E z  adta a gondolatot, hogy egy 

barátommal hirtelen úgy döntsünk, 

leutazunk a Gemenci Erdőbe, hogy 

kameráinkkal megörökítsük a ma

gas vízben állá erdőt, a menekülő 

vadakat, s ha lehet, segítsünk 

a mentésben

Egy tíz méter hosszú földhányás tetején 
egy borzot láttunk élettelenül feküdni, mi
közben a közelében vonuló szarvasokat 
figyeltük. Félóra múlva, a csend beálltával 
azért meg akartuk örökíteni a szerencsétlen 
áldozatot, s melléeveztünk. Közelről nekem 
már gyanúsan tisztának tűnt a szőre, és lát
szott, hogy mint sok emlős, karikára gör
bülve, orrát a farka alá dugva fekszik, mint
ha aludna. Alig villant át az agyunkon, hogy 
hátha még él, amikor két méterre előttünk 
hirtelen felugrott, és eltűnt a sekély vizű 
erdőszélen. A jelenettől ezúttal mi dermed
tünk kővé. Ettől mintegy 20 méternyire 
nagy csendben ültünk a csónakban, amikor 
halk, majd egyre erősödő vaddisznóvisítást 
hallottunk. Úgy éreztük, mintha sok állat 
közeledne felénk, mert nagy hangzavar volt. 
Csak amikor mintegy 50 méterre elhaladtak 
mellettünk, akkor láttuk, hogy két teljesen 
átfázott, vacogó és félelmében helyét ke

reső, vándorló felnőtt állatról van szó, me
lyek vezetőnk szerint aligha érik meg a reg
gelt. Közben egy öreg tölgyfákból álló cso
portban sötét szőrű mókus cikázott ágról 
ágra, le-leharapva egy-egy rügyet, mintha 
lent minden a legnagyobb rendben volna...

Naplementekor csendes evezésünket 
egyszer csak bugyborékolás és halk röfogés 
zavarta meg. A teljesen elöntött csemetés 
kerítése tetején három szál vastag drót futott 
végig; a kerítés maga már víz alatt állott. 
Egy vaddisznó a fejét és két mellső lábát 
átbujtatta, de a két hátsót már nem volt ké
pes maga után húzni, amikor úszva vala
mikor ideérhetett. így a feje minduntalan a 
víz alá került; lélegzetet venni mindig újra 
felemelte, majd kimerültén visszaeresztette, 
és a víz alatt fújta ki a levegőt. Nagyon 
megsajnáltuk, kiszabadítva a csónakba húz
tuk a vemhes kocát, mely egész testében 
remegett a hidegtől és a kimerültségtől. Le
takartuk egy pokróccal; vezetőnk rögtön 
hívta az illetékes vadászt, aki autóval várt 
ránk, és elvitte az útközben egyre javuló 
állapotú állatot a mentett oldalra.

Ezrével láttunk uszadékfákon „tutajozó” 
csigákat, bogarakat, nem láttunk viszont tö
meges állatpusztulásokat, aminek nagyon 
örültünk. Igazán jó l a tőkés récék, a sirá
lyok, billegető cankók és kormoránok 
érezték magukat. A napok folyamán felet
tünk rétisasok kerengtek, fekete gólyák kö
röztek, a szürke gémek pedig — valószínűleg 
fészkeik építése miatt -  csőrükben ágakkal 
repültek, mint az elvonuló gemenci víz
özön hosszú lábú békegalambjai.
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