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Az igényesség, legyen kölcsönös
Ha jó l számolom, jövőre  a huszon
ö töd ik  vadászjegyemet váltom . Eb
ből huszonnégy olyan egyforma 
vo lt. m int a tojás, egyedül a múlt 
évi lóg ki a sorból. Küllemében ez 
sem sokban különbözik, csak hát a 
hosszú „ku tyanye lv” , a vezetendő 
„egyéni lőjegyzék" je lent valami 
változatosságot, bár hasonló, külön 
azelőtt is volt. Ebből aztán bárki -  
illetékes vagy illetéktelen -  rögvest 
tud ja , hol voltam , m it lőttem, m i
lyenek a szokásaim (adatvédelem 
és intimszféra, sebaj). M it m ondjak, 
fantáziátlanságban egyszerűen fe
lü lm úlhatatlan m indegyik, akárki 
tervezte, az eszét nem kellett vízzel 
locsolni, az biztos. Mégis m indenki 
tudja, m it is je lentett az e lső ... 
mennyit nézegettük, forgattuk büsz
kén, és m ilyen jó  lett volna m inden
kinek megmutatni, pedig a világon 
semmi néznivaló nem volt rajta. 
Egy bürokratikus papirfecni, 
stem plivel, kötelező bélyeggel, sor
számmal, szig.számmal, egyedileg 
jó l beazonositható módon, m int a 
fü lte tová lt kutyák esetében. Jól em
lékszem. az egyik évben megtört a 
sor. és a megyei felügyelőnk egy 
bugyuta kis boldog ú j évet köszön
tő  karikatúrát nyom atott az üres o l
dalára. Nekünk tetszett, hiszen vég
re valam i történt, megtört a mono-Rt
tónia, meg lehetett különböztetni

egyiket a másiktól, hiszen a legtöbb 
vadász emlékként elteszi, mert va
dászéletünk egy-egy évére emlékez
tet a maga semmitmondó módján, 
csak úgy, a süketek jelbeszédével. 
Hatalmas balhé vo lt belőle, tetemre 
hivás, te lefonok, miegymás, mert 
akkoriban az ég csak lefelé dörgött. 
Senki se higgye, hogy valamiféle 
nosztalgia mondatja velem, hogy a 
régebbi korok vadászjegyei -  ame
lyek ma a gyű jtők féltve őrzött k in 
csei -  egyben a korra jellemző 
„üzenethordozók" is voltak. Évente 
változtak a mives illusztrációk, és 
szinte bizonyos vagyok abban, 
hogy nem szánt szándékkal je lle 
mezték saját évjáratukat, hanem 
spontán etikai igények alapján, és 
mert pénzén adták annak, aki meg
vette. K i voltak találva. Akartak ad
ni valam it, ha már egyszer fizettek 
érte. Évtizedek alatt tökéletesen le
szoktattak erről, megszoktuk, hogy 
adjuk a pénzt és nem kapunk sem
m it, csak egy darab papírt, amely 
k iir t ja  belőlünk a vizuális kultúra 
igényének még az irmagját is. M ár 
nem is szeretjük, csak éppen mu
száj k ivá ltan i, és egyre több pén
zért. amennyiért akár egy könyvet 
is vehetnénk. Végső soron jellem zi 
ez is az egész vadászati ku ltúránkat, 
kulturáltságunkat, pedig a vadász 
ösztönösen, önvédelemből ragasz

kod ik  a tradíciókhoz, a homo lu- 
dens legmakacsabb fa jtá jábó l, aki 
egy életre elkötelezi magát a szigo
rú játékszabályokkal. Sok-sok év, 
évtized lepereg a kérlelhetetlen ho
m okórán, am ikor valaki már a bo
rotvá lkozótükör e lő tt is vadászem
bernek tarthatja magát. Megannyi 
vadászjegy kell ehhez, akkor már 
nem azért tiszteli a vadászat íro tt és 
íratlan szabályait, mert a mulasztá
sokért büntetés, korholás vagy ép
pen a cim borák ugratása já r, ha
nem ez lényéből fakad, vérévé vá
lik . Másképp ezt játszani nem lehet, 
hiszen éppen a játék örömétől 
fosztja meg magát az, aki nem ta rt
ja  tiszteletben mindezeket. O lyan 
ez, m intha valaki a bástyával lóug
rásban „közlekedne”  a sakktáblán, 
ha éppen magában van és mások 
nem látják.

M iért nem tudunk ma. a husza
d ik  század végén, magunkra, a ko r
ra jellem ző, olyan vadászjegyet k i
adni, amelyre jó  ránézni? Hangula
ta, üzenete, m ondanivalója van. 
amelyet cl lehet tenni és érdemes is. 
M iért nem tudunk k itö rn i a fantázi
átlan sematizmusból? Ennyire el- 
bu tu ltunk? Ilyen igénytelenekké 
váltunk? Nem hiszem, mert tudom, 
hogy rajtam kívül nagyon sokan 
hasonlóan gondolkodnak, talán 
eleink sem voltak sem szebbek, sem

okosabbak, csak éppen igényeseb
bek. mert ahhoz szoktak (vagy 
szoktatták őket) hozzá. És most. há
rom évvel az állítólagos rendszer- 
váltás után senki ne higgye, hogy 
túlértékelem a külsőségeket. Vala
hol el ke ll kezdeni, és ez az első h i- 
vatalos „üzenet", am it a kezdő va
dász a kezébe vesz. Annak idején 
ugyanígy kezdtük c ik izn i az ö ltöz
ködést, az alkalom hoz i l lő  megjele
nést. Sikerrel. Ma már ez nem té
ma, el lehetett érni, ha nem is egy* 
két év alatt. Ha ma valaki megjelen
ne egy vadászaton úgy. ahogyan va
dászni já rtak  a hatvanas, hetvenes 
években az emberek, bizonyára úgy 
néznének rá, m in t valami idegen 
bolygóró l idecsöppent ufonautára. 
Az legalább á llító lag z ö ld ...

Kezdjük már az idén! Akad a va
dászok között zseniális képzőmű
vész, aki szíves-örömest válla lná és 
még nincs késő ahhoz sem, hogy 
még ebben az évben legyen ebből 
valam i. Ha az értő akarat ta lá lkoz
hatna, kezet nyújthatna az akadályt 
nem ismerő tenni akarással, jó  
szándékkal, biztos sikerülne, mert 
nincs lehetetlenség, csak m indent 
elmosó tehetetlenség. A Vadászati 
K u ltu rá lis  Egyesület vállalná, ha 
ke ll, a zonna l...

Homonnay Zsombor
felelős szerkesztő
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SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

W ontzely  Dénes. Keszthely: . . .  Nem
írok tudományos értekezéseket. csak éppen 
bele belehallgattam a vadas/tatok, vada 
szatszerve/ök. az egyszerű és minden hajjal 
megkent .kaufmannok* eszmefuttatasa>ba 
és a trófeabírálatok izgalmat ófáiba Mind 
ezek alapján az idei bógés tapasztalatait 
próbáltam summázni Szomorú summazas 
ez* Sok vendég ment haza úgy. hogy még 
csak nem ts hallott bikát. nemhogy látott 
volna Sajnáltam és szégyelltem magam, 
masok helyett is A leadott ló ,e g y k e n  csak 
a szállás, etkezés és a kilométer elszámolás 
volt. trófea sehol Szerintem három oka is 
van ennek, ha valaki elfogadja Nagy és tar
tós szárazság előszó?. fülledt, szinte kámku 
lai meleg másodszor (ez azonban már im o  
lyan tudományos duma. mert a hónap má
sodik felében esett az esó. hűvös is volt 
mégsem voít bógés) A harmad k ami lég 
fontosabb - szerintem -  nincs tehén! Talán 
ez áll legközelebb az igazsághoz Tavaly 
még azon siránkoztunk, hogy elképesztő a 
szarvasállomány nagysága Neki is estek, 
amúgy betyárosan. Nem gonoszkodom, de 
gondoljuk végig együtt Minden vadásztárs
nak jár egy kis vadhús, altalában borjú vagy 
unó Ha nagy a család, szeretik a kolbászt, 
akkor a borjú kicsi, lónek hozzá még egyet 
Az már kettó Ha vannak mondjuk hetvenen, 
ez ad abszurdum lehet akár 140 is- Ez csak a 
kompetencia, de ott a vadkár Bikát nem lő
hettek. hát apasztották a teheneket üptre A 
menyasszonynak valót! Ha nincs tehén, m i
nek bógjon a bika? Egy somogyi vadásztárs
nak volt egy jó mondása: ki látott már olyan 
lakodalmat, ahol nincsenek fehérnépek? Hi
ányoztak #s... De bikából sem volt túl nagy 
a kmalat! Egy két erós bika esett ugyan -  
sajnos sok fiatal is koztuk - .  a zöme 3 4 kitós 
nyamvadok Kódjuk, .korai kilövés’ . kár er 
tűk Magyarázzák, ha már eljött olyan mész- 
sz»v6l. hát lőni akar. durr oda neki Fura egy 
fintora a ma« világnak az v$. hogy egy há- 
romkilós bika mellé vagy egy kilónyi papi
rost is mellékelni kell. mindenféle nyakate- 
kert szöveggel A bürokrácia tobzodik So
kan mondjak -  még azok is. akik 10 15 éve 
ide járnak -  jövőre Csehországba. Szlováki
ába. Lengyelországba. Romániába mennek 
Isten ne adja1 Mindezeket - a fene tudja m i
ért -  mindenki tagadja, csak négyszemközt 
beszédnek őszintén £n mint tómelletti er- 
desz nyugdíjas ezt már nem tudom meg
szokni. pedia a dolgokkal jobb szembenéz 
ni. mint elodázni, elsumákolni, bárki meg is 
sértódik érte Változtatni csak így lehet *

Faragó Péter, Szendehely: .  Mi törté 
nrk abban az esetben, ha a vadásztársaság

fegyelmi bizottsága súlyos szabálysértést is 
kénytelen megállapítani Hová kell fordulnia, 
mert a jelenlegi körülmények között a régi 
MAVOSZ fegyelmi szabályzata erre már 
nem ad magyarázatot -

Ha szabálysertésre derü l fény a fegyelm i 
vizsgálat sor ón. a /f  a vizsgáiét* jegyzőkönyv 
egy példányával és ennék leírásával. hogy s 
vadasztarsaság regje m,tyen szabályt. hol 
sérte tt m eg - pé ldául 8/91993 FM rendelet 
16 paragrafus 2. bek c  p o n t -  ét kell adni e 
lakóhely szerint illetékes onkormanyzat sza 
bétysértes/ előadójának Az előadónak -  ha 
speciális kérdésről ven szó - joga  ven kérm  
a megyei FM h ivata l szekértőjét, a megye* 
vadaszati felügyelő segítségét és e birsegot 
kiróni, amely után e vadasz jeg y  2 -tő l 5 évig 
bevonható A vadásztársasag m inde ttő l fü g 
getlenül sa já t hatáskörben is kiszabhat bün 
tetést. m ert a szabálysértés ez alapszabály 
és e  házi szabályzat szerint is Mos. és rend 
szerint egy szabálysértés m elle tt további 
házi és alapszabálysértes is e lő fo rd u lA  fe 
gyeimt bizottság ekkor já r  e l helyesen, ha az 
összes körülm ény figyelembevételével hoz 
döntést, vizsgálata elfogulatlan, gyors. p o n 
tos és megbízható, valam int csak a bizonyít 
hatő tényeket veszi figyelembe

Sándor László. Z a lu p i t i :  . . .  nem az az
érdekes pontosan, név szerint kiról van szó. 
nem akarok magamnak bajt. do beszélni kell 
róla. mert ilyet meg nem hallottam Van itt 
nem messze egy gazda, aki nagyon harag
szik a vadra, mert néha bemennek a szólóié
ba Kért már fegyvert, de nem kapott, mert 
sem egészségileg, sem más okból nem al
kalmas arra. Tudtommal a vadászvizsgával 
is meg próbál kozott, sorra bukott Most 
mégis megtalálta a módját, mert állítólag 
erre törvény van Szólóje két hold. gazdálko
dó. és mivel mást nem tudott tenni, papíron 
vfelvettet a testvérét mezőőrnek, és már így 
meg is kapták a puskát, pedig fal az egész. 
Mindenesetre [ól kifundálták. mesélik szél- 
tében-hosszában. és állítólag már mások is 
próbálkoznak ezzel a trükkel Egy biztos, az 
öccse nem társasági tag. vadaszvizsgája 
sincsen ..*

Csak remeim  tudjuk, hogy ez azéri nem égé 
szén így van. ha igen. akkor ujabb kavics 
van a hajtóműben, és m ég sok fe jtörést 
okozhat Az azonban bizonyos, fegyverei 
vadra nem  használhatja, m eg kártevőkre  
sem. csak vadaszatra jogosíto tt engedélye  
vei Legalabb két tanú ke ll a szabályos té t 
tenereshez. es azzal a dolog e l is van in téz - 
ve. természetesen felje lentés alapjan

APROHIKDETES
S teyr M an n lich er 243 Winchester 6x42  
Swarovski távcsővel új állapotban eladó Er 
deklódni 8S/330 &4S telefonon 7-16 óráig

Eladom  7x64 es Voere Mauser típusu go 
tyóspuskámat. tartozékaival együtt, 8 x 5 6  
os Zeiss céltávcsó és puskalámpa t r ó  esti 
órákban 1-730 700

Vegyes csóvü puskát vásárolnék típus, ka 
liber megjelöléssel Ajánlatokat a szerkesz 
tőségbe kérem

O któberi születésű drótszórú magyar vizs 
la kölykök győztes, munkavizsgás szülőktől 
eladok Apa: Sábó Tomi HPJ. HCH. CACT. 
Európa győztes, anya Palotásmenti Rita 
HPJ Érd : Garancz Lajos. Heves. Egri út 
14/A Tel 39/345 742

H arm incnyolc  éves hivatásos vadász ki
tűnő bizonyítvánnyal, német nyelvismeret
tel. hegyvidéken állást keres Dunámul 
előnyben Érd : 87/351 030 telefonon. Szabó 
János.

A u to p o in t (voróspont) itányzék eladó 
3300 fonni T e l: 175 3275

Patás á lla to kn ak  sántaságra hatásos ke
nócs eladó T e l: 175-3275________________

„ M a T a *  csúzlik eladók! Fémágas. erós cső 
gumi, formatervezett markolat. Felbélyeg
zett válaszborítékért részletes leírást küldök 
Postai szántással isi Érdeklődni Magyarosi 
Tamás. 1078 Bp . Nefele»cs u 30 T e l: 121 
5786

Vadászkönyvek, regi és új kíadásúak gyúj 
tőknek eladók Kegyes Pál 1025 B p . Ali u 6 
Tel 135 9204

Vásárolok mátyásszajkót 260. tókés récét 
(gácsért) 260. csörgő, böjti, fütyülő és barát
réce gácsérokét 300. erdei szalonkat 400. 
szürke foglyot 400 Ft/db. Fagyasztott ex 
prossz csomagot veszek at1 Fizotes utólag, 
postai utalványon! Szabó Dezső. 8800 Nagy
kanizsa. Levonta u. 7.

C serére a ján lok fegyverekkel, vadaszattal. 
lóismerettel stb foglalkozó szakirodalma 
kát. rég* túz- és hidegfegyver másolatokat 
Kérnék vizsgázott vagy levizsgáztatható 20- 
as. vagy 16-os kúlsókakasos dupla puskát, 
lehetőleg belgát Tóth László. 8827 Zala- 
szentjakab. Petőfi út 87

M eg v éte lre  keresem  Zoltán Attila: Va
dászfegyver és ló»smeret c könyvét. Hra- 
hovszki László. 2699 Szügy. Gárdonyi G. út 
16

A  D iana A ntikvárium  ajánlata Diezel-Mi- 
ka: Vadászebek cimú vilaghirű művének új 
kiadása Tárgya vadászebek idomitása. fa j
taismertetés. fajtaidegek, bírálat színes 
képek az összes vadászkutyáról Ára: 380 
Ft ♦  120 Ft postaköltség, csomagonként 
Ezenkrvul klasszikus vadászirók művei nagy 
választékban Zsikai István. 6900 Makó. Zrí
nyi u 34 Tel 65/411 561.

O lcsón eladó alig hasznait iker babakocsi 
Választ a szerkesztőséghez

M ire szabad vadászni?
Szíka és Dvbovszky s/arvasbika. tehén, iinű, borjú, g in iv/anasbika 
(vclejt), tehén. ünö. borjú, dámbika érett, (december 31-éig), selejt, 
tehén, ünö, borjú, murionkos, jerke, bárány, vaddisznó, mezei nyúl, 
Tácánkakas, (tyúk csak a 2000 db-ot meghaladó kibocsátás esetén 
a teríték 20%-áig, a kibocsátóhely 1000 méter sugarú körzetében), 

fogoly (csak kibocsátott állomány ra, annak 40**-os mértékéig). Vetési 
lúd (húzásonként fejenként 4 db), tőkés-, böjti-, barát-, csörgőréce, 

szárcsa (személyenként legfeljebb 8 db), balkáni gerle, seregély 
(november 30-áig), valamint az egész évben elejthető szőrmés 

és szárny as kártevő fa jok.

NOVEMBER
ő szu tó  vagy Szent András hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év atlagos 
hőmérsékleté 

Celsius fokban

2 Kedd 629 16 26 1814 9 17 11.5
3 Szerda 6 31 16 24 1908 1009 11.5
4 Csütörtök 6 32 16 23 20 09 10 54 11.6
5 Péntek 634 16 21 21 15 11 34 11.5
6 Szombat 635 1620 22 28 1208 1 U
7 Vasárnap <t 736 637 16 18 23 37 1238 10.9
8 Hétfó 638 16 17 -  - 1306 10.5
9 Kedd 640 16 16 052 13 33 104

10 Szerda 641 16 14 209 1401 10.5
11 Csütörtök 6 43 16 13 3 27 14 31 9.6
12 Péntek 644 1612 448 1506 9.5
13 Szombat •  22 34 646 1611 607 15 45 9 3
14 Vasárnap 6 47 1609 7 24 16 32 9.0
15 Hetto 6 49 1608 833 1729 8.1
16 Kedd 650 1607 9 31 18 31 79
17 Szerda 6 52 1606 1019 19 38 7.4
18 Csütörtök 6 53 1606 1058 20 46 7.2
19 Péntek 6 55 1604 11.29 21 53 7.4
20 Szombat 656 1603 11 56 22.58 7.1
21 Vasárnap í  303 658 16 02 1220 -  - 7.0
22 Hétfó 6 59 1601 12 42 0 02 6.7
23 Kedd 700 1600 1304 1 04 6.2
24 Szerda 702 1600 1326 205 5.8
2S Csütörtök 7 03 15 59 1350 307 5.4
26 Péntek 704 1558 14 17 409 5.0
27 Szombat 706 1558 1448 511 52
28 Vasárnap 7 07 15 57 1526 6 12 4.9
29 Hétfó O 7 30 708 1556 1610 7.11 5.1
30 Kedd 7 10 1556 1702 805 5.3

DECEMBER
Télelö, vagy Karácsony hava

1 Szerda 7.11 1555 18 02 853 5.4
2 Csütörtök 7.12 15 55 1907 935 5.2
3 Péntek 7.13 1554 20 16 10 11 4.7
4 Szombat 714 1554 21 27 10 42 4.7
s Vasárnap 7.16 1554 22 40 11. to 4.5
6 Hétfó C 16 49 7.17 1554 2354 11 37 4.6
7 Kedd 7.18 1553 — 1203 4.4
8 Szerda 7.19 15 53 1 09 1231 4.3
9 Csütörtök 720 1553 225 1301 4.1

10 Pentek 721 1553 3 43 1337 4.1
11 Szombat 722 1553 4 59 1420 2.9
12 Vasárnap 7 23 15 53 610 1511 3.7
13 Hetfó •  10 27 7 24 1553 7 14 1610 3.6
14 Kedd 7 24 1553 808 17.16 3.4
15 Szerda 7 25 1553 8 52 1825 3.3
16 Csütörtök 7 26 1554 9 27 1934 3.0
17 Péntek 727 1554 9 57 20 42 2.8
18 Szombat 727 1554 10 22 2147 2.4
19 Vasárnap 728 15 55 1046 22 51 2.3
20 Hétfó 7 29 15 55 11.07 23 53 2.3

Ujhold -  • .  Első negyed -  >. Hotdtolte -  O; Utolsó negyed -  C

Törzskönyvezett* fultetovált. 1993. au
gusztus 13-án született magyar vizsla kan és 
szuka kölykök eladok Érd 26/330 230. Föl 
hoffer

Eladó bevadászott, munkavizsgás, küllem 
győztes cseh drótszórú vizsla szuka es egy 
növendék rövid szőrű német vizsla szuka, 
szálkás szőrű tacskókolykok vadászó győz
tes szülőktől Fejes Gábor. 3467 Ároktő. 
Damjanich u 13. Tel 36/320 991.

M eg v é te lre  ajánlom sima szőrű magyar 
vizsla, valamint labrador retnever szukáimat 
alapidomitva Cim Éles József. 4080 Hajdú
nánás. Nagy Sándor út 24 Tel.: 52/381-305 
18-23 h kózótt___________________________

Duplagolyós, nagyobb kaliberű vadász- 
fegyvert vennék Tel : 26/314 677. Levélcím 
Csőit S. Pál. 2016 Leányfalu. Pf 34________

Kitűnő á llapo tban  lévő Morkel 20-as. só 
retes vadászpuska igényes vevőnek eladó. 
Érd 16 óra után a 24/385 237 telefonon. 
Szálé János.

M ossberg  com bo 12 cal. egyéves vadász- 
fegyver sörétes és golyós csővel eladó 
Érd.: a-16 óráig, tel 56/424 230

Ú j. olasz, 12 es Bock sórétes vadászfegy 
ver eladó, a'.sokulcsos Lengyel Al Kunhe
gyes. Zador u. 17.

Igényesnek eladó Toz 7 20 cal Ezustpus 
ka. es egy Tikká 222 céltávcsóvel. lámpával 
Érd : László József, t e l : 185 7625 este 19-22 
óra kózótt______________________________

A pótharaszti Széchenyi Zsigmond Vt 
tagsága megrendültön tudatja, hogy társa
ságunk alapító tagja, egykori elnöke titkára- 
vadászmestere, a vt órokos tiszteletbeli e l
nöke. kedves vadasztarsunk. id Gát völgyi 
László, eleiének 84 éveben elhunyt Emlé
két tisztelettel megőrizzük

Vadásxtársaságok, vá lla lkozók, 
vendéglősök, fig ye lőm !

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
európai hirú trófeagyújteményéból 

DEKORÁCIÓS célokra -  kedvező bérleti 
díj ellenében -  trófeákat kölcsönöz. 
Felvilágosítás telefonon: 142-9925 

Bányai Józsefnél
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Kulturált kereskedelem, vadászati kultúra
Ha vadászfelszerelésekben „u ta zu n k ", a ligha ké te lked h e t va lak i, hogy 
a képze le tbe li vo na t mér-m&r b e fu to tt a be ígért „eu rópa i Á llom ásra".

Ennek az utazásnak á llom ásairó l kérdeztük a leg ille tékesebbe t, 
M ándlné Gutái L ilit, a K o ttno r-N im ród  K ft. ügyvezető  igazga tó já t a cég 

ú j közpon ti to lephe lyén , az e g yko ri zug ló i híres Danuvia gyár egy ik  
tágas csarnokában, am ely az ú j szolgáltatás, a csom agkü ldő  szolgálat 

bázisa. Hata lm as po lcrendszerek roskadoznak a szebbnél szebb 
h o lm ik tó l, és a sü rgö lödö  e ladók nagy o d a figye lés t kö ve te lő  m unkáját 

szám ítógépek csa lha ta tlan  m em óriá ja  segíti.

A megrendelt árut ezúttal Rápolti Hajnalka, a csoport vezetője és Záprel Zita 
csomagolta r0Tö polstc* Gabriella

V A D Á S Z L A P : -  Az idősebb vadá
szok bizonyára jó l emlékeznek 
mindezek ellenkezőjére, a hiány- 
gazdálkodásra is. Többnyire éppen 
az nem vo lt, am it kerestünk, pedig 
kü lön „e llá tási bizottság" m űködött 
az érdekképviseletben. Üléseztek, 
jegyzőkönyvezlek és m inden ma
radt annyiban. M ost m indenféle 
hókuszpókusz nélkül van minden, 
csak pénz legyen hozzá. Melyek 
voltak ennek a hosszú utazásnak a 
főbb állomásai?

M Á N D L N É  G U T Á I L IL I :  -  Ha 
jó l számolok, több m in t három évti
zede szolgálom a vadászok, a vadá
szat ügyét. Az Erdei Termék Válla
lat -  amely az erdőgazdaságok fő 
hatósága alá tartozott -  az ötvenes 
évek végén kezdte meg a vadászati 
c ikkek kereskedelmét, először csak 
a fővárosban, majd több vidéki 
boltjában. A  nyolcvanas évek má
sodik felére már nagykereskedelmi 
tevékenységet is fo ly ta ttunk. A  je 
lenlegi cég, a Kettner-N im ród K ft. 
1990 augusztusában a laku lt Eduard 
Kettner bécsi leányvállalatával, va
lam int az üzletek dolgozóinak tu la j
donhányadával. A  cég -  természe
tesen -  többségi k ü lfö ld i tu la jdon
ban van.

V A D Á S Z L A P : -  Ha lassan is, de 
a vadászok is változtattak viselke
dési szokásaikon, a ku ltu rá lt megje
lenésre ma már keveseket ke ll f i 
gyelmeztetni. A  múlté a klasszikus
sá vált H ofi-v icc  a munkásőrgatyá- 
ró l, lyukas su rran ó ró l...

M Á N D L N É  G U T Á I L IL I :  -  Cé
günk -  és magam is -  ü z le tpo liti
kánkban m ind ig  törekedtünk a 
színvonalas kínálatra, természete
sen az adott lehetőségeinken belül. 
Sokszor éppen ezért egy-cgy lépés
sel talán meg is előztük az igénye
ket, amely éppen a ruházatban f i 
gyelmeztető bukásokhoz is vezetett. 
Ma a kíná lati piac bővülése m iatt 
talán könnyebb a helyzet, de azért 
akad gondja bőven annak, aki e lkö
telezte magát a vadászati ku ltúra 
terjesztésének ügye mellett. M i ezt 
nem rábeszéléssel, meggyőzéssel

tesszük, hanem a lehető legmaga
sabb, mondhatnám világszínvonalú 
árukínálatta l és annak megfelelő k i
szolgálással. Ezért ind íto ttuk  be a 
kü lfö ldön  közismert és jó l bevált 
csomagküldő szolgálatunkat, 
amelynél katalógus alapján a va
dász kiválasztja a számára szüksé
geset, és m i a lakáscímére három 
héten belül postán megküldjük. Je
lenleg 117-féle c ikk rendelhető, de 
ez karácsonyra 40 tétellel bővül. 
Lehetőség van továbbá arra is, 
hogy a népszerű „nagy”  Kettner ka
talógusból is bárm it megrendelje
nek a bo ltja inkban. A  beérkezett 
megrendelések alapján mondhatom 
igen nagy az igény és érdeklődés, 
amelyhez az előlegezett bizalmat

a kapcsolat, amely remélem, m ind 
két fél számára hasznos és előnyös 
lesz. Egyrészt megjelentettük a 
N im ródban, másrészt a betérőknek 
minden boltunkban ingyen oszto
gatjuk, és ott helyben meg is ren- 
ezúton is köszönöm. Tisztelt Vásár
ló inknak pedig ígérem, nem fogunk 
egymásban csalódni, sőt törzsvásár
ló inka t időnként igencsak kellemes 
meglepetések érhetik. A  többi egye
lőre titok.

V A D Á S Z LA P : -  Hogyan ju th a 
tunk a csomagküldő katalógusá
hoz?

M Á N D L N É  G U T Á I L IL I :  -  így 
az elején akadnak még gondja ink a 
terjesztéssel, végtére is most a lakult 
delhető bárm i, sőt böngészhet a

kedves vevő a „nagy”  katalógusban 
is kedvére, és ha valami megtetszik, 
abból is rendelhet. Ha valaki levél
ben vagy telefonon kér katalógust -  
címeink, telefonszámaink a lap á l
landó hirdetési rovatában ta lá lha
tók -  postafordultával megküldjük. 
Eddigi megrendelőink zöme olyan 
tisztelt vásárlónk, aki idő  hiányá
ban vagy éppen a távolság m iatt 
nem tud rendszeresen boltba já rn i, 
érdeklődni, válogatni. És még egy 
fontos do log: ha valakinek valami 
nem jó  vagy nem tetszik, vita nélkül 
kárta lanítjuk, az árut becseréljük, 
átcseréljük, vagy ha kéri, árát visz- 
szatérí tjük.

Tekintette l arra, hogy a csoma
gokban a vadászokat érdeklő árufé
leségeknek csak meghatározott kö
rét kü ldhetjük, talán nem érdekte
len megjegyeznem, hogy az And- 
rássy ú ti üzletünk az, amelyikben a 
valóban minőségi fegyverek legszé
lesebb választékát k íná ljuk : a leg
drágábbtól a viszonylag olcsó, 
használt, bizományi értékcsítésűe- 
kig, a hozzávaló töltényválaszték
kal együtt.

V A D Á S Z LA P : -  Nem volna
azért teljes a kép. ha a sikersztori 
mellett nem beszélnénk az „á rnyé
k o k ró l" . . .

M Á N D L N É  G U T Á I L IL I :  -  
Akadnak gondja ink, főként a tisz
tességtelen „versenyzőkkel", a feke
tepiac k íná la táva l... Jó volna, ha a 
piacgazdasággal együtt a kereske
delm i ku ltúrát is im portálhatnák 
azok. akiknek ez a dolguk. A régi 
boltosok körében a törekvés egyér
telműen látható, hiszen nincs na
gyobb öröme egy kereskedőnek an
nál, ha a vevő elégedetten távozik 
és visszajár. A  magunk részéről 
ezért is törekszünk arra, hogy m ind 
a Polgári Lőfegyver Szakszövetség
gel, m ind a Vadászati K u ltu rá lis  
Egyesülettel gyümölcsöző együtt
működés a laku ljon ki m indnyá
junk . a vásárlók, a vadászok érde
kében. H . Zs.
(Oec**rtb«ri i*pu*kt>*n > o
*bt>'OT i% él uj A t / r *  m+g,)

VADGAZDALKODASI ALAP '93
A fo x i k ita rtá s á v a l ű z tü k -h a jto ttu k  az FM  v ad ásza ti ós halászati 

ö n á lló  o sztá ly  m u n k a tá rs a it, le v e le t ír tu n k  m in d en  
il le té k e s n e k , e lfo g a d tu k  az in d o k o k a t, m a g y a rá z a to k a t...  

m íg n em  v é g re -v a la h á ra  m e g k a p tu k  V a ja i úr írásos
tá jé k o z ta tá s á t.

A pályázati kiírás nyertes pályázói 
a támogatási feltételeket elfogad
ták, írásbeli nyila tkozata ik fo lya 
matosan, szeptember végéig beér
keztek. Azon pályázókkal kötendő 
szerződések szintén elkészültek, 
amelyeket a pályázók mintegy fele 
aláírva részünkre visszaküldte. H a
sonló tartalm ú szerződéskötésre -  
gyorsított eljárásban került sor a 
Vadászati K u ltu rá lis  Egyesülettel 
az 1993. évi vadásznapi rendezvé
nyek támogatására vonatkozóan, 
amelyről a M agyar VAD ÁSZLAP 
részletesen beszámolt.

L A  pályázatokkal kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségeit a m i
nisztérium már korábban teljesítet
te azzal, hogy hivatalos lapjában a 
pályázatok eseményeiről és a bírá

la ti tapasztalatokról tájékoztatást 
tett közzé. Ennélfogva a m inisztéri
umnak. m in t a Vadgazdálkodási 
A lap  kezelőjének további ilyen je l
legű tájékoztatási kötelezettsége 
nincs.

2. A  Vadgazdálkodási A lap  1993. 
évi felhasználásáról a pénzügyi év 
zárását követően tudunk tájékozta
tást adni. A  Vadgazdálkodási A lap  
kezelését és felhasználását -  az Á l
lamháztartási. valam int az E lkü lö 
nített Á llam i Pénzalapokról szóló

törvényben fog la ltak szerint -  az 
Á llam i Számvevőszék jogosult el
lenőrizni.

3. A  Vadgazdálkodási A lap K u 
ratórium a -  helyesen Vadászati 
Szakbizottság -  a Vadgazdálkodási 
A laphoz benyújtott pályázatok el
bírálását és eíőzetes előkészítést vé
gez. A  Vadgazdálkodási A lappal 
nem gazdálkodik, a kezelés a m i
nisztérium feladata.

4. A  fo lyó  szerződéses kötelezett
ségekből adódó pénzügyi forrás le

kötöttsége a tárca hatáskörébe tar
tozó oktatási-kutatási p ro filú  intéz
mények kutatási-fejlesztési á llam i 
feladatának finanszírozásából adó
d ik. Az intézmények listája, a kuta
tási feladatok, a végzett munkáról 
leadott éves kutatási részjelentések 
és zárójelentések a m inisztérium 
ban megtekinthetők. A  kutatási 
eredmények felhasználásához a zá
rójelentés keltezésétől számított 
ötéves időtartam ig a m inisztérium 
engedélye szükséges.

Továbbá -  a fentieken kívül -  15 
m illió  fo rin tta l támogatják az A lap
ból a folyamatban lévő kutatáso
kat. kutatóhelyenként:

( F o lyta tás a 4. o ld a lo n )
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VADGAZDÁLKODÁSI ALAP '93
Pályázó neve Pályázati téma öJzege e ze tV l Megjegyzés

(Folytatás a 3. oldalról)

Debreceni ATE Á lla ttan t és Vad- 
b io lógia i Tanszék tém ái: (1.350 
m Ft) Vadgazdálkodási szempont
ból je lentős kártevők és hasznos fa
jo k  egyedszáma közötti összefüggés 
tiszántú li vadgazdálkodási körze
tekben.

Vadgazdálkodási szempontból 
je lentős vadon élő, te lepitett és 
zárttéren ta rto tt em lősfajok vizsgá
lata.

T iszántú li vadgazd. egységek 
apróvad-kibocsátási technológiája 
és a hasznosulók közötti összefüg
gések vizsgálata.

Különböző hasznosítású erdőti- 
pusok és mezővédő erdősávok sze
repe a vadgazdálkodásban és te r
mészetvédelemben a Tiszántúlon.

A  természetes fogolyá llom ány 
növelésének módszere a telepítéssel 
be ind íto tt állományregeneració és 
élőhely-gazdálkodás eszközeivel.

G ödöllő i ATE : (6.100 m Ft) ö k o 
szisztéma szemléletű vadgazdálko
dási m odellek kifejlesztése. Vadon 
élő á lla tfa jok  populációgenetikai 
vizsgálata génbanki tevékenység 
megalapozására. Vadfajok k ritikus  
időszaki op tim ális  táplálékának 
meghatározása élettani és energeti
kai alapon.

ólomszennyezettség frekventá lt 
vadászterületeken.

I .  Bodrog VT. Apróvadélőhely-
fejlesztés

2. Tiszakanyári Szél motoros víz
VT. nyerés

3. Békés Megyei Erdő. vadbúvó-lé-
Szöv. tesités

4. Kecskeméti Víznyerés
VT.

5. Tőrte li
Rákóczi VT. Vadfö ld  és ita tó

6. Aranykalász Fogolyélöhely-fej-
VT. lesztés

7. Dózsa VT. Kom plex élőhely- 
fejlesztés

8. A lko tm ány Apróvadélőhely-
VT. fejlesztés

9. Tiszatáj VT. Élőhelyfejlesztés

10. Békés Megyei Fogolyélőhely-fej-
Szöv. VT. lesztés

11. Zala Megyei Gimszarvasélő-
Szöv. hely-fejlesztés

12. Mezőhegyes Fogolyélőhely-fej-
Rt. lesztés

13. PATE
Keszthely Vad riasztás

14.SEFE
Faanyag-
ismerettani Csü 1 k ösvad - ké reg-
Tansz. sebzés

15. G ATE V O K Á Gímszarvasélet-
tér-vizsgálat

16. G ATE  V O K Á Vadbio lógia i év
könyv

17. G ATE V O K Á Védett ragadozók 
vizsgálata

Az európai gímszarvas-populá
ció genetikai vizsgálata.

Mezőgazdasági és erdőművelésre 
a lka lm atlan területek vadtenyész
téssel történő hasznosítása.

Soproni EFE Vadgazdálkodási 
Tanszék: (2.750 m Ft) Erdő-vad mo
n itoring.

Természetes vadpopulációk 
fenntartásának lehetőségei agrár- 
környezetben, különös tekintette l a 
fogo ly  megőrzésére.

A  rágás által okozott minőségi 
vadkár növendék- és hozamkiesésé
nek meghatározása.

Az erdőtelepítések, -ápolások je 
lenlegi gyakorlatának felülvizsgála
ta. A  magyarországi m uílontartás 
lehetőségeinek vizsgálata.

Országos Sugárbiológiai és Su- 
gáregészségügyi Kutató Intézeti:
(0.180 m Ft) Vadonélő á lla tfa jok 
csontszövete Sr** tarta lm ának vizs
gálata alapján az egyes vadfa jok 
bioindikátor-szerepének értékelése.

Budapest, Főv. Á lla t-  és Növény
ke rt: (4.500 m Ft) Módszerek k id o l
gozása nagyvadpopuláció nagysá
gának és sűrűségének m onitorozá
sára légi felvételezéssel, a vadgaz
dálkodási körzettervekhez alapada
tok szolgáltatása a nagyvad-popu
láció  létszámának vonatkozásában.
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2 x4 7 5  (H ite lkonstrukc ió )

50% (Erdészeti 
262 A lap  is támogatja)

5000 két évre

420

400

18. A G R IC O L A ERFA laptámoga
KFT. tás

19. Bársony I.
Szakközép- Környezetvédelmi
iskola tábor

20. BAZ megyei Szakmai tovább
FM  H ív . képzés

21. D r. Bencze Szakkönyvkézirat-
Lajos prof. készités

22. M aró ti M ongó lia  '93 ex
Orsolya pedíció

23. V K E Vadásznap

24. Szarvasi Fogolyélőhely-fej-
A rborétum  VT.lesztés

25. N im ród
Magazin Laptámogatás

26. N im ród Szépirodalm i
Vadászati K ft. könyvsorozat

27. FEFAG Víznyerés

28. FEFAG Cserje-alátelepités

29. N im ród Szakkönyv-megje-
Vadászati K ft. lentetés

Érdemes egy k icsit ..e lm élkedni" 
ezen a listán, amely m inősíti a Vad
gazdálkodási A lap  tanácsadó szak- 
bizottságának ide i tevékenységét, a 
vadászat-vadgazdálkodás propa
gandájában, az élőhely fejlesztésé
ben m it tartanak az urak fontosnak, 
támogatandónak.

„Savanyú a sző lő" -  mondhatnák 
fanyalgásunkra azok, ak ik érdemes
nek ta lá ltattak. Igen, Ez a „sző lő " 
k iköpn iva lóan savanyú! Mert a va
dászok á llam osíto tt pénzéről van 
szó, am it a vadászjegyek díjának 
befizetésével kasszíroznak be ra j
tu n k . . .  és nagy kegyesen osztanak 
vissza könyörgésünkre, még akkor 
is, ha ezt pályázatnak nevezték el.

Távo l á ll tő lünk még a gondolata 
is, hogy megkérdőjelezzük, k i, m i
ért kapott támogatást és főleg 
m ennyit. Végül is nagyszerű dolog, 
ha m i, vadászok tám ogatni tu d juk  
az erdészek újságját, hozzájárulha
tunk a szakkönyvek kiadásához, 
hogyan ke ll meghatározni az erdei 
vadkárt, finanszírozzuk a vadb io ló 
g ia i ku ta tá s t... (Legalább végre 
m egtudjuk -  5 m illióé rt hogy 
mennyire életképes a magyar 
szarvas!)

M ost a lista b irtokában már csak 
egyetlen dolgot nem értünk, m iért 
ke lle tt erre hónapokat várn i, m iért 
ke lle tt idá ig  titkosan kezelni a nye
rők lis tá já t. . .  és m iért nem akart 
néhány nyertes pályázó -  m ond
ju k?  ne m ondjuk? -  hozzájárulni 
ahhoz, hogy a neve és a neki íté lt 
összeg nagysága a Vadgazdálkodá
si A la p  felhasználását erősen k r it i
záló M agyar V A D Á S Z L A P  hasáb
ja in  megjelenjen? (Valószínűleg 
nem is fog támogatást kapni, még 
akkor sem ha pályázik, de ezt majd 
jövőre  m egtudjuk.)

A  Vadászati K u ltu rá lis  Egyesület
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500

200

330

1300 H ite lkonstrukció

ké tm illió  fo rin to t kapott -  amelyet 
átuta lt a felhasználó helyszínekre -  
az egész országban megrendezett és 
a vadászatot széles körben népsze
rűsítő Országos Vadásznapra. Sze
rencsére -  és ezúton is köszönet ér
te -  dr. Szabó János m iniszter úr 
bizonyára látva ennek tarthatatlan
ságát -  utólag ké tm illióva l megtol
dotta az érthetetlen szűkmarkúsá
got.

E nnyit érdemeltünk k i. ennyit ér
dem iünk -  csak éppen nehezen 
vesszük tudomásul.

-C s e k ő -

A  vadorzás 
ellen

Végro valami történik az orvvadá
szat megfékezésere. mert az FM a 
Büntető Törvénykönyv parlamenti 
vitájához olyan javaslatot tett. hogy 
a jogosulatlan vadászat, illetve lő
fegyverhasználat büntető eljárást 
vonjon maga után. ezzel kikerülve a 
szabálysértések köréből. Ugyanis 
eddig csak akkor volt büntető eljá
rás. ha az elkövetőnek nem volt va
dászjegye. fegyverviselési ongedé- 
lye. A javaslat szerint, aki lőfegyvert 
jogosulatlan vadászatra használ, az 
bűntettet követ el. amely 5 évig ter
jedő szabadságvesztéssel sújtható. 
Ha ugyanezt úgynevezett bűnszö
vetségben követik el. a büntetés 2- 
tól 8 évig is terjedhet Aki a vadász
területeket járja, az tudja, hogy a 
torvény szigora mennyire indokolt 
és régóta várva várt. Jó volna azon
ban. ha a jogosulatlan vadászat fo 
galma, nemcsak lófegyverekre vo
natkozna. hanem minden más vad- 
pusztító .szerkezetre*, az agártól a 
számszeríjig. Példa bőven akad rá.

A  Vadgazdálkodási A lapból 1993-ban pályázat útján támogatást nyertek: 

Pályázó neve Pályázati téma l»m og aus  összege Megjegyzés



LŐSZERTESZT/11. RÉSZ
Az előző  részben beszám oltunk arró l, hogy  

a N IK E -F iocch i S portlőszergyórtó  K ft. és az Érdért seg ítségével, va lam in t Putz 
Is tván  neves sportlövő  kö zrem ű kö d ésével e lk é s z íte ttü k  a m agyar gyártm ányú  

sörétes lőszerek összehasonlító  v izsgála tát. A  12-es ka liberű  lőszereket 
te s z te ltü k , a 20, 30, 40, 50 m éteres  távolságból azonos feg yverbő l lea d o tt lövések  

ta lá la ti szám át, szórásképét, hatásosságát h aso n líto ttu k  össze. K özöltük  
a v izsgált lőszerek összevont rangsorát, a részle tek  ism erte tése  nélkül.

A  lőszertesztünknek az ad ak tu a litá s t, hogy a g yártó  cég  és a ke resked e lem  
te rvezi a sörétes lőszerek d iffe re n c iá lt árának b evezetésé t, azaz egyálta lán  nem  
m indegy, hogy a jövőb en  m ilyen  töm egű , á tm érő jű  és m ilyen  árfekvésű  sörétes  

lőszerre l vadászunk. A  választást k íván ja  e lő seg íten i c ikksorozatunk.

TALÁLATI PO NTOSSÁG

M in t e lőző számunkban m egírtuk.
10 m éteren valam ennyi sörétes lő 
szer -  függe tlenü l a sőrétek szá
m átó l. á tm érő jé tő l, töm egétő l 
(gram m súlyátó l) úgy viselkedik, 
m in t a golyó. A  ló lap 10 cen tim é 
te r sugarú körében van a sőrétek 
zöme (36.5 százaléktól 85.3 száza
lékig). A  20 cen tim éte r sugarú k ö r
ben m ár csak 2.6 százalék az alsó 
érték és 46.2 százalék a fe lsó é r
ték. A  30 cen tim éte r sugarú kö r
ben 7.7 százalék a legm agasabb 
érték, tizenkét lőszernél egyá lta 
lán nem  ju to tt sörétszem  ebbe a 
zónába. M ivel valam ennyi lőszer- 
fa jta  100 százalékosnak bizonyult, 
ezért a 10 m éteres eredm ényeket 
e lhagytuk az összehasonlításból.

A tesztelés sorén az á tü tóe ró t a 
12/70 28 gram m os. 2,5 m illim é ter 
söré tá tm éró jú  tö ltényné l v izsgál
tuk, ezért ennek a lószernek az 
adatai szintén nem szerepelnek a 
táblázatunkban.

Ahhoz, hogy rangsoro ln i tud juk 
a lószerfa jtákat. néhány táb lázatot 
készítettünk, s ha nem  ta lá lják túl 
bonyolu ltnak, érdem es tanu lm á 
nyozni. E lsőként azt a táb lázatot, 
am elyben a 30 cen tim éter sugarú 
körben -  azt is m ondhatnánk, 
hogy egy mezei nyúl vagy egy re 
pülő fácán, kacsa, liba nagyságá
nak m egfe le lő  körben -  becsapó
d o tt sörétszem ek százalékait tü n 
te ttük  fel.

20 MÉTERES LÖTÁVOLSÁG

Tewi Reg. 
ud'nom

K«l.ber 
+ tonenyhosw

Tömeg
0

Aim*r6
rrvn

SOréXUtm 
db

T
%

1 IS 8 12/70 42 1*3 100.0
II 7 8 12/70 32 3.5 125 St99

III 6 10 12/70 32 30 80 *95

S ZÓ R Á S K É P E K  20. 30. 40 
ÉS 50 M ÉTER R Ő L

30 MÉTERES LÖTÁVOLSÁG

Rjngvor Tesrt
%omém

R*g. 
Uérno.*Jt

Kaliber 
♦  tOlt«f»ytx>su

Tömeg
9

Atmeró
mm

So
db

Találat
%

1 10 10 12/70 35 3.0 221 887
II 14 10 12/70 42 3.0 265 81.5

III 6 10 12/70 32 30 9C 78 8

V  , h  • 
'  \  V f

t i

*-■- - n
:c \  . /

*% *

■ •• * f ■ ;»

40 MÉTERES LÖTÁVOLSÁG

Rangw Tewt
wxwam

Reg.
nam om

U  i»be<
+ touenyhoiu

Tömeg
0

Atme<ö
mm

S<xstw*m
db

TaUlat
%

▼ -
1 10 10 12/70 35 3.0 221 50.7 Á

II 11 8 12/70 35 35 136 47.8 ; . /
III 9 12 12/70 35 2.5 35Ö 45 7

• i  • ’/

50 MÉTERES LÖTÁVOLSÁG

Rangio/
Teszt

sorszám
«eg.

Sltmom
Kihber

♦ toitcnytvosiz
Tömeg

9
AtmerO

mm
Soretszím

úb *

1 <0 12/70 35 3.0 221 339
II 6 10 12/70 32 30 80 31.0

III 3 8 12/70 28 3.5 108 287

Teszt Régi Kaliber Tömeg Átmérd Sorétszám 20 m 30 m 40 m 50 m
sorszám számozás + tottenyhossz 0 mm db % % % %

2 10 12/70 28 3.0 185 930 73.0 38.4 18.4
3 8 12/70 28 3.5 108 93.5 51.9 44.4 28.7
4 6 12/70 28 <0 70 943 51.4 24.3 27.1
5 12 12/70 32 2.5 317 89.6 653 40.4 240
6 10 12/70 32 3.0 203 99.5 788 438 31.0
7 8 12/70 32 3 5 125 99.9 584 25.6 24.0
8 6 12/70 32 40 80 87.5 61.3 27.5 21.3
9 12 12/70 35 2.5 350 88.0 72.6 45.7 21.7

10 10 12/70 35 3.0 221 96.8 887 50.7 339
11 8 12/70 35 3.5 136 96.3 65.4 47.8 23.5
12 6 12/70 35 4.0 87 93.1 64.4 34.5 12.6
13 12 12/70 42 2.5 417 84.4 691 34 1 17.5
14 10 12/70 42 3 0 265 97.4 81.5 328 26.0
15 8 12/70 42 3.5 163 100.0 61.4 35.0 15.3
16 6 12/70 42 4.0 104 79.8 54.8 45.2 13.5
17 12 12/76 52 2.5 515 81.4 57.5 28.5 17.9
18 10 12/76 52 3.0 312 98.7 61.5 35.6 16.3
19 8 12/76 52 3.5 201 886 60.2 26.4 13.9
20 6 12/76 52 4.0 129 72.1 58.1 24.0 16.3

-- t  . í - /  (

v * : V  /  • i

A táb lázatból sok m inden kiderül. 
Az abszolút sorrendet elózó szá
m unkban m ár közöltük, ezútta l a 
rangsort azzal egészítjük ki, hogy 
figye lm ükbe aján ljuk a távo lsá 
gonként! sorrendet.
A fe n ti táb lázatokból k iderü l, hogy

a legm egbízhatóbb sorétlyuk, sö- 
ré ttöm eg a 35 gram m os, am it a 32 
gram m os, m ajd  a 42 gram m os tö l
tények követnek.

A  soré tá tm erök közül a 3.0 m illi
m éteres söré tte l tö ltö tt tö ltények 
vezetnek, m ásodik helyen a 3.5

m illim éteresek, a harm adik helyen 
a 2,5 m illim éteresek állnak.

Es. hogy végezetül -  m indezek 
a lapján -  vad fa jonként m ilyen tö l
tényeket ajánlunk, azt következő 
lapszámunkban m egtudhatják.

C sekfi Sándor

S:i
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EXKLUZÍV.

A  környezet és a vadállomány radioaktív 
szennyezettségének kapcsolata

( I I I .  BEFEJEZŐ  RÉSZ)

1986-ban az élelmiszerekre és ezzel 
együtt a vadhúsra nagy tömegben 
végzett ,,JCs rad iom etria i vizsgála
tokka l egy időben a vadcsontok 
"S r-ta rta lm ának vizsgálatára került 
sor. Az FM  Élelm iszervizsgáló H á
lózat laboratórium aiban a csont
vizsgálatok esetiek voltak. A  paksi 
atomerőmű létesítésének időszaká
ban, a 80-as évek elején Nagyková
csi és Szigetköz térségében az Orszá
gos Sugárbiológiai és Sugáregész
ségügyi Intézet végzett szarvascsont- 
szövet-vizsgálatot. Az ország egész 
területére és m inden vadfajra k ite r
jedő  vizsgálatokkal, értékeléssel 
nem rendelkeztünk.

A  nemzetközi tanulm ányok a 
,,JCs-ra vonatkozó vizsgálati adato
kon túlmenően a stroncium ra vo
natkozó adatokat nem közöltek. 
Több tanulm ány h ivatkozott arra, 
hogy a környezeti stronciumszeny- 
nyeződés nem változott vagy elha
nyagolható mértékű.

A  nagyvadfajok csontszövetének 
*°Sr meghatározásához a m intákat 
hat kü lönböző adottságú é lőhelyrő l 
gyűjtöttem  be. A  csontszövetek wSr 
meghatározása az Országos Sugár
b io lóg ia i és Sugáregészségügyi In 
tézetben történt. A  b iom etria i érté
kelést dr. Bán István: Köze litő  ma
tem atika i módszer adott hatás ősz- 
szehasonlitó vizsgálatára (1988) cí
mű m unkája a lapján végeztük.

Az elvégzett vizsgálatok azt mu
tatták, hogy m inden csontszövet 
tartalm azta a stroncium ot. A  mért 
értékek igen tág határok között -  
44-1383 m B q /g  Ca *°Sr -  mozog
tak. Kedvező, hogy a m inták több
sége az alacsonyabb értéket m utat
ta. A  különböző csontszövetek ada
ta it Összevetve azt tapasztaltuk, 
hogy a csontszövetek "S r-ta rta lm a 
között bár van kismértékű kü lönb
ség. ez azonban o lyan kicsi, hogy 
bárm ely ik alkalmas összehasonlí
tásra.

A  legnagyobb különbséget a kü
lönböző élőhelyekről származó 
csontszövetek **Sr-aktivitása m utat
ta. Az erdósültebb terü letekrő l szár* 
mázó mintákban magasabb volt a 
stronciumtartalom. A  vadfa jok kö
zött lényeges különbség nem vo lt 
k im utatható. A  legjobban szennye
zett megye Zala, ezen belü l is 
Nagykanizsa térsége. Innen szár
maznak a legmagasabb értékeket 
m utató m inták. A  legtöbb *°Sr-tar- 
ta lm at egy 1975-ben született bika 
agancsában, 1383 m B q /g  Ca és egy 
1989-ben született őz állkapcsában
-  1218 m B q /g  Ca -  ménék. M in d 
kettő a nagykanizsai erdőgazdasági 
dolgozók vadászterületéről szárma

zott. A legkevésbé szennyezett terü
letnek Békés-S/olnok megye tek in t
hető. A  különböző m intavételi he
lyekrő l származó vadcsontok á tla 
gos *°Sr-tartalma közö tti különbsé
get m utatja az alábbi ábra.

hogy a környezeti ^S r-ta rta lom  és 
igy a vadcsontok ^S r-ta rta lm a nem 
a csernobili baleset, hanem az 50-es 
évek végén, 60-as évek elején végre
ha jto tt atomrobbantások következ
ménye. Ezt támasztotta alá az az

800

600

<00

200

m8q/gC«

Zala

Romáron 
Pe&t -

.. Baranya 
Vas Tnlna I
Győr

l m
V
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A  m inták ko r szerinti megoszlása 
lehetővé tette azt is. hogy összeha
sonlítsuk az 1986 előtt és után szü
letett egyedekben mért stroncium - 
tarta lm at. Az 1986 után született 
egyedek csontszövete országos át
lagban valam ivel magasabb értéket 
m utatott, azonban az elvégzett bio- 
metríai vizsgálatok a törvényszerű 
növekedést nem bizonyították. 
M indez arra enged következtetni.

elemzés, amelynek során a vad
csontok *°Sr-szennyezettségét az 
1986. évi növényszennyezettségi ka
tegóriákhoz rendeltük. Az elemzés 
egyértelműen mutatta, hogy a vad
csontok nem azokban a megyékben 
m utatták a legmagasabb *®Sr-tartal- 
mat, ahol a növényzet és a vadhús
u ,Cs-szennyezettsége a legmaga
sabb vo lt. Az összefüggést a táblá
zat mutatja.

Megye
összes 

bétaaktiv i
tás B q /kg

^S r-aktiv itás m B q /g  Ca 

m in im um -m axim um  értékek

G yőr, Fejér, Nógrád, Vas 10 000 212 65 551

Baranya, Pest, Borsod. Zala, 
Heves, Somogy, Szabolcs 4 500 478 165 1383

Békés. Kom árom , Csongrád. 
Veszprém 3000 237 44 448

Bács, Tolna, H a jdú , Szolnok 1 800 161 111 215

Az elvégzett vizsgálatok rá irányít
já k  a figyelm et arra, hogy a vadon 
élő á lla tfa jok , m int élő szervezetek, 
a biomonitoring rendszerekben igen 
jó l használhatók a környezeti radio
aktív szennyezettség komplex érté
keléséhez. Az értékeléseknél és a 
nyilvánosság tájékoztatásakor nem 
elégséges egy általános környezeti 
vagy esetleg vadállom ány rad ioak
tív  szennyeződéséről beszélni. M in 
den esetben hangsúlyozni ke ll azt, 
hogy m elyik rad io izo tópró l van 
szó. és annak m ilyen hatásával le
het számolni.

Felvetődik az adatok ismereté

ben, hogy éppen ezekben az évek
ben várható a *°Sr 28,6 éves fiz ika i 
felezési idejét figyelembe véve an
nak a környezeti stronciumszennye- 
ződésnek a csökkenése, amelyet a 
mesterséges atomrobbantások 
okoztak. A  vadcsontok további 
stronciumaktivitás-vizsgálatai erre 
m indenképpen választ adnak.

Végül engedjék meg. hogy meg
köszönjem azoknak a vadászoknak 
a segítségét, ak ik a csontm inták b iz
tosításával lehetővé tették a vizsgá
la tok elvégzését.

D r. Ignácz Magdolna

44ur)turist
BUDAPEST

HUNTURIST RT.

a magyar vadászok 

vadászati irodája
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VADÁSZATI ÖKOLÓGIA 12.
A  vadpopuláció létszámváltozása

A  vadgazdát és vadászt hosszú tá
von leginkább érdeklő kérdés: va
jon  egy adóit Ökológiai hatásrend
szer között élő vadpopuláció létszá
ma, térbeli eloszlása, ivararánya és 
kormegoszlása a kivánalmaknak 
megfelelő-e a vadászati idény kez
detén, s a populációdinam ika m i
lyen ökológiai hatások és törvény
szerűségek alapján változik az idő 
függvényében.

Ha a létszámbecslést helyesen vé
geztük és az e lm últ évben gondos 
adatgyűjtéssel (teritékvizsgálattal, a 
lő tt nagyvadra vonatkozó legfonto
sabb adatok feljegyzésével is) meg
próbáltuk a ránk bízott vadpopulá
ció struktúrképét megismerni, úgy a 
vadgazda évközi teendője nem le
het más, m inthogy a popu lációd i
namikát döntően befolyásoló öko
lógiai faktorok hatását és azok kö
vetkezményeit rendszeres megfigye
léseikre, feljegyzéseikre és eddigi 
tapasztalataikra alapozva nyomon 
kövesse.

P O P U L Á C IÓ D IN A M IK A I
V Á L T O Z Á S O K

M E C H A N IZ M U S A

A populáció m inden egyes egye
dének m indennapi életét a b io tóp  
térben és időben állandóan változó 
öko lóg ia i hatásrendszere befolyá
solja. Ha a vad táplálékellátottsága, 
egészségi állapota, genetikai adott
ságai megfelelőek, akkor a kedve
zőtlen hatásokat kivédve, a kedve
ző hatások nyomán az eddig megfe
le lő  egyedsűrűségű populációban 
élő egyed belső (élettani) szabályo
zó mechanizmusa a szaporodóké
pesség növekedését fogja eredmé
nyezni (ez a visszacsatolásos, úgy
nevezett fecd-back rendszer -  
ahogy a magyarázó ábravázlaton is 
olvasható). Ha az ökológ ia i hatás
rendszer összességében kedvezőt
len, úgy az á lla t belső szabályozó 
(reguláló) mechanizmusa a szapo
rodóképességet csökkenteni fogja, s 
igy a populáció létszáma is kedve
zőtlen irányban fog elmozdulni.

M E L Y E K  
A  L E G F O N T O S A B B  

P O P U L Á C IÓ D IN A M IK Á T  
B E F O L Y Á S O L Ó  

T É N Y E Z Ő K ?

A  vadpopuláció sorsát befolyá
soló tényezők egy részét az á lla t 
szervezetében re jlő , fa jra, populáci
óra, illetve egyedre jellem ző geneti
ka i faktorok adják. A  környezeti 
hatások részben az élettelen (ab ioti- 
kus) környezet jellegéből adódnak 
(ilyen a kiim a, dom borzati és ta la j- 
viszonyok); ezek a populáció 
egyedsűrűségétől függetlenül ható 
faktorok. Viszont az életközösség 
tag ja itó l származó b io tikus hatások 
sokasága aszerint já r  fe ltűnő vagy 
kevésbé jelentős következmények
kel, hogy a populáció  egyedsűrűsé-

testűek, rövidebb élettartamúak, 
nem jelentős az egycdek közötti 
konkurencia, nincs vagy alacsony 
színvonalú az ivadékgondozásuk, 
társas kapcsolatuk is rendszerint la
za. Ezzel szemben a K-stratégisták 
öko lóg ia i élettartama viszonylag 
hosszú, nagy testűek, kevés utódot 
hoznak a világra, fe jle tt az ivadék
gondozásuk és rendszerint jó l szer
vezett társas együttesben élnek. A 
két csoport létszámdinamikája is 
különböző görbékkel jellemezhető 
(akár exponenciális, akár loga ritm i
kus időfüggvényes ábrázolást vá
lasztunk): az r-stratégisták (A ) gör
béi kezdetben fe lfe lé ivelŐek (1), 
amíg a környezet ellenállása ezt le 
nem fékezi), majd egyre több és na
gyobb létszámingadozást m uta l; a 
K ertek kö rü li enyhébb oscillá lt (2) 
vagy nagyobb fluktuá lást (3) érzé
keltet.

A Z  E G Y Ü T T É L Ő  F A J O K  
K Ö Z Ö T T I  K A P C S O L A T  IS  

D Ö N T Ő

Az életközösségben (ha csak az 
á lla tokat vesszük figyelembe) a kü
lönböző fa jok egyedei ritkán kö
zömbösek egymás irán t; gyakoribb 
eset, hogy az egyik fa jpopu láció  
egyedei hátrányosan befolyásolják 
a másik fa jpopu láció  tagjait ( ilye 
nek az élősködők és ragadozók). 
Más esetben kölcsönösen előnyös 
kapcsolat van két együtt élő fa jpo 
puláció tagjai között (ilyen szim bi
otikus jellegű a megporzó rovar és 
a virágos növény közötti viszony 
vagy a hangyák és levéltetvek kö
zötti kölcsönkapcsolat). Akad pél
da az egyoldalúan hasznos kapcso
latra is (például a róka kotorékába 
esetenként betelepülő borz hasznot 
húz ebből az albérleti viszonyból, 
hiszen nemcsak energiabefektetés 
nélkül ju t  búvóhelyhez, hanem még 
az agresszívebb róka védő hatását 
is élvezi). A sokféle fa jok közötti 
kapcsolattípus közül vadászati 
szempontból kétségtelenül a parazi
ta-gazdaszervezet, ille tve a ragado
zó és zsákmánya közötti kapcsolat 
a legfontosabb létszámot befolyá
soló tényező. Ezért is kell a teríték
re került vadat parazitáltság és 
állat-egészségügyi szempontból tü 
zetesen megvizsgálni és a vad élő
helyén a dúvadak jelenlétét, kárté
telét és létszámának változását is f i 
gyelemmel kísérni. Különösen a 
kóbor kutyák és kóbor macskák je 
lenlétére és létszámának csökken
tésére ke ll nagy figyelmet fordítani.

A  már többször em lített a lka l
mazkodásban. de a táplálékkeresés
ben. a szaporodásbiológiában és az 
ellenség okozta káros hatások kivé
désében is döntő szerepe van a vad 
viselkedésének. M ive l a viselkedés 
a populáció egyik fontos jellemzője 
(struktúreleme), a következő c ik 
künkben a vadjaink viselkedésmód
já ró l adunk majd rövid  áttekintést.

D r. Széky Pál
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ge mennyiben tér el az adottságok
hoz igazodó optim ális tó l (azaz a b i
otikus faktorok, m ind sűrűségtől 
függő hatások). Ez érthető, hiszen a 
növényállomány (m in t táp lá lékfo r
rás) vagy a ragadozók és paraziták 
tevékenysége (m in t korlátozó, meg
betegedést és az egycdek pusztulá
sát okozó, létszámot korlátozó ha
tások) m ind-m ind a vadpopuláció 
egyedsűrűségétől függően okozhat
nak nagyobb vagy kisebb mértékű 
létszámváltozást. A  genetikai, vala
m int a sűrűségtől független, illetve 
sűrűségtől függő ökológ ia i fak to 
rok együttesen, összhatásként befo
lyásolják a vadpopuláció létszám
d inam iká já t; a következmény ten
denciája aszerint lesz kedvező vagy 
kedvezőtlen, hogy a kedvező viszo
nyok (életkörülmények) tovább ja 
vulnak vagy inkább romlanak.

Az elmondottakat egy ábra segít
ségével vázolhatjuk fel, hozzáfűzve

A populáció létszámának változását 
(dmemiká)át) regisztráló görbék az 
r stratégisták (A) és a K-stratégista fajok 
(B) eseteben eltérő képet mutatnak 
( l  a kezdeti, a 2 és 3 a hosszabb távú 
létszámváltozást érzékelteti)

azt a megjegyzést, hogy ez a modell 
csak egy változat az ökológusok 
azon sokféle elgondolása közül, 
amely a populációdinam ika igen 
bonyo lu lt hatásrendszerét próbálja 
szemléletessé tenni. Vannak öko ló 
gusok, akik a sűrűségtől független, 
mások a sűrűségtől függő fak to ro 
kat ta rtják fontosabbnak. Ismét má
sok a populáción be lü li versengést 
(konkurenciát) avagy a ragadozók 
és paraziták létszámot befolyásoló 
(korlátozó) hatását tartják elsődle
gesnek. Sok még c téren a vita. és a 
mérlegelésnél az is fontos szem
pont. hogy m ilyen á lla tfa j populá
c ió járó l van szó. A nnyi bizonyos, 
hogy a populációd inam ikát azok a 
kölcsönhatásokból idő rő l időre be
következő változások határozzák 
meg. amelyek közvetlenül a szapo
rodóképességre, ille tve a m orta li
tásra hatnak.

K Ü L Ö N B Ö Z Ő  
F A J P O P U L Á C IÓ K  -

E L T É R Ő  S T R A T É G IÁ V A L

Az életközösség tag ja it túlélési 
stratégiájuk alapján két nagy cso
portra osztják az ökológusok: az 
á lla tfa jok egyik csoportja nagy sza-
poraságával, a másik csoportja pe
d ig  az élőhelvi adottságokhoz való 
maximális alkalmazkodóképesség
gel ellensúlyozza a kedvezőtlen ha
tások okozta létszámveszteséget. A 
magas szaporodási aránnyal (rátá
val -  jele r) jellemezhető fa jokat r- 
stratégistáknak nevezzük, míg a 
környezet ellenállását (am it K-val 
je lö ltü nk ) k ivá ló  alkalmazkodóké
pességgel ellensúlyozó fa jokat K- 
s tra té g iá kké n t emlegetjük.

A  vadászható em lósíajok is kü
lönböző r-stratégiájúak: a mezei 
nyúl például stratégista, míg a 
nagyvadak a K-stratégistákhoz so
rolhatók. A  két csoport más szem
pontból is kü lönbözik: az r-straté- 
gisták például rendszerint kisebb
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REND(e)LET?!
A Kormány 124/1993. ( IX . 22.) 
Korm. rcndclelc a közbiztonság vé
delme érdekében a közbiztonságra 
különösen veszélyes eszköznek m i
nősítette a 8 cm-nél hosszabb vágó
élű kést. minden dobócsi'lagot és 
rugós kést. a nem vadászati célú 
íjat. számszeríjat, francia kést. szi
gonypuskát. a parittyát, a csúzlit, a 
20 g-nál nagyobb gázsprayt, a fegy
verutánzatot, a boxert, az ólmosbo- 
tot. az elektromos sokkolót, a hang
tompítót. a lézeres célzókészülékct, 
az éjszakai lőfcgyvcrirányzékot, a 
gum ibotot, a bilincset, a nuncsakót. 
a radarjelző vagy -zavaró készülé
ket. M egtiltotta, hogy a c iv il polgár 
közterületen, nyilvános helyen vagy 
közforgalmú közlekedési eszközön 
azokat magánál tartsa.

Kizárásos alapon nem veszélyes 
különösen a közbiztonságra a kis
baba. az ásó- és kapanyél, az enge
dély nélkül vásárolható 4 mm-es 
fióbert, a szőlőkaró, a vizipisztoly.

a bicik lipum pa, a kutyakorbács, a 
fúvócső, a pika, akárhány db 20 g 
alatti gázspray stb.

Nem vonatkozik a tila lom  a ren
delet „egyszerű megfogalmazása 
szerint”  azokra a rendeltetésszerű
en munkavégzési, sport és a szoká
sos életvitel körében használt esz
közökre, amelyeknek a közterüle
ten való birtoklása -  így különösen 
a rendeltetésszerű használathoz tö r
ténő szállítása -  indokolt, feltéve, 
ha a tényleges munkavégzéshez (te
vékenységhez) szükséges szállítá
son kívül a birtoklás (szállítás) rejt
ve vagy a szokásos módon becso
magolva, szétszedve vagy tárolóesz
közben, illetőleg egyéb biztonságos 
módon történik. De nem vonatko
zik azokra az eszközökre sem, ame
lyeket film felvételnél, színházban, 
cirkuszban stb. az előadáskor hasz
nálnak.

M i fontos ebből a vadásznak? 
Fontos, ha 8.5 cm vágóélű zsigere-

lőkésével. vagy akár 22 cm pengéjű 
waidblattjával vadászatra vagy on
nan elfelé igyekszik, ezt tudja is 
igazolni. Ha kése tokban s a tok há
tizsákban van, felszállhat vonatra, 
buszra, villamosra, repülnie sem 
kell, ballaghat az utcán, a téren.

Meg kell vaduljon a vadász, mert 
óvatlanul szabályt sérteni nem 
akar. Például, ha megy vadászni, v i
szi 8.S cm-es vágóéiü vadászkését 
(rendeltetésszerűen munkavégzési, 
sporteszköz), míg a vadászterületre 
ér, közterületen b irtoko lja , s a ren
deltetésszerű használathoz történő 
szállítása indoko lt, mert a meglőtt 
szarvasbika zsigereit műfogsorával 
kiharapni nem tudja, s ha nem vi
szi, m ikor kell, nem lesz nála. De a 
vadászathoz (igazolható munkavég
zéshez. tevékenységhez) szükséges 
szállításon kívüli birtoklás (szállí
tás) rejtett módjának kötelezettsé
gébe akad. A kormányrendelet 
ugyanis bevezette a tényleges mun

kavégzéshez (tevékenységhez) szük
séges szállításon kívü li szállítás fo
galmát, s úgy néz k i, csak ekkor kell 
a nagykést eldugni.

Az biztos, ha a kése vágóéle 8 cm 
vagy kevesebb, a turistaszállóban is 
(nyilvános hely) bátran szeletelheti 
a szalámit, kése nem különösen ve
szélyes eszköz a közbiztonságra, s ő 
maga így szabálysértést nem valósit 
meg, 30 000 Ft-ig terjedő pénzbír
sággal nem sújtható, késet nem kell 
elkobozni. Tehát nem él nélkül 
mondom, fontos a vágóéi! A 7 cm- 
es pengéjű drop-point kés vágóéle 
legalább 10 cm. A nyúzókések még 
csalókábbak.

Ha valakinek kell, a vadásznak 
nagyon kell a közbiztonság, a rend, 
a vadorzás mérséklése, de nem kell 
ahhoz madárjósnak lenni, hogy e 
kormányrendelettől a vadorzás 
visszaszorítása, rend és biztonság a 
vadászatban nem várható.

Dr. Kerényi M ihály

Vadlétszámbecslés helikopterről
UJ MÓDSZER A LATHATARON

leszól a hajóskapitány a fogépesz- 
nek:
-  Mennyi?
Jön a válasz:
-  18.
- M l  18?
Főgépcsz:
-  M i mennyi?

Talán ezzel az alapviccel lehet leg
inkább jellemezni a vadlétszám
becslés körül hosszú-hosszú évek 
óta k ia laku lt áldatlan helyzetet.

A  vadgazdálkodók szakmai ber
keken belül és az erdőgazdaságok
kal fo lyó  örökzöld vitája elég közis
mert. mind a mai napig tart. Ez a 
vita csak akkor fo lyhat értelmesen, 
és eredményezhet megoldást, ha 
kellő mennyiségű, konkrét inform á
ció á ll rendelkezésre, tizek hiján 
csak árnyékbokszolás történik, 
amely csupán a partnerek energiá
já t emészti fel. gyakorlati eredmény 
nélkül. Időközben lejártak a tízéves 
vadgazdálkodási üzemtervek, az 
újak készítésekor célszerű felszá
m olni azok ismert gyengéit, hiá
nyosságait. A  feladat megoldása az 
FM irányításával elkezdődött. A 
vadbiológiai kutatással foglalkozó 
kutatóhelyek megbízást kaptak a 
vadgazdálkodási körzettervek elvei
nek, tartalmának kidolgozására, 
egy team, amelynek magam is tagja 
vagyok pedig (amelynek többi tagja 
ismert szakértői a vadgazdálkodás
nak. pupulációbecslésnek és a 
számítógépes adatfeldolgozásnak) 
megbízást kapott egy országos 
használható becslési módszer k i
dolgozására.

Nagyon fontos megemlíteni, 
hogy e munkák, kutatási feladatok 
elvégzéséhez forrást is biztosított a 
minisztérium.

A légi létszámbecslési módszer a 
nagyvadfajok számbavételekor szá
mos előnyt kínál. Nem véletlen.

hogy a szakirodalom is sokat fog
lalkozik a légi becsléssel, m int 
ahogy az sem. hogy korábban több 
hazai próbálkozás is volt. elsősor
ban a légi fotózás.

Azt tűztük ki célul, hogy országo
san használható, elfogadható kö lt
ségű, de pontos légi állománybecs
lési módszert dolgozzunk ki. A 
módszerek) elsősorban gím
szarvasra. általánosságban termé
szetesen az összes nagyvadfajra 
(vaddisznó, őz. dám is) irányultak.

A  módszer kidolgozása során a 
területek kiválasztásakor két fontos 
szempontot tartottunk szem előtt, 
egyfelől azt. hogy tipikusnak 
mondható területeken végezzük a 
becslést, másfelől azt, hogy az ada
tokat a vadgazdálkodási körzetter
vek kidolgozásakor is fel lehessen 
majd használni.

A  becslésre a következő területe
ken került sor: Bakony-hegység- 
ben. Zalai dombvidéken. Mecsek- 
hegységben, Mátra-hegységben. 
Börzsöny hegységben. A lfö ld  bizo
nyos részein, összesen mintegy 200 
ezer hektáron.

A vadbecsléssel kapcsolatos 
módszertani rész lezárult. Dr. Ko
vács György vezette team (tagjai: 
dr. Denjeter András, dr. Heltay Ist
ván és Adám Dénes) olyan becslési 
módszert (vonal transzekt) adaptál
tak légi járműre (elsősorban heli
kopterre), amely a korábban ismert 
és helyenként alkalmazott légi becs
lési (fotózási) módszerekkel szem
ben több előnyt kínál:

-  lényegesen olcsóbb, m int a ko
rábban ismert bármelyik módszer 
(költségét befolyásolja a terület 
nagysága és az ott élő állomány sű
rűsége);

-to vá b b i előnye, hogy nem fe l
tétlenül szükséges a hóboritottság 
az eredményes munkához;

-  a megfigyelés alapján a terület

térképére felrajzolható az észlelt 
állatok eloszlása (hol kerültek meg
figyelésre);

-pontossága kiszámítható;
-  független szervezet végzi a 

becslést, amely csak a feladat pon
tos és megbízható elvégzésében ér
dekelt.

A  munkát Robinson R-22-es tí
pusú, kétüléses amerikai helikop
terrel végeztük. Gyakorlatilag az 
egész területet végigrepültük, 4-500 
méterenként k ije lö lt vonalak men
tén. Ezt egy műholdak segítségével 
működő navigációs berendezés 
(GFS) segítségével tud juk pontosan 
megvalósítani. Ugyancsak ez a be
rendezés teszi lehetővé, hogy az 
észlelt állatok pontos helyét (tehát 
a területen való eloszlásukat is) 
pontosan rögzíteni tudjuk. Egyide
jűleg arra is törekszünk, hogy az 
észlelt állatok mennyiségének meg
állapításán túl az ivarra és korra vo
natkozó megfigyeléseket is rögzít
sük. Amennyiben a csoportnagy
ságra szükség vo lt. fotókat is készí
tettünk, ellenőrizendő a megfigye
lés helyességét. Az információkat 
magnóra mondjuk az azonosító kó
dokkal együtt, hogy a számítógépes 
feldolgozás pontosságához és meg
bízhatóságához kétség se férhessen.

Az eredmény szempontjából az 
sem közömbös, hogy a megfigyelést 
végzők meglehetősen komoly gya
korlattal és tapasztalattal rendel
keztek, amely mindenképpen jav ít
ja a pontosságot, gyors összehason
lítási lehetőséget kínál a munkát 
végzőknek.

Az adatok feldolgozását részben 
már kész, részben erre a célra álta
lunk kifejlesztett számitógépes 
programmal értékeljük. Az ered
mény nemcsak a vad valószínű 
mennyiségét, hanem a határértékeit 
is megjelöli, mely talán még szokat

lan a vadászok számára. Ennek is
meretében elkészülhet az üzemterv, 
erre már alapozhatják a vadgazdál
kodók az állományhasznositási terv 
elkészítését is.

Kérdés, mindez mcgeri-c valaki
nek? Biztosak vagyunk abban, 
hogy igen, hiszen a bérlőnek, a bér
beadónak, a tervezőnek, a felügye
letnek szüksége van a megbízható, 
független szakértők által elvégzett 
becslési eredményre. Ugyan az ef- 
fektiv költséget csak utólag lehet 
megmondani, eddigi tapasztalata
ink szerint 10-30 F t/ha  között ala
kul.

Meggyőződéssel va lljuk, hogy a 
jelen és a jövő  vadgazdálkodása 
nem nélkülözheti a megbízható 
becslést, amely valóban segítséget 
adhat az állományszabályozás kor
rekt végrehajtásához.

Heltay István

(Mindezek ellenére bizonyos, hogy 
m indannyiunkban felvetődik a kér
dés, hogy mit láttak odaföntről? 
M it regisztráltak? Ugyanis három 
lehetőség van: több a vad, keve
sebb, esetleg hasonló a fö ld i becslé
sekhez. Mindezekre -  bár több 
m int öt hónapja várunk erre a c ikk
re -  nem derült fény. M in t megtud
tuk, az értékelés még fo ly ik , nincs 
készen. Annyi azonban már ma is 
látszik, hogy a légi becslés is csak 
akkor használható, ha a kora tava
szi adatok a vadászidény megkez
désére „értékelve" kézben vannak. 
Egy számítógépes értékeléshez ér
tő  szakember véleménye szerint 
egyébként az egész munka egy hét 
alatt elvégezhető. A jánlott iroda
lom : Dr. Bán István Agrofotogram- 
metria (1979), Csodaszarvas (1992). 
így félő. hogy a „főgépész*’ éppúgy 
nem tudja mi mennyi, mint eddig. 
A  szerk. megj.)
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BIZTOS KÖTÉSMb i z t o s f f ű

VADÁSZ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. A VADÁSZ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KERETÉ
BEN VADÁSZENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VAGY A TEVÉKENYSÉG FOLYTA
TÁSÁRA JOGOSULT BIZTOSÍTOTT RÉSZÉRE OLYAN SZOLGÁLTATÁST NYÚJT, 
AMELYBEN ARRA VÁLLALKOZIK, HOGY AZ ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ ELLE
NÉBEN MEGTÉRÍTI AZOKAT A KÁROKAT, AMELYEKÉRT A  BIZTOSÍTOTT, 
A MAGYAR JOG SZABÁLYAI SZERINT, KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL 
TARTOZIK, MIVEL SZEMÉLYSÉRÜLÉSI ILLETVE TÁRGYRONGÁLÁSI KÁRT

OKOZOTT.

A BIZTOSÍTÓ LÁTJA EL A BIZTOSÍTOTT PEREN KÍVÜLI ÉS POLGÁRI PERBELI 
KÉPVISELETÉT. EZEKBEN AZ ESETEKBEN A KÉPVISELETTEL FELMERÜLT

KÖLTSÉGEKET A  BIZTOSÍTÓ VISELI.

A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZŐ 
VADÁSZOK RÉSZÉRE, BALESET-BIZTOSÍTÁST IS NYÚJT:

BALESETI HALÁL, ROKKANTSÁG, EGÉSZSÉGKÁROSODÁS, ILLETVE LEG
ALÁBB 28 NAP FOLYAMATOS TÁPPÉNZES ÁLLOMÁNY ESETÉRE.

A  BIZTOSÍTÁSOK RÉSZLETEIRŐL TOVÁBBI INFORMÁCIÓKKAL SZOLGÁ
LUNK A VADÁSZTÁRSASÁGOKNÁL ÉS A  HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT.

IRODÁIBAN.

BIZTOS KÖTÉSMb i z t o s í t ó



----

KETTŐN ÁLL A VÁSÁR
Azt hiszem, még a legádázabb el
lenségeink sem v ita tják, hogy a ha
zai tró feabírá lat -  nem kis büszke
ségünkre -  szó szerint európai mér
cével mérhető és méltán világhírű. 
Rendszere, szervezése trad íc ió i k i
vívták a müveit v ilág  elismerését, 
amelynek kézzelfogható je le i a 
számtalan nemzetközi re likv ia , k i
tüntetés, érem, oklevél és nem u to l
sósorban az a megtisztelő hagyo
mány. hogy az utóbb i években sor
ra itt rendezi a C .I.C . az év legjobb 
tró feá inak nemzetközi zsűrizését, 
amely a jövő  hónap kiemelkedő 
eseménye lesz, ezúttal a Jász-Nagy- 
kun-Szolnok megyei Abádszaló- 
kon.

És mégis légy esett a levesbe, pe
dig már m inden képzeletbeli a te rí
tett asztalra került. Most már m i is 
igencsak borsos árat fizetünk érte. 
majdnem annyit, m int a kü lhonból 
érkező. Csak úgy repkednek az ez
resek a gombnyársas, ceruzaagan- 
csú, zergekampós. lépegető, ághiá
nyos. gyilkos, nekünk való bako
kért. még azokért is, amelyekhez a 
világon senkinek semmi élménye 
nem fűződ ik , mert vagy az autó 
ütötte el, vagy dögön ta lá lták. A

m indenkire  egyformán kötelező 
rendelet szerint az Országos T ró 
feabíráló Bizottság elnökét a m in 
denkori m iniszter nevezi k i, a me
gyei bírá lóbizottságok vezetőit pe
d ig  már a m iniszter á lta l kinevezett 
OTB-elnök. Ez a világon m indenütt 
gond nélkül meg is történhetne, k i
véve m inket. It t  ugyanis m inden 
pofonegyszerű do log  rettentő 
kom p liká lt tud lenni, bárm iféle ér
vényes rendelet szabályozza. Szid- 
nai László, az O TB elnöke felett 
azonban a m unkálta tó jogokat nem 
a rendelet szerinti ..kinevező'’ m i
niszter gyakorolja , hanem az erdő- 
rendezőség főigazgatója. A  megyei 
tró feabírá ló  bizottságok vezetőit 
pedig a megyei FM  hivatalok fize
tik . am elyet -  m iniszteri rendelet 
ide vagy oda -  „nem  hiszik e l", 
hogy emberüket éppen az erdőren
dezőség egyik alkalm azottjának 
ke ll kineveznie és nekik csak a 
m unkálta tó i kötelezettségek marad
nak. M i. vadászok meg fizetünk, és 
a bírá la ti d íj a Vadgazdálkodási 
A lapba, a kalapba kerül. Ebből az
után ú jra  „leosztják”  viselendő a 
bírálat munkabéreit, közterheit, 
költségeit, annak, aki nem nevezhet

ki (vá lthat le) senkit. M inthogy 
mindezeket már jobban cifrázn i 
már nem is lehet, az év ele jétől, m i
óta a rendelet életbe lépett, majd 
m inden megyében rendezetlen az 
egész, csupán a b írá la ti d íj és az áfa 
a biztos, azaz megfelel a pap írfo r
mának. Van o lyan b írá ló, aki fél 
éve nem is kapott fizetést, és m in t a 
japán dzsungelharcos, végzi „h a tó 
sági** m unkáját, pedig ha én nem 
tartom  be a rendelet bárm elyik sza
bályát. netán ne ad j' Isten a hetedik 
récém után amúgy ..paraszt dublé- 
bó l”  le fo rdu lna  még kettő vagy l i 
bából lebucskázna az ö töd ik , netán 
szerencsémre érett b iká t ejtenék cl 
decemberben selejt helyett, jogosan 
repülne a vadászjegyem, m in t a 
kárpáta lja i fenyöp in ty. Persze csak 
ha m indent kom olyan veszünk. De 
ki m ondja meg, hogy egy rendelet
ből kinek, m ikor, m it ke ll „ko m o 
lyan venni** és kinek, m iért, m ilyen 
m egfontolásokból ke ll adott eset
ben szemet hunynia egy nyilvánva
ló  szabálysértés felett? Legalább az 
tartsa be. aki k ita lá lta , és akkor 
eszünkbe sem ju t  a fo rd íto ttja . A d 
d ig  viszont joggal vívódhatunk.

-hom onnay-

Hogy áll a vadászati törvény?
Az éppen aktuális vadászati törvény
tervezet sorsáról annyit sikerült meg
tudnunk. hogy az országgyűlés jövő 
év első félévi munkatervében szere
pel. Elkészült a legújabb változat, 
amely po litika i döntés alapján alter
natíva nélküli, és a vadászati jogot a 
földtulajdonhoz rendeli. Jelenleg a 
tárcán belüli egyeztetése fo lyik, ame
lyet követ a tárcaközi, valamint az ér
dekegyeztetés. amelyben ezúttal talán 
majd minden érdekvédelmi szervezet 
részi vehet. Hangsúlyozottan tervezet
ről van szó. amely menet közben még 
változhat. így hivatalosan a részlete
ket még nem tárták a nyilvánosság 
elé. Úgy hírlik, a vadászterületek alsó

határa apróvadas társaságok esetében 
2500. a nagyvadasoknál 4000 hektár
lesz.

Ü zem i ke/elés helyett, pá lyázat.
Amint már arról irtunk -  bizonyára 

a számukra kedvezőtlen alkotmánybí
rósági döntés miatt több haszon- 
bérbeadói joggal rendelkező erdőgaz
daság felmondott vadásztársasági 
bérlőinek. Így tett többek között a K i
salföldi EFAG is. amely három társa
ság területéből üzemi területet kívánt 
létesíteni, és ehhez a miniszter enge
délyét kérte. Nevezetesen a Kisalföldi 
Nimród, a Kába és a Kittenberger 
Vadás/társaság látszott volna módfe

lett alkalmasnak az erdőgazdaság sze
rin t az üzemi kezelésre. A miniszter a 
kérelmet elutasította, és az érvényes 
rendelet szerint a pályázat kiírását 
rendelte el. A pályázat elnyerésének 
feltételei között szerepel egyebek kö
zött, hogy az kapja, aki a vadgazdál
kodás szakszerűségének legjobb ga
ranciáit nyújtja. Az elbírálásba be 
kell vonni a megyei FM hivatalt. A 
vadgazdálkodási berendezések éné
két előzetesen fel kell becsúltetni, és 
ezt az új bérlőnek egy összegben meg 
kell térítenie. Azonos feltételek eseten 
a régi bérlőnek elő haszon-bérleti jo 
ga van.

- b - y -

Őszi Vadászkupa lóverseny
Kezdő vadászok részére, akiknek 
nem sok lehetőségük vo lt, hogy 
megismerkedjenek saját fegyverük
kel, adott lőkészségfejlesztö lehető
séget a Vadászok és Természetvé
dők Közép-Magyarországi Szövet
sége és a Magyar Vadászsportlövők 
Egyesülete szeptember 25-én, 
Nagytétényben. H árom  és félezer -  
az utóbb i években vizsgázott -  kez
dő vadásznak kü ld tek ki a rende
zők meghívót.

A verseny e lő tt két a lkalom m al 
vo lt edzési lehetőség, de a vártnál 
sajnos, jóva l kevesebben vették 
igénybe m ind az edzés, m ind a ver
seny lehetőségét.

A verseny kedvező időjárás mel
lett kezdődött a kiírásnak megfele
lő  ausztrál rendszerrel. A  lövészek 
négy pályán 2 x  20 korongra lőttek, 
és a rendezők úgy a lakíto tták ki a 
pályákat, hogy az megközelítse az 
igazi vadászatokon is e lő fo rdu ló  Út
irányokat.

A  résztvevők m aroknyi elszánt 
csapata sok tapasztalatot szerzett 
azzal, hogy gyakorlo tt lövészek se
gítették őket a technika elsajátításá
ban. Az eredmény a következőkép
pen a laku lt:

Egyéai eredmény kezdők kategóriában
I. Horváth Zoltán 40/24 korong
II. Németi Péter 40/24 korong
III. Laczkő Róbert 40/22 korong
IV. Török Zsolt 40/19 korong
V. Vonenna László 40/17 korong

Háfra Mihály 40/17 korong
Merényi László 40/17 korong

Egyéni eredmény haladók kategóriában
I. Nagy Varga Géza 40/35 korong
II. Rónai Rudolf 40/35 korong
III. Talabos István 40/34 korong
IV. Nagy Péter 40/33 korong

Csapateredmem kezdők kategóriában
I. Solymok csapata

-  Tőrök Zsolt 40/19 korong
Krenyácz Balázs 40/16 korong

-  Zsigmond László 40/10 korong
-  Kralovánszky Tibor 40/5 korong

összesen: 50 korong

Csapateredmény haladók kategóriában
I. Pest megye csapata

-  Rónai Rudolf 40/35 korong
- Sebestyén Sándor 40/33 korong
-  Nagy Péter 40/33 korong
-  Szabó Zoltán 40/32 korong

összesen 133 korong

II. Talabos T I.\f csapata
- Talabos István
-  Somogyi Sándor
-  Sztankovics Ede 
-Takács József

összesen:

40/34 korong 
40/32 korong 
40/32 korong 
40/25 korong 

123 korong

Az egyéni és csapatserlegeket. vala
m in t a d ijaka t Szabó Zoltán megyei 
vadászati fő fe lügyelő és Nagy Pé
ter. a megyei sportlövő bizottság el
nöke adta át.

G ál Ferenc
lőtérvezető

A  disznó 
köpölyözése

A közelm últban több  olvasónk tette  
fel a kérdést, vajon m iért kell vérm in
tát küldeni a lőtt vaddisznók á tvé te 
léhez Sokan em legették ennek szá
mos nehézségét, körülm ényességét, 
hiszen a vaddisznóvaddszat nem  
disznóölés, ahol m ár m indjárt az e le 
jén .összejön* a véres hurkához 
való. Az érdekeltek lapunkat arról tá 
jékoztatták. hogy m inden atvevóhe- 
lyen az érdeklődők rendelkezésére  
bocsátják a szukségos kellékeket, 
üvegeseket, és az egesz m űvelet így 
könnyen elvégezhető Dr. Boa J ó 
zsef. az FM állategészségügyi főosz
tályának illetékese elm ondta, hogy a 
vérm intákra jói fe lfogott piaci érdek
ből. ha úgy tetszik .önvédelem ből"  
van szükség. Ném etországban  
ugyanis -  nvért. m iért nem  -  az te r
jedt el. hogy a sertéspestis Kelet-Eu- 
ropaböl került oda Ezzel szem ben -  
egyelőre -  sokkal inkább az ellenke - 
zójc az igaz. m ert az arrafelé vizsgáit 
vaddisznók vére tartalm az nagyobb  
százalékban ellenanyagot, am ely biz
tos jele annak, hogy az állat a b eteg 
ségen már átesett, s ez bizonyítja a 
járvány je lenlétét így a viszonylag 
kedvező piaci pozícióinkat éppen a 
vérm intákkal -  am elyek gyűjtése a 
vadászoktól pluszm unkát követel -  
tudjuk csak megőrizni.

M iután eppen most zajlik az olasz 
vadaszok kedvelt idényé, több hely
ről kérdeztek, m i a helyzet a vad ki v i
tellel. m ert van, akit átengedtek a 
zsákmányával, m ásokat visszaküld
ték. A  félreértéseket -  m ondta e l to 
vábbá dr Bea József -  m inden b i
zonnyal az okozza, hogy januar e lse
jén lép életbe a Kozos Piac határoza
ta. am ely m eglehetősen félreérthető. 
A vadász részére egy nagyvad és 
.k is  m ennyiségű* apróvad kivitelei 
engedélyezi a szem élyforgalom ban, 
am ely nem  lehet kereskedelm i 
mennyiségű. Ezzel szem ben -  de  b i
zonyára a fentiek jegyében jelenleg  
az olasz határon sem m iféle  csulkós 
vad bevitelét nem engedélyezik. a k i
szállítás csak exportengedéllyel ren
delkező telepekről tortenhet. szigo
rúan szabályozott körülmények, e lő 
írások betartása m ellett Arról azon- 
bán nem  szol a fám a. ki. m .t tart kis. 
illetve nagy mennyiségnek K öztu
dott ugyanis, hogy az olasz vadászok 
a teritéket az utolsó darabig rendsze
rint hazaviszik, eladják, és ebből od- 
dig jószennt m egtérültek a költsége
ik Tudják ezt a m agyar vadásztatok  
is. hiszen a mezemyul- és a fácánle- 
lővés igazán csak akkor én  m eg. ha 
azt az olasz vadász haza is viszi. Ha 
itthagyja, csak gond van vele. hiszen 
az évek óta csupán jelentéktelen  
m értékben em elkedő árak szim boli
k u s a i nevetségesen alacsonyra n yo 
m ottak. N em  követték m eg az in flá 
ciót és a szakadatlan forin tleértéke
léseket sem.

A sok határ m enti panaszra v i
szont bizonyára jó  hír. hogy dr. Pál- 
kovics Györgynek, a Vadkereskedel
m i Szövetség elnökének kezdem é
nyezése alapján lehetőség van arra. 
hogy a hatósági állatorvosok a hely
színen elvégezhessék a trófeák á t
szállításához szükséges határellenőr
zéseket Ezzel a hazatérő külföldi va
dászokat egy értelm etlen és joggal a 
szemünkre hányt tortúrától sikerülne 
m egkím élni, kivívott jó  hírnevünk 
m egőrzése érdekében Ha sikerült 
volna ez m ég az idény előtt, április 
ban, rangos nyugat-európai vadász
lapokban kevesebb jogosan háborgó  
cikk jelent volna m eg a m agyarorszá
gi .kalandokról, határvitákról'

i i



NAGY MAGYAR VADASZOK
AZ „ÚJRATEM ETÉS" ADTA A  M EGEMLÉKEZÉS LEHETŐSÉGÉT N ÉH AI KO R M ÁN YZÓ N KR A. VITÉZ N AG YBÁN YAI HO RTHY M IK LÓ S R A  
TESSZÜK EZT AN ÉLKÜ L. HOGY BÁRM IFÉLE ÉRTÉKELÉST A D N Á N K  FÉL ÉVSZÁZAD  TÁVLATÁBÓL. AZ A Z O N B A N  TÖ RTÉNELM I TÉNY. 

HO G Y KO R ÁN AK V A D Á S ZA I Ö N M AG ÁVAL SZEM BEN IS KATO N Á S A N  SZIG O R Ú . ETIKUS SPORTEM BERT TISZTELHETTEK A Z  AKKORI 
IDŐ K ELSŐ EMBERÉBEN. A K I SO H A NEM  ÉLT V IS S Z A  POZÍC IÓ JÁBÓ L AD Ó D Ó  ELÓNYÖKKEL, M IN D  A  SAJÁT B IRTO KÁN  FOLYTATOTT 

PÉLDAMUTATÓ A P R Ó V A D -G A ZD Á LK O D Á S A  SO R ÁN . M IN D  A  K O R O N A U R A LM I ERDÓBIRTOKOKON. AZ AKKO RI 
„PROTO KOLLTERÜLETEK' JELENTŐS SZEREPET JÁTSZOTTAK AZ ORSZÁG K Ü LP O LIT IK Á JÁ B A N . U RALKO DÓ K. D IPLO M ATÁK VOLTAK 

A  HÍRES VENDÉGEK. A K IK N E K  SZÓ R AKO ZÁSÁR Ó L SOK ESETBEN A  NAPI S A JTÓ  IS BESZÁMOLT. SOKAT NYERT M INDEZEKKEL 
A  SZAKTERÜLET IS. H ISZEN EURÓPAI ÉS V ILÁG H ÍR Ű  SZAKEM BER G ÁR D A NEVELŐDÖTT EZEKEN A  TERÜLETEKEN. VÉGTÉRE IS 

EZ A  T U D Á S  ÉS GYAKORLAT VOLT AZ A LA P JA  A  VILÁGÉGÉS UTÁN KÖVETKEZŐ EMBERFELETTI M U N K Á N A K . A M E LY  N ÉH ÁN Y ÉVTIZED 
ALATT M ÁR  Ú JR A  VILÁG RASZÓ LÓ  EREDMÉNYEKET HOZOTT A  TÖ RTÉNELM I SZEM ÉLYISÉGEK ÉRTÉKELÉSÉT ELVÉGZI A Z  UTÓKOR. 
H ISZEN R EN D KÍVÜ L ÁRNYALT ÉS ÖSSZETETT A  JÓ C S K Á N  ELKÖDÖSÍTETT KÉP AZT AZO N B A N  M A  M Á R  SENKI NEM  VITATJA. HOGY 

VOLT K O R M Á N Y ZÓ N K  NEM  H IÁN YO ZH AT A  NAGY MAGYAR VAD ÁSZO K AR CKÉPCSAR NO KÁBÓ L

VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS
1868-1957

Horthy Miklós Kenderesen (Szolnok 
vm.) születet! 1868. június 18-án. A l
sóbb iskoláinak befejezése után elvégez
te a fiumei Haditengerészeti Akadémi
át. Ezután különböző beosztásokban 
szolgált, majd 1909-től 1914-ig Ferenc 
József számysegédje volt. Az I. világhá
borúban cirkálóparancsnok. 1918-tól 
flottaparancsnok és ellentengernagy, 
majd az osztrák-magyar flotta főparan- 
csóka. 1920-1944 között Magyarország 
kormányzója.

Horthyról. a vadászról, a kortársak 
nagyon kevesen és keveset publikáltak. 
Egyikük azonban a „Nimród vadászúj- 
ság"-ban megjelent cikkében a követke
zőket írta: „Vitéz Nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó mindenkié, minden 
magyaré, s szivében van mindannyiunk' 
nak. De Horthy Miklós, a vadász egy ki
csit még ezen felül is a miénk, magyar 
vadászoké." Majd igy folytatta: „ . . .A  
kenderesi családi birtokon fogott elő
ször kezébe vadászfegyvert, és vadá
szösztöne az anyai ház tradíciói nyo
mán bontakozott ki." Sok évvel később 
aztán, amikor Ferenc József szárnyse- 
cpdje lett. vadászszenvedélyét igazi feje
delmi környezetben elégíthette ki az

ischli és mörzsteggi (Ausztria) hegyek 
között. Szívesen vadászott az erdők ko
ronás királyára, a gímszarvasra, azon
ban legkedvesebb vadja mindig a vad
disznó maradt, őzet alig. muflont ket
tőt. dámot p*edig -  adataim szerint - 
egyet sem lőtt.

Essék néhány szó a vadászat, vadgaz
dálkodás terén kifejtett mindenképpen 
pozitív tevékenységéről is. Elvitathatat
lan érdeme, hogy kitűnő érzékkel \á-
I.tsztoita ki a legkiválóbb vadászati 
szakembereket, s olyan beosztásokba 
helyezte őket. ahol lehetőségük nyilt ér
vényesíteni óriási szakmai tapasztalatai
kat. Ez történt a magyar nemzet 1867-es 
koronázási ajándéka, a gödöllői erdősé
gek esciében is. A koronauradalmi er
dők vadállománya a kommün alatt je
lentős károkat szenvedett. Hiteles forrá
sok szerint állítólag az 1920-as években 
mindössze két szarvasbika járta a gödöl
lői határt. Horthy a károk helyreállítása 
érdekében megszervezte a magyar kirá
lyi vadászati hivatalt, és élére Nemeské- 
ri Kiss Gézát -  az egyik legkiválóbb ma
gyar vadászt -  nevezte ki. Magán-va
dászterületét. a kenderesi birtokol, egy 
évtized alatt Szolnok megye egyik vad

ban leggazdagabb területévé fejlesztette. 
Szenvedélyes vadász volt. ugyanakkor 
szerette és óvta a vadat. Gödöllőn és 
Mezőhegyesen kívül rendszeresen részt 
vett gróf Ráday Gedeon - a Nemzeti 
Vadászati Védegylet elnökének - somo
don (Somogy vm.) fácánvadászatain. 
Nemeskéri Kiss Géza, Nemcskéri Kiss 
Sándor, gróf Széchenyi Gyula, báró Ur- 
bán Péter és dr. Polgár Kálmán társasá
gában. Az egyik ilyen 1930-ban megtar
tott kétnapos vadászat eredménye -  két 
róka és négy szalonka beszámításával - 
1850 fácán volt.

Minden komolyabb vadászati mozga
lom iránt élénken érdeklődött. Az 1917- 
ben megalakult „Magyar Vadászok Or
szágos Szövetségének" fővédnöke volt. 
Jelen volt a Magyar Kir. Mezőgazda
sági Múzeumban az „Országos Magyar 
Vadászati Védegylet" által 1925-ben - 
megrendezett trófea és vadászati ipari 
kiállítás ünnepélyes megnyitóján is. 
Ezen kívül gyakori látogatója volt az 
1944-ig évente megrendezett trófeakiál- 
litásoknak. ahol rendszeresen bemutat
ták az általa elejtett vadfajok trófeáit is. 
1925. október 15-én Valkón (Pest vm.) 
lőtt 18-as bikájának agancsa I. dijat

(aranyérem) és a „legjobb szarvas- 
agancsnak" járó tiszteletdijat kapta. 
Ugyanezen a kiállításon vadkanagyara 
szintén I. dijai (aranyérem) kapott. A 
vadkant Isaszegen (Pest vm.) ejtette el 
1925. április 2-án. Fenti két vadfaj tró
feáival a későbbi kiállításokon is több 
dijat nyert. Özagancsai. amelyek vise
lőinek zömét Gödöllőn lőtte, általában 
a középmezőnyben végeztek. Az 1927- 
es kiállításon szerepeli először és utol
jára két mufloncsigája. mindkettő 
bronzérmes lelt. Az egyiket Visegrá- 
dón. a másikat Királyszálláson (Fejér 
vm.) ejtette el.

Kár. hogy ma már egyetlen trófeája 
sincs közgyűjteményben, lőjegyzékei és 
vadászati tárgyai is mind eltűntek az el
múlt fél évszázad során. Pedig elismer
jük vagy sem. mindezek vadászattörté
nelmünk részét jelentették és képezték, s 
képezhetnék ma is.

1944. október 15-én államfői hatalmá
ról lemondott, majd a háború befejezése 
után Németországban amerikai fogság
ba került. Később Portugáliában (Eslo- 
ril) telepedett le, és itt élt 1957. február 9- 
én bekövetkezett haláláig.

Bánvai József
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A SZOKÁSOK,
A HAGYOMÁNYOK, 
ÉS A TISZTESSÉG 
A VADÁSZATBAN

A  vadászszokások, -hagyományok 
földrészenként, országonként, sőt 
tájanként eltérő módon alakultak 
ki. A  különbség egyrészt történelm i 
vonatkozásokra, másrészt az ember 
létét meghatározó környezeti ténye
zőkre, társadalm i, po litika i és gaz
dasági sajátosságokra vezethető 
vissza. Lássunk néhány példát.

Európa nagy részén, így hazánk
ban is a les, a cserkelés, a hajtás, a 
terelés és az egyéb ismert vadászati 
mód d ív ik , ezek szervezésének és 
gyakorlásának k ia laku lt fo rm áit 
ta rtjuk  vadásziasnak. A  távol-keleti 
országok többségében egyrészt a 
prémes álla tok vadászata, másrészt 
a „term elés" jellegű létfenntartó va
dászat szabja meg azok gyakorlásá
nak szabályait.

Franciaországban még ma is a 
szertartásosan pompás külsőségek 
között űzött lovas falkavadászat 
(„chasse a coure") je len ti a tehetős 
polgárok szórakozásának fénypont
já t, am inek k ia laku ltak a korabeli 
társadalom á lta l elfogadott normái, 
hagyományai.

A  skandináv állam okban nyír
fa jdra, siketfajdra, erre a célra „sza
kosíto tt" kutyával (la jkáva l) va
dásznak. ezt ta rtják vadásziasnak és 
célravezetőnek. A  kutya elöl fára 
felgallyazó madarat ültében e jtik  
el, míg Közép- és Nyugat-Európá- 
bán és a Balkán-félszigeten is a ta
vaszi düreés ideién a beszállófán 
(vagy esetleg a fö ldön , m in t például 
Erdélyben) becserkészve, „beugor- 
va" szokás terítékre hozni a siket- 
fajdkakast. A  ny írfa jdo t pedig a 
rendszeresen k ia laku lt dürgési he
lyeken fe lá llíto tt leskunyhóban 
(úgynevezett ernyőben) várják és a 
kunyhó résén a k idugott csövű 
fegyverrel e jtik  el az e lő ttük fö ldön 
dürgő, bohókás násztáncot leitő 
madarat Európa többi vadászai. V i
szont gyalogló vagy fölgallyazott 
fácánra (ha csak nem sebzett), vac- 
ko ló nyúlra, barázdában meghúzó
dó fogolycsapatra lőn i tilos és va- 
dásziatlan az európai normák és 
hagyományok szerint. Csülkös vad
nak á lló  helyzetben golyólövés du
ká l! A  vadnak esélyt kell adni a me
nekülésre...

kímélobb. azt b izony nehéz eldön
ten i: a végcélhoz, a vad elejtéséhez 
vezető út lefutása, a fegyver rava
szának elhúzása során tanúsított 
magatartás m inősíti, fém jelzi a va
dászt. A  részleteket bízzuk azokra, 
ak ik ebben a csodálatos élményben
-  méft -  részesülhetnek: le lkükön 
szárad minden meggondolatlan 
cselekedet. Végül is ..De gustibus 
non est d isputandum ", azaz az ízlé

sek különbözők. Éppen ezért példá
ul nem lehet e líté ln i a (dél) francia 
vadászok azon szokását sem. hogy 
a vonuló örvösgalambokat magas
lesről löv ik , így röv id ítik  a lötávot. 
fokozzák az esélyt. Mások meg csa
lim adarakkal bővítik lehetőségeiket 
vadkacsára, galambokra vadászva.

íme néhány példa, ami érzékelte
ti a vadászat, a vadászszokások és 
-hagyományok sokszínűségét, vá l
tozatosságát: a maga nemében 
megannyi felvillanása a vadásztisz
tességnek, vadászetikának. A  va
dásztörvények pedig megteremtik a 
vadászat gyakorlásának, a hagyo
mányok megőrzésének jog i. törvé
nyes feltételrendszerét.

A  törvény előírásainak megsze
gőit a hatóságok m indenkor ü ldöz
ték és ma is felelősségre vonják: 
azonban a jóérzés, az illendőség, a 
szabálysértés és a vétség széles ha
tárán innen és tú l o lyko r ta lá lkoz
hatunk a vadászetika megcsúfolá
sának elgondolkoztató eseteivel is. 
így például éppen a törvény adta 
lehetőség maradéktalan kihasználá
sa súrolhatja vagy sértheti a vadász
tisztesség köreit. G ondo ljunk csak 
a dúvadnak m inősülő vaddisznó 
(koca) ellési vagy ivadékgondozási 
időben történő elejtésére. A  törvény 
ugyan lehetővé teszi -  az apasztá- 
suk helyenként indoko lt is lehet 
de a jóérzés, a tisztesség tiltakoz ik  
ellene. És még sorolhatnánk a pél
dákat.

Egyébként a vadászszokások, 
-hagyományok, a vadászat gyakor
lásának form ái és viselkedésnor- 
mái, szabályai, az ezzel kapcsolatos 
személyi és társadalm i elvárások, i l 
letve velejárók kialakulása -  a do
log természeténél fogva -  a korabe
li társadalom vezető rétegének 
(arisztokrácia, módosabb polgár
ság) ízléséből, k ifinom u lt igényéből 
fogant. Ezek *a formaságok tették 
Európában a vadászatot rangot és 
megtiszteltetést sugárzó kiemelt 
eseménnyé. Ebben a magatartásban 
tehát nemcsak a „vadászati jó m o 
dor”  vo lt a mértékadó, hanem a 
vad megbecsülése, elejtésének va- 
dászias form ái és az elejtett vadnak 
k ijá ró  végtisztesség is. A  zsákmá
nyolás ősi ösztönét fe lvá ltották az

Ezeket a szokásokat, hagyomá
nyokat mentette át a vadászok egy
re szélesedő tábora napja inkig, 
amelyek fenntartása, ápolása ma is, 
a megváltozott társadalmi viszo
nyok között is, m inden vadászt kö
telez. M in t ahogy az ember a hitét, 
meggyőződését is megvallja és vál
la lja . úgy a vadászoknak sem kell

és szabad arcp iru lva szégyenkezni
ük, fé lrehúzódniuk, ha netán átme
netileg más nézetek is felmerülnek 
a vadászat megítélésével kapcsolat
ban. A  másság, a mások véleménye 
nem m indig az egyetlen alternatíva 
és nem m ind ig  az egyetlen, megfel
lebbezhetetlen igazság is. így van 
ez egyébként társadalmunk minden 
területén!

És így vagyunk például m i is a 
ragadozó-zsákmányállat (préda) v i
szony megítélésével kapcsolatban 
is. Van. aki a ragadozónak „d ru k 
k o l" , van aki az áldozatnak: én 
m indig a gyengébb pártján á llok 
még akkor is, ha ismerem, elisme
rem e jelenség természet szabta 
ökológ ia i és b io lóg ia i összefüggé
seinek hátterét. A k i látott már me
nyét e lő l menekülő pockot vagy 
süldő nyúl nyakára (ütőerére) ta
padt menvétet. nyestet. avagy a hé
ja  karm ai között vergődő fog lyot, 
galambot -  hogy a nagyragadozók 
szinte lélegzetelállítóan lenyűgöző, 
félelmetes zsákmányolási m ódjáról 
ne is beszéljünk az aligha tud az 
adott p illanatban az üldözőnek, a 
„gy ilkosnak" szurkolni. A  legjobb 
esetben m indkettőnek: a döntetlen
nek. Ez viszont a természet törvé
nyei szerint nem megy, nem mű
ködhet hosszú távon.

És egy kicsit így vagyunk a nö
vényevőkkel is: ebben az esetben 
vajon a növény vagy az azzal táp
lálkozó-e a kiszolgáltatottabb? Per
sze tud juk , hogy az á lla tv ilág léte a 
növényvilág létének függvénye és 
nem megfordítva. De mégis, nehéz 
minden esetben az érzelmet az érte
lemtől élesen elhatáro ln i. Az ilyen 
jelenségek tárgyilagos megítélésé
hez szükségeltetik a természeti je 
lenségek közötti összefüggések jó 
zan mérlegelése, ismerete és az em
ber környezetével szemben fennálló 
felelősségtudata, saját jó l fe lfogott 
érdekében is. A  kipusztult á lla t
vagy növényfajok soha többé fel 
nem támaszthatók, a megsebzett 
ökoszisztémák hegei nehezen gyó
gyíthatók. Ezért a vadászok felelős
sége (is) ezen a téren szinte felbe
csülhetetlen.

A  bűn és az erény az idők forga
tagában más és más értelmezést ka
pott a vadászatban is -  T iborétó l 
n a p ja in k ig ... És k i vesse az első 
követ a másikra? Vajon k i nem sú
rolta még a vadászetika, a vadász
tisztesség erkölcsi normáinak hatá
ra it o lyko r önszántán kívü l, avagy 
saját gyengeségéből, esendőségéből 
adódóan -  gyermek (serdülő) korá
tó l napja inkig? M aradjon ez kö ltő i 
kérdés: de a jóra , a vadásztisztesség 
maradéktalan betartására törekedni 
kell -  rendületlenül.

D r. Bencze Lajos

A  vadászati 
ismeretek 

kézikönyve
Gróf Nádasdy Ferenc elnökletével 
IK84. július 4-én az Országos Ma
gyar Vadászati Védegylet igazgató
sága eredeti, igazi magyar vadászati 
kézikönyv megíratását határozta cl.

A három kötetben megjelentetni 
szándékozott „Vadászati Ismeretek 
Kézikönyvéinek megírására a kor 
legelismertebb vadászati szakem
bereit kérték fel.

Bölcsházai Bclházy Jenő magyar 
királyi erdőtitkár az első kötetben té
máját három részre osztotta fel.

Az első cím a fegyvertan. amely a 
kor technikai színvonalán a legmo
dernebb gyakorlati ismereteket nyúj
totta a vadászoknak. A mai olvasó 
számára izgalmas, érdekes fegyver- 
történeti ismertetés.

A második része: fogókészúlékek. 
csalétkek, hivók. hurkos és a vadá
szatnál még szükséges egyéb beren
dezésekről. szerszámokról és tár
gyakról szól. Számos, a mai vadá
szok által csak hallomásból -  \agy 
még úgy sem - ismert eszközt ír le. 
rendkívül sok, napjainkban is hasz
nosítható ismeretre tehetünk szert 
olvasása közben.

A harmadik rész a vadászebekkel 
foglalkozik. Az érdekes fajtaleirások 
mellett hasznos és ma is helytálló is
mereteket szerezhetünk a vadász
ebek tartásáról, neveléséről, tanítá
sáról.

A második kötet a hazai vadfajok 
természetrajzát adja. Szécsi Zsig- 
mond magyar királyi erdötanácsos 
munkája. Természetesen a történel
mi Magyarország területén élő. ak
kor vadászható állatok életmódja, 
táplálkozása, viselkedési sajátossá
gai. szaporodása, betegségei és nyo
mai. tehát a gyakorlat számára lé
nyeges ismereteket hangsúlyozta. Él
vezetes. ma is jó l hasznosítható ol
vasmány.

Illés Nándor magyar királyi főer- 
dőtanácsos alkotta meg az eredetileg 
két részre, de egy kötetre tervezett, 
végül is terjedelme miatt két kötet
ben megjelentetett harmadik kötetet.

A vadászat kezelésének és gyakor
lásának elválasztása mai szóhaszná
lattal a vadgazdálkodás és vadászat 
külön-külön tárgyalását jelenti. Ha
talmas ismeretanyagot ad az olvasó
nak. jelenleg is értékelhető elméleti 
és főként gyakorlati tudnivalókkal. 
A kiváló vadászati szakemberek és 
szakírók örök időkre maradandó 
művet alkotlak.

Napjaink vadásza nemcsak érde
kes olvasmányként, hanem vadásza
ti ismereteit jelentősen gyarapító 
szakkönyvként is forgathatja az en
ciklopédiát. amely olyan alapmun
ka, ami nem hiányozhat egyetlen 
magára valamit adó vadászember 
könyvespolcáról sem.

A sokáig szinte megszcrezhctctlcn 
könyvritkaság most igényes reprint 
kiadásban, elérhető áron. részletre 
rendelhető meg, jelentős kedvez
ménnyel, amelynek megrendelőlap
ját és a csekket szeptemberi és októ
beri számunkban adtuk közre.

!)r. Borzsák Benő

Megrendelhető: Lipták Kiadó, 8646 
Balatonfenyves. Fenyvesi út 2. Tele
fon és fax: 85/360-918.

Hogy m elyik vadászati mód „va- ünnepi rangra emelt vadászat kül- 
dásziasabb", sportszerűbb, vadat sőségekkel ékesített (öltözék, kü rt

szó stb.), egyre c iv ilizá ltabb, ku ltu 
ráltabb módozatai, szokásai.

13



•  W

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A Földművelésügyi M in isztérium  
nem régiben napvilágot lá to tt 
fö ld tö rvényterveze te  ism ót fe l
korbácso lta  az in d u la to k a t e lő 
té rbe  á llítva  a te rm ó fo ld  tu la jdo- 
nosok és a vadásztársadalom kö 
zö tti e llen té te t. Egyes vé lekedé
sek szerint ugyanis a tu la jdono 
sok, az erdészek és a vadászok 
háromszögében nagy v iták  dú l
nak arról, k ié legyen a vadászati 
jog . Ezt a tém át több  lap is kö rbe 
já rta  az e lm ú lt hetekben, csakúgy, 
m in t azt: k it  i lle t meg a vadászati 
jog  értékesítéséből be fo lyó  bevé
tel, vagy hogy m it terveznek az i l 
le tékesek a m indinkább elszapo
rodó orvvadászok megfékezésé
re.

.A földtulajdonosokat érdekeltté koll 
tenni a vadgazdalkoddsban vadászat
ban. aminek egyik legfontosabb esz
köze. hogy amit alanyi jogon állami tu
lajdonba vettek, ismét uratlan jószág
nak. »res nuliusnak« kell nyilvánítani -  
fejti ki A  vadászat és a fö ld tö rvény 
cimú cikkében Gera Pál, a Fidesz Zóld 
Frakció természetvedelmi referense a 
Népszabadság hasábjain. -  A vad
gazdálkodás -  és annak részeként a 
vadászat -  egyike a termőföldön való 
gazdálkodási ágnak, amely a többitől 
el nem választható A térülőt tulajdo
nosa maga kell hogy eldönthesse, me
lyik gazdálkodási agat vagy azok kom
binációját választja. így természetesen 
azt is. hogy milyen súllyal kezeli a vad- 
gazdálkodást vadászatot ( . . . )  Az a 
megfellebbezhetetlen kijelentés, hogy 
a foldtulajdonosok lelőnek majd mm- 
dent. nem más. mmt alapos elferdité-

se a tenyeknek Először is. a földek tu
lajdonosai is vannak annyira torvény 
tisztelők, mint a vadásztársaságok tag 
jai. így semmivel se fenyegeti na
gyobb veszély a vadállományt részük
ről. mmt néhány önmagáról megfeled
kező vadásztársasági »sportvadász«.*

.Érvényben van az 1961. évi VII. szá
mú. az erdőkről es a vadgazdálkodás
ról szóló torvény. amely szerint a vadá
szati jog az államé. Ha tehát én vagyok 
a tulajdonos, meg kell hogy egyezzek 
a vadasztarsasággal. mennyit fizet a 
vadkárokért. De hogy mit hoz a jöven
dő. arról csakugyan megoszlanak a vé
lemények. s beleszólhatnak az önkor
mányzatok is ... Tehát holmi prognó
zisra bajos vállalkozni* -  mondja Dau- 
ner M árton, az erdeszeti hivatal elnö
ke abban az interjúban, amely a Heti 
Magyarországban olvasható Kósz 
az erdötörvény-javasla t címmel.

A vadászatnak az okolögiai egyen
súlyban betöltött szerepét elemzi az 
Észak-Magyarország Természet- 
védelem és vadászat cimú írása. .A 
vadállomány megőrzendő nemzeti 
kincs. E megőrzés óvást, tilalmakat, 
gondozást, tenyésztést, telepítést es 
újratelepitest jelent, valamint az ökoló
giai egyensúly kereseset es megtartá
sát Az egyensúlytartás egyik része a 
ragadozo-áldozat kapcsolata, nagyra- 
gadozok hiányában a vadászat A va
dállomány passzív vedelme kudarcra 
ítélt A vadászat elismerten fontos sze
repet tolt be tehát a vadon éló állatok 
közötti egyensúly megteremteseben. 
aktív természetvodelmet valósit meg 
Mind a természetvédelem, mind a 
vadgazdálkodás és a vadászat a jovó 
érdekében munkálkodik, ami az erdek-

közösséget még szorosabbá fűzi. A 
természetvédelem fontossága a vadá
szokkal szemben nem puszta kivána
lom. hanem egyben jogi kötelezettség 
és. mivel hazánkban a vadászatot szi
gorú törvények szabályozzák, össz
hangban a természetvédelemről szóló 
jogszabályokkal"

.Kissé megkesett a szarvasbógés. 
de a nyugati vadászok egy része már a 
nálunk keletebbre eső. olcsóbb erdő
ket keresi fel. A hazai vadásztársasá
gokban viszont egyro több az olyan új
gazdag. akik számára ismeretlen a va
dászati kultúra, ók csak pufogtatni 
akarnak -  olvasható Az idón m egké
se tt a szarvasbögés’ cimmel a Nép- 
szabadságban -  A privatizáció a va- 
dásztársadalom számára nem hozott 
erdemi változást, mert a privatizált er
dőkben lévő vad az állam tulajdona 
Az onkormányzati torvény szerint a va
dászati jog értékesítéséből befolyó be
vétel a helyi onkormányzate Ennek az 
érvényesítésére azonban az Alkot
mánybíróság határozatára volt szük
ség. mert az állami erdőgazdaságok 
nem utalták át a pénzeket ( . . . )  Külön 
gond a vadgazdaságok számára, hogy 
megszaporodott az orwadászok szá
ma. A vadászoknak -  ellentétben a ko
rábbi időkkel -  nincs előállítási joguk, 
és nem élvezik a hivatalos szemelynek 
kijáró fokozott büntetőjogi védelmet 
sem Ha orwadasszal találkoznak, két 
tanú szükséges a tettenérés utólagos 
megállapításához, vagy rendőrt kell 
hívniuk Márpedig a vadászok az erdőt 
nem csoportosan járják, s arra sem 
számíthatnak, hogy az orwadasz ud
variasan megvárja, amíg elszaladnak 
rendőrért.*

E témaval kapcsolatos a Népszava
Orvvadászok cimú mformacioja is. 
amely szerint: .Magyarországon 70 
ezer vadász rendelkezik -  hivatalosan 
-  lőfegyverrel, vadászjegyet azonban 
mindössze 40 ezren váltottak A rend
őrség feltételezi, hogy nem a kedvük, 
hanem a pénzük kevesebb a nemes 
vadak kilövésére Ezért a jövőben a 
sport- és hivatásos vadászokkal 
együttműködve az eddiginél is szigo
rúbban ellenőrzik a vadászatok rend 
lét. a fegyvertartas szabályainak betar- 
tásat Átvizsgálják az elejtett és elszál- 
létott vadakkal kapcsolatos nyilvántar
tásokat is Az utóbbi időben különösen 
Borsod-Abaúj-Zemplén. Heves. Nóg- 
rád és Pest megyékben emelkedett az 
orwadászok száma "

Légi vadászokkal ismerkedhetnek 
meg a Reggeli Délvilág olvasói: a 
Végtelen pusztákon cimú riport a 
solymászat kulisszatitkait tarja fel. .A 
solymászat voltaképpen a vadászat 
egyik ága. azt jelenti, hogy a vadasz 
idomított madarával fogatja meg a 
zsákmanyállatot. Nálunk a préda legin
kább fácán. nyúl. galamb avagy gerle 
A solymászatot a keleti népek hozták 
be Európába, s az a középkorban már 
királyi szórakozásnak számított Egy- 
egy nemes madár fejedelmi ajándék 
volt. az ára csillagaszati magasságokat 
ért el Ha az ember megnézi például a 
magyar kártyát, a piros felsőn Gessler 
Herbert is sólymot ültet a kezén. Ná
lunk rendelet tiltja a sólyom és sasfé 
lék befogását, hozzájuk csak tenyesz 
tes útján lehet jutni Ezért legtöbben 
héjával vadásznak, amely fácántele
pek kornyékén lóheto es befogható *

SZKÍTA SZARVAS 
A ZÁSZLÓIM

Európában és Ázsiában már évez- 
redek óta különös lisztelet övezte a 
szarvast. Elsősorban a gímszarvas
ról van szó. amelynek megjelenése, 
testalkata minden időben felkeltet
te nemcsak a vadászok, hanem úgy
szólván minden ember érdeklődé
sét. Az ennek következtében kia la
ku lt szarvaskultuszok száma nagy 
és változatos. Hol m int totemállat -  
a nép tőle származtatta őseit -, hol 
m int vezérlő állat, az új hazát kere
sők -  például Hunor és Magor -  ve
zetésével érnek célhoz, hol m int a 
fény vagy egyenesen a Nap állata 
jelenik meg. és harcol a sötétséget 
képviselő kígyó ellen.

Mindezek a kultikus jelenségek 
nyomot hagytak a művészetben is. 
A szarvasábrázolások rendkívül 
gazdag változatai megtalálhatók a 
Pireneusoktól Kínáig és a Jütland- 
félszigettől (Dánia) Mezopotámiá
ig-

M inket, magyarokat talán legin
kább azok a művészeti emlékek ér
dekelnek. amelyek a kelet-európai

síkságon, a Kaukázustól északra 
keletkeztek. Ezeken a pusztákon 
vándoroltak őseink valamikor, és 
így érintkezésbe kerültek azzal a 
néppel is. amelytől nagy számban 
maradtak fenn szarvasábrázolások. 
A szkitákról van szó. akik az idő
számítás előtti évezredben éltek a 
délorosz területeken. Természete
sen érintkezésbe kerültek a görö
gökkel és a kaukázusi népekkel, de

eljutottak a Kárpát-medencébe is. 
Ezeknek a kapcsolatoknak a hatása 
meglátszik azokon a pajzsdiszitő 
aranylemezeken, amelyek stilizált 
szarvast láttatnak. Figyelemre mél
tó. hogy Magyarország területén

két helyről is került elő ilyen arany
lemez. Az egyik a Borsod megyei 
Zöldhalompusztáról. a másik Tá- 
piószentmártonról. Keletkezésük 
idejét az i. e. V I- IV . századra te
szik.

Ilyen és hasonló szarvasábrázolá
sok különféle lemezeken, csatokon, 
sokfelé e lőfordultak. A tápiószent- 
mártoni szarvashoz talán a legin
kább hasonlít a kosztromszkajai. 
amely szintén hason fekvő hely
zetben ábrázolja vadunkat, de nem 
olyan mértékben „összenyomott”  
állapotban.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek 
nem gim-. hanem jávorszarvas-áb- 
rázolások. legalábbis a két magyar
országi lelet e faj küllem i jellemzőit 
mutatja.

A szeptember 19-én Majkon át
adásra került zászló egyik oldalán 
annak a stilizált szarvast ábrázoló 
aranylemeznek a rajza látható, 
amely az említett Zöldhalompusz- 
tán került elő a fö ld  alól.

Csőre Pál

KÖNYVJELZŐ
Százötven szerzó. regyeves munkájával, 
több tízezer címszóval megjelent K ör
nyezetvédelm i Lexikon az Akadémiai 
Kiadó gondozásában Az igényes vadá
szok hgyelmebe ajanlhato. mert az ősz 
szes vedett növény es állatfaj mellett az 
aktív termeszetvedelem és az oko'óara 
tudományának minden címszavát, fo
galmat megmagyarázza, és hangsúlyo
zott szerepet kap az okogazdasag

Két uj kötettel (eientkezett a Nimród 
Atapitvany is Beregszászi György „Zsa
rátnok" című elbeszeieskotete négy 
évtized vadászélmenyeit meséli el saja 
fos stílusban, keresetlen szavakkal Az 
egykori Mavosz fóefoadó megfordult az 
ország legtöbb vadászterületen, az »dó 
sebb vadaszok kozul a legtöbbnek sze 
mélyes ismerőse igy az elbeszélések 
ben sokan közős elmenyeket .s találhat
nak

Dr Sterbetz István „Vsdludak or
szágútján" című könyve a vizivad va 
dászatának rejtelmeibe avatja olvasón a 
néhai hihetetlen vadlúdtentékektól nap
jaink .kóstolós' házasaikig Az elmúlt 
aszályos évtized ugyancsak kedvezőtlen 
volt a hangulatos vizivadvadászatok sze 
reimesemek. így a könyv segítségévéi 
elnosztalgiázhatunk hazánk egykor pá 
ratlan vizivadbósegéról A szerzó saját 
sok evtizedes élmenyanyaggyújtésén kí
vül segítségül hívja a .legnagyobbakat* 
•s. joszennt minden lelentós vizivadvo 
nulo hely - ma már ramsar* teru'et 
megjelenik lelki szemünk elolt, egykori 
felséges gazdagságával, titokzatos 
nádsuhogasával A könyvet rendkrvul e* 
tékes fekete feher archív fotók es a 
szerző saját felvetele* gazdagítják, te 
szik szemléltesse

- h -
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PISTA Bt 
A ZSENI

CSI,

kakatolva. A  két lövés szinte egy
nek hangzott, am i e lcsendesite tte  z 
a tarka to llú  m adarat. Hata lm as < 
to life lh ő  úszott a levegőben, je lez- £ 
ve, honnan esett le nagy puffanás- 5 
sál közös zsákmányunk. M ind a 
ketten e lta lá ltuk.

-  Fej vagy irás? -  kérdezett f ia 
ta l vadásztársam , hogy a szeren
cse döntse el, m elyikünké legyen 
a vad, és m ár nyúlt is a zsebébe az 
igazságosztó pénzdarabért.

* * * * *  + P* -

A fogo lycsapa t nagy berregéssel 
rebben t fe l a ta lpunk alól. D up lá
zásomra a két szélsó k ivált a csa 
patbó l Az egyik szépen, összeka
p o tt szárnyakkal, m in t egy sú lygo 
lyó, am it valam i ba jnok lökö tt 
messzire, halk dobbanással é rt 
fö lde t. A másik, e lveszíte tt két fa- 
rok to ll8 t, s m ég jó  messzire re 
pü lt, m ire  be le tö rő d ö tt a m egvál- 
tozta tha ta tlanba. a végzetébe

-  Leesettl -  k iá lto tt az unokabá
tyám , aki néhányszor e ljö tt ha jtan i 
velem  a vadászatokra. O lyankor a 
ló tt vadam at is c ipe lte , nem  lévén 
vadszállitó  já rm űve  a vadásztársa
ságnak. M ég néhány p illana tig  á ll
tunk, és néztük azt a ponto t, ahol 
a fú  he ly t ado tt to llas  zsákm á
nyomnak.

-  Jegyezd m eg jó l, hová zuhant, 
ha odaérünk, vedd fe l légy szives! 
Éppen a te  vonaladban van -  vá la 
szoltam .

Szem ét le sem ve tte  a helyről, 
úgy m ent tovább  a hajtásban, ne 
hogy kárba vesszen madarunk.

-  Pista bácsi nagyon rám húzó
do tt, m enjen egy k ics it vissza) -  
szó lt oda néhány perc m úlva ba l
o lda li szom szédjának, aki e leresz
te tte  fü le  m e lle tt a figye lm ez te 
tést, s puskáját markolászva m ég 
közelebb jö t t  hozzá.

M ár lá ttuk  a le lő tt fog lyo t, o tt 
feküd t szé tte rpeszte tt szárnyakkal 
a röv id re  lege lt gyepen, fe ledve 
tovazúgó csapatát.

Ezüsthajú vadásztársam  m ég 
jobban  m egnyú jto tta  lép te it és 
h irte len  fe lkapta  az árván fekvő 
m adarat. Először azt h ittük , kora 
e llenére udvarias akar lenni, de 
m ár akasztotta is a tarisznyája 
m ellé, s ránk sem nézve m eg je 
gyezte.

-  M ég o tt. messze lő ttem , csak 
idáig repült.

Druszám m al e lképedve néztünk 
egymásra.

-  Te. az öreg a puskájá t sem sü
tö tte  e l! -  szólt fe lháborodva.

-  Nem  baj. legy in te ttem , ne tö 
rőd j ve le ! Az é lm ény úgyis az 
enyém, azt nem  veheti el.

ósz vadásztársunk ilyen em ber. 
M ég arra sem vesz fáradságot, 
hogy legalább m im e lje  a lövést. 
Egyszerűen csak fe lveszi a más á l- 
tá l ló tt  vadat, m egy tovább. Ez a 
m ódszer igazán o lcsóbb, a lőszer 
m egm arad jövőre. így vadászott 
m indig. Egy a lka lom m al, egy fá 
cánvadászaton, ahol elég közel 
kerü ltek a puskások egymáshoz. 
Tamás és közöttem  lévő gazosból 
egy fácánkakas reppen t fe l, han
gosan lármázva, kétségbeesetten

-T ié d !  -  szóltam  oda, m é lta t
lannak érezve az osztozkodást, és 
tovább indu ltam .

-  Ne, Laci, ne csiná ld, együtt 
lő ttük, döntsük hát el igazságo
san, kié legyen! -  k iá lto tt utánam.

-T ié d !  -  szóltam  vissza még 
egyszer hátra fordu lva , és lábaim  
fö ldbe  gyökereztek. Osztozkodni 
vágyó társam  háta m ögül fe lkapta 
a kakast Pista bácsi, és m ár v itte  
is. Nem  csak hogy el sem sü tö tte  
a puskáját, hanem o tt sem vo lt! 
Nem is tudom , hogyan ke rü lt o ly 
h irte len oda?

-A z a z  a tied  leh e te tt vo lna! -  
m u ta ttam  a távozó után, s k itö rt 
be lő lem  a nevetés, látva Tamás 
tá tva m aradt száját.

Ma sem értem , m ié rt já r va 
dászni az ilyen em ber? Egysze
rűbb, ha m egvásáro lja  vadászat 
után. Idó t s fá radságo t takarít 
m eg vele, és másnak sem okoz 
keserűséget vagy bosszúságot.

Á lltunk  a ha jtás megkezdése 
e lő tt, ha llga ttuk az e ligazítást a la 
tyakos hóban toporogva. M ég 
tegnap este e lszökött a hideg, va 
lahová északra, s enyhe déli fu va l
la t ro ttya n to tta  m eg a porzó fehé r 
takarót. Csúriya idő  le tt. Először a 
csillagok bú jtak sö té t fe lhők  m ö 
gé. hogy ne is lássák a szikrázó hó 
halálát. Szemük könnybe lábadt, 
s ira tták  a fö ld re  h u llo tt m illiá rdny i 
tá rsuk gyászos távozását. A  c s ilin 
ge lő  este  puha, nyálkás éjszakává 
vá ltozo tt, s regge lre  a szellő is 
m egállt, o tthagyva a szépség ha 
lo tt le lkét, csontja inkba hato ló  
szürke köddé vá ltozottan.

-  Frédi vigyázz, az ö re g  m ellé 
kerü lté l, aki m indenki vad já t ösz- 
szeszedi!

-T u d o m , de ma k iokta tom , légy 
n yu g o d t!- szólt vissza barátom , 
aki é r te tt az em berek bünte tésé
hez, hiszen ügyész vo lt évek óta.

E lindu lt a hajtás, s m i csúszkál
va bukdácso ltunk a szántáson. Te
te je  m egolvadt, sáros kása, az alja

jég. M enni is elég vo lt. nem  még 
nyulat lőn i s azt c ipe ln i!

M ér pa ttan t is vackából az egyik 
nyúl. barátom  lába alól. s ó  azt 
szépen el is fek te tte . Szomszédja, 
a vadgyű jtó , té tova m ozdula to t 
te tt duplacsövűjének agya fe lé , de 
a tö rvény em bere m ár oda is szólt 
neki.

-  Pista bácsi, te  lő tted !
M ohó társunk ragyogó arccal 

csúszkált a zsákm ány fe lé. és á llt 
vissza a vonalba, ö v é  vo lt az első 
nyúl aznapi C ipe lhe tte  a vadászat 
végéig. Ez azonban nem  ju to tt 
eszébe, csak a szépen ló tt nyu lat s 
ta lán m ár a paprikást is lá tta  iny- 
cs ik landóan páro logn i maga e lő tt.

A lig  m entünk tovább  néhány 
m éte rt, am ikor ú jra  szólt Frédi 
puskája. A  vág ta tó  nyúl c igányke
reket ve te tt.

-  Pista bácsi, a tiéd !
Fehér hajú társunk ism ét e lké 

se tt a lövéssel. A lig  em elte  meg 
fegyverét, el sem sütö tte . Két 
nyúllal v iszont m ár könnyebb 
egyensúlyozni, m in t eggyel. O tt 
b ille ge tt hát az is rövidesen, ö r
vendező .vadászunk" m ásik kezé
ben. Neki m ár ké t nyula vo lt, m ás
nak m ég egy sem!

Barátom  vidám an kacs in to tt fe 
lém , m iközben az egész vonal a 
tö rtén teke t leste. M indenki é rte tte  
m irő l is van szó. csak Pista bácsi 
nem. Izzadva c ipe lte  a nyulakat. 
am ik a csúszós időben ugyancsak 
e lhagyták m agukat. M egállás pe
d ig  nem vo lt. M enni ke lle tt a tö b 
biekkel. A  nyulak m eg egyre csak 
nehezedtek. M ég a puska is az ó 
pártjuka t fog ta . M indunta lan  le 
csúszott te lhe te tlen  gazdája vá llá 
ró l. akadályozva ó t a m enete lés
ben.

Az ügyész ú r pedig kegyetlen 
vo lt. M inden nyulat e lta lá lt, s már 
a harm adikat c ipe lte tte , a tá rsa 
ság nagy m ulatságára.

A három  vad és a keveset hasz
nált m ordá ly  összebeszélhetett, 
m ert ez u tóbb i, az egyik p illana t
ban e lgáncsolta  az öreget, aki úgy 
vágódo tt hasra a m ély szántás
ban, m intha gyakorla tozó kiskato- 
na le tt volna. Küszködve, prüszkö l
ve á llt fe l. s nyakán, vállán, ke 
resztbe akasztotta az engedetlen 
és fe lesleges fegyvert. Így J ó t te ' 
m eg a negyediket is. még ugyan
abban a hajtásban. Kezében há 
rom  nyúl, a puska a nyakában, k é t
ségbeesetten nézte a nehezen 
vág ta tó  nyulat. am int sáros papu
csokkal bukfencezik más lövésé
től.

-  Szép vo lt. Pista bácsi, neked 
ma nagyon m egy a lövés! -  k iá l
to tt csúfondárosan barátom , go n 
dolva. m ost m ár végre beism eri 
idős társunk, hogy nem ő ló tte . 
Tévedett. Vá lla lta  ezt a ta lá la to t is, 
h o lo tt a kezei úgy el vo ltak fo g la l
va, hogy tö lte n i sem á llt m ód já 
ban.

Ám  egyszer Krisztus urunk ká l
váriá ja  is véget ért, csakúgy, m in t 
ez a hajtás. Fáradtan verődtünk 
egy csoportba.

-  M i a m anó. Pista bácsi négy 
nyulat ló tt?  -  kérdezte a vadászat 
vezetője, aki távo labb  lóvén a ha j
tásban nem  lá tta  a tö rtén teke t.

- A z  ö re g  csak ránézett a nyúl- 
ra. s az m ér feküd t is i -  hangzott 
egy epés megjegyzés.

-  Igen, a szemei v illám okat 
szórtak, a ttó l buko tt fe l m ind! -  
to ld o tta  m eg egy másik az é lce lő 
dést.

A  vadászm ester nem értve a 
gúnyt, odam ent gratu lá ln i.

-  Pista bácsi, te  egy zseni vagy!
K itö rt a nevetés. A v illám ok ak

kor kezdtek pa ttogn i az ósz sze
m öldökök alól. am ikor a vadászat 
végén, egész napos c ipe lés után. 
a fe jadago t m egkapta: összesen 
egyet.

Dúcz László



Ragyogó napsütésben indul a népes csapat A szirti sasok pedzése előtt a kürtszó elengedhetetlen

NEMZETKÖZI
SOLYMÁSZTALÁLKOZÓRA

KERÜLT SOR HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN A MAGYAR 
MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 

SZERVEZÉSÉBEN OKTÓBER 7-10. KÖZÖTT. 
MAGYAR, NÉMET, OSZTRÁK, SZLOVÁK, CSEH, 

WELSI ÉS ÍR SOLYMÁSZOK, HUSZONEGY 
HÉJÁVAL, KILENC SÓLYOMMAL. HAT SZIRTI 

SASSAL ÉS EGY VÖRÖSFARKÚ ÖLYWEL 
GYÖNYÖRŰ IDŐBEN, KIVÁLÓ EREDMÉNNYEL 

PEDZETTEK. SZÁZHARMINC RÉSZTVEVŐ 
GYÖNYÖRKÖDHETETT A LÉGI KIRÁLYOK. 

VADÁSZSOLYMÁSZOK ÉS KUTYÁIK IGAZÁN 
LÁTVÁNYOS ÖSSZMUNKÁJÁBAN.

fO T O  P O l S T I R  GABRIELLA

A pihenő alkalmas a tapasztalatok kicserélésére is Nem lehet elég korán elkezdeni, avagy a „törpok'
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FRANKÓNIA
VADÁSZOK, FIGYELEM!

NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNK 1993. NOVEMBER HÓNAPBAN AKCIÓT 

HIRDET: IZS-18 ÉS IZS-18 E TÍPUSÚ 12/70 KALIBERŰ SÖRÉTES VADÁSZ- 

__________________________ FEGYVEREK (EGYCSÖVŰ)__________________________

REKLÁMÁRON 10 000 FT ÉS 11 250 FT-OS
FOGYASZTÓI ÁRON ÁTVEHETŐK, AMÍG A KÉSZLET TART.

VADÁSZFEGYVEREK, GÁZ- ÉS RIASZTÓFEGYVEREK. LÉGFEGYVEREK ÉS EZEK 

LŐSZEREINEK, VALAMINT VADÁSZATI KI EGÉSZÍTŐ CIKKEK SZÉLES VÁLASZ

TÉKÁVAL VÁRJUK VISZONTELADÓINKAT, A GÖDÖLLŐ. ISASZEGI ÚTI TELEP- 

_____________________ HELYEN MŰKÖDŐ RAKTÁRUNKBAN_____________________

7.30-TÓL 15 ÓRÁIG.
TELEFONSZÁMUNK: 06-28/330-291; TELEFAXSZÁMUNK: 28/320-760

PROBLÉMA A  KORRÓZIÓ? NEM PROBLÉMA! A W D -40 MEGOLDJA 
EZT, ÉS SOK EGYÉB FEGYVERÁPOLÁSI GONDJÁT: TISZTÍT, KEN 
ÉS TEUES VÉDELMET NYÚJT.
KERESSE A  SZAKÜZLETEKBEN. TÖBBEK KÖZÖTT: -  ARANYFÁCÁN 
ÁRUHÁZ -  KETTNER-NIMRÓD KFT.
BÁRMILYEN EGYÉB KORRÓZIÓVÉDELMI ÉS KENÉSI GONDDAL 
FORDULJON A SZAKÉRTŐKHÖZ:
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR. BALATONI ÚT 6.
TEL: 22/327-780; FAX: 22/315 524

O P C L  C A M P O

H A S Z N O S T  A  K E L L E M E S S E L
Az Opel Campo a kisfurgontól a kiste

herautóig terjedő Opel haszongép)ár- 
mü-kinálat figyelemre méltó tagja. Tere
pen és országú ion. teher- és személy- 
szállításkor egyaránt kiemelkedő tel
jesítményt nyú|l
M inden m egrendelt 4 ajtós Opel 
Campo gépkocsihoz a raktere t záró 
műanyag fedelet adunk. (Ha m ár 
boldog Opel tu la jdonos, a zárható 
fedelet -  95-000,-Ft ♦ Áfa ♦ szerelés 
áron  -  ra k tá rró l szá llítjuk , akár a 
gépkocsi színére fényezve is.) Várjuk 
az Opel teljes típusválasztékával.

____ J 3 F » E I _ ^

AZ ÓN OTO. MÁRKAKIMSKEDÖJE.

AGRO-PEL KFT. B«mutatOtor«n: 
BUDAPEST. XV. k»r. BUDAPEST. VII. k1 .  
Késmér* u. 100-102. Ksrtésx u. 24-26. 

TéUFax: 183-6565 W .:  269-6611. 26*6612  
Nyttvs: H-P 8 00-17.00 Nyitva: H-P 9.00-18 00 

Sxo. 8.00-12.00

AZ IGENYES 
FEGYVER-

fE k m iB -E U R D .., ÁPOLÓ



VIZSLÁS HÍREK
A kilencedik Nagyalföld-Tisza- 
menti C AC T vizslaversenyt Bács- 
Kiskun megyében, Kecelen, a Kéke 
Vadásztársaság területén rendezték 
október 16- 17-én.

M ár a megnyitó előtt látszott, 
hogy a gondos előkészítés, szerve
zés magas színvonalú verseny lebo
nyolítását teszi lehetővé. A Bács- 
Kiskun Megyei Vadásztársaságok 
és Vadgazdálkodó Szervezetek Szö
vetsége elnöke. Bencze András ny i
totta meg a rendezvényt, majd rá

mutatott a vadászkutyák fontos sze
repére a vadászatokon. A  szövetség 
messzemenő támogatásáról biztosí
totta a megyei vadászok kynológiai 
tevékenységét.

A  nevezésre jogosult 10 megyé
ből heten küldtek 15 versenyzőt. A 
megnyitó és a sorsolás után három 
munkaterületen kezdődött a nemes 
vetélkedő. A  küzdelem végig nyi- 5 
tott és izgalmas volt. Sok azonos, jó  =í 
képességű kutya közül a végső sor- = 
rend az alábbiak szerint a lakult:

I. Szolnok megye
II. Bács-Kiskun megye
I I I .  Pest megye

Csapatverseny
690.5 pont
687.5 pont 
632,0 pont

Egyéni eredmények
I /a  CACT. 365,5 pont

CA

$
o►-o

l /b  Rés. CACT, 354,5 pont 
(a legjobb vizimunka különdija) 
l / c  340.5 pont

1. Bor Zo Siak rszmv. 
vezette: Bozsó Béla. Szolnok megye

2. Körösúti Bogi rszmv. 
vezette: Hegedűs Elek. Békés megye

3. Mátai Csárdás rszmv. 
vezette: Font János, Bács-Kiskun megye

4. Pitypang Strézsi rszmv. I l /a ,  322 pont
vezette: Füzessy Tamás, Pest megye

5. Salbertligeti Elek rszmv. I l /b ,  319,5 pont
vezette: Urbán M iklós. Bács-Kiskun megye

6. Mércgkeverői Gazsi rszmv. 11 l /a .  272,5 pont
vezette: Tivalla Ferenc, Csongrád megye

A  legjobb mezei és erdei munka kü- 
lönd ijá t Sábó Tomi dszmv. kapta. 
Vezette: Perjési Győző. Bács-Kis
kun megye.

A versenyről összességében el

mondható, hogy az elmúlt idők 
egyik legmagasabb színvonalú ren
dezvénye volt. akár a szervezők, 
akár a résztvevő versenyzők felké
szültségét vesszük figyelembe.

vrf-

A bírói gárda nevében köszöne- 
tünket tolmácsolom az összes támo
gató, rendező és versenyző a kor
rekt hozzáállásához és a kynológiai

munka ezúton történő elősegítésé
hez, népszerűsítéséhez.

Pomázi Ágoston
O M V V  Kynológiai 

Bizottságának titkára

Nemzetközi drótszőrű magyar vizsla versenyt rendezett a M EO E drszmv. 
klub és a Győr-Sopron-Moson Megyei Vadászszövet seg Kynológiai B i
zottsága 1993. október 9 - 10-én Kisbajcson. Az eredmények a következők.

Csapatverseny
I. Magyarország 728.0 pont
II . Hollandia 705.0 pont
I I I .  Szlovákia 305.5 pont

Egyéni eredmények
1. Perjési Győző (Magyarország) l /a ,  CACT. C A C IT  387.5 pont
2. Wert (H ollandia) l/b ,  Rés. CACT, Rés. C AC IT  357.5 pont
3. Osinga (H ollandia) l / c ,  348.0 pont
4. Huszár Tibor (Magyarország) l /d ,  340.5 pont
5. Csókás Ferenc (Szlovákia) II l /a .  305.5 pont

p.

DR. LUMNITZER 
SÁNDOR 

EMLÉKVERSENY
A  Pilisi Á llam i Parkerdőgazdaság és a Vadászok és Természetvédők 
Közép-Magyarországi Szövetsége több évtizedes hagyományokat 
követve 1993. október 17-én az O M V V  nagytétényi löterén megren
dezte a magyar korong sportlövészet terén elévülhetetlen érdemeket 
szerzett dr. Lumnitzer Sándor Emlékversenyét. A verseny megrende
zését segítette és értékes dijakkal jutalmazta az első hat helyezetttet 
a Mavad Rt., a H U N N IA  K ft., a Kettner-P ilis K ft. és a Természet 
és Vadászok *96 Konzorciuma.

A  versenyzők 4 lőpályán á lló  őztáblára toronykakas, skect- és 
trapp- korongpályákon álltak lőállásokra.

Szoros küzdelem mellett, összesen 800 elérhető pontból a sorrend 
a következőképpen alakult:

1. Simon László 715 pont
11. Nagy Varga Géza 666 pont
I I I .  Rónai R udolf 663 pont
IV. Kövér Gyula 660 pont
V. Bezzeg József 659 pont
V I. i l j .  Fehér József 659 pont

A  dijakat a Pilisi Á llam i Parkerdőgazdaság részéről Csonka T i
bor, a Vadászok és Természetvédők Közép-Magyarországi Szövetsé
ge részéről Nagy István, a Hunnia K ft. részéről ifj- Fehér József ad
ták át.

Gál Ferenc
lötérvezető

A Zala megyei Homok M ' komárom szölöhogyón találták elpusz
tulva ennek a kilenc és V  » .  fé lkilós szarvasagancsnak a viselőjét.
Egy mélnalugas kordon . , /  huzaljai okozták keserves pusztulását.

KÉP ÉS SZÖVEG: POLSTER GABRIELLA
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DIPLOMATERVEZOK SOPRONBAN
Az Erdészeti és Faipari Egyetem 
vadgazdálkodásiam tanszékén év
rő l évre 4-5 diplomaterv készül. A 
feladatokat kizárólag intézmények 
felkérésére, az általuk megjelölt és 
kidolgozni kívánt témakörben ad
ju k  ki. Hallgatóink leggyakrabban 
a diplomaterv-feladat kiírása előtt 
már évekkel, a tudományos d iákkö
ri munka keretében foglalkoznak a 
témával, hiszen ökológiai tárgyú 
feladatok kidolgozására sokszor ke
vés lenne a diplom aterv elkészítésé
re szánt egy. másfél év.

Az idén tanszékünkön négy d ip 
lom áién’ készült. Ezek röv id  össze
foglalóját abban a reményben tesz- 
szük közé. hogy fe lkelti a gyakorla
t i szakemberek érdeklődését akár a 
diplomatervezők személyét, akár a 
témát illetően. Tanszékünk könyv
tárában évekre visszamenőleg ren
delkezésre állnak az itt készült dip- 
lomatervek. bárki megtekintheti 
azokat.

Bicsák Zsolt feladatát a Dél-so
mogyi Mezőgazdasági Kombinát 
felkérésére adtuk ki. Témája a 
szarvasgazdálkodás elemzése és a 
fejlesztés lehetőségeinek kidolgozá
sa a gazdaság Ü2emi vadászterüle
tén. Bicsák erdőmérnök je lö lt mun
kája első részében részletesen is
merteti a területet, elemzi annak 
élőhelyi és vadállomány-viszonyait. 
Rámutat arra. hogy 1957-től kezdő
dően a terület lényeges szerkezeti 
változásokon ment át. Növekedett 
az erdőterületek aránya, csökkent a 
rét és legelő területe.

Értékes részei a diplomatervnek 
a mellékletben szereplő trófeaada
tok és ezek feldolgozása. A je lö lt 
rámutat, hogy bár a szarvasállo

mány nagysága a vizsgált időszak
ban többszörösére növekedett, a 
trófeaminőség nem rom lott.

A dolgozat befejező részében kö
zölt javaslatok mértéktartóak. Csak 
néhányat kiemelve: állományapasz- 
tást javasolt a vadgazdának, ugyan
akkor azonban célszerűnek tartaná, 
ha az erdőgazda növelné a véghasz
nálati kort. és a fenyő helyett tölgy- 
gyel erdősítene. Javaslatokat tesz a 
vadkárelhárító kerítések helyes üze
melésére vonatkozóan is.

Buday Péter „A  Lajta-Hansági 
Á llam i Tangazdaság fácángazdál
kodásának vizsgálata és továbbfej
lesztésének lehetőségei”  címmel ké
szített sok adattal és térképpel k i
egészített diplomatervet. A munka 
elvégzésére a gazdaság kérte fel az
zal a céllal, hogy az eredményesen 
működő nagyvadgazdálkodás k i
egészítőjeként a jövőben a régi va
dászatok hagyományaihoz méltó 
apróvadállomány- és élőhelyi vi
szonyokat alakítsanak ki.

A diplomaterv részletesen fog la l
kozik a fácán reprodukciós b io ló
giájával. a gazdaság fácántenyészté
si lehetőségeivel, elemzi annak 
eredményeit, bemutatja a kibocsátó 
és a vadászati célú területeket.

A gazdaság természetes fácánál
lományának populációdinam ikai, 
habitat-választási, táplálkozásbio
lógiai. a ható környezeti tényezők 
és élőhelyjellcmzők elemzése után 
arra a következtetésre ju to tt, hogy a 
tenyésztés folytatása mellett a vad- 
fácán-populációkat ökológiai mód
szerekkel célszerű fejleszteni. Ja
vaslatot tesz többek között a tavaszi 
ivararány-szabályozásra, az erdősá
vok szerkezetének javítására. Véle
ménye szerint tisztán ökológiai

módszerekkel a fácánállomány 
olyan szintre fejleszthető, hogy a 
kereső vadászatokhoz szükséges 
mennyiséget biztosítani lehet.

A  természetvédelemhez kapcso
lódó feladatot dolgozott ki Macsck 
Lajos. A téma jellegének megfelelő
en a diplomaterv kidolgozására a 
Kiskunsági Nemzeti Park kérte fel. 
feladata az apaj-ürböi túzokállo
mány ökológiai vizsgálata a véde
lem módszereinek kidolgozása cél
jából.

A dolgozatban a je lö lt saját meg
figyelései alapján elemzi a túzok 
habitat-választását. értékeli a habi
tatokat a rendelkezésre á lló  táplá
lékforrások alapján. Az adatgyűj
téshez talajcsapdákat használt. Ősz- 
szehasonlitotta az egyes habitatok 
rovarvilágát feldolgozva, a csapdák 
tartalmának taxononkénti darab
számát, tömeg- és energiaértékeit.

Javaslatai kidolgozásakor figye
lembe veszi és értékeli a gazdálko
dó tukahdibviszonyaiban várható 
változásokat. Célszerűnek tartja a 
túzokpopuláció teljes élőhelyének 
bevonását a környezetileg érzékeny 
területek rendszerébe, valamint a 
túzokkiméleti területek kialakítását. 
A  fészkelőhelyek védelmének k i
emelkedő jelentőséget tu la jdonit. 
M ivel a túzok leggyakrabban a me
zőgazdasági kultúrákat választja 
fészkelőhelyül, rossznak tartja azt. 
hogy a védett területek között kevés 
a szántó. E problémakörhöz kap
csolódik az a -  Nemzeti Parkról lé
vén szó -  merész javaslata is, hogy 
a varjúféléket F-2-cs szuperszelek- 
tív tojások alkalmazásával gyéríteni 
szükséges.

A Szabó Péter által kidolgozott 
diplom aterv címe: „Különböző

vadkárelhárító módszerek gyakor
lati próbája a BEFAG Pálházi Er
dészeti Igazgatósága területén".

Vizsgálatai során a je lö lt kísérle
teket á llíto tt be különböző vadkár
elhárító módszerek alkalmazásával, 
összehasonlította a Cervakolos 
vegyszeres, a keritéses, egyedi mű
anyag hálós és villanypásztoros vé
delem hatékonyságát. Megállapí
totta. hogv a villanypásztoros véde
lem a leghatékonyabb, százszázalé
kos védelmet nyújt, fajlagos költsé
ge is alacsonyabb a hagyományos 
kerítésnél, igaz. m indkettőt fo lya
matosan ellenőrizni kell.

Fcnyőcscmcték egyedi védelmére 
kiválónak találta a Cervakolt. Az 
elvégzett kísérlet 90 százalékos ha
tékonyságot mutatott ki e szerrel 
vészelt védelem során. A műanyag 
hálós egyedi védelem hatékonysága 
bizonyult a legkisebbnek, mindósz- 
szc 60 százalékos volt.

D iplomaterve javaslatai között 
hangsúlyozza a vadkár elleni véde
kezési módok együttes alkalmazá
sának fontosságát, különös tekin
tettel a b io lógiai védekezés jelentő
ségére. amely magában foglalja a 
vadállomány csökkentésének szük
ségességét is.

Reméljük, hogy c közreadott ösz- 
szcállitás ráirányítja vadgazdálko
dóink figyelmét arra. hogy támasz
kodva az erdőmérnök hallgatók 
ambícióira, a tanszéken felgyülem
lett tapasztalatokra és eredmények
re, lehetővé válik a gyakorlatban 
felvetődött gondok feltárása, a fe l
merült kérdések megválaszolása.

Dr. N'áhlik András
Erdészeti és Faipari Egyetem 
Vadgazdálkodástani Tanszék

Vadkárosítás fenyőállományokban
Az erdősítésekben keletkezett káro
kat ismerjük, hiszen azokat az erdő- 
felügyelőség évente kimutatja. De 
mi a helyzet az idősebb állomá
nyokkal, különösen a fenyvesek
kel? Elhatároztam, hogy a választ 
egy doktori értekezés keretein belül 
próbálom megadr.i, amelyet az Er
dészeti- és Faipari Egyetemen nyúj
tottam be.

Munkám célja a fenyvesekben 
fellépő vadkár okainak, a kár mér
tékének és következményeinek 
meghatározása volt. Ennek érdeké
ben a Zalai EFAG lucfenyő-, dug- 
Iászfenyő- és simafcnyő-állománya- 
it vizsgáltam meg. Az elemzéshez 
573 erdőrészlet helyszíni vizsgálati 
adatait dolgoztam fel, amely 2164,7 
hektár területet jelent.

A szakirodalom áttekintése után 
összefüggéseket kerestem az észlelt 
kár és az erdőrészletek egyes je l
lemzői között. Főbb megállapítása
im a következők:

-  A  vizsgált fenyőállományokban 
fa fa jtó l függően 20-30 éves korig 
növekszik a vadkár, majd vissza
esik.

-  Az átmérő függvényében a kár 
lucfenyőnél 20-25 centiméter, 
duglászfenyőnél 16-20 centiméter 
és sima fenyőnél már 10-20 centi
méter között éri el a maximumot.

-  A károsítás független a fatermési 
osztálytól, de a vadeltartó képes
ség javulásával növekszik.

-  M inél kisebb területen és minél 
inkább csökkenő elegyben ta lá l
hatóak a vizsgált fenyőfélék. an
nál jobban nő a károsítás.

-  Az ágfeltisztulás előrehaladásával 
a károsítás növekszik.

-  A vizsgált erdőrészletek 82%- 
ában a károsítás folyamatos volt.

A kár okát az alábbi ö t fő  ok együt
tes hatásában'látom!
1. A  túlszaporodott vadállomány.
2. Helytelen erdőgazdálkodás.
3. A  vadgazdálkodás, vadászat és 

az erdőgazdálkodás elkülönülé
se.

4. Helytelen vadászati módok, tú l
zott zavarás.

5. Szakszerűtlen etetés.

A kár következményeit taglalva 
megállapítható, hogy a legnagyobb 
jelentősége a hántáskároknak van. 
Az így keletkezett sebek megnyitják 
az utat a törzskorhadást okozó 
gombák előtt. A fa minősége rom
lik . szélsőséges esetben a fertőzés a 
fa pusztulásához vezet.

Kárláncolatról ember -  vad -  
gomba -  egyéb károk sorrendben 
beszélhetünk. A kulcsszerepet az 
ember játssza, hiszen egyedül ő 
tudja folyamatosan befolyásolni.

Kérdés, hogy ezt m ikor és hogyan 
teszi meg.

A károsítások gazdasági je lentő
ségének felismeréséhez megkísérel
tem a kárérték kiszámítását a vizs
gált területre. Háromféle kárbecslé- 
si eljárás eredményeit összevetve 
arra a következtetésre jutottam , 
hogy a vizsgálat idejében. 1989- 
ben, a Zalai EFAG veszélyeztetett 
területein a kárérték 50-100 m illió  
fo rin t közé tehető.

Fel kell ismerni, hogy a vadkár- 
kérdés megoldását csak a fent em lí
tett okok megszüntetésével lehet el
érni. Ezzel kapcsolatban az aláb
biakat emelem ki:

L A  túlszaporodott vadállo
mányt addig kell csökkenteni, amíg 
a károk elviselhető szintre nem 
csökkennek. A még elviselhető 
szintet javaslom az egyenletes el
osztású, legfeljebb 20 százalékos 
minőségi kárnál megjelölni.

2. Az erdőgazdálkodási munkák 
során törekedni kell a természetsze
rű erdőgazdálkodás megvalósításá
ra.

3. M ivel az erdő és a benne élő 
vad egységes életközösséget alkot, 
ezért a kettőt is csak együtt szabad 
kezelni. Ennek biztosítására legal
kalmasabb a kötelezően előirt 
üzemterv szerinti erdő- és vadgaz
dálkodás. A tervezést többlépcsős

formában célszerű végrehajtani, 
hogy az a vad élőhelyének halárai
hoz, a gazdasági egységek határai
hoz egyaránt igazodni tudjon, s le
hetőleg az összes érintett fél érdeke
inek megfeleljen. A legalsó szint a 
konkrét erdőrészletek szintje, ahol 
egymással összhangban, m ind az 
erdészeti, mind a vadgazdálkodási 
teendőket meg kell határozni.

4. A vadászati módok megválasz
tásánál a súlyponti és az időszaki 
vadászat megfelelő kombinációit 
kell alkalmazni, m indig az adott ve
szélyeztetett terület kívánalmai sze
rint. Az erdő, a vad és a velük gaz
dálkodók biztonsága, megóvása ér
dekében haladéktalanul törvényi 
szigorítások kellenek.

5. A  takarmányozással fenntart
ható többletvadlétszám elméletét cl 
kell vetni. Csak téli etetésre van 
szükség, rostos, szálastakarmányok 
felhasználásával. Az eddiginél na
gyobb figyelmet kell fordítani a 
megfelelő helyen kialakított, meg
felelő mennyiségű és szakszerűen 
kezelt vadföldekre.

Helytelen a vadkárok kérdését 
pusztán gazdasági kérdéssé egysze
rűsíteni. Lehet, hogy valaki kifizeti 
a legmagasabb bérleti d ija t és a 
kárt is, de a kár megmarad.

Páll M iklós 
erdőmérnök, erdőfelügyelő



K F T

V 1E R L 1N G
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

1033 Budapest. Huszti u 21. Tel /Fax: (36-1) 118-1391 
A ján la tunk: Engedélyhez nem  kö tö tt és engedélyköte les fegyve 
rek, sport-, vadász- és m aroklő fegyverek, légfegyverek, ijászati 

és vadászfelszerelések forgalm azása, szaktanácsadás.
Különleges a jánlatunk balkezes szerkezetű fegyverek 

forgalm azása egyedi m egrendelések te ljesitese. 
FEGYVERSZAKÜZLET. 1088 BUDAPEST. BRÓDY S. U. 17. 

NYITVA TARTÁS: H .-C *.: 9-17h. P.: 9-15h 
Második vadászboltunkat nyitjuk meg szeptember 15-én. Budapest XI..

Villányi ú t 8. szám alatt.

C O fc l̂ O R D C  T R A V E L

SZILVESZTER CIPRUSON
FÉLPANZIÓVAL. SZILVESZTERI VACSORÁVAL 

IDŐPONT: 1993. DEC. 27.-1994. JAN. 4. 
RÉSZVÉTELI D ÍJ:57100 FT/FÓ 

JELENTKEZÉS: 1062. ANDRÁSSY ÚT 56. 
TEL.: 153-0935,269 5447.269-544Í; FAX: 153 0417

M IN D E N K IN E K !
MINDENT EGY HELYEN

Nagykereskedők, viszonte ladók és egyéni vásárlók részére' 
Sörétes és golyós vadászfegyverek •  önvéde lm i 

m aroklő fegyverek •  Gáz- és riasztófegyverek és ezek lőszerei •  
Horgász- és ruházati cikkek

KEDVEZŐ ÁRON 
IMAGY VÁLASZTÉKBAN

Helyi m űhelyünkben vá lla ljuk a fegyverek szakszerű javítását, 
b ivizsgálását. belovését. távcső szerelését és hatásta lanítást

DE HOL?
A Z  A R A N Y F Á C Á N  V A D Á S Z -H O R G Á S Z  Á R U H Á Z B A N

A KÁDÁR UTCÁBAN,
A NYUGATI PÁLYAUDVAR MELLETT.

8640 Fonyód, Vitorlás út 34. 
Telefon: 85/362-222, 362-066 

Telefax: 85/361-262 
Telex: 22-3817

Vadászok, 

vadásztársaságok, figyelem!

1994-es évi vadás/b iz tos ítások  m ár 
mos! m egrende lhe tőek!

Sulyok Mátyá> 
biztosítási szakértő, 
képviselő

R i/los itó  Rt

Telefon: 227-W M 
Fax: 227-1008
le t.dm : 1775 Bp Bp. Pf. 59.

L im it
M ft

Éves biztosítási 
d íj

1 320

2 405

3 456

4 491

5 519

6 542

7 562

8 576

9 591

10 605

A  „HUIMO" KFT. 
Fűzfőgyártelep, 

M unkás tér 4. szám alatt, 
a lőszerbolt épületében  

vadászboltot nyitott!

LÓFEGYVEREK. VADÁSZATI FELSZERELÉSEK. RUHÁZAT 
ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL. A  LEGTELJESEBB SÖRÉTESLÓSZER- 
VÁLASZTÉKKAL. FEGYVER JAVÍTÁSSAL ÉS KÜLÖNFÉLE 

SZOLGÁLTATÁSSAL ÁLLUNK KEDVES MEGRENDELŐINK 
ÉS VÁSÁRLÓINK RENDELKEZÉSÉRE. 

TOVÁBBRA IS ÉRDEMES FÚZFÓGYÁRTELEPRE
-  NEM CSAK LÓSZERÉRT -  UTAZNII 

TELEFONSZÁMUNK: 06-88 352 011/26-64-ES MELLEK

...KÍVÁN MINDEN 
KEDVES VADÁSZ TÁRSÁNAK A



N A G Y K E R E S K E D E L E M
1044 Budepest, ( U M )  V M  tt 40.
W .: 169-3293. 169 1442, 169-0137/25 a. 
Fox: 169-3430

1. SZ.  V A D Á S Z I O L T
1077 Budopest, Dohíny «. 73-75.
Wifofl: 142-1287

Kereskedelmi és Szolgáltató Kit.

•  vadász golyós- és sörétes fegyverek
•  sörétes- és golyós lőszerek
•  légfegyverek és lőszerek
•  gázpisztolyok és lőszerek 

(NAGY VÁLASZTÉKBAN)
•  önvédelmi pisztolyok
•  fegyvertartozékok
•  bőráruk
e dísztárgyak, vadászati kiegészítők 
e vadászruházat 
e sportfelszerelések 
e számszeríjak, csúzlik
•  kések és bicskák (TOLEDO, HERBERTS)

4 W D  S u T í  I CENTER
MINDEN, AMI A TEREPJÁRÓ- 
AUTÓZÁSHOZ SZÜKSÉGES:
RANCHO fu tóm ú-m egerós itések, lengéscsillapítók. W ARN 

csörlók, védőrácsok, m oto rvédó  lemezek, d ífferencíá lm ú-zár, 
te repgum ik, könnyűfém  fe ln ik , fónyszóróvédó p lexik m inden 

típusra, új és használt te rep já rók értékesítése és szervizelése. 
N ISSAN terep já rók, és haszonjárm űvek -  a p ick -up -tó l 

a kam ion ig  -  m egrendelhetők. Vadászathoz speciá lis kiegészítők
gyártása, beszerelése.

CSAK NÁLUNK: 
A VILÁG LEGJOBB 

TEREP LENGÉSCSILLAPÍTÓI
A RANCHO HUNGARY-tól 

(beszereléssel is).
Vadásszon velünk Mongóliában és Chucotkán, 

horgászatra és speciális túrákra is lehet jelentkezni. 
MAGYARORSZÁG ELSŐ SPECIÁLIS 4 WD KÖZPONTJA

[TwjTiffBi (ami
1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.

Te l/fax : 122-7434

MENNYI A VAGYONA?
-  nyilvántartva -  jelenlegi értéken -  piaci forgalm i értéken 

Ha ez idáig nem tudta, most saját 
és vadásztársasága érdekében tudnia kell!

A  HUBERTUS BT. 
ÚJ SZOLGÁLTATÁSA!

Vállaljuk a társaságok teljes körű 
vagyonértékelését:

-  épületek, építmények, gépek, műszaki berendezések, 
tárgyi eszköznek minősülő felszerelési tárgyak, valamint 

nagyvadállomány korrekt becslése helikopterrel.

HOGY A LESRŐL NE CSAK LESSEN, DE MÉG LŐHESSEN 
IS! FELKÉSZÜLTEN VÁRJA A JÖVŐ VÁLTOZÁSAIT?!

Címünk: 1054 Budapest. Nádor u. 34.
Telefon: 111 -9608. Tel./Fax: 131 -4790

f i e t t n e c
NIM RÓ D

KERESKEDELMI KFT.

Központ és nagykereskedelem 
1149 Budapest. Kövér Lajos u. 23. II. em.

Telefon: 163-3004. 183-1970/fax 251-4222/357, ill. 407-es mellék 
Levelezési cim: 1701 Budapest, Pf. 67.

A K T U Á L IS
SZUPER MINŐSÉGŰ 

TÉLI VADÁSZRUHÁZAT 
BUDAPESTI 

SZAKÜZLETÜNKBEN.
KÉRJÜK KERESSEN FEL BENNÜNKET!  
VÁRJUK ÖNT AZ ALÁBBI ÜZLETEINKBEN:

PÉCS. BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 3. TE L: 72/413-904 
MISKOLC, ADY E. U. 5. T E L : 46/443-701 

SZEGED. ARANY J. U. 1. TEL.: 62/312-782 
GYÖNGYÖS. RÓZSA U. 2. TE L: 37/311 898 

ZALAEGERSZEG. TOMPA U. 1. TEL: 92/313-523 
MEZÓKÖVESD. DÓZSA GY. ÜT 2. TEL.: 40/312-011



ff f

A  R IZ Z IN I SÖRÉTES V A D Á S ZFE G Y V E R E K  
K IZ Á R Ó L A G O S  M A G Y A R O R S Z Á G I 

F O R G A L M A Z Ó JA

1093 BUDAPEST. VÁ M H Á Z KRT. 7. TELEFON ÉS FAX: 218-0293

SÖRÉTES ÉS GOLYÓS VADÁSZFEGYVEREK

FEGYVEREK BIZOMÁNYOSI ADÁS VÉTELE

f e g y v e r j a v ít á s

HATÁSTALANÍTOTT FEGYVEREK NAGY VÁLASZTÉKA

VADÁSZRUHÁZAT. LÁBBELI, KELLÉKEK

M IN D E N  R IZ Z IN I SÖRÉTES V A D Á S ZFE G Y V E R  
V Á S Á R L Ó J Á N A K  

EGY V A D Á S Z M E L L É N Y T  A D U N K  A JÁ N D É K B A

ÖNVÉDELMI FEGYVEREK

9,3 x  74R-ES EXPRESS DUPLAGOLYÓS PUSKÁKRA 
ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK

ÖREGLAK
8697 ÖREGLAK. TELEFO N :85-330-845. TELEX: 13-452

AKAR MOST VESZ, 
AKÁR ELAD, 

VADHÚS ÜGYBEN 
CSAK

Kettnec
KETTNER-PILIS
Vadászati és Kereskedelmi Kft.

f e l ív e l ő  p á l y á n  v a g y u n k . 
A TOVÁBBJUTÁSHOZ KIVÁLÓ 

PARTNEREKET KERESÜNK.
SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁFA V ISSZATÉR ÍTÉSI 
GARANCIÁVAL

1125 Budapest. Szilágyi Erzsébet faso r 8. 
Te le fon: 155 5282. 155-5246 Telefax: 155-4037

M  E G  IM Y  í  L T
VADÁSZ-HORGÁSZ ÉS SPORTBOLT

VADÁSZFEGYVEREK. LÓSZEREK. TÁVCSÖVEK. SZERELÉKEK ÉS RUHÁZAT  
LÉGPUSKÁK. HORGÁSZFELSZERELÉSEK  

ETETŐANYAGOK. M IN D E N N E M Ű  SPORTFELSZERELÉSEK

S P O R T B O L T
7150 Bonyhad. Széchenyi tér 11 4 szamu üzlet (Polgármesteri Hivatal mellett)

A DEBRECENI TRÓFEA 
NAGYKER AJÁNLATAI:

SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK 
RÉSZLETRE! 

SÖRÉTESLŐSZER-VÁSÁR: 14,50 FT-TÓL 
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, FÓKUSZÁLHATÓ, 

KÜLÖNLEGES VADÁSZLÁMPÁK  
MEGRENDELHETŐK UTÁNVÉTTEL!

„D ub lé " Vadászbolt, 4033 D ebrecen, Budai N agy A n ta l u. 175.
Tel /fa x : 52/316-916 

TRÓFEA Vadász- és Iparcikkbolt, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.
Tel.: 42/315-789

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA TRADE KFT.
CSAK N Á L U N K :

Bizom ányos értékesítésre  lea d o tt söré tes és go lyós vadászfegy
verek ú jszerű á llapotban, nagy választókban •  Gáz- és riasz tó 
p iszto lyok. légp iszto lyok, lég fegyverek, ha tás ta lan íto tt fegyverek 
engedé ly  né lkü l •  Fegyverjavitó  m űhelyünkben vá lla ljuk  a va 
dászfegyverek szakszerű javításá t, be lovését, bevizsgálását és 
cé ltávcsó  szerelését, va lam in t fegyverek ha tásta lan ításá t •  Fegy
ve rbo ltunk  és m űhelyünk c ím e : 1077 Budapest. W esse lényi u. 74. 
Te le fon: 122-4002 •  N agykereskedők, v iszonte ladók és egyéni 
vásárlók figye lm ébe  a ján ljuk DISZKONT részlegünket: Budapest 

X., Szacsvay u. 44. Te lefon: 147-2516

Mindent egy helyen a STEFÁN KFT.-NÉL
Szekszárdonl 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32. Telefon: 74/19-609

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK. ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LŐSZEREK. FEGYVEREK 

BIZOMÁNYOSI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVlTÁS • BELÖVÉS • VIZSGÁZTATÁS •

TÁVCSÓSZERELÉS
Nyitva t * f ié t  hétköznap $-17 é r i ig .  w o m b tto n  9-12 őréig



Terepjáró-árlista az Autószalon '93 ártájékoztatói szerint
T*«pid#o f i Tereo^ro 9\

Sv/uki V rta ri 2 100 000 R#rv*e Rover S 917 500 9 731 250

M j/d J  E2200 04 *  4 2 1% 000 Merced e* 10714 12$

4 * 4 13W 800 0p#4 C*/th>© 1 226 C00 1 673 M 0 .  iU

Jeep Cl>efO*ee 2 $ I 3 450 000 Opel Fronté?* 2 S42 700 3 291 100

J©tp Ch#rc4c« 4 0 • 4 120 000 Opel Moote*ey 4072 200 4 149 500

Je«p Gfarxs O erokee 
l  eredő 4 01 6060 000 P*ie*o 3102 000 5 *46 000

Je«p Wrengte* 3370 000 M iU ub 'tN  P*te*o W ego* 3 591 000 6 204 000

CrvyUc' Voy»p€f 3450000 4600000 Ko*e*do 1 549 000 599 000* ftf*

Ctwy%!«r G'éfXÍ Voy*Q+r 5 660 000 5 900 000 Ko*Jr*do fánw , 1699 0 0 0 . éU

Lsod Rover Oolende* 90 2 156000 2641 250 Ntssen Tetreno II 3927000

L t'id  Röve* Oetende* 110 2 48S000 3503 750 N U u n  FVfc Up 1 490 000 i  941 OCO. él*

tend  Rover Q iicove/y 3 97$ 000 5 369 750 N»v# 960000

RECEPTEK
DÁMRAGU

H o z z á v a ló k : 1 kg  dám com b, fű 
szerek: só. bors, szekfűbors, 1 
c itrom . 3 szom borókabogyó, 1 
db babérlevél. 1 d l ecet. 2 d l vö 
rösbor, 2 db m okkacukor, zsír a 
rántáshoz. 1-2 evőkanál liszt.
A dámcombot (Ízlés szerinti fűsze
rekkel elkészített) pácleben 2 napig 
pihentetjük, utána sós vízben fél
puhára főzzük. Majd kivesszük, és

ha kihűlt, kisebb szeletekre vagdal
juk Hideg vízzel leöntjük, fűszerez
zük. citromszeletekkel, borókabo
gyóval. babérlevéllel, sóval, szekfű- 
borssal. 1 dl ocettel puhára fózzuk 
A levet barna mártással keverjük 
el. vorosborral felontjuk. ízlés sze
rint cukrozhatjuk, majd felforraljuk.

Burgonyás gombóccal tálaljuk.
Dr. Nagyné Lendvay G abrie lla

H IP P O L Y T E  TAIIME
(1828-1893)

egyik gondolata van elrejtve a vadá
szattal kapcsolatban. Taine a tizenki
lencedik század második felének 
egyik legtermékenyebb és legtermé 
kenyítóbb francia elméje volt. -  Gon
dolata a függőleges 1.. vízszintes 21.. 
függőleges 7. sor alatt van.

VÍZSZINTES: Kétbetűsök VÖ. TÓ.
SE. LL. ZE. EA. OZ. 00 .
1. Ismertebb drága- és féldrágakő. 3 
Bogárféle. 6. A Felső Duna jobb oldali 
mellékfolyója. 8. Kacat. 10. Van ilyen 
cimbora is. 13. Városi rangot kapott. 
14. Megvehető. 15. Apostolok egyike 
16 Itt született Szarvas Gábor nyel
vész is 17. Hiányos lista. 19. Költe
mény. 22. Ipari növény. 23. Nagyváros 
25 Szabolcsi gyümölcs 32 Hadvezér 
volt. 35. Horoszkópjel 37. Két szó: ta
gadószó. betűt vet. 36. Ütőkártya. 39 
Úri osztály. 40 Hóemelkedés 41 Visz- 
sza. becézett leánynév. 42. Ruha
anyag 43 Izraeli nagyváros

FÜGGŐLEGES: Kétbetűsek Rl. NN. 
01. YM. ÓS. AD. AP. EA. ON. IR. TS, 
IF.
2 A laborc bal oldali mellékvize 4 
Függ 5. Orasztész-szinmű hőse. 9. 
Idegen pénznem. 10. Ilona egyik bece- 
zése. 11. Azonos a 19. vízszintessel 12. 
Edény. 17. Citál. 18 Ilyen asszony is 
volt. 19. Orosz folyó 20 Női név. 24. 
Halfajta 26. Női név. 27. Kártyajáték. 
28 Becézett leénynév 29 Másik leány
név 30. Sajtféle 31 Becézett férfinév. 
33. Hón szeret. 34. Fogkrémmárka 36. 
Futyuló. 38 Vissza: parancsolója
-  Beküldendők a fent említett sorok. -  
Beküldési határidó nov 30

M okos István

Múlt havi számunk rejtvényének he
lyes megfejtői: Trómann Péter tisza
ioki. Molnár Pél tiszaderzsi és Ko* 
vács Kálmán kapuvári olvasónk. Gra
tulálunk. és nyereményüket postán 
küldjük el a részükre.

VADHÚSPIAC
Egyelőre csak a nagyvad vonatkozásá
ban. de megmozdult a vadhűspiac. és 
hála a felvásárló cégek kíméletlen har
cának, egyre emelkednek a vadászatra 
jogosítottak számára kifizetőn árak. 
Az. hogy melyik cég hová exportál, az 
üzleti titok, minthogy e helyütt egyet
len cég nevét sem említjük, mert ez 
nem a reklám helyo. Az új cégek -  ter
mészetesen -  magasabb árakon vásá
rolnak. olykor 10-15-20 százalékkal is 
mint az éves szerződések alapján a ré 
giek. Az azonban már kétségtelen, 
hogy a vadhűs felvásárlási ára nem ér
dekvédelmi. hanem szigorűan piaci té
ma. és az lesz a nyerő, aki jobb kondí
ciókat kínál, egészon addig, amíg az 
üzleten haszna van. Az is bizonyos, 
hogy az új-zélandi dómpmggel való 
ijesztgetés es az ezt követő árleszori- 
tás ma már nem válik be Olyannyira 
nem. hogyha tartósan a jelenlegi árak

közelében maradna a vaddisznó, a 
dám vagy a szarvas, a zárt téri te
nyésztés is űjra rentábilis lehet, ma 
mar vállalkozói alapon Természetesen 
a rendkívül nagy beruházási igényű 
kertek csak hosszabb távon adnak re
ményt. de több. éppen a kedvezőtlen 
piaci körülmények miatt fölhagyott lé
tesítményben érdemes volna újrakez
dem. ha a torzsállomány beszerzésére 
is volna legalább a hetvenes évekhez 
hasonló kínálat Mindenesetre a műit 
évben dr. Somogyvári Vilmos által el
készített és a lapunkban közzétett ta
nulmány alapján biztonsággal állítha
tó, hogy az eddigieknél jobb piackuta
tó és marketingtevekenységgel a kö
zös piaci országokban jelentősen nö
velhető a részesedési arányunk, mert 
minden más híreszteléssel szemben 
az megmagyarázhatatlanul alacsony

h.

A Nissan Terrano II terepjáró magyarországi premierjét tarto tták 
az Autószalon ‘93 kiállításon a 4 WD Safari Center által épített 

tesztpályán. Az érdeklődök utasként kipróbálhatták, hogyan veszi 
az akadályokat az új Nissan terepjáró.

Képünkön a tesztpálya fénypontja, a 7.5 méter magas, 37 fokos 
emelkedővel és lejtövei rendelkező építmény, amelyen elöre- 

és hátramenetben is megbízhatóan haladt a Terrano II.

FOTÓ P O l S T f R
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EZT A Z  ÜRES HELYET 

A  H ÍRLAP ÉS POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE H A G Y TU K .

HO G Y ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE R AG ASZTH AS SÁK 

A  C ÍM ZÉST TAR TALM AZÓ  

ETIKETTET.
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AZ ÉV DÁMLAPATJA
Október 15-én mosolygott Diána Walter Ed er német vadászra a Felsőtiszai EFAG 
ma már méltán világhírű guthi erdészetének területén, amikor a kepen látható la 
patok viselőjét elojtette. A rendkívüli trófea egyelőre itt marad, és a végleges 
pontszámút a novemberben. Abádszalokon rendozett bírálaton nemzetközi zsún 
fogja megállapítani, bizonyára nem kevés vita után. Az OTB bírálata alapján je
lenleg az értékek az alábbiak:

jobb bal pontszám

Szárak hossza 73.0 82.0 38.75
Szemág hossza 24.5 27.0 6.44
Lapót hossza 47.0 54.0 50.65
Lapát szélessége 20.8 19.3 30.08
Rózsa körmérete 21.2 20.3 20,75
Szár alsó körmérete 11.1 11.8 22.70
Szár felsó körmérete 15.3 13.9 28.33
Agancs tömege kis koponyává) 4.70 9.40
Szin 2.00
Ágvégek 4.00
Tömeg. alak. szabályosság 5.00
Elégtelen terpesztés (63 cm 81.3%) -1.00
Hibás lapát -0.50
Rossz lapátélek 0.00
Szabálytalanságok

összesen
-1,00
215.59 IP 1.

A Vadászati Kulturális Egyesület a vadásza
tikat alapismeretékről összefoglaló, enciklo 
péd.kus könyv megjelentetései tervezi A 
munka szerkesztésevei megbízott dr. Bán 
István 0 /  egyes fejezetek megírására 14 fós 
.csapatot* kárt föl d r  Adámfi Tamást, dr 
Csóré Pált. Farkas Denest. Homonnay 
Zsombort, dr Jakabházy Miklóst. Knefely 
Máriát, dr Kovács Mátyást. Martin Zsófiát, 
dr Nagy Domokos Imrét, dr Nagyné lend  
vay Gabriellát, dr. Palkovics Györgyöt. San- 
tha Antalt. Szabolcs Józsefet és dr Szollár 
Istvánt A szerkesztőn kézirat október vége 
re elkészült, es azt dr Bán István a megbízó 
Vadászati Kulturális Egyesületnek atadta 
Az anyag 380 gépelt oldal, amelyre az egye 
sutét kiadót keres

Ha nem is közelharc, de elkeseredett kuzde 
lem folyik a Fertó tó kornyékén. A Fertő tavi 
Nemzeti Park kialakít.*tvWal Károm vadász 
társaság területéből 8300 hoktár vadászt enj 
letet vett üzemi kezelésbe a Nemzeti Park.

döntés alapján  Ezt az érintett tár
saságok megfellebbeztek, amelynek a tor 
vény szerint halasztó hatálya van. Hasonló 
helyzet adódott a 81993 as FM rendelet 
megjelenése után is. annak ellenére, hogy a 
felsorolt vizivadas területeken a védelmi zó
nákat augusztus 15-éig. az idény kezdetéig 
közzé kellett volna tenni. A legtöbb helyen -  
a felsoroltakon -  ez vita nélkül meg is tör
té n t  a Fertó kijelölt védózóná>áról szóló 
döntést azonban ugyancsak megfellebbez
ték az érintettek. A másodfokú döntés hely
benhagyta az elsőfokú határozatban sze 
repló határokat az erről szóló határozatot

h í r e k H ÍR E K
az érintett vadásztársaságok a közelmúlt
ban kapták kézhez. A  szarvas, vaddisznó a 
védózónán belül továbbra is vadászható 
Amint azt az érintett vadásztársaságok jog
ban ugyancsak já ra tos  szószólójától meg 
tudtuk, ez ellen a döntés ellen is találtak jog
orvoslati lehetőséget, és mert az elvett, vé
dózónán belüli .m aghoz közelítő” belső ré
szen sem jogerős még a tiltás, mi mást te 
hetnek: vadasznak rendületlenül Védekez
nek .az  utolsó töltényig", legalábbis átvitt 
értelemben A viz jól vezeti a hangot közel a 
határ, a túloldali, ausztriai oldalon is úgy lő 
nek. mint aze lő tt pedig az már nem is Ko  ̂
zóp Kelet Európa.

Ügy túrnk. késik a természetvédelmi törvény 
tervezet erdefcvedelmi vrtaja amelyet az idei ev 
első felére ígérték a hivatal irtotokesei lapunk 
hasabjain Tardy János *»amtitkár sajtötájé- 
koztaton augusztus vegére ígérte a tervezet 
szövegét, de a kodifikált szöveg tobbszon ér
deklődésünk ellenére sem érkezett meg lapzár 
táig A hírek szerint a múlt hónap utolso előtti 
hetében. Bátorligeten tartott értekezleten vitat
ta meg a parlament Környezetvédelmi Bízott 
saga az előterjesztett anyagot, amely után ta
lán már ismertethetóve val*. Szamunkra ez a 
tervezet azért érdekes, mert csak a természet 
védelmi törvény után lehet erdészeti és vadá 
szati törvényt előterjeszteni

Vadászszenvodélyuknél csak a csodálkozá 
sa volt nagyobb annak a két magyar vadász
nak. akik jó pénzért befizettek egy afrikai 
szaf árira. M ielőtt kiutaztak volna -  ugyanis -  
a törvényeket tiszteletben tartva -  behoza
tali engedélyt kértek két elefántagyar párra, 
amelyekre -  egyebek kozott - Jó  előre befi
zettek egy komoly summát. Szabályos és 
csábos hirdetésre jelentkeztek, de a termé  
szetvédetmi hatóságok a washingtoni 
egyezményre való hivatkozással megtiltot
ták az agyarak behozatalát még akkor, ami
kor még meg sem lőtték azok viselőjét. 
Csak fokozódott a megütközésük a hatóság 
tisztviselőnőjének azon kérdésén, hogy va
jon miért keJI egy magyarnak Afrikában ele
fántra vadászni. Az elefántsúlyú kérdésre 
pedig már klasszikusaink -  Széchenyi, Kit- 
tenberger és a többiek -  elég régen válaszol 
tak. ügy a maguk módján.

Csalásért, megtevesztosért perli Moszkva kör
nyéki kísérő vadászait egy amenkai fizető ven
dégvadász. Az történt, hogy sehogyan sem si
került a vendéggel medvét lövetni, és vég szűk 
sogben a csaiafmta jágerek megvettek a c *  
kuszbol egy jól megtermett bornamedvét po 
tóm áron A széfed fószágot elengedték, csak
hogy az ominózus várva vart hajnalon az össze
találkozott az éppen arra bicikliző postással, aki 
ijedtében legott az árokba fordult, és kerékpár
ját otthagyva, szelnek eredt Nem látta ezt az

erdőből csóré töltve kilépő vendégvadász, és 
megcélozta a komotosan ballagó mackót A 
puska azonban csaknem kiesett a vadászláz 
bán égó jenki kezéből, mert a .M isa' felpattant 
a főidőn fekvő kerekparra es vidáman eáanká  
zott a földbe gyökerezett lábú amerikai vadász 
előtt

•
Szeptemberi számunkban irtunk a börzsönyi 
vadásztársaságok gondjáról, bajáról, ami ab 
bóJ fakadt, hogy mmden képzeletet felulmulö 
.beszolgaltatásT terveket kellett volna telje
síteniük. annak ellenére, hogy már jócskán 
emelt terveket adtak be. A feNebezésre má
sodfokon a napokban kapták meg a választ 
Anélkül, hogy társaságonként lebontva kö
zölnénk a részadatokat az eddigiektől ehé  ̂
róen ésszerű kompromisszum született. Az 
eredeti, általuk beadott tervnél ugyan maga 
sabb. de a szakhatósági .ráUpátolásnál" 
jócskán alacsonyabb, és így talán már végre 
hajtható a létszámcsökkentés. Mmden ellen
kező híreszteléssel szemben -  amennyiben 
mindazokat szakma, indokokkal alá lehet tá
masztani -  érdemes fellebezni. vitázni, csatá- 
rozni Ez egy serdülő demokráciában (is) így 
működik Igazságát, helyességét pedig el
dönti az idő, viszont a folyamatok nem válnak 
jóvátehetetlenné, visszafordíthatatlanná Es 
ez is valami.

•
Két éven belül -  kormányhatározatra -  Ge
menc es kornyéke a Duna-Dráva Nemzeti 
Park részévé válik Hasonlo a helyzet a Szi
getközben. a tervezett Duna-Szigetkozi NP 
és a Duna-lpoly NP esetében is. amely a Bor 
zsóny és a Pilis hegység egy fö  részét is érinti.

INGYEN A D JU K  
A  LAPOT!

m inden olyan hívatásos vadásznak, akinek a vadásztársasága n ovem ber 30-áig csoportos tag és c ím jegy
zéket mellékelve, tagonként 600 fo rin to t az A g robank 219 98629/9600-5040 számlaszámra befizet. így önök 
is többszörösen jó l járnak, m ert nem kevesebb m int két lapszámot a vadásztársaság m inden tagja ingyen 
fog  m egkapni. Lapunk ára ugyanis az e lkerülhetetlen áremelések m iatt jövőre 50 fo rin t lesz. Egyéni e lő fize
tő ink számára is áll a kedvezmény, ha novem ber 30-áig rózsaszínű postai utalványon fe ladják az éves e lő fi
zetési d ija t, az 600 fo r in to t a Vadászati Kulturális Egyesület címére: 1045 Budapest. Pf. 1209.
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