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POFON
■ Ismét beigazolódott, hogy 
iszonyúan gyenge, szervezetlen és 
bosszantóan amatőr a vadászati 
kommunikációnk. Nem tudjuk kezelni 
a sajtót. Ismét beigazolódott, hogy - 
minden szinten - felkészületlenek 
vagyunk, ha jogos vagy jogtalan 
támadás ér bennünket... miközben 
lassan megtanulunk " ünnepelni", 
magunkat megmutatni a FeHoVa-n, 
vagy a vadásznapokon. Ismét 
bebizonyosodott, hogy az utólagos 
magyarázkodással - akármennyire is 
igazunk van - tovább "zörög 
a haraszt” és csak vesztesek lehetünk, 
még megőrizni sem tudjuk 
a vadászatról kialakított társadalmi 
megítélést.

Mert mi történt január végén 
Lónyán, a parlamenti képviselők 
vadászklubjának vaddisznóvadászatán?

Bige László, a Bige Holding Rt. 
tulajdonos-igazgatója - aki ország-világ 
előtt vállalja vadászmivoltját - 
meghívta és vendégül látta a vadászó 
képviselőket a Nyírerdő Rt. vaddisznós 
kertjébe(!) egy vadászatra. A vadászat 
jól sikerült, a l l  puskás több mint száz 
disznót és dám tarvadat lőtt, 
a l l  milliós számlát a vendéglátó 
rendezte. Hogy ez sok vagy kevés ? 
Nekem és még néhány millió 
magyarnak biztosan sok, de be kell 
látnom, hogy az irigykedésen kívül 
semmi közöm hozzá, az üzlet az üzlet, 
a Nyírerdő és Bige úr ügye. Ilyen világ
ban élünk.

Egy névtelen (!!!) feljelentő - 
"bennfentes" információk alapján - 
rendőrségi feljelentést tett a Nyírerdő 
nemrég kinevezett vezérigazgatója 
ellen... és elindult a lavina, a honatyák 
részvétele miatt a témát felkapta a sajtó 
... és hiába volt minden szabályos, 
hiába zárta le az ügyet -

bűncselekmény hiányában - 
a rendőrség, hiába állapította meg 
a szabályszerűséget a vadászati 
felügyelet... a politikusok vadászata 
országos ügy lett - a kérdőjelek, a nem 
vadász "beleérzések", a hátsó 
szándékok és a számomra érthetetlen 
titkolódzás miatt - a vadászat megint 
kapott egy hatalmas pofont.

Nézzük a tényeket. Ami vitán felül 
áll: volt vadászat és a képviselők 
vadásztak. Az is bizonyos, hogy 
a lónyai vaddisznós kertben történt 
a vadászat, ahol a tulajdonos, a kezelő 
döntése, hogy mikor, milyen és 
mennyi vadat ejtenek el. A vadászat 
egyéb szabályait, etikai előírásait 
a kertben is kötelező betartani.

Véleményem szerint ma már 
lényegtelen, hogy a parlamenti 
vadászklubot ki hívta meg vendégként, 
mert a fizető vadászat számláját 
a milliárdos Bige úr kipengette. És itt, 
a "vendégnél" - álljunk meg egy 
pillanatra, mert úgy tűnik, ez 
az újságíróknak, az mtv 
műsorvezetőjének sem volt "tiszta", 
érthető. A vadászatban a kölcsönös 
vendéghívás a gyakorlatban nem 
az értékek, a tarifák alapján történik. 
Általában mindenki a saját lehetőségeit 
ajánlja fel a vendégének, 
vendégeinek... és az a meghívás már 
eléggé "nyögvenyelős", nem 
nevezhető igazán barátinak, ha 
az értékek kerülnek előtérbe. Ebből 
következik, hogy a vendégvadászat 
nem "ajándék", az élményt nem 
valószínű, hogy a vagyonnyilatkozat
ban lehet szerepeltetni.

Számomra nem tűnik 
"életszerűnek", hogy "elkapta a hév 
a vadászokat" és azért lőttek annyit, 
amennyit. Nem hiszem, hogy 
a mobiltelefonok világában van olyan
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vadászatvezető, aki ne tudná mennyi 
vadja van és hajtásonként mennyi vad 
esett, került terítékre.

A rosszindulatú elfogultságnak és 
tényleg badarságnak tudhatok be azok 
az állítások, hogy "a vadkanok fele 
elpusztult", hogy a később 
megtalált dámborjúk húsa emberi 
fogyasztásra alkalmatlanná vált, hogy 
"kitaposták" a kanok agyarait vagy 
sárral kenték be, nehogy 
a vadászatvezető meglássa, stb.

Viszont nem nagyon tudok 
napirendre térni afölött, hogy 
a résztvevők miért kérték nevük 
elhallgatását, miközben a teljes csapat 
azonosítható volt és azért sem 
lelkendeztem, hogy a tisztelt 
képviselők meglehetősen nevetséges 
elfoglaltságokra hivatkozva mentették 
ki magukat a felkínált nyilvánosság 
elől... amellyel újabb találgatásoknak, 
pletykáknak engedtek szabad utat. 
Ezzel nem csak saját nevüknek, 
a manapság céltáblának is nevezhető 
politikának, hanem a vadászatnak, 
a félszázezer magyar vadásznak 
is ártottak.

i
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Módosul a végrehajtási rendelet
■ Elkészült a vadászatot szabályozó FVM végrehajtási 
rendelet, amelyet március első hetében küldtek 
tárcaközi egyeztetésre. Ezzel közel egy időben, 
a tervezetet megkapták az érdekképviseleti szervek,

jelesül az OMVK, az OMVV, a VKE, az Agivnk........
valamint az Országos Vadvédelmi Társaság, 
amely szervezeteknek nyolc nap áll rendelki /i ul i <• 
hogy megfontolandó észrevételeiket megtegye k

A z Országos M agyar Vadász K am ara februári 
elnökségi ü lésének határozata i

"Oculi - itt vannak, n i !"
■ Tudomásunk szerint az idei év első 
szalonkáját - a téli időjárás ellenére - 
ifj. Jung Jenő lőtte, Sellyén, március 
7-e hajnalán.

Taroltunk Salzburgban
■ Látványos magyar sikereknek 
örvendhettünk február 15 -én 
Salzburgban (Ausztria)
a hagyományos "Hohe Jagd" 
kiállításon rendezett nemzetközi 
szarvasbőgő versenyen. A salzburgi 
hivatásos vadászok szövetsége 
a "Wild und Hund ” című rangos 
német vadászlappal közösen rendezte 
a meghívásos nemzetközi versenyt.
A Homolya fivérek - László és Károly - 
valamint Fehér Péter alkotta magyar 
csapat igen kitett magáért, elhozták 
az első kettő és a negyedik helyezést. 
Homolya László a rangos zsűritől 
kapott 79 pontjával egyetlen ponttal 
"verte” meg Károly bátyját.
Fehér Péter 73 pontja viszont csak 
a negyedik helyre bizonyult 
elegendőnek az erős mezőnyben.
A harmadik helyezést a szlovák 
Róbert Stancel kapta 77 ponttal, 
a 19 nevezett induló közül, akik 
között német és osztrák versenyzők 
vetélkedtek a nagy közönségsikert 
aratott rangos nemzetközi találkozón.

Vadgazdák és kereskedők
■ Nyolc-tíz százalékos áremelés még 
elérhető, de a 25 százalékos áfa miatti 
veszteséget ellensúlyozó drágításra 
még gondolni sem szabad. Ha ezzel 
próbálkoznánk, minden külföldi 
vadászvendégünket elveszítenénk - 
jelentették ki a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei vadászmesterek február végi 
szakmai napjára meghívott 
vadászatszervező irodák képviselői. 
Abban is egyetértettek, hogy nem 
visznek vendégeket azokhoz
a vadgazdákhoz, akik ezentúl 
a vadászatszervező cégek 
kikapcsolásával igyekeznek

■ Az elnökség a kamara 2003. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót 
és a hozzá tartozó pénzügyi 
beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
(1/2004. sz. határozat)

Az OMVK 2004. évi 
költségvetését - a főtitkár 
kiegészítésével és a felügyelő 
bizottság javaslatával - egyhangúlag 
elfogadták. (2/2004. sz. határozat) 

Egyhangúan támogatták 
a Fővárosi és Pest megyei 
Vadászkamara, illetve a szövetség 
azon javaslatát, hogy készüljön 
egy Nemzeti Vadgazdálkodási 
és Vadászati Program, amelyet 
a törvényhozókkal kell 
jóváhagyatni. Megbízták a főtitkárt 
a munka előkészületeivel.
(3/2004. sz. határozat)

Megtárgyalták és egyhangúan 
elfogadták az OMVK ad-hoc 
kommunikációs bizottságának 
munkatervét azzal, hogy abból 
a hazai külső kommunikációra, 
a nem vadász közvélemény 
meggyőzésére vonatkozó 
feladatokat kell végrehajtani.
A bizottság elnöke részletesen 
dolgozza ki az erre vonatkozó 
és rendelje mellé a költségeket.

A küldöttközgyűlés által elfogadott 
költségvetési keretből - a főtitkárral 
történt egyeztetés után - a Kamara 
a pénzeszközöket biztosítja.
(4/2004. sz. határozat)

Az elnökség a KEMIK Bt. 
által szervezett Négy Évszak 
Vadászati-természetismereti

külföldieket vadásztatni, kereskedelmi 
kapcsolatokat kiépíteni. A Hubertus 
Kft, a Forst Hungária Rt., a Naturhun 
és a Vulpex vadászatszervező 
vállalkozások Szolnokra látogató 
vezetői szerint az önállósodásra

program anyagi támogatásaihoz 
hozzájárul, amennyiben fenti célra 
beküldött pályázattal a kamara 
támogatásban részesül.
(5/2004. sz. határozat)

Hozzájárulnak ahhoz, hogy 
Békés Sándor " Vadászetika" című 
könyvének újra kiadása során 
regisztrálásra kerüljön, hogy ez 
a könyv vadászképzés során 
tananyagként felhasználható 
legyen. (6/2004. sz. határozat) 

Egyhangúan támogatták 
a kamara kulturális bizottsága 
elnökének javaslatát, hogy 
a vadászok szervezzenek egy 
környezettisztító akciónapot 
"Lépjünk tisztán Európába" 
felhívással. Az akció 
végrehajtásának időpontját áprüis 
3-ára tűzték ki. A szervezés 
végrehajtásáért az OMVK, 
az O M W , illetve azok megyei, 
területi szervezetei és a vadászatra 
jogosultak a felelősek.
(7/2004. sz. határozat)

Az elnökség egyhangúan 
elfogadta a főtitkár azon javaslatát, 
hogy az oktatási bizottság 
elnökének dr. Fábián Gyulát kérjék 
fel. (8/2004. sz. határozat)

Az elnökség döntése szerint 
a Természetvédelmi Bizottság 
elnökét visszahívja megbízatásából, 
és megbízták a főtitkárt, hogy 
az elnökség tagjainak véleményét 
kikérve, tegyen javaslatot az új 
elnök személyére vonatkozóan. 
(9/2004. sz. határozat)

törekvők túl nagy árat fizethetnek 
az irodáknak járó jutalék 
"megtakarításáért"', mert piacismeret 
és marketing tapasztalatok nélkül 
könnyen fizető vendég nélkül 
maradhatnak. V.Si. J.
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"A fegyvertelen vadász dala" című 
versével, Békés Sándor nekrológjával és 
Videcz Ferenc szonettjével idézte 
a megye jeles vadászának felejthetetlen 
emlékét. Beszámolót hallgattak meg 
a rövidesen megjelenő antológiáról, 
amelyben négy baranyai vadászíró - 
Décsi Erzsébet, Békés Sándor, 
dr. Mess Béla és Videcz Ferenc - művei 
is helyet kaptak. A festő - és 
fotóművészek ismertették terveiket, 
dr. Mess Béla és Videcz Ferenc pedig 
rövidesen megjelenő köteteikről 
tájékoztatták az egybegyűlteket.
Dr. Bőd Lajos, a szomszédos Somogy 
megyéből meghívott vendég, a több 
mint három évtizede gyűjtött és 
a vadászvizsgáztatás tapasztalatairól 
összeállított humoros írásaival 
szórakoztatta mind az alkotó 
vadászokat, mind a házigazdákat. Az est 
további része az idei tervekről és 
lehetőségekről szólt, valamint az ízletes 
vaddisznópörköltről, amellyel Pusztai 
János, a társaság elnöke látta vendégül 
az alkotó vadászokat.

gyaki -

Vadász - művész találkozó
■ A Baranyai Alkotó Vadászok 
Klubjának az év első összejövetelén 
a Karasicavölgye Vadásztársaság látta el 
a házigazdái tisztjét martonfai 
vadászházukban február 16-án. Egyben

szomorú kötelességüknek tettek 
eleget, megható szavakkal emlékeztek 
klubtársukra, a közelmúltban elhunyt 
vadászíró - kritikusra, dr. Czvalinga 
Istvánra. Fülár István, a Pécsi Nemzeti 
Színház művésze Áprily Lajos

Kézen fogva
■ A múlt év végén a VKE 
kezdeményezésére alakult, és annak 
keretében működő Diana Vadászhölgy 
Klub Veszprém megyei szervezete 
egyebek között célul tűzte ki 
a gyermekek körében a vadvédelem 
megismertetését és népszerűsítését.

Az első bemutatót ezért 
a megyeszékhelytől húsz kilométerre 
fekvő Mátyás Király Vadaskertben 
szerveztük meg az általános iskolás 
diákoknak, közösen lehettünk részesei 
egy vadetetésnek és egy vadlesnek. 
Szikrázó napsütés fogadott, vagy tíz 
centis hó borította a csodálatos hegyet. 
Terepjárókkal vonultunk etetni, silót és 
szénát helyeztünk az etetőkbe, 
felmászhattunk a magaslesekre... és 
sikerült páratlan megfigyelésekre is szert 
tenni. A vadmegfigyelés rendkívüli 
élményeket nyújtott az ilyet még soha 
nem látott gyerekek számára.
A többórás program végén vadételekkel 
is megismerkedhettünk a gyönyörű 
ősfenyvessel övezett vadászházban.
A látványos eseményről a TV, és 
a megyei újság is beszámolt.

Egyed Erika

megyei alelnök

Véreb fővizsga 
Storcz Mátyás emlékére

■ Véreb fővizsgával emlékezett nagynevű névadójára a vadászati szakma és a Magyar 
Véreb Egylet Isaszegen, február 27-28-ikán.

Storcz Mátyás 1863-ban, Perbálon született és magyar királyi vadászati tisztként egész 
szolgálati idejét a gödöllői pagonyban töltötte, az 1935-ös nyugdíjazásáig. A "Vén Hangos"
- ahogyan tréfásan Nemeskéri Kiss Géza királyi fővadászmester nevezte Storczot-, 16 éves 
korában már vérebet vezetett, a vérebegylet alapító tagja volt, és sokat írt, tett és dolgozott 
azért, hogy a vérebezés elfoglalja méltó helyét a magyar vadászati kultúrában. A hazai 
hivatásos vadászok és vérebvezetők mentoraként ismerték és tisztelték. Az 1938-ban 
bekövetkezett halála mindenkit mélyen megrendített.

Az utókor tiszteletteljes megemlékezése és főhajtása a Storcz Mátyás Kupa keretében 
zajlott, amelynek házigazdái szerepét a Pilisi Parkerdő Rt. vállalta. A meghívásos verseny 
elsősorban azoknak a korosodó vérebvezetőknek szólt, akik bár naponta dolgoznak 
a kutyáikkal, de már csak ritkán indulnak hasonló megmérettetéseken. A borongós nap 
reggelén a kürtök hangjait követő megnyitó után a fővizsgára meghívott hét vérebvezető 
elindult a sebzések helyszíneire, amelyek egyes esetekben akár ötven, vagy hetven 
kilométeres utazást is jelentett.

A munkák közül kiemelkedett Jung Jenő, sellyei fővadász /MEFA Rt./ Heiteri Dölyfös 
Maxi nevű hannoveri kanjának teljesítménye, mert a nap folyamán két eredményes hajszát 
is produkált. Az első munkával, 154 ponttal szerezte meg az első helyezést. Második helyre 
került Ozvári Zoltán (SEFAG Rt.) Répcementi Nyomkereső Amanda, hannoveri szukájával. 
Harmadik helyre került Bubán István, /Pilisi Parkerdő Rt. / Vadkövető Andor Csoki, 
hannoveri kan. A további sorrend: Buzgó József /SEFAG Rt./, Radó Zoltán, / MEFA Rt./ és 
Hugyecz Pál /Pilisi Parkerdő Rt./.

A verseny emlékkupáját - amelyet még Storcz Mátyás 1935-ben alapított - ehelyütt és 
idén Ozvári Zoltán vehette át. A. G.
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Az orwadász kínos esete
■ ...címmel jelent meg cikk a "Színes 
Mai Lap" című újságban. Az írás 
szerint a magát erdőtulajdonosnak 
kiadó vadorzó Vámospércsen 
(Hajdú-Bihar megye) bukott meg. Nem 
került nagy utánjárásba, mire kiderült, 
hogy a leírtak a valósággal még csak 
köszönő viszonyban sem voltak.
Az eset ugyanis Újléta község 
határában, a Létavértesi 
Vadásztársaság területén történt, 
vámospércsi illetőségűek pedig csak 
az intézkedő rendőrök voltak.
Az elcsípett vadorzó engedély nélkül 
tartott, speciálisan átalakított, kiváló 
céltávcsővel szerelt .22-es kispuskával 
"dolgozott". Egy barkás őzbakot ejtett 
el, és azt nála meg is találták.
Az ügyben szakértők bevonásával 
az eljárás megindult.

Zsarnay Attila

Vad - gépjármű: 4 :1
■ Talán hazai rekord is lehetne 
az a vadban okozott ütközési kár, 
amelyet egy szinte totálkárossá vált 
Renault Laguna okozott Rábahídvég 
határában, február 16-ikán. U. Ioan 
/33/ román állampolgár egy úton 
átvonuló szarvascsapatba rohant bele, 
és három tehenet meg egy borjút 
gázolt halálra. A sofőrnek haja szála

sem görbült, felesége pedig könnyű 
sérülésekkel úszta meg a kalandot.
A rendőrség az autó vezetőjének a 
vétlenségét megállapította, vadbeugrás 
veszélyét jelző tábla nem volt, viszont 
cascóval rendelkeztek, így a káruk 
rövidesen megtérül. Az elgázolt 
állatokat a vasvári vadásztársaság 
elszállította. Többen feltételezik, hogy 
az illegális agancsgyűjtők kíméletlen és 
már szinte módszeresnek mondható 
"hajtása” lehet a háttérben.

Pusztulnak a barnamedvék
■ ... legalább is a Magyar Távirati 
Iroda bukaresti híre szerint Günther 
Verheugen, az Európa Bizottság bővítési 
főbiztosa hivatalos magyarázatot kért 
a romániai barnamedve-vadászatok 
helyzetéről, mivel - állítólag - az utóbbi 
években hamis adatok alapján kiállított 
lelövési engedélyek miatt, drasztikusan 
csökkent a Kárpátokban a barnamedve- 
populáció. Egy évtized alatt a több mint 
nyolcezres állomány kevesebb, 
mint ötezerre apadt. Nos, ennyit 
a /rém/hírről, ugyanakkor nincs egy 
éve, amikor az MTI ennek éppen 
az ellenkezőjét híresztelte: - egyes 
városokban a téli álomról leszokott, 
túlszaporodott barnamedvék 
éjszakánként bejárnak a lakott 
területekre "kukázni", ezzel rémületben

tartva a lakosságot. Mivel Likuii írnilrtro 
vadászni nem lehet, . 1 polj’.n mc-.ti-n > 
térítésmentesen ajánlották lel 
nyugat-európai állatkertekiuk, lu 1 i 
a medvék befogásának költségeit 
vállalják... Nem akadt az ajánlati. 1 

egyetlen jelentkező sem. Ugyanakki>1 

egy nemzetközi projekt keretében 
többéves munkával müncheni 
vadbiológusok megállapították, hogy 
a medvék száma a kárpáti élőhelyek 
adottságainak minden részletre 
kiterjedő tudományos vizsgálata alapján 
maximum 3000 példány lehet, tehát 
a jelenlegi állomány éppen az elérni 
kívánt létszámnak jócskán több mint 
kétszerese. Az éves lelövési tervek 
a vadászatra jogosítottak számára 
eddig évente 180 medve elejtését 
engedélyezték, így bármiféle 
"kipusztulásról" beszélni csúsztatás, 
hiszen - akárcsak a viccekből ismert 
jereváni rádió esetében - éppen 
a "korrekt" hírek ellenkezője az igaz. 
Természetesen hasonlók bármely vadfaj 
esetében szűkebb pátriánkban is 
bármikor előfordulhatnak, mert ha 
medvéink nincsenek is, feljelentők, 
mószerolók, a vészharangot 
indokolatlanul kongatók az eltűrhetőnél 
jóval nagyobb számmal fordulnak elő 
nálunk is. -h -

A kipusztulás ellen
■ Az Európai Bizottság a fajok 
sokszínűségének megőrzésére és 
gyors cselekvésre szólította fel a világ 
országait az ENSZ által Kuala 
Lumpurban / Malayzia / február 
elején szervezett értekezletén. 
Világszerte több mint 12 ezer 
növény- és állatfajt fenyeget 
a kipusztulás veszélye - hangsúlyozta 
Margot Wallström, svéd főbiztos - 
Európában az emlősök 40, a lepkék 45, 
a madárfajok 15 százaléka került 
a kihalás szélére. A tanácskozáson 
egyebek mellett - több szakterületen 
jelentős módosításokat fogadtak cl 
azzal a céllal, hogy a 2002-ben, 
a dél-afrikai Johannesburgban 
elfogadott határozatokat az aláíio 
országok valóban végre is hajtsák 
Akkor ugyanis nem kevesebb, mini 
180 ország képviselője n>;\ loglalt 
állást, hogy a fajok számának 
csökkenését 2010-ig igen leleiitőscn 
lefékezik.

Öten hét nyulat
■ A Diana Vadászhölgy Klub Hajdú-Bihar megyei szervezete tavaly decemberben alakult meg 
és ma már 17 tagja van + egy vadászfeleség. Hogy a vadászhölgyeket mennyire kedvelik 
a zömében férfiakból álló vadásztársaságok, annak jó példája, hogy két vadászati meghívást is 
kaptak. A hajdúszováti vadászok december 28-án látták vendégül a hölgyeket, akiket Diana 
a kegyeibe fogadott, mert mint Juhászné Éva megyei alelnök írja: ragyogóan szép időben, 
jó hangulatban vadásztak mezei nyúlra és az öt vadászhölgy hét nyulat hozott terítékre.
A vadászat végén a Dianák együtt búcsúztatták a vendéglátókkal a tavalyi vadászati idényt.
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‘H íre it lufósítások

ELMÉLKEDÉS 
A TOVÁBBTANULÁS (ÜR)ÜGYÉN

■ Igaza lett az egyik tanársegédnek, amikor a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolai 
Kar nyílt napjára gyülekező fiatalokat és szüleiket látva a folyosón megjegyezte: "Az érdeklődő 
arcokból úgy látom, sokan már eldöntötték, hogy itt tanulnak tovább."

A zsúfolásig megtelt előadóteremben elkezdett tájékoztató során, a közbevetett kérdések 
alapján hamar kiderült, legtöbben a kertészet, az ökonómia és a vadgazdálkodás iránt érdek
lődnek. Lesz például olyan, aki ez utóbbi szakirányt - első pillanatra furcsa módon - 
a kertészettel szeretné párosítani. Rövid időn belül kiderült: a Csongrád megyei Mindszentről 
jelentkezett Kovács Tamás szülei jól működő kertészetét szeretné tovább vinni, nyilván majd 
az uniós követelményeknek megfelelően. Ugyanakkor - mint mondja - a természet, 
a vadgazdálkodás, a vadászat iránti szeretet segített a másik szakirány választásában.

Egyébként ez a két, látszólag egymás mellett kevésbé megférő szakma jól tükrözi 
az agráriumban boldogulni akarók bizonytalanságát, perspektíváit. A kertészetnek és egyben 
a hozzá közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó iparágaknak nagy jövőt jósolnak a következő 
évtizedre. Nyilván a hazai igények növekedése és a külföldi munkalehetőségek okán.

A vadgazdálkodásnál azonban már más a helyzet. A hobbiból, vagy éppen az egyéni 
igényesség alapján elvégzett felsőfokú vadgazdálkodási szakmérnöki végzettséggel jóval 
kevesebb az elhelyezkedési lehetőség. Aminek éppen fordítva kellene lennie! Hiszen a magyar 
vad, a vadgazdálkodás, a természeti értékeink viszonylagos háborítatlansága a külföldi vadász 
számára is nagy vonzerő...volt. Mert sajnos az elmúlt két hónap nagy külföldi vadászati 
kiállításait - beleértve a legnagyobbat, a dortmundit - végigjárva a magyarországi vadászati 
lehetőségek iránt aggasztóan visszaesett az érdeklődés. Az okok jól ismertek. Mindebből 
egyenes arányban következik, hogy a vadgazdálkodást választó továbbtanuló és végzős 
hallgatók lehetőségei beszűkülnek. Sürgősen rendezni kellene a "sorokat", mert nem csak 
az évente közel húszmilliárdot hozó ágazat, hanem sok fiatal jövője is a tét. És akkor még 
hazánk vadgazdálkodási presztízséről nem is szóltunk!

Szabó Zoltán

Lőjön vedett állatfajokat
■ blzt.il erre az interneten egy új ” 
Po.u lier pont " nevű meglehetősen
piheni agyú" játék. A játékban 

i világot kontinensének szigorúan 
védett l.ii.nnak utolsó példányait 
./eietnék agyonlövetni, majd 

. 1 kiagyalók szerint - a trófeákból 
befolyt összeget hatékonyabb 
fegyverekre, felszerelési tárgyakra 
lehetne "elkölteni". Aki tehát erre 
. 1 játékra netán "rákattan'', az legott 
természetkárosító vadorzóvá válhat, 
legalábbis virtuálisan. Más kérdés 
az, hogy kinek, vagy mire jó ez 
az egész, mert normális ésszel már 
egyszerűen nem követhető.
A különböző állat- és természetvédő 
szervezetek a tiltakozó akcióikat ezzel 
kapcsolatban megkezdték, de 
méltatlan, etikátlan és mélységesen 
elítélendő minden igaz vadász 
szerint is.

A Bakony rengetegében
■ A VKE idei Matula programjának 
gyermektáborát a Bakony 
rengetegeiben, Hárskút - Rák tanyán 
rendezik június 21-étől 30-áig. 
Korlátozott számban jelentkezni 
lehet, Krizsány Anna telefonszámain: 
06/22/315-583, vagy 06/30/2456 470.

Szalonkázók klubnapja
■ Idény előtti találkozót tartott 
a Szekszárdi Szalonka Klub 
február végén. Meghallgattuk
a tavalyi év eredményeit és a gyűjtött 
tapasztalatokat, adatokat. A Gemenci 
és Gyulaji Rt. munkatársain kívül 
a rendezvényünkön megjelentek 
a Szekszárdi Szakszervezeti 
Vadásztársaság hivatásos vadászai 
és vadászmestere is, és egy új 
szalonkázási lehetőséget kínáltak 
a klub tagjainak. A hajnali és esti 
húzásokon terítékre kerülő 
szalonkákat az idényvégi záró 
rendezvényen, egy koronglövészeten 
fogyasztjuk el. Az összegyűjtött 
szárnyakat és ivarszerveket a VKE-n 
keresztül megküldjük a francia 
szalonka-kutatóknak, a többi kért 
adatot a Nyugat-Magyarországi 
Egyetemhez juttatjuk el.

Szeretnénk, ha a Magyarországon 
működő szalonka klubok kapcsolata 
szorosabbá válna, ezért

kezdeményezünk egy országos 
klubtalálkozót az adatgyűjtések és 
a kapcsolattartás bővítése érdekében.

Bischof Ferenc

Nagygyörgy Sándor emlékére
■ ...rendeztek kiállítást a Tamási 
Galériában, a nemzetközi hírű 
fotóművész egykori kedvenc 
témáinak helyszínén. Deák István, 
az erdőgazdaság nyugalmazott 
igazgatója ismertette a tolnai 
dombvidék természeti kincsei 
megörökítőjének páratlanul gazdag 
életútját és azt a ma már kortörténeti 
dokumentumoknak is felfogható 
hihetetlen mennyiségű - több mint 
35 ezer - felvételt, amelyből a kiállítás 
természetesen ehelyütt csak egy 
parányi ízelítőt tudott adni. 
Meghatottan emlékeztek a művészre 
a gazdaságban dolgozó kortárs 
erdészek, vadászok, akik munkáját 
segíthették, hiszen amint az igazgató 
mondta, olyan baráti szeretettel vették

körül, hogy szinte hazajárt 
a Gyulaj-Tamási erdőségekbe. 
1993-ban, mindössze 60 évesen 
hagyott itt minket, de emlékét tiszta 
szívvel őrzik tisztelői, barátai és 
szebbnél szebb felvételei.

Továbbképzés
■ Az SZTE Mezőgazdasági 
Főiskolai kara felvételt hirdet mérnöki 
oklevéllel rendelkezők részére 
vadgazdálkodási szakmérnöki, 
annak hiányában vadgazdálkodói 
szakra. A tanulmányi idő négy félév, 
amely idén szeptemberben kezdődik. 
A felvételi pályázatokat a főiskolai 
vagy egyetemi végzettséget 
tanúsító oklevéllel, vagy 
fénymásolatával, a felsőoktatási 
jelentkezési lapon (B) kell beküldeni, 
szeptember 1-jéig.
Cím: SZTE Mezőgazdasági Főiskolai 
Kar, Hódmezővásárhely, Andrássy út 
15. Telefon: 62/ 246-466/159, fax 62/ 
241-779



Nem lehet kihagyni

Látogatócsúcsot döntött az idei Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi 
Kiállítás. A gyorsjelentés szerint 75 ezren látogatták meg az idén kicsinek 
bizonyuló B pavilont. Sajnos - éppen a helyhiány miatt - Benedek Fülöp, 
az FVM államtitkára is a "szom szédban" mondta el megnyitóbeszédét, 

elmaradtak a divatbemutatók és a sok em bert vonzó szarvasbőgő  
verseny is kiszorult a B-ből... viszont erősödtek a horgászok és 

a késesek. Péntek reggel - minden különösebb felhajtás nélkül - Medgyessy 
Péter miniszterelnök is rövid látogatást tett a kiállításon ... távozása előtt 

aláírta a VKE standján a "Beírókönyvet".



Értékesítési tapasztalatok

■ Az árusítást is végző kiállítók, a kereskedők, és a vadászatszervező irodák nagyobb ré
sze a tavalyihoz képest emelkedő forgalomról, eredményesebb üzletkötésekről számolt be, 
különösen a szombati nap volt erős. A látogatók megoszlása azt mutatja, hogy a vadászok 
többsége igyekszik a csütörtök-pénteki "szakmai" napokon meglátogatni a rendezvényt, el
kerülve ezzel a hétvégi, jórészt nem vadász érdeklődőkből álló tömeget. A szűkmarkúan 
mért közlekedőterek "hagyományosan" kevésnek bizonyultak, pénteken és szombaton 
szinte megállni sem lehetett sehol, úgy sodorta az emberáradat magával az elmélyültebben 
érdeklődőket, de volt olyan is, hogy éppen a folyosó közepén kedélyesen kvaterkázók cso
portjaitól lehetett lassan haladni.

n a h a r a o g o z o  p r o m o - s h o w

■ i l,<i i/Immi iviulezett látványos, igazi 
luiiKuLtikrltfi promó-show keretében 
MiióUicku/i.itrtt.) "Szabadidő 2004" 
.•mi I Mintásának a Hungexpo Rt.,

M>t tiái 26 ikán, pontosan egy héttel 
i iivitás előtt. A FeHoVa kiállítást már 
hagyományosan együtt rendezik 
,i szabadidős sportok teljes kínálatával,
•i motorkerékpárokkal, a vízi sportok 
arzenáljával, a hajókkal, yachtokkal.
A pergő ritmusú látvány-show egy 
íull extrás terepjáró színpadi 
berobbanásával indult. Molnár Tünde, 
az egzotikus Survivor győztes 
bombázója - aki később a belépője
gyekkel megnyerhető Harley - 
Davidsont is meglovagolta - és Madaras 
Ádám világ- és Európa-bajnok 
öttusázónkkal festékgolyókat lövő 
géppisztolyokkal egy hatalmas fürt 
léggömböt vadászott le. Az ősmagyar 
ruhás íjászok egy élethű szarvasbika 
lapockájából készítettek pillanatok alatt 
kilőtt nyilaikkal "tűpárnát”, Homolya 
László, szarvasbőgő Európa-bajnokunk 
pedig triton-csigájával szolgáltatta 
a bőgés háttérzenéjét. Káprázatos volt 
a hegyi kerékpár és terepmotoros 
akrobatika-bemutató. Csollány 
Szilveszter, olimpiai és világbajnokunk 
stílusosan egy jetski nyergében mutatta 
be a "magyar vándor" lélegzetelállító 
produkcióját. Eközben Tihanyi Klára, 
a Hungexpo kiállítási igazgatónője 
az egyes területek témafelelőseivel - 
a FeHoVa esetében Pintér Istvánnal, 
a szaktárca főosztályvezetőjével - 
ismertette a kiállítás érdekességeit 
a szokottnál jóval nagyobb számú 
újságírónak.

Egyhangú volt a vélemény abban, 
hogy a figyelemkeltő előzetes hírverés 
"megtérülő beruházás”, mert 
mindenképpen érdekesebb, ha a 
száraz, tényszerű információk mellett 
egyfajta "ízelítőként" élményeket, 
látványokat, s ezzel érzelmi benyomá
sokat is kapnak azok, akiknek 
a feladata a rendezvényre látogatók 
szíves figyelmének felkeltése. Nem 
hallgathatjuk el, hogy ugyan elsőnek 
ez sem volt utolsó, de a vadászat 
témakörében is jóval több lehetőség 
kínálkozna, mint a "háttérbőgés”, amit 
a jövőben jó volna ötletesebben és ala
posabban kiaknázni, éppen a média 
szimpátiájának elnyerése érdekében.

Vadászok, egymás között
■ Kimondva, kimondatlanul, sokan 
csak azért jöttek el, hogy a többiektől 
valami "konkrétnak látszó" 
információt tudjanak valahogyan 
összecsipegetni. A leggyakoribb 
"visszaköszönő" témák: a szalonkázás 
ködös jövője, a fegyvertörvény immár 
ugyancsak "fogósnak" nevezhető 
nehéz szülése, a hivatásos vadászok 
szolgálati szabályzatának elhúzódása, 
az őzbak-idényre való felkészülés 
totális információhiánya, a vadászat 
ÁFÁ-ja, a bevételek további vészes 
csökkenése, és még egy sor egyéb, 
de egy cseppet sem szívderítő, 
válasz nélkül hagyott "közelkép".
Aki netán látja az alagút végét - vagy 
legalábbis ezt szeretné magáról 
elhitetni - az sem tud mást mondani, 
mint hogy jön a vonat. Csakhogy 
ez nem túl sok, mert az alagutakat - 
mint tudjuk - éppen ezért építik, 
s ennél azért talán többet 
érdemelnénk.

Diana találkozó
■ A FeHoVa adta az apropót, 
a Hungexpo a médiatermet, hogy 
március 6-án 11 órakor a Diana 
Vadászhölgy Klub tagjai országos 
találkozót rendezhessenek.

Szombaton - a kiállítás 
leglátogatottabb napján - a hóesés miatt 
a vásárváros környékén iszonyú nagy 
közlekedési dugók keletkeztek, néhány 
száz métert fél-egy óra alatt lehetett 
megtenni, ezért sokan el sem indultak 
vagy késtek... de így is több mint ötven 
vadászhölgy vett részt a kötetlen, baráti 
összejövetelen.

Bán Beatrix, a klub elnöke és 
Bíró Gabriella titkár beszámoltak az első 
Országos Diana Vadászbálról, amely 
a szervezési idő rövidsége ellenére 
meglepően jól sikerült, ám a tanulságok 
levonása után olyan döntés született, 
hogy jövőre a bál február első 
hétvégéjén kerül megrendezésre.

Ezután az idei programok, teendők 
megbeszélése következett. A Diana klub



A rossz útviszonyok, a havazás ellenére is sok vadászhölgy vett részt a baráti találkozón

tagjaira is lehet majd számítani az április
3-ai országos szemétszedési akción, 
hogy amennyire csak lehetséges, tiszta 
erdőkkel, környezettel, 
vadászterületekkel léphessünk be 
az Európai Unióba.

A Vadászati Kulturális Egyesület éves 
közgyűlését május 16-án tartja Gödön, 
a Nemeskéri-Kis Kúriában, amelyhez - 
ahogy ez tavaly elkezdődött - csat
lakozik a II. Országos Vaddisznópörkölt- 
főző Verseny. A rendezvény idén már 
mindenki számára látogatható lesz, és 
színes programok, vetélkedők,

gyermekműsorok, stb. gondoskodnak 
a jó hangulatról.

Valamennyi tagunk aktív részvételére 
számítunk - fogalmazták meg a Dianák - 
nem csak a gödi rendezvényen, hanem 
az augusztus 27-28-án Keszthelyen 
sorra kerülő Országos Vadásznap 
főrendezvényén is. Mindkét helyszín 
alkalom arra, hogy bemutatkozhasson 
a Diana Vadászhölgy Klub.
A bemutatkozást illetően az alelnökök és 
a klub vezetése várja a vadászhölgyek és 
a szimpatizánsok ötleteit is.

Szeptember végén, október elején

kívánja megrendezni a Diana Klub 
az első Országos Diana Lővés/verwnyt, 
amelynek helyszínéül Nagy Varga Géza 
jászberényi lőterét Választották.
A verseny kiírásáról, a díjakról... 
a részletekről még nem döntöttek 
a vadászhölgyek, ezek még kidolgozásra 
várnak.

Az öltözködésben is újítottak 
a vadászhölgyek. A Hajdú-Bihar 
megyeiek már a FeHoVa-n egy 
emblémás selyemsállal a nyakukban 
jelentek meg. Patakiné Szabó Éva 
alelnök és Juhász Sándorné titkár azt is 
bejelentette, hogy a tizennégy tagú 
csapatuk március 13-án megyei Diana 
bált szervez. (Egy héttel a bál előtt 
minden hely elkelt.)

Tolna megyében, a szekszárdi 
Szabadi család (lásd lapunk 22-23. 
oldalán) több éves hagyományához 
híven négy-öt lövészversenyt és majálist 
rendez.

A Fejér megyei Diana Klub két családi 
kirándulást szervez: május 15-16-án 
Vajtára, június 24-én Lovasberénybe, 
a Rovákja Vadásztársaság területére.

Zalában a Diana Lövészcsapat 
a június 5-ei Göcsej Kupán indul először, 
májusban a gyenesdiási BEFAG lőtéren 
majálist tartanak közösen a Zalai 
Vadász- Alkotók Egyesületével, vadászati

Ami hiányzott, s ami nem
■ Talán legjobban az hiányzott, amiről tulajdonképpen 
a vadászat szól, vizslás nyelven: a lövés előtti "munka". 
Ugyanis a töménytelen trófea, kés, bicska, fegyver, optika, 
ruházat és egyéb kütyük látványos kavalkádja az érdeklődő 
számára csupán egyet üzen: ez a jobb, ez a szebb, a régit 
dobd el, és ezt meg jó pénzért vedd meg. Szebben, jobban, 
eredményesebben hozhatod terítékre a túlszaporodott 
nagy-, s a vészesen pusztuló apróvadat, anélkül, hogy 
valamit is tennél érte. Ezért aztán üdítő kivételek ebben 
a szédületes választékban a képzőművészeti alkotások, 
a régi és az új könyvek, videokazetták, a vadászati 
kultúránk megbecsült hordozói. Talán soha ekkora, ilyen 
széles választék még nem volt. Idén már több külföldi 
vadászati szervező cég is részt vett a kiállításon.
A barátságtalanul hideg, havas, télies idő ellenére szép 
számú közönség ismerkedett meg a szakmai bemutatókon 
az íjászok, a solymászok, és a vadászkutyák látványos 
munkájával. Ha jól belegondolunk, ilyenkor látható csak 
igazán, hogy mennyien élnek a magyar vadászatból, 
vadgazdálkodásból anélkül, hogy a megtapasztalt válság 
okán ma már egyre több helyütt a puszta létéért küzdő 
ágazatot valamivel, valamiben is segítenék. Pedig ez az alap, 
amire az egész fölépül...

A Tengerdi vadászatszervező iroda elhozta a ki 
képviselőjét
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előadásokat szerveznek 
az iskolásoknak, és persze gőzerővel 
készülnek az országos vadásznapra.

Sajnos az ország néhány részében 
még nagy a csend a Dianák részéről, 
különösen a fővárosban és Pest 
megyében indulnak a dolgok nehezen, 
ezért személycserét javasolt az elnökség.

Egyöntetű volt a vélemény, hogy 
amiót.) megalakult a Diana Vadászhölgy 
Klub, rengeteg pozitív elismerést 
gyűjthettek be a vadászhölgyek - 
természetesen a férfi vadásztársak 
részéről, akik szemmel láthatóan 
örülnek a hölgyek jelenlétének, sőt 
elvárják a "gyengébb nem" segítségét, 
például a kommunikáció területén, ahol 
a női vadászok sokat tudnának tenni 
a vadászat helyes megítélésében. Sok 
férfi vadásztárs jelezte, hogy szívesen 
lenne pártolótag, amelyet a jelenlévők 
egyhangúlag elfogadtak, az elnökség 
pedig vállalta a felvételi rendszer 
kidolgozását a gödi közgyűlésre.

Nagyon fontos - fogalmazták meg 
a Dianák - hogy már a gyerekekkel 
megismertessük a vadászat lényegét, 
ezért mielőbb kapcsolatokat kell 
kiépíteni az iskolákkal, a nyári ifjúsági 
táborokkal.

A megalakulás óta eltelt négy hónap 
alatt a Diana Vadászhölgy Klub 
bizonyította létjogosultságát a vadászati 
palettán, sőt a vadászhölgyek többsége 
szerint már korábban is összefoghattak 
volna... P.G.

"Eördögh-i"
■ Már a nagyapja is aranyműves volt 
Eördögh Károlynak, aki a főváros 
legrangosabb cégénél tanulta ki 
a szakmát és lett "gyűrűs". Több mint 
húsz esztendeje váltotta ki 
az iparengedélyét és 1985-ben költözött 
le a Balaton partjára, Szárszón nyitott 
üzletet. A Vadcoop Vt-nél kezdett el 
vadászni, de ma már a Nagycsepelyi 
Balaton Vt. tagja. Kezdetben csak 
barátoknak készített vadászékszereket, 
aztán úgy gondolta: érdemes a dologgal 
komolyabban is foglalkozni. Ennek lett 
az eredménye, hogy ma már 167 fazonú 
gyűrű, medál, fülbevaló, stb. kapható 
a boltjában ... és évek óta a FeHoVa 
standján.

A kisebbik leánya, a 27 éves 
Lászlófalvi-Eördögh Kati - édesapja 
nyomdokain jár. Kitanulta az ötvös

Aranyművesek

... már szombat délután
elfogytak a Diana kitűzők és gyűrűk.

A szerk. megjegyzése: tekintettel 
a kitűző és a gyűrű nagy sikerére, 
a Vadászati Kulturális Egyesület vállalta 
forgalmazásukat. Négyezernyolcszáz 
forintos egységáron a kitűző és a gyűrű 
a VKE címén megrendelhető, utánvéttel.

Éberség
■ Az idei rendezvény sem zajlott le 
botrány nélkül. Feltehetőleg 
az "éberség" jegyében, hasonlóan a 
tavalyi "farkas-kommandóhoz" - most 
egy gyanútlan belga kiállítóra csapott le 
a hatóság a törvény teljes szigorával.
Az Európai Unióba való belépésünk előt
ti utolsó pillanatban két feketébe öltözött 
úri(?)ember és egy hölgy lepte meg 
a gyönyörű duplagolyósokat kézi 
munkával előállító puskaművest, aki 
először jött vendégszerető (?) hazánkba 
bemutatkozni. A zord atyafiak 
hivatalosan nehezményezték, hogy 
a méregdrága, de csodaszép fegyvereket 
"csak úgy" kézbe vehette a szép számú 
érdeklődő, nem minősítették kellően 
biztonságosnak - a világ minden 
normális országában elfogadott - 
a valamennyi darabra egyedileg felszerelt 
tömbzárat.

szakmát és vadászhölgy lett, alapító tagja 
a Diana Vadászhölgy Klubnak. 
Kreativitására jellemző, hogy már 
a kiállításra elkészítette a saját öntésű 
Diana kitűzőt és az erdész-, illetőleg 
a Hubertus vadászgyűrűk mintájára egy 
nagyon kedves, négy részből álló Diana 
gyűrűt is tervezett. Mindkét munkájá
nak nagy sikere volt a Dianák körében

A népes nézősereggel közölték, hogy 
hagyják el a helyszínt, mivel itt hatósági 
eljárás folyik, amelyet nézni sem szabad! 
(Óh, boldog ötvenes évek...) A tolmács 
rémülten fordította az udvariasnak nem 
nevezhető mondatokat az idős, de 
csöppet sem ijedt belga úrnak, aki 
látványosan összetette kezét, mutatva, 
hogy bilincseljék is meg szörnyű tettéért
- miközben kajánul kikacsintott 
a kíváncsiskodókra. A helyzetet végül is 
a szomszédos pavilon tulajdonosa 
oldotta meg, szent esküvéssel fogadva, 
hogy kölcsönöz egy zárható üvegvitrint 
a fegyverek tárolására. Pedig, ha a kiren
delt zaklatókat a fegyverszakma is 
érdekelte volna, olyan 
különleges eszközt 
vehettek volna kézbe 
(természetesen 
szabálytalanul), amit 
még hazai kiállításon 
nem láttunk; egy 
minden vadász karjához 
vállához, testtartásához 
minden pontján egyedileg beál
lítható méretvevő próbafegyvert...

Érdekes látványt nyújtott viszont 
a kiállítás zárásakor egy hátizsákos, 
felnyitatlan zárdugattyújú golyós 
puskát csővel előre lazán a vállán 
viselő ifjú zöld ember, akiről úgy 
tűnt, mintha cserkelés közben 
vetődött volna véletlenül 
a tömegbe. Az "éberség" nem volt 
a közelben, igaz, vasárnap délután 
volt, valószínűleg ebéd utáni édes 
álmát aludta...

Szarvas (le)bögö verseny
■ A már megszokott tömeg, óriási 
érdeklődés kísérte az ötödik 
Országos Szarvasbőgő Versenyt, ami 
egyre inkább egy kommersz 
"kultúrműsor" színvonalára süllyed.
(Itt is a nézettség, nem a minőség 
a fontos ?) Hiába lett egy másik, 
látszólag csendesebb pavilonba áttéve 
a helyszín, a több, mint egy órás 
időtartamú program alatt változatlan 
lelkesedéssel csörömpölt az étterem 
konyhája, csattogtak a fegyverek és 
a lövedékek becsapódásai az alig 
5 méterre lévő lőtéren és hömpölygött 
a tömeg az egymáshoz préselt 
versenyzőket is félrelökdösve. A műsort 
levezető Buzgó József többszöri kérése 
ellenére ezer hangon csörögtek
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képességét, a zsűri 
munkáját - a méltatlanul zajos 

környezeten kívül - az erősödő 
mezőny, az új versenyzők 
kiváló produkciója is megne
hezítette, minimális pont- 
különbség volt a helyezettek 
között. Gyönyörű hangú 
kürtjével és remekül 
előadott bőgéseivel sokak 
véleménye szerint "verte 
a mezőnyt" a most először 
induló Erdélyi Tamás, aki 
ráadásul nem is hivatásos, 
"csak” jól felkészült 
sportvadász (hál' 
Istennek, ilyen is van). 

Nagy kár, hogy a keszthelyi 
Európa-bajnokságon nem hall
hatjuk, a zsűri negyedik helyre 
rangsorolta a "nagy hármas" 
mögé... Első helyezett lett Fehér 
Péter, második Homolya László, 
harmadik Homolya Károly.

Fehér Péter, a verseny győztese

a mobiltelefonok, s ami még 
szomorúbb, szinte megalázó volt, hogy 
folyamatosan hangoskodva, nevetgélve 
dumáltak a színpad mellett és mögött is 
- no nem a civilek, mert azokat érdekelte 
a produkció - hanem a tisztelt vadász 
urak, sőt, a versenyzők egy része is. 
Ugyanez zajlott Feiszt Ottó beszéde, de 
még az eredményhirdetés alatt is. Az új 
taggal kibővült Baranya Vadászkürt 
Együttes szignáljait a kalapos vadászok
nak csak töredéke hallgatta kalaplevéve. 
Gratulálhatunk magunknak, ismét 
etikus példát mutattunk a világ felé !

A versenyen idén már 17 induló
mutatta be

Ugyancsak lehetett válogatni a kézzel gyártott magyar íjak között

Baráti találkozó
■ A tizenegyedszer megrendezett 
kiállítás egyik - és talán a legfontosabb - 
szellemi hozadéka, hogy ehelyütt, egy 
évben egyszer szinte mindenkivel 
találkozni lehet. Ugyan keményednek 
az arcvonások, őszül a halánték, nőnek 
a gyerekek, de tudunk egymásról, és jó 
volt látni azt az önfeledt, igazi örömöt, 
amellyel egymást üdvözölték a régen 
látott jó barátok. Igaz nincs kizárva, 
hogy a széles gaudiummal fogadott 
kézfogás, baráti ölelés és "lapogatás" 
után sokszor kínos fejtörés következhet 
az illető nevének megfejtésével és 
a "vajon hol vadásztunk együtt" című 
kétségekkel. Többnyire azonban 
szerencsére előbb-utóbb beugrik 
a "kép", főleg ha az illető magáról 
valami közelebbit is elárul. De nem kell 
még orvoshoz menni, ha a réglátottak 
mintegy tíz-húsz százaléka örökre 
anonim marad, mert az ilyen esetekben 
is igaz, hogy fontosabb a részvét, mint Pintér István
a józan ész feletti győzelem. halás/;iti in.

Cs.S. - H.Zs. - S.E. minis/tor Mmoi
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JA VKíE videó és könyvajánfata

Amit a nagyvadról tudni illik (vadászvizsgához) 3.500,-
Élőhelyfejlc- /tös ós vadgondozás apróvadas vadászterületen 
(vadgazdálkodás I ) 3.900,-
ÉlőhelyfejlesztAs és vadgondozás nagyvadas vadászterületen 
(vadgazdálkodás II) 3.900,-
A vadászat gyakorlata (vadgazdálkodás III.) 3.000,-
lenni- ./etvfidrkmi (V, vadászat (vadgazdálkodás IV.) 3.800,-

■■■: . idá n M  •oroart I. Szalonka 4.290,-
M igyanxszági vadászatok sorozat II. Vadászati Múzeumok 4.290,-
M.my.írországi vadászatok - sorozat III.

Vadászösvényeken ecsettel 4.290,-
lakái s Viktoi Erdó-mező állatai 2.700,-
lakai s Vikim Meghívás vadászatra 2.700,-
Inkái s Vikim Vadászünnep 2.700,-
I ik.n s Vikim vaddisznó vadászata 5.200,-
lakái ■ Viktoi A nagyvad találatjelzése 3.500,-
lakát s Viktor: Vadászat kamerával 2.700,-
Az állami vadászvizsga tesztkérdései 3.000,-
Amit .i fegyverismereti vizsgáról tudni kell 1.100,-
Ambrózy Árpád:

Egy vadászíjász kalandozásai a Kárpátoktól Kanadáig 1.600,-
Bakonyi Gábor: Állattan 3.250,-
Hálássá Gyula: Vadászéletek 1.000,-
Bán István: Szalonkavarázs 1.000,-
Bán István: Szarvasbőgés 2.000,-
Bán István: Vadóc vakációk 1.200,-
Bársony István: Csend 2.100,-
Basche: Vadak és vadszárnyasok 5.990,-
Baumann: A kölyökkutya 600,-
Békés Sándor: Vadászetika 1.900,-
Bernát Jenő: Gyógy- és aromanövények 6.200,-
Bernd Krewer: A csülkös vad utánkeresése 1.480,-
Bicsérdy-Egri-Sugár-Sugár: Vadbetegségek 3.200,-
Bozóki László: Európai trófeakatalógus 8.000,-
Bozóki László: Vándorvadász 2.500,-
Bőhm István: A hannoveri véreb 1.480,-
Cey-Bert Róbert Gyula: Magyar vadgasztronómia 3.200,-
Csurgó Sándor: Gyógynövények embernek állatnak 1.900,-
Döbbelin: Ünnepek, vendégvárás 5.990,-
Dr. Carl Tabel: A mindenes vadászkutya 2.240,-
Dr. Faragó Sándor:

Élőhelyfejlesztés az apróvadgazdálkodásban 4.900,-
Dr. Faragó Sándor: Vadászati állattan 4.800,-
Dr. Faragó Sándor: A vadállomány szabályozása 3.500,-
Dr. Koncz István: Libagödör 1.800,-
Dr. Montagh András: Sikeres sörétlövés 1.200,-
Faragó István : Kápolna a hegytetőn 590,-
Farkas Zoltán: Bográcsszéli történetek 1.970,-
Farkas Zoltán: A csuka és a meztelen nő 1.000,-
Farkas Csamagó Zoltán: Murphy horgászik 1.970,-
Farkas Csamagó Zoltán: Kaczagó tanya 970,-
Fáczányi Ödön: Egy hajdani vadásztársaság 2.500,-
Fáczányi Ödön: Vadászmagatartás 1.000,-

Földi László: Alaszkai vadásznapok 2.464,-
Földi László: Vadászláz 2.464,-
Földi László: Végtisztesség 2.200,-
Gera Pál: Vidrasors 1.000,-
Gyenes István: Öröklés 350,-
Gyenes István: Megszállottan 350,-
Halmai Péter: EU közös agrárpolitikája 2.540,-
Haraszthy László: Magyarország madarai 5.800,-
Heltay István: Dél-Afrika nagyvadjai 721,-
Heltay István: Vadásziskola 8.550,-
Hídvégi Béla: Vadászálmok birodalmában 2.900,-
HISTÓRIA A Felső-Tiszavidéki Vadgazdák
Szövetségének emlékkönyve 5.000,-

Horváth Zoltán: A kutya és a macska betegségei 3.900,-
Jakab F.: Kutya pszichológia 1.360,-
Kittenberger Kálmán: Kalandor vadászok vadászó 2.000,-
KÓD-EX: A VKE tíz éve 2.500,-
Kopa János: Magyar vadászati szó- és szokásgyűjtemény 1.480,-
Kovács László: Tarka teríték 1.600,-
Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 5.900,-
Lakatos Károly: Az erdei szalonka és vadászata 3.000,-
Mátray Gyula: Vadásztárcák és vadásztörténetek 2.700,-
Nadler Herbert: A keleti és déli Kárpátokban 2.500,-
Nagy Domonkos Imre-Nagyné Lendvay Gabriella:

Vadászatok és vadételek 1.400,-
Nagy Gyula: Emlékképek (vadásztörténetek) 1.350 ,-
Nagy Imre: Lovas vadászatok 980,-
Nemeskéri Kiss Géza: Vadludak 600,-
Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Program 1.100,-
Pápai Gábor: Gyökerek és lombok 1-2-3. 3.500,-/db
Radnai István: Lovas szótár 2.500,-
Rob Hume: Madárvilág Európában 9.900,-
Sáry Gyula: Az elveszett erdőről és a megtalált időről 2.500,-
Somlai S.: 126 étel nyúlhúsból 2.800,-
Sterbetz István: Őszi tücsök hangol 1.870,-
Sterbetz István: Természetvédelmi elvárások a vadászetikában 900,-
Sterbetz István: Természetvédő ösvényeken 2.220,-
Szabó Péter: Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata 1.400,-
Thurn-Rumbach István:

Erdélyi szarvasok és medvék nyomában 2.600,-
Tóth Ferenc: Vadásztörténetek 1.500,-
Török András Mátyás: Az erdő szabadja lettem 2.800,-
Vérebkrónika 6.500,-
Vojnits András: Afrikai levelek 2.500,-
Vuray György-Rácz Fodor Gábor-Szabó Zoltán:

A magyar vadászirodalom képeskönyve 5.400,-
Zombor A.: Ünnepi étkezés 1.999,-
Zöldág László: A kutya tenyésztése és egészségvédelme 4.200,-
Zsarnovitzky Árpád:

A sporthorgászat vagy halászás horoggal 1.500,-
Zsirai László: Vadászok emlékeiből 1 2.200,-
Hámori Gyula: Kurgánok között a Hortobágyon 1.500,-
Bán János: Zimankó 1.900,-
Vadász-Zene CD 2.500,-

A könyvek utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén, 1031 Budapest Pákász u. 7., telefonon: 242-0042 vagy e-mail-ban: vke@vadaszlap.hu Elek Ferencnénél. 
____________________________________A VADASZLAP teljes könyvajánlata a www.vadaszlap.hu webcímen megtekinthető!___________________________________

Előfizetés az év hátralévő részére: 2800,- Ft.
Diákoknak, nyugdíjasoknak és hivatásos vadászoknak csak 2560 Ft.

Megrendelés
Megrendelem a Magyar VADÁSZLAP-ot .......példányban, hónapra

A kedvezményre jogosító igazolvány száma:...................................... .

Nevem:.................................................... Címem:.............................................................................
A megrendelőt kitöltve elküldheti a Vadászati Kulturális Egyesület 1031 Budapest, Pákász u. 7 I/2..

cfmre vagy faxon a 06/1 242-0042 számra. Csekket küldünk!

mailto:vke@vadaszlap.hu
http://www.vadaszlap.hu


ZalábanOrwadaszat
Példaértékű, ahogyan a Zalaegerszegi Városi Bíróság 
gyorsított eljárással pár nap alatt jogerős ítéletet hozott egy 
visszaeső orvvadász ügyében, akit lopás vétsége kísérlete miatt 
200 nap elzárásra vagy 200.000 Ft megfizetésére köteleztek.

■ Az egeraracsai Végvári Károlyt február 
11-én csípték fülön a Zrínyi Vadásztársaság 
hivatásos vadászai a rendőrség 
közreműködésével, amikor éppen egy 
szarvasbikát készült megnyúzni. Takács 
Árpád, a vadásztársaság fővadászának 
elmondása szerint a reggeli etetéskor 
találtak rá a négy-ötéves szarvasbika 
tetemére, amely még meleg volt.
Értesítették a rendőrséget, majd lesből 
figyelték a helyszínt, ahová fél egy körül 
meg is érkezett Végvári és fenni kezdte 
a kését, mire a rendőrök rajtaütöttek. 
Végvári természetesen azt állította, hogy 
a bikát találta. Mint a legtöbb 
orwadász-történetnek, ennek is a szép
séghibája, hogy a lövést rábizonyítani nem 
tudták, ezért csak a hús eltulajdonításáért 
kaphatott büntetést. Egyébként Végvári 
Károlyt jól ismerik a zalai vadásztársaságok, 
hiszen már többször megcsípték, amikor 
nagyban a vad szétbontásán fáradozott. 
Tavaly 96 ezer forintos pénzbírságra ítélték 
három szarvas eltulajdonítása miatt 
a Pacsai Vadásztársaság területéről.

Az ügy kapcsán kerestem fel 
Zsernoviczky Károlyt, a Pacsai Vt. 
fővadászát, hogy mondja el a visszaeső 
rapsic történetét, és avasson be pontos 
számításaiba, amelyet az elmúlt évi 
orvvadászok által okozott kárról készített.

- Tavaly névtelen telefonbejelentés 
alapján ütöttek rajta a rendőrök a lakásán 
Végvárin, miközben három szarvast 
darabolt szét. Természetesen mindhármat 
találta, sétálgatás közben: Egeraracsa 
határában egy szarvastehenet, egy bikát 
Fenékpusztánál, a másik bikát pedig 
KisgörbőnéL A nyomozó kérdésére, hogyan 
lehet egy nap alatt ilyen távolságokban 
három szarvast találni, azt felelte: sokat kell 
menni.

- Érdekes különben, hogy ennek
az embernek 1998-2002 között érvényes 
vadászjegye volt. Már 1993-ban is elkapták 
a rendőrök, miközben autójával 52 kilogramm 
vadhúst szállított 2-3 kilogrammos 
csomagokban Keszthelyre, állítólag 
az édesanyjához. Ekkor 2700 Ft eljárási

illetékre kötelezték, és rá öt hónapra 
fegyvertartási engedélyt kapott.

- Nekem a szemembe mondta egyszer - 
mondja a fővadász- "Kapjatok el egy évben 
egyszer, akkor is megéri". Sajnos nem csak 
ő és a társai az egyeüen csapat, amely
a területünkön "munkálkodik", mert soha 
nem egyedül dolgoznak, legalább három 
tagú, jól szervezett csapatokról van szó. 
Éjjel hangtompítós puskával lőnek, majd 
másnap napközben két embert visszahoz 
a harmadik kocsival, amíg a kettő zsigerel 
és nyúz, addig a távolban várakozik 
az autós, telefonon tartják a kapcsolatot, 
s ha tiszta a levegő, felpakolnak az autóra.

- Elmesélek egy-két esetet, amelyek jól 
mutatják, hogy mennyire tehetetlenek 
vagyunk az orvvadászokkal szemben, 
amíg nem szigorítják a törvényt.
2003 októberében egy felsőrajki csapatot 
ért tetten a rendőrség, miközben szedtek 
szét egy szarvasünőt. Kilimán alatt délelőtt
10 óra körül. A két férfi elfutott ugyan de 
a telefonjaikat hátrahagyták, így 
beazonosították őket, majd 
a házkutatásoknál az egyiknél 40-50 kg 
vadhúst, a másiknál egy bontott őzet 
találtak a hűtőkben. Hetven nap nyomozás 
után lopás vétségével átadták az ügyet 
az ügyészségnek, amely nem tartotta 
megalapozottnak a bizonyítékokat, 
megszüntette a nyomozást. Ezt mi 
megpanaszoltuk, de elutasították...

- Egy korábbi eset: 2002 augusztusában 
a mezőőr értesítette a hivatásos 
vadászunkat, hogy három ember szed szét 
éppen egy szarvast. Kiszúrtak minket és
a falu felé elmenekültek, de ketten 
elvesztették a mobüjukat, így ők is 
meglettek. Természetesen csak 
pénzbírságra ítélték őket, hiszen a lövést itt 
sem lehetett bizonyítani, viszont az FVM 
hivatal 3 évre megtiltotta részükre 
a vadászjegy kiadását. Ezután a bőgéskor
10 magaslesünket borították fel, és 
a novemberi vaddisznóhajtásra 10 leslétrát 
fűrészeltek ketté, valamint csapdákat 
helyeztek el a nyiladékainkon, aminek 
következtében négy terepjárónk és

a traktorunk gumijai javíthatatlanokká 
váltak. Persze a nyomozás megszüntetve!

- A 2003 októberi közös akciónk után 
felhívtak a rendőrök, hogy Pécsről tartottak 
hazafelé, amikor Fakosnál, az előttük haladó 
személyautó csomagtartója kinyílt és négy 
szarvasláb kandikált ki. Megállították
az autót, amelyben frissen lőtt 
szarvastehenet vittek, amit a szombathelyi 
társaság gombászás közben talált és hogy 
ne vesszen kárba - gondolták - hazaviszik. 
Persze puskát, lövedéket most sem találtak 
a rendőrök. Tehát minden esetben csak 
a vadhús eltulajdonításáért szabnak ki 
pénzbírságot, fegyver sosincs náluk, 
a lövés pillanatában kellene őket tetten érni, 
de ennek hiányában csekély a büntetésük. 
Ezért nem is csoda, hogy a rendőrök nem 
szívesen "bíbelődnek” ezekkel 
az ügyekkel. Pedig a megyei rendőrségnek 
szándéka az orvvadászat visszaszorítása, 
de egyelőre nincs kellő összhang 
a rendőrség és az ügyészség között. 
Komolyabb összefogás kellene a vadászok 
részéről is, és elengedhetetlen a törvényi 
szigorítás az orvvadászat terén.

Most pedig lássuk a számszerű 
kimutatást az orvvadászok 
tevékenységéből adódó kárról a Pacsai 
Vadásztársaság 13.561 ha területén 
egy évben.

- Amit biztosan tudunk a maradványok 
alapján - mondja Zsernoviczky Károly - hét 
gímszarvasbika 4.600.000 Ft értékben, 
tizenkét tarvad 1.600.000 Ft, egy kan, két 
koca, egy süldő 350.000 Ft, ez összesen 
6.550.000 Ft, és kb. még ugyanennyi, 
amiről nincs nyomunk, de sejteni lehet. 
Tudomásomra jutott, hogy egy kocsmai 
beszélgetés során elhangzott: legalább 
annyit lőnek, mint mi. Ez elképesztő és 
elgondolkodtató, mi lesz ennek a vége? 
Hiszen egyértelmű, hogy ez már 
megélhetési formájuk, a vadhús eladásából 
élnek ezek a csapatok. Lehet, hogy
az éttermek szigorúbb vizsgálatával jobb 
eredményeket tudna produkálni az illetékes 
hatóság.

Csak remélni lehet, hogy történik valami 
érdemleges a törvényi szigorítás terén, és 
lesz értelme a rendőr-vadász összefogásnak 
az orwadászat visszaszorításának 
elérésében.

Polster
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Palackposta
Egykoron, ha valakit netán 
lakatlan szigetre vetett 
a jó vagy rossz sorsa, más 
lehetőségek hiányában 
gondolatait papírra vetette, 
palackba zárta, gondosan 
ledugózta és a tenger 
kiszámíthatatlan áramlataira 
bízta. Nos, sikerült kifognunk 
egy ilyen palackot, és mivel 
rendhagyó módon a benne 
talált írás szerzője nevének 
szigorú elhallgatását 
kérte, hozzátettünk, s 
elhagytunk belőle, majd 
a mi véleményünkkel 
gazdagítva dobtuk vissza 
a most Ön előtt hullámzó 
"papírtengerbe". Ha nem is 
könnyen, de megtanultuk, 
hogy hiába adjuk le az S.O.S 
jeleket, ha a jelfogó végén 
már régen nem ül senki.

■ A vadgazdálkodásban a 90-es 
rvi'k ok'jéi i- tehetők a válság, 

az elbizonytalanodás első jelei. Sorra 
lotirk .1 nyílt és burkolt támadások,
,i vadból és .1 vadászból egyedülálló 
módon k-tt politikai szimbólum, 
akár a narancsból, vagy 
a narancskertészekből. Nem kellett 
sokat várni az egyre kedvezőtlenebb 
gazdasági folyamatokra sem.
Az inflációt - amely az első három 
évben meghaladta a 30, majd ezután 
a 20 százalékot - a devizaárfolyamok 
nem követték, a gazdaság 
importérdekeltségűvé vált, és rövidesen 
a magyarországi vadászat a kontinens

legdrágább vadászata lett. Nagyvad
ügyben az erdészek, az apróvadas 
területeket illetően a természetvédelem 
lobbizott erőteljesen. A vadászat pedig 
mindig és mindenben alul maradt, s így 
hiába is igyekezett megőrizni - furcsa 
módon senki által nem vitatott - hazai 
és nemzetközi eredményeit.

1996-ban, az új törvénnyel 
a vadásztársadalom is kellően 
megosztottá vált, és szinte mindenkinek 
a másik területére fájt a foga. Ember 
embernek vált farkasává, s hirtelen 
kiderült, hogy mindenki a "mindentudás 
egyetemén" végzett. A törvénnyel 
egy sor új költség zörgetett be:

a hivatásosvadász-létszám kétszeresére, 
költsége háromszorosára változott, 
az ellátási, fenntartási és közlekedési 
költségek megtöbbszöröződtek, 
a vadvédelmi hozzájárulás, 
a területbérleti díj, az eljárási díjak, 
a vadkártérítések, a takarmányárak, 
a vadföldművelési és tenyésztési 
költségek megsokszorozódtak, 
a munkabérek és járulékaik is emelkedtek.

Ezzel szemben a bevételek - 
egy nyúlfarknyi stagnáló időszak 
után - elkezdtek drasztikusan apadni. 
Csökkentek a vadászati árbevételek, 
majd ennél látványosabban 
összeomlott az élő- és lőtt-vad piac.
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A vadászati felügyelőségek mellé 
"bejöttek'1 a társhatóságok és 
az "ellensúly" reményét ígérő 
érdekképviselet/ek/ - a nagy túlélők és 
a halvaszületettek egyaránt - 
véleménynyilvánítási, javaslattételi 
jogainak enyhén szólva behatárolt 
lehetőségei jól minősítik a kialakult 
helyzetet. Egyre érezhetőbbé, szinte 
már kézzel foghatóvá vált a válság
11 pszihózisa", amely együtt járt 
az addig vitathatatlan eredményeink, 
módszereink, szakembereink tudásának 
megkérdőj élezésével.

Mindez - komplex módon - a totális 
elbizonytalanodáshoz vezetett. Jöttek 
a különböző hangzatos, de mindenféle 
megalapozottságot - és ami ennél 
fontosabb - az idők próbáját ki nem álló 
elméletek. Később már kizárólag csak 
a hibákról beszéltek, mondván, 
a vadásztársaságok felett eljárt az idő. 
Csakhogy ekkorra már szektortól 
teljesen függetlenül ( állami vagy 
egyesületi, nagyvadas vagy apróvadas) 
az ágazatot a teljes ellehetetlenülés 
fenyegette. A vadászat többé már nem 
a természet kincseivel való okszerű 
gazdálkodást jelenti, hanem sajátos 
"jogi esetekké" degradálódott, 
egyszerűen agyonszabályozódott.
A gyerek tehát már azelőtt megfulladt, 
mielőtt még a fürdővízzel együtt 
kiöntötték volna.

Megkezdődött a konferenciák 
korszaka, ahol az égvilágon semmiben 
nem maradtunk, mindenki mondta 
a magáét, de elfogadható, végrehajtható 
cselekvési terv, stratégia és taktika, 
a válság megoldását célzó koncepció 
a mai napig nem készült. Ezzel szemben 
szorgos vitapartnereinknek mindenre 
volt a tökély igényével elkészített 
egyoldalú "anyaga", sőt mindent 
megcsináltak ...a vadászok helyett.
Ez azonban csak akkor mondható 
jónak, ha "ab ovo" természetesnek 
vennénk, hogy mondjuk a hajdúk 
feladata a harangöntők munkaköri 
leírásának tételes elkészítése.

A növekvő gazdasági kényszer miatt 
egyre több társaság folytat és folytathat 
az ősközösséget idéző teljesen külterjes 
és abszolút "természetközeli" vad- 
gazdálkodást. Arra vadásznak, amit 
(még) találnak. De ez a "taktika" nem 
különbözik például az inváziós arany
sakálokétól. Végtére is azok is állatok.

Egyes kutatók állítása szerint - és ez 
nem vicc - az aranysakálok bölcsebben 
vadásznak, hatékonyabban selejteznek, 
mint a kvalifikált szakmérnökök, sőt 
a szürkébb rokonfaj megjelenésével már 
jelentősen nőtt a szarvasborjak 
átlagsúlya is. (sic !) És ezeket el kellene 
hinnünk, egyrészt mert EU-elvárás, 
másrészt mert kötelező.

A kialakuló válságon eddig nem sokat 
segített, hogy kimagaslóan jó a felsőfokú 
vadászati szakemberképzésünk. 
Mondják, a matematika egzakt 
tudomány, ezért ha az adatokat 
feldolgozzuk és grafikusan ábrázoljuk, 
akkor az jön ki, hogy amint nőtt 
az elmúlt évtizedekben a felsőfokú 
képesítést szerzettek száma, úgy 
csökkent az apróvad létszáma.
Ez tény. Más kérdés viszont, hogy ezt

az összefüggést éppen mivel 
magyarázzuk? Viszont egyre kevesebb 
lett a nevelt fácánokkal együtt 
felgallyazó vadőr.

Az állami tulajdonú cégek 
az ország vadászterületeinek mindössze 
7 százalékán gazdálkodnak. Szakmai 
véleményük meghatározó, viszont 
adottságaikból következik, hogy

nagyvad-centrikusak, számukra mintha 
más vadfajok nem is léteznének. 
Viszonylag jól vannak a halaikkal, de 
náluk az a megoldhatatlannak nlnó 
gond, hogy legalább kéts/ei ann\i 
a vadjuk, mint amennyit .1 mái rmllirti 
hűséges társhatóságok s/ámukra 
engedélyeztek, lúmek ellriiftr kulirntg 
lenne a nagyvad lei-, -„lm n QMflfN 
gonddá " feltupfro/.ni"

A vadásztálsavlgok g.i 'illikmin ik
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vadásztársaságoknál - sajnos úgy 
tűnik - ez a folyamat gyorsabb és még 
a ciklus vége előtt bekövetkezik, többen 
is padlót foghatnak, hiszen éppen náluk 
a legnagyobbak a kivédhetetlen 
kiadások, és az "egeket ostromló" 
fenntartási költségek.

Itt van például a legjobbnak tartott 
apróvadas Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, ahol évente mintegy 850 millió 
forint bevételre volna szükség. Hétszáz 
millióra, ha végképp leállítanák 
a fácánnevelést. 500-550 millió jöhet 
be az eladott őzbak-, élő nyúl-, és 
az apróvad-vadászatokból. A hiány 
tehát éventel50-200 millió, amit 
az 1500 területes vadásznak kellene 
finanszíroznia. Könnyű kiszámolni, 
hogy ez vadászonként 110-130 ezer 
forintos éves tagdíj "kiperkálását" 
jelenti, ami az átlag 15 apróvadból álló 
kompetenciánál darabonként 8 ezer 
forintos tarifával egyenlő.

i. " r  . .íj; területének 75 százalékán. 
irk*nség a lehetőségek erőteljes 
(omlása miatt intő és figyelmeztető jel 
a tcnik’U's társaságok taglétszámának 
Inlyamatos csökkenése.(Ki hitte 
volna ezt, akár csak néhány éve is?)
Aki hallja, adja át -

A fennmaradó 8 százalék - 
hál szándékaik szerint intenzíven 
nőni szándékoznak - az egyéb 
"szektorok" aránya: a nemzeti parkok, 
a magántulajdonú rt-k, kft-k ... és 
egyebek. Túl sokat nem tudunk róluk, 
kerülik a napfényt, adataik "üzletileg 
titkosak", finoman szólva a gazdálkodás 
“hozamait" tőlünk merőben eltérően 
számolják.

Az apróvadas területeken egyre 
nagyobb jelentőségűek a vadkárok - 
néhánytól akár a több tízmillióig - 
amelyek főleg a mezőgazdasági és

ár, addig a lőtt apróvad gyakorlatilag 
eladhatatlan. Nincs olyan ismert állatfaj 
a világon, amelynek a napos vagy 
előnevelt példányának az ára több, mint 
a hónapokig tartott, őrzött "végtermék" 
ára! (És mi még egyetlen útakadályt sem 
állítottunk.)

Bérvadásztatásnál az EU-csatlakozást 
követően még a nevelési költség 
emelkedéséhez viszonyított, igen 
nyomottnak mondható 10 eurós fácánár 
negyedét is elbukjuk az áfával. A fácán 
és a vadréce "nevelési kedv" - ha 
egyáltalán még van ilyen - ezért közelíti 
már a mélypontot, pedig jelentős 
nevelési munka nélkül összességében 
az apróvad-vadászatot egyszerűen el 
lehet felejteni. (Legfeljebb a fiatalok 
okulására esetleg egy-egy nyálcsordító 
novellát lehet majd ezekről írni.)

Az élőnyúl-piac szándékos vagy

Bika nézőben

a kertészeti kultúrákban keletkeznek.
A károk a bevételekből téríthetők, sőt 
a/ eltűrhető vadlétszámnak sokak 
szerint - és ez nagyon is igaznak 
Minik ez a legjobb szabályozója.

Az azonban mindenképpen 
elgondolkodtató, hogy egy tíz kilós 
ai;anrssiílyú gímbika árbevételéért 
manapság 450 fácánt vagy 200 mezei 
nyulat, illetőleg egy húsz centis agyarú 
vadkan elejtésének áráért 100 fácánt 
vagy 40 mezei nyulat kell terítékre 
hozni.

Az már csak "ráadás", hogy amíg 
a lőtt nagyvad esetében csaknem 
kétharmadára esett a felvásárlási-átvételi

véletlen tönkretétele megpecsételte 
a legjobb apróvadas területek helyzetét. 
A sors fintora, hogy ennek ellenére 
mégis csak a teljesen külterjesen 
gazdálkodó társaságok maradnak 
majd meg nagy valószínűséggel 
a haszonbérleti szerződések lejárta után, 
mert a területük nem kell már 
az alkotmányvédett kóbor kutyáknak 
sem. A többieknél lényegesen nagyobb 
lesz a veszélye a széthúzás 
következményeképpen 
a szétdarabolódásnak, mert sokan 
azt hiszik, akkor vadásznak majd jókat, 
ha minél kevesebben vannak.

Az eddig legjobbnak hitt

M it tesznek, tehetnek  
a társaságok?
■ Egyfajta túlélési gyakorlat már, hogy 
a kiadásokhoz tervezik a bevételeket, 
ezért szinte minden vadászati 
lehetőségüket egy tarlóra eladják, 
a tagság legfeljebb még dúvadazhat.
(A jövőben ezt is csak egyre szigorított 
korlátok között teheti.)

Nevezzük ezt a költségek 
minimalizálásának.

A következő gyakorlat a tagdíj 
emelése, esetleg új tagok felvétele jókora 
belépési díjjal. Tudjuk, hogy ez csak 
pillanatnyi megoldás, nem vezet sehova, 
a helyzetet nem oldja meg, sőt inkább 
tetézi, mert elodázza a problémák valós 
megoldását. A vadászati lehetőségek 
ettől nem bővülnek, nem lesz több vad, 
a pénz pedig elfolyik, mint a homok.
A tehetősebb vadászok ugyan 
szorgalmazzák az alacsonyabb 
jövedelműek kiszorítását, de ettől sem 
lesz a területen több vad, s hosszabb 
távon nem bővülnek a lehetőségeik sem. 
A külföldieket pedig elsősorban a jól 
szervezett vadászatok lehetőségei 
érdekelnék, nem pedig a lepusztított 
apróvadas területek válságmenedzselése. 
Nagyvadas területek esetében már más 
a helyzet, ott a külföldiek erőteljes 
"nyomulása" már régóta folyik.

Az egyenlő összegű tagdíjfizetés 
azoknak kedvező, akik minden

ló
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vadászaton részt vesznek, azaz 
a távollévők pénzén is vadászhatnak.
A vadászterülettől távolabb lakóknak 
vagy az elfoglaltabbaknak egy bizonyos 
térítési szint felett ez már nem éri meg. 
Ennek a következménye, hogy 
gyarapodik a területes társaságból 
kilépők száma. Valljuk meg, ugyanazért 
az összegért bérkilövőként jobban 
járnak és még kötöttségeik sincsenek.

Egyre jobban terjed, mert logikus és 
többé-kevésbé "igazságos", hogy 
a tagok fizetnek egy alaptagdíjat és ha 
vadászni akarnak, megfizetik-megtérítik 
a lelövések meghatározott összegét.
Ez a társaságon belüli térítéses vadászat 
kizárja az "egyenlősdit".
Az alaptagdíjért fenntartható a területes 
tagság, dúvadra, vízi vadra, vaddisznóra 
lehet térítés nélkül vadászni, de minden 
másért fizetni kell, mert az árbevétel 
szempontjából teljesen mindegy, hogy 
a vadásztársaság tagjától, hazai vagy 
külföldi bérkilövőtői származik 
a bevétel.

A fenti lehetőségek - természetesen - 
a jelenlegi helyzetben csupán egy rövid, 
belátható távra jelentenek átmeneti 
megoldást.

És akkor még nem beszéltünk 
a tagság elégedetlenségéről, arról, hogy 
meglehetősen szemellenzősen a bajokat 
a vezetőségben keresik. Nem véletlen, 
hogy a hozzáértők közül egyre 
kevesebben vállalnak tisztséget, 
elkerülvén az ezzel járó méltatlan 
emberi konfliktusokat, az olykor 
elképesztően tájékozatlan és 
"demokratikus" többségben lévő 
"kritikusok" oktalan és demagóg 
cseszegetését.

Azélflnyrtlértfkr»n<si».................
későbbiekben H u iníor* lx-vrtrti
lehetőségnek sem
esélyt a "mini" Vddásztenllrtrkiti
Hacsak néhány év múlva nem
nyilvánítják majd .1 nyuLit
"nagyvadnak”.

Az EU-csatlakozás hatásairól 
a tőlünk joggal elvái h i: 
magatartásról még sok mindem nen 
tudunk. Lapzártánk idején - miml. '<■ 
két hónappal a változások elöl 1 nmet 
ember, aki például a legaktuálisabb, 
az őzbakvadászattal kapcsolati is kuni 
teendőinkre, az adminisztráció 
hogyanjára választ tudna adni 
Azt tudjuk, hogy ennek a valóban 
történelmi döntésnek lesznek nyei trsn 
de a napnál is világosabb, hogy ahol 
vannak nyertesek, ott lesznek vesztesei 
is. Az egymásnak fordulás helyett 
minden magyar vadásznak azon kellm. ■ 
fáradoznia, hogy ebbe a mély kátyúi 1. 1 

jutott magyar vadászat szekerét lehetők■(, 
egy irányba húzza, s ne az egyéni 
érdekek, a pillanatnyi túlélés, hanem 
a megújuló természeti értékekkel 
történő, értéknövelő, hosszú távú, 
tartamos és ésszerű gazdálkodás legyen 
majd a jellemző.

Nincs új a nap alatt, az elmúlt 
évszázadok során a magyar 
vadgazdálkodás többször is kegyetlen és 
mély válságokon ment át, de eddig 
mindig kimászott a gödörből. Ez a tudat 
adhatja meg mindnyájunk számára 
az erőt és a szükséges higgadtságot.
Ha pedig a vadászat ügyének 
jobbrafordulása a bölcs és nagytiszteletű 
örökhagyó eleinknek mindig sikerült, 
bizonyára mi is
rendelkezünk a hozzájuk mérhető hittel, 
tudással és elszánt vasakarattal.

Homonnay Zsombor

Az elkövetkező években 
a konfliktusok óhatatlanul tovább 
éleződnek, amelynek egyenes 
következménye, hogy 2007-ben 
az 1996-osnál is jelentősebb 
átrendeződésekre kell majd számítani, 
még akkor is, ha netán a törvény 
jottányit sem változik. Sokhelyütt már 
most a klikkekből rendre alakulgatnak 
a társaságon belüli bérkilövő társaságok, 
amelyek egy-egy - még viszonylag jobb 
adottságú - területrészt szeretnének 
elhappolni.

Az állami területekre pedig egyre 
jellemzőbb a kisebb területrészek 
"kiskapus" alhaszon-bérbe adása, mert 
így biztosabb árbevétel realizálható, 
mint az alanyi jogú vadgazdálkodás 
esetében.

Jogos tehát a szakma félelme, hogy 
a területek tovább fognak felaprózódni, 
hiszen az apróvadas területeken a most 
már egyedüli jelentősebb bevételt hozó, 
szakszerű őzgazdálkodáshoz - síkvidéki 
viszonylatban - legalább 10 000 
hektáros terület kell. Egy 3000 hektáros 
vagy még ennél is kisebb területen élő 
80-100 őzzel ugyan /el/bánni lehet, de 
az már semmiképpen nem nevezhető 
gazdálkodásnak. Az elaprózódott 
területeken pedig máris egyre nagyobb 
számban találhatók az akaratlanul 
kialakult, de már igazi "fácánmentes- 
övezetek".



Tény, hogy amióta a Földünk a Nap 
,körül kering, azqra folyamatosan 
változik a klímája. A IX. század 
kimojhqbttan tipeg volt, Hunyadi v 
Mátyáát a Duha jegén választottad  
királlyá a XII. században a mai 
Anglia területén szőlő termett!
A változások okai oly sokrétűek, 
ho§y a mai tudományok sem 
tudják minden részletében 
megvilágítani. Elméletek születnek 
és elvetélnek, de hogy mi történik 
valójában, azt csak regisztrálni 
tudjuk. Előre pedig csak 
hozzávetőlegesen tudunk jósolgatni, 
vagy tudományosabban ^  
fogalmazva előre jelezni.
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■ A klíma változásának hatásait minden élőlény, így 
a vonuló madarak - köztük a szalonkák is - érzik, életben 
maradásuk érdekében valamilyen formában reagálnak is. 
Vonulásuk közben sokkal nagyobb vidékeket repülnek 
át vagy repülhetnek be, mint amiről a vadászok 
információkkal rendelkeznek. Ha egy számukra kedvező 
vidékre érkeznek, ahol a táplálék bőséges, 5-20 kilométeres 
körzetben egyik napról a másikra nagyobb megerőltetés 
nélkül mozognak, helyet változtatnak. Egy 5 kilométeres 
négyzet területe kétezer ötszáz, egy 20 kilométeresé 
negyvenezer hektár. Jó közelítéssel ez tíz átlagos 
vadászterület. Európában egyetlen vadásznak sincs 
lehetősége ilyen nagy területen vadászni nap mint nap. 
Ezért képes a szalonka olyan sok meglepetést okozni, 
és úgynevezett "misztikus madár" maradni.

2002 nyarán a szalonkák oroszországi költőterületein 
nagy szárazság pusztított. Ezzel szemben 2003 nyara, 
mintha csak a szalonkákat kárpótolni akarná, a mienkével 
ellentétben kimondottan kedvező volt, nedves és 
csapadékos, bőséges " gilisztaáldássalA 2003 őszi-téli 
nyugat-európai terítékben sok volt a fiatal, néhol elérte és 
meghaladta a teríték 60 százalékát. Ennek ellenére 
a számukat kevesellték, mert a szalonka odarepül, ahol 
neki kedvező az élőhely.

Az időjárás változásával a fő vonulási irányok vagy 
útvonalak is változnak, a szalonkák más területeken 
pihennek és táplálkoznak. Ennek bizonyítására vegyük 
sorba az egyes beszámolókat:

A 2003. év a franciaországi vadászterületeken jó 
közepes évnek minősíthető, mégis voltak vidékek, például 
észak-keleti megyék és Bretagne, ahol kimondottan rossz 
volt az idény. Más volt a helyzet a spanyolországi Baszk 
földön, vagy Bulgária egyes vidékein, ahol kiváló 
eredményekről érkeztek hírek, napi 15 szalonkát is 
felvertek a keresőkutyák... a tunéziaiaknak és 
a törököknek sem volt panaszra okuk.

Mi akkor az igazság, sok vagy kevés 
madár lesz idén nálunk?
A látszólag csapongó gondolatmenet csak egyet igazol: 
minél jobban összefognak az európai szalonkavadászok és 
azonos elvek és metodika alapján vizsgálják a kérdést, 
gyűjtik a statisztikai adatokat... annál közelebb kerülünk 
a szalonkák titkainak megfejtéséhez.

A szalonka vonulását, viselkedését Európa sok 
országában különböző módszerekkel kutatják.
Az adatokat - testsúly, kor, szárnyvedlés állapota, 
csőrhossz, ivarra lehetséges következtetés, stb. - a hely és 
időpont pontos meghatározásával a gyűrűzök veszik fel 
az élő madarakról. A vadászat során elejtett madarakról 
a fenti adatokon túl boncolással egészen pontosan 
megállapítható az ivar, valamint a vedlési állapot, 
amelyekből még az élőhelyi és a táplálkozási 
lehetőségekre is tudunk következtetni.

A gyűrűzés és a vadászat adathalmaza nem feltétlenül 
ad azonos értékeket, mert általában a vadászott vidékeken 
ritkábban gyűrűznek. A számadatok mégis, kisebb- 
nagyobb eltéréssel azonos tendenciákat mutatnak.

Az öreg és fiatal madarak aranya
Az első és talán a legfontosabb adat a halai > . rttr#
szalonkák egymáshoz viszonyított aiánva \ kun: ■ , 
határozás elfogadott vizsgálati inods/.cn i ír . 
vizsgálata. Ez ugyan nem ad pontos eled >>i i ■ l<* .i ».»>; 
számok esetén az éves szaporulat nagyságára 
mindenképpen utal. A szaporodásra kedvező evei Ijcn 
a fiatalok a teríték 66 százalékát adják (.’ on y, • -I nai 
közepes években ez kisebb 60 százaléknál (.’ out, •
3 fiatal), de rossz években az 50 százalék (2 on i: * !  it ill 
alatti szám a mutató.

Az ivararány

Hasonlóan fontos adat az ivararány, vagyis hogy a kakasok 
és a tojók hány százalékát teszik ki a terítéknek. Az ivart 
pontosan csak boncolással lehet megállapítani, amelyhív 
némi gyakorlat is szükséges. Nagyon fontos, hogy 
az ivararány meghatározásánál figyelembe vegyük 
a vadászat módját és idényét is, mert más ivari arányi >k.it 
mutat a tavaszi húzáson történő vadászat és mást az őszi 
húzás alkalmával elejtett madarak ivararánya. Az őszi 
húzás alkalmával Nyugat-Európában klopfolással vagy 
kutyával történő kereső vadászatnál magasabb a tojók 
aránya, ugyanis az óvatos öreg kakasok ritkábban vái iái 
be a kutyákat, nehezebben kerülnek puskavégre. mini 
a rejtőzködést gyakrabban választó tojók. Ezért ov > i 
a kakasok aránya csak a teríték 40 százalékát teszi • 
Tízéves hazai vizsgálataink eredményekéin - a: ■•] 
megerősít a vadászok tapasztalata is - kimond no, In t , 
a tavaszi húzásokon történő vadászatokon zoi 1 
85-95 százalékos arányban - a kakasok kn uh . k a »r*t 
...ami sokkal kedvezőbb az állomány szapmo fsának 
lehetőségét tekintve.

A madarak testsúlya
A harmadik, viszonylag könnyen vizsgálható ii-m-m/í, 
a megfogott vagy elejtett szalonkák te-.Mih a

Kakas ivarszerve Tavaszi vagy T éli vagy
szaporodási állapot nyugalmi álbp ol

Tojó  ivar szerve Tavaszi vagy T éli vagy
szaporodási állapot nyugalmi állapot

Petefészek
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pontosabban a tömege. Ez az adat a pillanatnyi 
táplálékkínálatra, illetőleg az időjárási viszonyokra utal 
a legjobban. A telelő szalonkák testtömege széles határok 
között szóródik, mégis a leggyakoribb érték a 300-340 
gramm. Időszakos éhezés, illetve a vonulás alatt ez 
a szám 125 - 250 - 260 grammra is lecsökkenhet. 
Jellemző, hogy a szalonka igen gyorsan veszíti el 
a súlyát és viszonylag gyorsan meg is hízik. Vonulásban 
a telelő súlyának 10-20 százalékát is képes 
a sok száz kilométeres úton egyetlen 
éjszaka alatt leadni. Az éhezést komolyabb 
károsodás nélkül 11 napig bírja és 
megfelelő, táplálékban bőséges vidéken 
ugyanennyi idő alatt a súlyát vissza is szedi.

A kor-fa
Nagyobb, több ismeretet igénylő vizsgálat, 
az úgynevezett "kor-fának" az elkészítése.
I biién - a szárnyak vedlési állapota alapján - a fiatal 
madarakat hat korosztályba sorolják. A kor-fából 
megállapítható, az öregek-fiatalok arányán túl a költés 
néhány jellemzője, mint például az első és a második 
költés aránya, amikor több a felnevelt szaporulat, vagy 
a korai fészkek pusztulása, a táplálékbőség stb. ... és 
kontinentális viszonylatban a vonulás jellemzői.

A vedlés
A statisztikai adatok között még egy nagyon jellemző 
adatot érdemes megemlíteni, és ez a vedlésben leállt

példányok száma az állományban. Ez azt jelenti, hogy 
a szalonka - valamilyen okból - a tollazatának egy részét 
nem cseréli, nem újítja meg az adott évben. Ennek oka 
igen sokrétű lehet. A tojók között ez gyakoribb jelenség, 
mert a fiatalok táplálása, a késői fészkelés 
a tojó szervezetét erősen igénybe veszi, 
a csibenevelés miatt vedléskor is hiányosan tud 
táplálkozni. A tél korai beköszönte is

a lehetséges okok között van. Az öreg 
kakasok között ritkábban fordul elő, hiszen 
azok szerepe a szaporodásban merőben 
más. A leállt vedlésű példányok gyakorisága 
a terítékben átlagos években 3,5 százalék 
alatt szokott előfordulni.

Mint ismeretes, a fiatal szalonkák 
indulnak el a szülőföldjükről korábban 
és más irányba vonulnak, mint a később 
induló öregek. Ezért fordul elő, hogy 

a Balkánon magasabb a fiatalok aránya, mint az Atlanti 
partok közelében. A fiatal szalonkák a telelő területekre 
csaknem minden esetben befejezetlen vedlési állapotban 
indulnak. A fiatal madarakra jellemző, hogy bizonyos 
tollcsoportok vedlése elmarad. A kérdéses korcsoportok 
elmaradt vedléséből a késői fészkelésre és kelésre, 
a szárazságra és a táplálkozásra lehet következtetni.
A messzire vonuló szalonkáknál a késői 
költésű madarak a vonulás megkezdése előtt nem fejezik 
be a vedlést, várni kényszerülnek, nincs elég 
zsírtartalékuk sem.
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Szaíonkavarázs

Statisztikai adatok
A szalonkákra vonatkozó nyugat-európai statisztikák 
néhány érdekes és tanulságos adatot tartalmaznak:

A legrosszabb szaporulat - az 1976 óta vezetett 
statisztikák szerint - 1992-ben volt, amikor a fiatalok 
aránya Franciaországban 40,6 százalék, Oroszországban 
44 százalék, Dániában 62 százalék volt a terítékben.
A teljes európai terítékben pedig csak 30 százalékot ért el 
a fiatal madarak aránya. Tudjuk, hogy ebben az évben 
május közepétől augusztus közepéig nagy volt a szárazság 
a skandináv és orosz költőterületeken.

Az egyes évek jellemzőinek hullámzó változása olyan 
adathalmaz, amely a vonuló madarak között egyedülálló. 
Egy-egy terület vagy ország adatait ebből a halmazból 
kiemelve és abból következtetéseket levonni nem ajánlott, 
mert tévedésekkel járhat... a szalonkaállomány stabilitását, 
növekedését vagy csökkenését a teljes állomány 
vizsgálatával lehet megnyugtató módon értelmezni.

A hazai helyzet
A tavalyi - bizonyára sokáig emlékezetes - tél során 
a Kárpát-medencét kitöltő fagyos levegő csak március 
közepére engedett fel. A kitavaszodás viszonylag gyors 
volt, ennek megfelelően gyors hullámokban érkeztek

a szalonkák is. A beküldött 131 minta alapján az első 
madár március 11 -én, az utolsó április 2-án esett.
Nagyobb hullámban vonultak át a szalonkák március 
15-én, majd 18-23-án és 28-31 én A kakasok aránya
84 százalékos, az. öregek .uanva (>(> s/.l/alékos volt, ami 
a gyenge szaporulat jele Hosszú és aszályos nyár 
következett, számottevő csapadekot . sak a s/eptemhei 
hozott. Mindezek elleneié ,i I’est megyei Valkrt 
környékéről és Somogy megyéből is (t*l«*nl(*IUak 
szalonkaköltést. Az enyhe iis,- es tel soián több helyen is 
megfigyeltek szalonkákat fácán es vaddis/nóluilásokon, 
Január első napjaiban például Vas megyében - pedig előző 
nap néhány centis hó esett - egy lesen ulfl vadász figyelt 
meg egy csőrével a talajt szorgosan bukdosó, abban 
kutakodó, minden bizonnyal áttelelő szalonkát

Az értékelésre beküldött szalonkas/.ái inak it. .illatainkat 
a valkói, a gemenci, a somogyi erdőgazdaságok vadászain 
kívül az ország más területeinek lelkes es szenvedélyes 
szalonkázóitól kaptuk. Szívességüket ehelyütt is 
köszönjük, és kérünk minden szalonkavadas/.t. hogy idén 
is hasonló szorgalommal gyarapítsák ismereteinket, inéi t 
talán ezzel is tehetünk valamit a tavaszi szalonkázás 
megmaradásáért.

CS. S. - F. D. - H. ZS.

A rendkívüli „parasztdublé”
A hajnali pirkadat az akácerdő felett 

igazán csodás fényekkel köszöntött rám, 
tavaly március 23-án, amikor, mint 
emlékezetes, a magát csak nagy nehezen 
megadó " Téltábornok", alaposan 
megváratta a rügyfakasztó kikeletet.
A kiszáradt csatorna kökényes és 
galagonyás sűrűjének a túlsó partján, egy 
alkalmas bokor mögé húzódva, a fiatal 
akácos felől vártam a szalonkák hajnali 
húzását. Az erdő mellett út vezetett, amely 
jó sörétlövésnyire kettéágazott, és bezárt 
egy kisebb, kopár tisztást. A várt irányból 
jó időben pillantottam meg a gyönyörűen, 
éppen rám húzó cvikket. Nem is jöttek 
különösebben gyorsan. A hátulsó szalonka 
mintegy másfél méterrel volt lemaradva, és 
ugyanennyivel húzott magasabban is.
Mikor lőtávolba értek, megcéloztam 
a hátsót, de rálőni nem sikerült, mert 
abban a pillanatban levágott az elsőhöz. 
Nagy hirtelen előrerántottam a csövet, 
lőttem ...majd a legnagyobb 
meglepetésemre mindkettő leesett...

Persze így, egyetlen lövésből nem volt 
igazi dublé, amit - természetesen - tiszta

szívből szerettem volna. Mégis, ami ezután 
következett, az minden képzeletet felülmúló 
látvánnyal kárpótolt. Ahogy igyekeztem 
a kis kopár tisztásra esett szalonkáim felé, 
az árkon átjutva láttam, hogy az egyik 
mozdulatlanul fekszik, de a másik, 
a szárnyazott madár, mintegy métereseket 
fel-fel röppenve közelít mozdulatlan 
társához. Mire odaértem, a szárnyazott 
szalonka szorosan a másik mellé lapulva - 
szinte hozzábújva - nem is próbált 
menekülni, mintha valamiféle 
biztonságban érezte volna magát. Bevárt, 
így egy kézzel, egyszerre vehettem kézbe 
mindkét madaramat. Talán hihetetlen, de 
rendkívül megindító és soha el nem 
felejthető jelenet volt...

- Akkor is "paraszt dublé" - dörmögte 
később régi vadászbarátom, amikor 
elmeséltem a különös élményemet.

- Sohasem fogsz igazi dublét lőni - így 
a másik cimborám - ha "sajnálod"
a második töltényt!

Persze ment az ugratás szinte vég 
nélkül, miközben többen azt próbálták 
parodizálva eljátszani, hogy ott, az adott

pillanatban, vajon milyen pofát vághattam. 
Több mint három évtizede vadászom - igaz 
szalonkára nem olyan régen - de ilyen 
esetről még nem hallottam és nem is 
olvastam hasonlót. így ha nem is sikemlt 
a dublé díjasoknak a szalonkavadás/ok 
által tisztelt és titkon kissé irigyelt 
"klubjába" bekerülnöm, mégis olyan rilkíi 
eset megfigyelésének őrzőjévé válhattam 
amelyet nem cserélnék el sémiméit

Boros Lás/lo Mboi liilva
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Vadászott [uvioí̂  (aJász szoba

A s/c 
C/ ut

A tr

közös élmények ereje
in ,i lelek tükre. Ámde az ember otthona, lakása, szobája is az - annál is inkább, mert 
•tit>i.ikat az ember maga alakítja. Otthonunk múltunkról, jelenünkről, sőt álmainkról is 

mesél A vadász otthona, a trófeákat őrző vadász-szoba különösképpen, 
itf.i több, mint győzedelmi jel. És a legdrágább lakásdísznél is több, hisz nem csak 

' (Hcjtett vad és az elejtés körülményeinek az emlékét őrzi, de bizonyos értelemben 
minket magunkat is minősít és megtestesít. A vadász-szoba koncentráltan 

. élményszerűen jeleníti meg a vadászati kultúrát és etikát. Érdemes hát belesnünk 
jeles vadászok kincseket rejtő szobáiba...

A szép számú trófea elhelyezése, ápoltsága háziasszonyi gondoskodásról tanúskodik

Az otthon nem egyszerűen egy ház,
< ‘j’v épület, egy szoba. Még csak nem is 
i s/iilök, a gyerekek, a családtagok 
r , mi élő közössége. Az otthon 

h indulat is. A lakótér, az emberek és 
i . 111 .iluk közösen kialakított miliő 

intesen hozza létre és tartja fenn 
i különös valamit, amit otthonnak 
ízünk, s amely az emberek 

többsége számára akkor is fontos, akkor 
i í jilo emberi melegség fonása, 

amikor már nem élünk benne, vagy 
esetleg már nem is létezik.

Nos, a négytagú Szabadi-család 
otthonának sajátságos hangulatát 
az a tény alapozta meg, hogy mind

a négyen vadászok. A vadászat, mint 
életforma meghatározó erővel alakította 
környezetüket; - és természetesen 
az egymáshoz való viszonyukat is.
A hagyományos férj-feleség, szülő- 
gyermek kapcsolatot új tartalmakkal 
szőtte át ez a körülmény. A kicsi gyer
mekkor óta közös élmények mellékessé 
tették az életkori különbségeket. Aki 
tekintélyelvű családban nőtt fel, vagy él 
ma is, talán nem is érti, hogyan lehetnek 
ilyen oldottak, közvetlenek és 
egyenrangúak a családon belüli 
viszonyok.

Szabadi István (vadászmester, 
a Tolna megyei Vadászszövetség

propaganda-felelőse) és felesége,
Éva asszony (a Diana Vadászhölgy Klub 
elnökhelyettese), a család 
vadászboltjában dolgozik, mely 
egyébként már régóta sokkal több mint 
egy kereskedés. Beszélgető és 
találkozóhely is, ízlésformáló és ötletadó 
fórum, a vadászati kultúra egyik 
Tolna megyei központja. Lányuk, Éva 
(országos skeetlövő bajnok, a Diana 
Klub megyei alelnöke) orvostanhallgató 
Pécsett. Fiúk, István (tízszeres junior 
koronglövő bajnok) vendéglátó és 
idegenforgalmi főiskolai tanulmányokat 
folytat Szolnokon. De az ünnepek, 
a hétvégék közösek!
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Szekszárdi házuk 1986-ban épült.
Az természetesen véletlen, hogy 
főhomlokzatával a gemenci erdők 
távolban kéklő vonulatára néz, de 
az már nem, hogy "vadász szemmel" 
tervezték. A nappali, az étkező és 
a konyha tulajdonképpen egyetlen 
impozáns tér, melyet boltíves válaszfalak 
tagolnak. Sok a barát, gyakoriak 
a vendégek, így aztán a tervezés 
legfontosabb szempontja éppen a nagy 
fogadótér volt. És persze az, hogy 
megfelelő falfelületek álljanak a trófeák 
rendelkezésére...

A szép számú trófea harmonikus 
elrendezettsége, ápoltsága háziasszonyi 
törődésről tanúskodik. A tisztítást, 
portalanítást egyébként nagy mértékben 
megkönnyíti Szabadi István szellemes és 
praktikus "találmánya", az őztrófeákat 
ugyanis nem szöggel, nem csavarral 
erősíti a talphoz, hanem egy keskeny 
selyemszalaggal. A szalag van fixen 
a trófeatartó talphoz erősítve, 
az őzkoponyát pedig egyszerűen csak 
be kell dugni a szalag mögé. Egy 
mozdulat a behelyezés és nem több 
a kivétel sem.

Ennek a sorozatnak az egyik célja 
eredeti megoldások, sajátos ötletek, 
a vadász, a vadászat "lelkiségére" is

Az archaikus hangulatú ábra- és betűvéset Németh 
József munkája

rávilágító, az érzelmekről is árulkodó 
tárgyak, díszítő elemek, lakberendezési 
"sziporkák" felfedezése. Szabadiéknál a 
trófeák megcsodálása, számbavétele

Csak mesterien kivitelezett preparátumok díszítik 
a lakást.

Egy mozdulat a behelyezés, és nem több a kivétel sem

közben a látogató szeme hamar 
megakad egy terebélyes, 
fejfaszerű valamin, mely a társalgó egyik 
sarkában áll, szerényen meghúzódva, 
ám mégis kikerülhetetlenül. Egy szép
séges, meleg színű, finom rajzolatú dió
fatömb. A diófa valamennyiünk 
tudatában és emlékezetében a béke, a 
harmónia, az együvé tartozás, a barát
ság szinonimájaként él. A diófa minden 
telken, minden ház előtt szervező erő. 
Hív, vár, ösztönöz, hogy leüljünk alá.

Szabadi István diófája is ilyen, még 
akkor is, ha nincsen árnyat adó 
koronája. A messzire nyúló ágak 
hiányát a képzelet tölti ki, a simára 
csiszolt felületbe ugyanis a vadászhim
nusz veretes, szép szövegét vésték 
és egy gímbika komoly, büszke fejét, 
a felragyogó Hubertus-kereszttel 
az agancs-szárak kelyhében.
Az archaikus hangulatú betű- és 
ábravéset Németh József hőgyészi 
erdész pallérozott munkája.

I m -’3 m

Amikor együtt van íiyuU .i < n 
esik szó tgy másik (.Hói is, inrls i 
diófa " mellett áll, - amely <y; 
egyszerűségével, dísztelen vuti > 
hívja fel magára a figyelmet, Az ■ 
szilárd talpra szerelt fenyőoszjofl 
tulajdonképpen egy trófeat.n tó. Mi » 
függ rajta egy gímagancs Mulatós, 0.-9 
nem kiváló, sőt nem is külön->s. A f,ilt| 
szerelt trófeák között több i-- akad, mely 
derekabb, kitüntetett elhelyezése tehát 
magyarázatra szorul.

'Mindig a legújabb trófea kerül erre 
az állványra, s addig marad ott, míg i 
újabbal nem szerencséltet bennünket 
a jó sorunk. Akkor ő a falra kerül, t 
a ház új "lakója" foglalja el a helvét 
De tulajdonképpen maga az állvány is 
kegytárgy...

- Amennyiben...?
- Amennyiben egy kárpáti fenyő volt 

valamikor, méghozzá éppen arról
a vidékről, ahol Széchenyi kalibája állt 
egykoron...

A Szabadi-család nagy álma egy 
erdélyi vityilló, valahol a Kárpátokba 11 

Déda környékén. Visszatérő, gyakori 
vendégek arrafelé. Nem Afrika, nem 
Alaszka a beszédtéma, a tervezgetések 
célpontja a hosszú téli estéken, hanem 
a marostordai Dédabisztra, melyről 
Széchenyi is csak az elragadtatás 
hangján tudott írni. "Ott nem a dunán
túli szarvas járja ám, nemcsak a kora 
reggel, meg az estefelé kecsegtet eséllyel1 
A Kárpátok szarvasa, legalábbis nagy 
részben, még sajátos, eredeti életmódúi 
folytatja. Emberszag még nem ijesztett! 
éjszakai lopva járóvá, lépten-nyomon 
gyanakvóvá. Nem kell titkolódznia, 
bízvást megbődülhet napközben is

- Tulajdonképpen már meg is tét 
veztük a házat - mondja Szabadi i 1
- A helyét is kinéztük...

A témát hallva Éva asszonv és 
a fiatalok is csatlakoznak h. . /..mk.
Ez a nagy ábránd is kuztis, a k \t 
kalyiba terve a család minden i \ 
magával ragadta. N éh, ní 
mindez illúziónak, sőt komolytalan 
képzelgésnek tűnt voln i IV  i . it.i, 
szerencsére jó irányba valto/oit

Az asztalt, melyet kotü lu lünk.» 
amely felett a minden in.iKvain.ik oly 
sokat jelentő Kidelv von/eieiének titkai 
felett merengünk, egy nagyméietrt. 
verses fotóalbum díszíti. a Székelyföld 
szépséges tájaival. Bóktt Sarntor
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Mire szabad vadászni?
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‘Müvészportré___________________________________________________________

A Leica frontembere

Lócsér légi akrobatikája

Keveseknek adatik  
meg, hogy egy-egy  
szakterületen a nevük 
egyfajta értékm érővé  
válik, ha úgy tetszik, 
"m árkanév" lesz.
Az is keveseknek adatik  
meg, hogy a világ egyik  
legnevesebb cégének, a 
Leicanak a frontem berévé  
léphet elő és nevét ma 
már a világ legjobb tíz 
term észetfotósa között 
em legetik. Nos, 
a Németországban élő 
hazánkfiával, Bágyi 
Ferenccel (5 8 )  mindez 
a "csoda" m egesett...

■ Első fényképezőgépét, egy Zenit 
M-3-ast, 35 éwel ezelőtt Magyar 
Ferenctől - az akkor szintén még 
"pályakezdő" természetfotóstól 
vásárolta. Ahogy Magyar, ő is 
nyomdász volt, és a természetfotózást 
mindketten hobbyból 
csinálták. A hasonló 
megszállottságú és 
érdeklődésű barátokkal - 
amikor csak tehették - járták 
az erdőt-mezőt és készítették 
fekete-fehér filmre, színes 
diára tekercsszámra 
a felvételeiket. A jobban 
sikerült fotókat közölte a 
Búvár, majd az 1976-ban indult új, 
színes Nimród, amelynek első 
számának muflonos címlapján 
Bágyi kép szerepelt. (Talán 
a hagyományok tisztelete okán 
az idén megújult VADÁSZLAP januári

számának a címlapján is Bágyi kép 
ragyogott.)

Annak idején a természetfotósok 
bíztatására és a szerkesztőség 
képellátásának biztosítására 
megalakult a Nagygyörgy Sándor 

vezette Nimród Fotóklub, 
amely szervezett kereteket 
adott a hasonló érdeklődésű 
és elkötelezettségű lelkes 
amatőröknek, akik közül 
azóta sokan neves profikká 
váltak.

Kiállítás kiállítást követett 
és akkoriban - amint Bágyi 
mondja - mindenki tanult 

mindenkitől, de számára 
a gyöngyösi Fehér Miklós "tanai" 
voltak a meghatározóak. Sokat 
jártak együtt, a tanár úr sose 
hallgatta el a kritikáit... és mindenben 
segített.



Még szent a béke a bikák között



Miwészportré

Halászó szürkegém

Bágyi Ferenc - megváltozott családi 
körülményei miatt - 1980-ban 
disszidált Németországba, ahol sokévi 
pályán kívüli megpróbáltatás és 
számos pályázat megnyerése után 
megismerkedett az akkor használt 
íotómasinájának gyártóival,
. 1 Leica cég vezetőivel. Mivel 
. 1 természetfotózásban divat kiírni 
•i gép, az objektívek és a filmek 
ni,ukáját, talán nem volt véletlen, 
liogv ,i l.eica 1986-ban tett neki egy
ii.lnl.ilot, legyen a cég "frontembere"

,i munkáival reklámozza a márkát, 
i " i i i rlnielepés volt ez számára, 

n i ettől kezdve a fényképezésben 
teljesen szabad kezet kapott - 
fotózhatott ét fotózhatott - nem 
véletlen, hogy sikert sikerre 
halmozott. Hljutott arra a szintre, 
amikor már maga a művész 
határozhatja meg, milyen összegű 
számlát állit ki munkája 
ellenértékéről.

Már fotóklubos korából ismerte 
Csergezán Pált, a Nimród művészeti 
vezetőjét, az európai hírű, de 
különösen az NSZK-ban nagyra

Álombika

tartott festőművészt, akivel 
Németországban gyakran találkoztak, 
s akit atyai jó barátjának tekintett... s 
aki a fényképek megkomponálásában, 
egy-egy felvétel "vágásának" 
kialakításában sok tanácsot 
adott neki.

Amint erre lehetősége nyílt, újra 
fölkereste az ismerős hazai tájakat,

munkája során természetesen sokat 
köszönhetett a hivatásos 
vadászoknak, akikkel ma is tartja 
a kapcsolatot.

Nyakában a Leicaval bejárta 
a fél világot, eljutott minden 
földrészre, hogy a természetet, 
a csodás élővilág érdekes és 
izgalmas pillanatait megörökítse. 
Fényképezett minden évszakban 
a vadászterületeken, a nemzeti 
parkokban, de - mint hangsúlyozza - 
soha nem volt vadászatellenes.

Hitvallása - amit egy világjárónak 
igazán elhihetünk - vad nélkül 
az erdő olyan, mint az emberi test 
lélek nélkül. A magyar szarvas pedig - 
véleménye szerint - az egész világon 
nemzetünk szimbólumává válhatna, 
mint például a franciáknak az Eiffel 
torony... ha tennénk ezért valamit, 
ha képesek lennénk ezt 
a felbecsülhetetlen kincsünket ki 
is használni.

Bágyi Ferenc képei önmagukért 
beszélnek és elviszik ezt az üzenetet 
ma már szinte a világ összes 
országába. Agyaki Gábor



Az 1997-ben létrehozott nyolcadik 
Nemzeti Parkunk - területe 

56.997 hektár - a Balaton északi 
oldalát és a Kis-Balatont foglalta 

magába. Januártól az Igazgatóság 
felügyelete alá került a tó déli oldala 

is a hozzákapcsolódó védett 
területekkel, kialakítva ezzel (?) 

az egységesen kezelhető Balatoni 
Nemzeti Park Igazgatóságot.



Nemzeti (Parkok

■ A természeti értékek védelme 
Magyarországon ebben a régióban 
kezdődött. A Kis-Balatonon már 
i b e n  alkalmaztak kócsagőrt és 
1942-ben került védelem alá 
■\ tapolcai barlangtó, utána 1944-ben 
.i balatonkenesei tátorjános ... 
terület. 1951-ben nyilvánították 
védetté a Kis-Balatont, majd 
1952-ben megalakították 
.i Tihanyi Tájvédelmi Körzetet.

Tevékenységi kör
■ Az igazgatóság illetékessége 
Veszprém, Zala és Somogy 
megyében mintegy 1.004.700 
hektár összterületre terjed ki, magába 
foglalja még a Magas-bakonyi és
a Somló Tájvédelmi Körzetet, valamint 
25 természetvédelmi területet. Legfőbb 
feladata - a szakhatósági kötelezettségek 
ellátása mellett - a védett területek 
természetes állapotának fenntartása, 
védelme, a természetes tájformák, 
életközösségek megőrzése mellett az 
értékek bemutatása. Bemutatóhelyeket 
hoztak létre, tanösvényeket készítenek, 
információs táblákat helyeznek el és 
kiadványokkal látják el a területet, 
amely jórészt egybeesik hazánk egyik 
kiemelt idegenforgalmi régiójával.
Ilyen bemutatóhelyek a balatonfüredi 
Lóczy-barlang, a Hegyestű csodálatos 
bazaltkúpja alatti geológiai kiállítás, 
a Salföldi Major a Káli-medencében, 
a Fekete István emlékhely, 
és a vörsi tájház a Kis-Balatonnál, 
i kápolnapusztai bivalyrezervátum,

. 1 Zirci Arborétum és a bakonybéli 
Krdők Háza.

Sajat kezelésű vadászterületek
■ \ • Igazgatóság működési területén
!i ..... . különleges adottságokkal bíró,

fit a szokásostól eltérő kezelést 
i;rm I" vadgazdálkodási egység 
találhat!>. a tihanyi, a badacsonyi és 
a kis balatoni vadászterület.

"Mindhárom önálló egység azonos 
abban, hogy közvetlen kapcsolódik 
a Balatonhoz, területük egy részét 
időszakos vagy állandó víz borítja" - 
mondja Fischer József vadászati 
felügyelő, őrszolgálat-vezető, aki 
szakdolgozatát is e három terület 
vadgazdálkodási és természetvédelmi 
kapcsolatrendszerérői írta 2001 -ben, 
mint vadászati szakmérnök.

"Itt találhatók a legjobb vízimadár 
költő- és élőhelyek, itt még vannak 
szinte érintetlen ősnádasok, ami 
egyúttal a vadnak is kiváló búvóhelyet 
kínál. Kiemelt madárvédelmi 
jelentősége miatt bekerültek a Ramsári 

egyezmény hatálya alá 
tartozó területek sorába, így 
természetesen a vízivad 
vadászata mindenhol tilos.

A területekre rendszeresen 
belátogató vagy átmenetileg 
megtelepedő vaddisznók 
a költésidőben komoly 
károkat okozhatnak 
a földön-nádban fészkelő 

madarak szaporulatában, így 
visszaszorításuk állandó - és a sok 
helyen járhatatlan, erősen fedett 
területeken - nehezen teljesíthető 
feladatot jelent a hivatásos vadászként 
is "működő" őrszemélyzetnek. Nincs 
protokoll vagy vendégvadásztatás, csak 
a hivatásos vadászvizsgával is 
rendelkező alkalmazottak 
vadászhatnak. Bérvadásztatás is csak 
a Kis-Balaton üzemi területén 
engedélyezett, a tihanyi és a badacsonyi 
revierekben olyan mértékű 
a turistaforgalom, hogy biztonsági 
okokból még a szelektáló vadászatot is 
csak nagy körültekintéssel, jórészt 
szórókon lehet folytatni."

Az igazgatóság évtizedek óta 
gyakorolja a vadászati jogot mindhárom 
helyen. A tihanyi vadászterület 
"papíron" 3100 hektár, ebből 
ténylegesen alig egyharmada 
vadászható. A félsziget növénytakarója 
lassú átalakulásban van, egyre 
kevesebb a gazdálkodó, a szántók 
helyét zömmel erdő veszi 
át. Különösen száraz 
időben észlelhető a terület 
szívóhatása, a szomszédos 
területekről lejön a vad 
a vízre. Az éves átlagos 
vaddisznóteríték 10-12, 
szarvas 1-3, de az utóbbi két 
évben a környező vizek 
kiszáradása miatt 40 feletti disznó 
és 8-10 szarvas esett itt. Mindkét faj 
itt csak váltóvad, mozgása 
kiszámíthatatlan, az állandó zavartság 
miatt bármikor megjelenhet, szinte csak 
éjjel mozog, eredményes vadászata 
nagyon nehéz, gazdálkodásról beszélni 
nem lehet, csak létszámszabályozásról,

az évente terítékre kerülő 1-2 bika 
agancssúlya ritkán haladja meg az 
5 kilogrammot. Az őzállomány 
30-50 közötti, közepes 
agancsminőségű, a teríték nagyobbik 
fele a közutakon az autósok 
"zsákmánya". A területet 3 hivatásos 
vadász-státusszal is bíró 
természetvédelmi őr kezeli.

Mostohább adottságú a 7358 hektár 
nagyságú badacsonyi vadászterület.

Az időjárás és a vízborítottság 
függvényében mindössze 1400-1600 
hektár vadászható. A járhatatlan 
edericsi ősnádasban elejtett vadat 
gyalogvontatással lehet csak kihozni.
A zsombékos, szittyós mocsaras, lápos 
részek közötti szigetekre beálló vadat 
sokszor megközelíteni sem lehet, 
a szinte csak szórón elejtett disznók 
terítéke kiugró évben sem haladja meg 
a húszat, a szarvasé az ötöt. Három 
természetvédelmi őr-vadőr gondozza 
a területet, amelynek különleges 
pontja, a Badacsony csak gyalogosan 
megközelíthető fennsíkja, ahol évente 
egyszer hajtást is rendeznek, a teríték 
közelebb szokott állni a nullához, mint 
az öthöz... Jónak számit a 300 gramm 
feletti agancssúlyú bak, az 50 körüli 
állomány "szabályozását" a sok 
közúttal átszőtt területen itt is 
elsősorban az autósok "végzik".

Egészen más minőségi 
kategóriába sorolható



Lisztes kankalin, a Nemzeti Park embléma virága Kornis tárnics, a védett ritkaságok egyike
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a kis-balatoni vadászterület. Ez már 
a somogyi-zalai szarvas-élőhelyek egyik 
tipikus területe. A nádasok közötti 
szigetek mindig ideális bőgőhelynek 
számítottak, szívesen beállnak ide 
a 10 kiló feletti agancsot viselő 
nagyurak is. A 12.300 hektárnyi védett 
területen a Vízügyi Igazgatósággal 
(NYUDUKÖVIZIG), mint vízkezelővel 
megosztva, a vadászatot társult 
vadászati jogként gyakorolják. A térben 
kettéosztott területen a vízügy is 
alkalmaz 2 hivatásos vadászt, 
a szakmai irányítást és a terület 
egységes kezelését azonban a Nemzeti 
Park Igazgatóság végzi. E sajátos 
kettősség azonos rendezőelven 
működik, mindkét területrészen van 
bakra és bikára bérvadásztatás, s 
az éves lelövési tervekben szereplő 
többi vadat a személyzetnek kell 
elejtenie, protokoll vagy belföldi 
vendégvadásztatás nem folyik.

Bár a ténylegesen vadászatra 
alkalmas terület nagysága alig haladja 
meg a négyezer hektárt - a többi nyílt 
vagy részben fedett vízfelület és a lakott

területek - a megye vadászati felügyelete 
a teljes, majd 13 ezer hektárnyi 
nagyságra vonatkoztatott lelövési 
tervszámokat írt elő, s hosszas 
alkudozás után mindössze az őznél 
sikerült ésszerű kompromisszumot 
elérni. A 2003-ra előírt 100 szarvas és 
150 vaddisznó elejtése megtörtént, 
ez azonban kizárólag a környező 
területekről a szárazság elől a vízre 
behúzódó vad magas létszámának volt 
köszönhető, míg normális, vagy 
az átlagosnál csapadékosabb időjárás 
esetén alig néhány tucat nagyvad 
életfeltételei biztosítottak a nagy 
vízborítottságú területen. "Aki nem 
ismeri ezt a sajátos vizes élőhelyet 
belülről, s egy kalap alá veszi azt 
a környező, átlagos adottságú 
vadászterületekkel, az könnyen 
hoz íróasztalszagú döntéseket 
a nagyvadállomány kezelésére" - 
mondja Kovács Zoltán tájegységvezető, 
aki egyúttal a hivatásos vadászi 
munkakört is ellátó három 
természetvédelmi őr egyike.
"Itt a hatalmas kiterjedésű nádasok
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Futó Elemér és Kovács Zoltán a szarvasok által megrongált kerítést állítja helyre

Rétisas a lesen egy erdőépítés mellett

mellett igen kevés a szarvasnak elegendő 
búvóhelyet biztosító terület, ráadásul 
az alig 10 százaléknyi erdő jelentős 
része új ültetést! tölgyes, s rengeteg 
helyen, összességében 250 hektáron 
telepített erdő kerítését számos helyen 
áttöri a szarvas." A nyolc évvel ezelőtt 
elindított erdőtelepítési program 
minden negatív hatása megtalálható itt, 
az eredetileg gyepes, sekély 
termőrétegű, vagy vízpangásos 
területrészeken sok helyen csak 
tengődik a ritkás foltokban megmaradt 
csemete.

A védett terület látványához 
egyáltalán nem illő, ráadásul rosszul 
kivitelezett erdővédelmi kerítések 
tömege elzárta az ősi váltók egy részét, 
ezért az egyébként itt természetvédelmi 
szempontból érdektelen szarvas 
"kényszerkártevővé" vált. Tényleges 
károkozás a beékelődő mezőgazdasági 
területeken történik, mind a disznó, 
mind a tarvad gyérítése ilyenkor 
elsőrendű feladat. Bérvadászok 
10-13 bikát lőnek 4-11 kg közötti 
agancssúlyban, csak bőgéskor, a terület 
minimális zavarásával, s mivel a bevétel 
nagysága nem gazdasági kényszer, 
hagyják megöregedni az arra érdemes 
bikákat.

A közepes minőségű őzállományból

évente százat kell elejteni, fizető 
vadászok ejtik el az engedélyezett 
bakok zömét, s az értékesítésből 
képződő bevétel adja a fedezetét 
az el nem hárítható vadkárok 
megtérítésének. A területen áthaladó 
vasút évente 10 szarvas vesztét okozza, 
sajátos módon a környező közutakon 
szinte nincs szarvasgázolás.

Vegetációs időszakban nagyon nagy 
a takarás, a vadlegelők rendszeres 
kaszálásával, szórók fenntartásával 
adnak nagyobb esélyt az eredményes 
létszámcsökkentéshez. Hagyományos

értelemben vett vadföldgazdálkodást 
nem folytatnak, a rétek, gyepek 
kaszálásával azonban kettős célt érnek 
el; innen származik a rezervátumban 
élő bivalyok takarmányszükségletének 
jó része, egyúttal kiváló sarjúlegelőt 
biztosítanak az őznek, szarvasnak. 
Télen kevesebb a búvóhely, a nádaratás 
és az agancskeresők - akik gyakran 
a nádat is felgyújtják, hogy a jól 
értékesíthető késnyél-alapanyaghoz 
könnyebben hozzájussanak - kevés 
nyugalmat hagynak a vadnak.

Kép és szöveg: Somfalvi Ervin
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Hagyjuk-e kipusztulni ?
■ Az üregi nyulat .1 / egyik 
legkedveltebb apróvadkent taiti.U 
számon azok a vadászok. akik volt k 
olyan szerencsések, hogy a sémiin 
mással össze nem hasonlítható 
hangulatú vadászatát valaha is 
gyakorolhatták. A kistestű, föld alai 11  

kotorékban lakó kinigli - máshol 
kanyigli, lukinyúl, lapi - még kifejlett 
kanként sem éri el a 2 kilogrammé 
súlyt, apró lábait gyorsan kapkodva, 
cikcakkos futásával őrületbe tudja 
kergeti a gyakorlatlan vadászt, aki - ha 
egyáltalán eljut a lövésig - többnyire 
csak a föld ólomtartalmát növeli 
hibázásaival.

A hetvenes években még országos 
elterjedésű fajnak számított, sőt, 
helyenként valóságos Isten csapásának 
tekintették az erdészek, mert az 
erdőtelepítésekben, csemetekertekben 
a rágcsálásával jelentős kárt okozott. 
Rohamos megfogyatkozásának okait 
nem vizsgálta még a tudomány, de 
annyi biztos, hogy számának
csökkenése 
szárnyas 
val. Mivel 
ráadásul.

ossz
zofaraga

regi
jel nappal

~ WlSnapság, amikor egyre többször hallani a biodiverzitás 
fontosságáról, ami köztd^^at^^élőlények sokféleségének 

együttesét jelenti, úgy tűnikJiESánKlWba, kipusztulás szélére 
került egy vadfaj, amiért - érdekes módon - nem kongatja a 

vészharangot. Hivatalos "szakértők" 
faunaidegennek, sőt nem őshonosnak nyilvánították 

az üregi nyulat, ami történetesen a házinyúl őse, tehát 
természetes módon őshonos az egész európai kontinensen, és 

semmivel sincs kevesebb létjogosultsága Magyarországon, mint 
az újrahonosítani kívánt hiúznak és farkasnak.

;g a szőrmés és 
túlszaporodásá- 

Ira egész évben, 
bad vadászni, 

feltehetően a korlátlan Vadászat sem tett 
jót egyes régiók állományának.
Ha ehhez még hozzátesszük, hogy 
periodikusan az állományoknál fertőzp 
betegségek, elsősorban a myxomatózis 
fertőzés lép fel (amelynek terjedését 
állítólag elősegítették egyes "jó 
szándékú" erdővédőki) akkor 
bármennyire is nagy áz üregik 
szaporulata - évente négyszer-ötször 
3-6 fiat ellik - van magyarázat 
az állomány drasztikus csökkenésére.

Az üregi nyúl - azqn kívül, hogy 
vadászható - jelenléte egy területen 
természetvédelmi szempontból is 
értékelhető lenne, ugyanis elsőrendű 
zsákmányállata a ragadozóknak.
A görények, a nyestek, a nyusztok 
a kotorékban támadják meg és ejtik el, 
a róka, a vadmacska a kotorék 
kiásásával is megpróbálkozik, f 
a héják és az ölyvek az öklömnyi 
fiatal állatok elfogásával ritkítják 
az állományát.

33 - t f f c
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Sáfrány Lajos indítja a vadászgörényt az üregi várba

Lehet vele gazdálkodni!
Kz a családi kötelékben élő vad azon 
kevés vadfajok egyike, amellyel a szó 
szoros értelmében lehet gazdálkodni.
Az állomány jól kézben tartható, 
mivel kis életteret igényel, könnyen 
behatárolható élőhelyeket választ 
magának, terjedése - mely a fiatalok 
kirajzásának, területfoglalásának 
eredménye - nyomon követhető, sőt 
irányítható !

Anélkül, hogy megjelölnénk a pontos 
helyszínt, egy olyan helyen készült 
képriportunk, ahol a terület "gazdája", 
mintegy négyezer hektáron évtizedek óta 
szabályos üregi-gazdálkodást folytat. 
Persze nem kell túlságosan nagy dolgokra 
gondolni, elég annyi, hogy Sáfrány Lajos 
tudatosan védi, óvja és kezeli 
az állományát.

1 logy mit csinál ? Nos, élve fogó 
i sapdákkal, kitartó lesvadászattal,
,i kotorékok bejáratának leszűkítésével,
Mh megpróbálja féken tartani 

1 1 .italozókat. Hihetetlenül hangzik, de 
■/inte il.ii.ibrn ismeri az üregi nyúl 
i '..iLiilok.it, merthogy időről-időre
■ >>•!• 'les es .i gyógyszeres kezelés miatt
l u'ti >f,i.i i ’ki't A vadászatát is korlátozta 
helyi tiLilmi idő bevezetésével

\ inuk't .ulottságai egyébként 
ulf iíi ..ik i.- uiegik ék*t feltételeihez.
A vI/iiios.im ikk.il, árkokkal átszőtt, 
cserjékkel. Iákkal Lizán íedett 
ilunbcs dombos, egymástól jól elkülönült 
völgyek mind mind alkalmasak 
kisebb nagyobb létszámú kinigli 
eltartására, anélkül, hogy bármiféle kárt 
okoznának a környezetben.
A löszös-homokos taLijban könnyen

Az üres lyukból hamar kijön a görény

történik. Személyesen tudjuk tanúsítani, 
hogy bizony nem igazán 
tölténytakarékos módja a vadászatnak. 
Egy délelőtt három puskával 93 lövést 
tettünk és a terítéken mindössze öt üregi 
nyúl feküdt.

Tanulságok, felhívás
Bármilyen furcsa, ma Magyarországon 
az üregi nyúl hivatalosan nem létezik ... 
merthogy a vadászati statisztikákban 
a nyolcvanas évek óta nem is szerepel. 
Pedig meggyőződésünk, hogy 
a manapság erősen csökkenő vadászati 
lehetőségeinket jótékonyan tudná 
bővíteni, ha az arra alkalmas területekre
- márpedig ilyen szinte mindenhol 
található - újratelepítenénk.

Mivel természetvédelmi szempontból

A jól végzett munka jutalma: nyers tojás

sorsával és felhívja a tisztelt vadászokat, 
hogy akinek a területén él még üregi 
nyúl, ezt a tényt - egy reálisnak 
mondható állomáriylétszámmal együtt - 
közölje velünk, hogy megkísérelhessük 
a jelenlegi hazai állomány nagyságát 
és elterjedését feltérképezni.

S.E.

tudnak új kotorékot ásni, de a gazda 
a régi lakók "kilakoltatása" után 
felszabadult rókavárakat is átalakítja oly 
módon, hogy a széles bejáratokat 
maradandó módon, gallyakkal, földdel 
betömi, csak üreginek elegendő méretű 
bejárást alakít ki. Ezek aztán egyúttal 
az üregik élve befogásához használt - 
saját tervezésű - csapdák elhelyezésére is 
alkalmasak.

A befogás ugyanakkor azt is lehetővé 
teszi, hogy az állomány egy részét 
a területen belül "mozgassa".
A földtulajdonosokkal előre 
megbeszéli az áthelyezéseket, hogy 
az erdőtelepítésekben, napraforgóban 
ne tehessenek érzékeny kárt 
az üregi nyulak.

Az üregi nyúl vadászata manapság 
ugyancsak ritka és érdekes vadászatnak 
minősül, akár cserkelve, akár Sáfrány 
Lajos saját tenyésztésű, szemfogaitól 
megfosztott vadászgörényeivel ugrasztva

"érdektelen" fajról van szó, erdészeti 
és mezőgazdasági kártétele kis 
figyelemmel, okos gazdálkodással 
megelőzhető, országos állományának 
növelése vadászati szempontból 
mindenképpen kívánatos lenne. Ennek 
azonban pillanatnyilag két fő akadálya 
van. Az egyik: az érvényes vadászati 
jogszabályok szerint üregi nyulat 
csak az FVM és a KöVM együttes 
engedélyével lehet telepíteni, a másik, 
hogy a törzsállomány kialakításához 
alkalmas tenyészanyag nehezen 
szerezhető be.

Úgy is, mint vadászok, de úgy is, 
mint a természet harmóniájáért, 
a biodiverzitásért felelősséget érzők, 
meggyőződéssel állítjuk, hogy ez 
a vadfaj Magyarországon nem kerülhet 
a kipusztult fajok szomorú listájára! 
Ezért, első lépésként a Vadászati 
Kulturális Egyesület felvállalja, hogy 
a jövőben többet törődik az üregi nyulak
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■ Elméletileg a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák 
Szövetségének emlékkönyve beleilleszkedik 
a millenniumi vadászati almanach-sorozatba, 
gyakorlatilag azonban több is meg kevesebb
is. Kevesebb, mert nem Szabolcs- ______
Szatmár-Bereg megye, hanem 
csak a szövetséghez tartozó 
vadászatra jogosultak mutatkoz
nak be a kötet hasábjain, 
ugyanakkor több szempontból is 
más, mint az eddig megjelent 
megyei almanachok.

"Csak azért is!" - írja 
a bevezetőben Támba Miklós, a 
szövetség elnöke, miközben megmagyarázza 
a kötet születésének okát, nemes indokait, 
hogy aztán dr. Horváth László tanulmánya és 
dr. Nagy János történelmi összefoglalója 
alapján helyére tudjuk tenni a szabolcsi 
vadászat és vadászok dolgait.

A legfeltűnőbb, hogy a könyvben néhány 
olyan írás is megjelent, amelyet nyugodtan 
tekinthetünk első közlésnek, 
gondolunk a Pák Dienesről -
______  a Magyar Tudós Társaság

(a Magyar Tudományos Akadémia 
elődje) 1829-ben kiadott 
"Vadászattudomány" című 
kétkötetes úttörő munka 
szerzőjéről írt dolgozatra, vagy 
dr. Rácz Antal: A lónyai szarvasról 
készített tanulmányára, illetőleg a 
lónyai művésztelep bemutatására 
vagy azokra a versekre, irodalmi 

igényű írásokra, amelynek szerzői a szövet
séghez tartozó vadászok.

Nem első közlés, de nagy "felfedezés" 
Bársony István száz évvel korábban 
megjelent írásának közlése, amelynek 
mondanivalója ma is aktuális, és szívesen

olvastuk újra Békés Sánta, Cs«Krt ‘4rv»- 
írásait.

Látványos ötletnek tűink, hogy . 1 vr>u>> 
stílusban megírt bemutatkozó v.utt . 1 1 1 _« 
gok területét nem csak térkép ró:,/k!ii* 
illusztrálják, hanem a vadászterük K 
működő önkormányzatok címeriM 1 

akár az együttműködés, az összetartó/ 1 

szimbólumaként is felfogható.
Nyugodt, kiegyensúlyozott, harmonikus 

a könyv szerkezete, Ördögh László tipoiiiati 1 

munkája, a témához illenek Magyar Feieni 
fotóművész és a nyíregyházi Csutkái Csaba 
remek felvételei... kár, hogy a nagyobb 
képek nyomdai feldolgozása nem mondható 
telitalálatnak, így színtelenné, hatásában 
életlenné váltak.

A 260 oldalas emlékkönyv olyan 
kordokumentum, amely bőven megérdemli, 
hogy felkerüljön a szövetség vadászainak és 
a vadászati könyvek gyűjtőinek polcára.

A kötetet egyébként 4500 forintos áron 
korlátozott példányszámban - a VKE-nél lehet 
megrendelni vagy megvásárolni.

Ilosvay Ferenc: ...ha Dunáról fúj a szél
■ Fekete István és Wass Albert kortársa 
és egyenrangú írótársa a szerző, Ilosvay 
Ferenc. A könyv azon ritka élményt 
nyújtja, mikor mindkét író utánozhatat
lan stílusa egy toliban egyesül - anélkül, 
hogy ettől az olvasóban a de'ja vue 
érzése támadna. Talán ez az igazi 
ismérve az őstehetségnek. Az idestova 
40 éve (1964) külföldön megjelent kötet 
újra kiadása a múlt század első felének 
emberi történeteit tartalmazza - 
a történés idejétől függetlenül, 
kortalanul, sőt, örökérvényűen. 
"Mindent meg kell ismerned, amitől 
félsz. Csak az ismeretlen félelmetes. 
Látod, Pista nem fél. Behunyt szemmel 
is eltalál bárhová... itt, a lápon. Sohase 
félj a természet világában. Ismerd meg. 
Itt a törvények állandóak. Csak ismerni 
kell őket. Az emberektől félj. Azokat 
sohasem leszel képes megismerni."

A gyermekkorban vadásszá váló, 
egyenes gerinccel felnevelkedett ember 
újságíróként a tisztességet, az igazságot 
kereste, szolgálta, ezért előbb a dachaui 
fasiszta poklot járatták meg vele, majd 
hazavánszorgása után - a változatosság 
kedvéért - a kommunista poklot, 
a magyar gulágot. Mindkettőt túlélte,

nem hajlott meg a háta. Erdei munkás 
lett Gemencen, Duna parti 
"gunyhóban" élte a vizek, erdők lakói
nak szabad életét, részt vett 
a forradalomban egy emberibb világ 
megteremtéséért.
A felkelés vérbe fojtása után 
a megtorlás elől nyugatra 
emigrált, 1990-ben halt meg.

"Elmúlt a szeptember, s 
száraz leveleit kezdte hullatni 
az október. Elmúlott a szarvas
nász, elhallgattak a csérek, s 
megkezdték vándorlásukat, - 
vagy talán csavargásukat - 
a vadlibák... Azóta járom én is 
a világ országútjait, azóta 
csavargók én is, akár a vadliba. Engem 
is kifújt a Duna-erdőkből, kifújt hazám
ból az októberi szélvihar. Akkor, 1956- 
ban a szeptemberi szél után. A Duna- 
erdők ingoványos, titkos ösvényekkel 
átszőtt őserdei világának emlékét lassan 
befedi az idő őrlő szújának állandóan 
pergő pora. És most a stájer Alpok egyik 
égnek mutató szikláján ülve rebbentett 
vissza a múltba a "szarvas-szél", vagy 
"bőgető-szél" - vagy mint ahogy közön
ségesen nevezik - a szeptemberi szél."

A vad, az erdő, az emberek titkainak 
mélységes - és alázatos - tisztelete, 
ismerete mutatkozik meg írásaiban és 
a végtelen szeretet, amely mindezt 
körüllengi, - s a mindig fájdalmasan 
sajgó, kielégíthetetlen honvágy. "Valaki 

egyszer, évekkel ezelőtt 
mondta: ...ne gyötört magad, 
Magyarország ott van, ahol 
te - ha magyar maradtál."
A könyv elolvasása előtt 
érthetetlennek tűnt a borítón 
látható-sejthető kormos szerkő 
elmosódott fényképe. 
Végigolvasva el kellett ismerni, 
hogy a választás telitalálat, 
remekül közvetíti az írások 

sokszor tűéles, de a lényeget misztik 11 

ködbe burkoló hangulatát. Kár, hogy 
sem a tervező, sem a fotós neve nem 
szerepel az impresszumban.
A hasonlóan sajnálatos, szinte 
oldalanként visszatérő bosszantó 
nyomdahibák - betűhiányok, hib.is 
elválasztások - az utolsó simítási >k 
felületes elmulasztóját "dicsérik"

Ezt a könyvet érdemes elő Iva s 1 1 1  

Nem elolvasni - bűn.
SE
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A magyar vadásznyelvért
■ lt.'ii mely vadászújságot vesszük 
Kr/lic ti.iz.ii.ikat, vagy külföldieket:
1 1 . >v.ttok tagolása mutat némi 
Ii.imnik'is.tgot. A klasszikusok: 
Kiiicnherger Kálmán vagy 
i íyOngyöshalászi Takách Gyula 
Li|)|,nl).in sem volt másképp.
Mimlenféle rovat volt és van, csak 
éppen a vadásznyelvről nincsen...

Ma már - szóban - elismerjük, 
megfogalmazzuk, hogy a vadászatnak
1 1  's/.e annak sajátos, tradicionális 
kultúrája. Hiba, sőt kontárság lenne ezt 
leszűkíteni a vadászati irodalomra, 
mllehet, ez meghatározó!
De: mennyire hordozója a kultúrának 
az a nyomdatermék, amely még 
alkalmas tartalom mellett is hiányolja 
a szép, tiszta, pontos vadásznyelvet?

E többirányú fejtegetést összefoglalva: 
. 1 szép, tiszta, pontos vadásznyelv

- nélkülözhetetlen
- a gyakorlatban a használók által 

minősül (csiszolódik vagy durvul)
- szervezett karbantartása még 

a vadászati kultúra körén belül is 
elhanyagolt.

Ilyen gondolatok régóta foglalkoztat
nak, de Homonnay Zsombor tavaly 
januárjában a Magyar VADÁSZLAP-ban 
megjelent cikke óta különösen, 
t iszteletreméltó ezen mellőzött 
témának a felemelése a földről, mert - 
sajnos - ebben a "magasságiban 
lalálható manapság. A cikkíró a szép, 
tis/.ta, pontos vadásznyelv, a magyar (!) 
vadásznyelv mellett áll ki, mint több 
fvtizedes vadászmúlttal rendelkező 
nem-nyelvész!

Jellemző közömbösségünkre, 
hogy csupán egy, de igen komoly 
hozzászólást provokált ki, mégpedig 
a nyelvőr vadásszal szemben 
a „nyelvész-vadász”: Márok Tamás 
cikkét. Mivel utóbbi szerző ezt büszkén 
hangsúlyozta, a "skatulyázás"-ért nem 
kell elnézést kérnem.

A nyelv él
■ A magyar nyelv is: az "Ó-magyar 
Mária siralom" óta irodalmi formában 
is. Csak aggódhatunk, hogy fel
ne olvadjon zárvány-elszigetelt 
különlegessége az internacionális, 
globalizált információközlésre 
leszűkülő praktikum "nyelv
kultúrájában" ! A nyelv, a köznyelv 
tehát változik, kopik, szürkül.
A szaknyelv, mint a köznyelvre épülő 
rétegnyelv: miért volna más? Ha 
bármely (!) szakterület képviselője 
a köznyelvet, főleg a becsületét vesztő 
anyanyelvét nem ismeri, mégoly magas 
szakmai felkészültség esetén sem 
érdemli meg a nyilvánosságot... Ugyanis 
a szaknyelv mindenhol és mindenkor 
használóinak közmegegyezésén alapul. 
Az ezt befolyásoló nyelvészeti, szak- és 
szépirodalmi írásoknak, ilL szerzőknek 
ott van - néha kellően át nem érzett - 
felelőssége, hogy hatásukra lassacskán 
terjed a szép, és viharos sebességgel 
a rossz, a pongyolaság. A jog és annak 
szövegírói különösen nagy hatalommal 
rendelkeznek, mert fogalmazásukat 
nemcsak használhatjuk, hanem 
kötelesek vagyunk használni!

A szaknyelv sajátosságai
■ A köznyelv szókincséből a szaknyelv 
úgy vesz át fogalmakat, szavakat, 
hogy azokat más, vagy módosult

tartalommal értelmezi. Ez a magyar 
vadásznyelvben is erősen fellelhető: 
például a golyós tölténynek már 
réges-régen nem golyó alakú 
a lövedéke... A "vad" egyes- és 
többes számú alakjának 
értelmezése Roth Gyula professzor 

nevéhez kötődik. De Roth 
professzor példát és nem okot 
mondott a "vad" helytelen 
többes számára, mert

36

"gyűjtőfogalommá" vált és főnévként 
módosult az eredeti jelzői szerepe. 
Nyilván senki nem ért "vad”-on csupán 
egyetlen példányt, ilL szép 
anyanyelvűnk elég tág teret enged 
a szövegkörnyezetben való értelmezésre.

A "trófea" szó használata is 
pontosítást igényel. Általános, köznyelvi 
alakjában használják, például 
a sportriporterek: "versenyzőink 
az olimpiáról X-Y trófeát hoztak haza", 
azaz: győzelmi jelet: serleget, érmet, 
dicsőséget. Tehát a szó eredeti értelme 
ma is él (A "trophaon, tropfeum, trófea 
szófejlődés nem tartozik a tárgyhoz.). 
Ha a vadász által törvényesen elejtett 
vad megőrzött, preparált testrésze 
válhat trófeává, akkor azt is be kell 
látni, hogy az erdőben nem látható 
"győzelmi jelet” a fején viselő szarvas, 
dám, őz, vagy akár szalonka. 
Agancsából, tollából éppen a jogszerű, 
emlékezetes vadászat során, illetve után 
válik "trófea". Homonnay Zsombor 
eszmefuttatása tehát nem nyelvi 
torzszülemény, hanem a pontosság 
igénye: a vadnak agancsa (stb.) van, 
a vadásznak trófeája! A "trófeás vad" 
összetétel sajnos már gyökeret vert 
nyelvünkben, az előzőek okán nem túl 
nagy dicsőségünkre. Sajnos még 
a szakjog zsargonja is ezt használja, 
ennek hatására lett része (ha nem is 
szókincsünknek, de) szótárunknak. 
Szintén sokszor halljuk a "rekorder 
bika" kifejezést. Egy trófea lehet rekord, 
például egy vadászati kiállításon, de 
ennek élő viselője soha nem volt 
rekorder! Még az sem biztos, hogy 
a természetben meglévő rangsorrend 
élén állt, de ha mégis, akkor legfeljebb 
az üzekedő szarvastehenektől jogosult 
a méltó díj átvételére egy szeptemberi 
hajnalon...

A "kilövés" szó a vita tárgyát 
képező értelmezésben főleg a pénzzel 
összefüggésben: fertelmes! A vadat 
terítékre hozni, elejteni, meglőni szokás 
és illő. A szakmai bürokrácia "kilövési 
terv" fogalmát jól és helyesen kezdi 
kiszorítani a "vadászati terv" 
használatával. A "selejt, selejtezés" 
amilyen degradáló, olyan elterjedt 
nyelvünkben. Akinek megvan



Széchenyi Zsigmond "A szarvas 
selejtezése" (Nimród Kiskönyvtár,
1948.) c. remekműve, büszke lehet rá. 
Miről szól? A világháborúban tönkre
ment magyar szarvas megmentéséről, 
védelméről és a válogató, minősítő, 
felelősségteljes, etikus állománykezelés
ről. A "selejt" szó azonban következete
sen szerepel benne... Vadászati 
irodalmunk másik gyöngyszeme 
Eördögh Tibor "Vadászok nyelvén" 
című (Mezőgazdasági Kiadó. 1976.) 
szótára. Néhai mesterem kifejti, hogy 
a "selejt" ipari műszó, a rosszat, 
az eldobnivalót, a szabványtól eltérőt 
jelenti. A természet szerencsére nem 
ismeri a szabványt! E szó átvétele 
"nyelvünket is szegényíti, mert 
egyetlen kifejezést tesz a gyenge, rossz 
minőségű, fejlődésképtelen, hitvány, 
csenevész, korcs, csökött stb. 
kifejezések helyébe... kényelmesebb 
selejtet mondani, mint nevén nevezni 
a hibát..." - mondta. A gyakorlatban - 
magánhasználatra - e feszültséget úgy 
oldom meg, hogy nem használom 
e fogalmat, de "ráértem" írójának, 
mondójának gondolatára és nem 
vitatkozom. A "töltény - lőszer" 
magyarázata a Vadászlapban megjelent 
szövegben nem egyértelmű, mivel 
a "töltény" képzett és a "lőszer" 
az összetett alak.(Utóbbi a "lövő szer" 
vagy "lövő szerkezet" összevonásából.) 
Azt ezt boncolgató mondat 
"tökmindegy" állítása viszont egy 
országos szaklapban - hivatásos 
nyelvész tollából - nem mondható 
szalonképes megfogalmazásnak...

Példaként itt jegyzem meg, hogy 
puskáimat még soha nem vittem 
" fegyvermester "-hez, de " puskaműves 
hez igen, akár javításra, akár karban
tartásra. A "műves" szó sejtetni engedi 
a szakma magas, "művészi" színvonalát.

A "lapátcsövű bacilus" nem tudom, 
hogyan fertőzte meg nyelvünket! 
Összetett szó: lapát + cső = egy általam 
ismeretlen kubikus szerszám.
E fogalmat használó vizsgázóimtól meg 
szoktam kérdezni: vadászvizsgára vagy 
kubikus vizsgára jött? Megértik és 
megjegyzik. Igen nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy Merán Fülöp, aki 
"Vadászemlékek, gondolatok" című 
könyvében három helyen is használja 
e szót, e tárgyban írott kritikámat 
a legteljesebb egyetértéssel fogadta el

(Továbbá a "a damasztcső" 
helytelenségét is...). Ki-ki a saját 
dolgait olyan jelzővel illeti, 
amilyennel akarja, lehet adott 
helyen humorizálni is, de 
a szaknyelv általános védelme alól 
senki nem kaphat felmentést!

A germanizmus
■ Jelenléte a nyelvünkben történelmi 
okokra vezethető vissza. Volt egy 
Osztrák-Magyar Monarchia, részben 
közös (természetesen vadászó) arisz
tokráciával, joggal, közös hadsereggel... 
A XIX. században fellendült 
vadgazdálkodásunk megalapozásában 
sok német nyelvterületről érkezett 
szakember jött hazánkba. Majd 
az 1960-as évektől egyre nagyobb teret 
nyert bérvadásztatás részben 
a kommunikáció jogos igénye, részben 
a "majmolás” útján németesítette 
a szakma nyelvét. Nagyon szép, ha 
egy német vadász ragaszkodik 
szaknyelvéhez. (Van is szakkifejezésük 
mindeme és jellemző a közszavak 
teljesen más értelmezése 
a szakzsargonban). A magyar vadász 
a magyar szaknyelvhez ragaszkodjon. 
Egymással az egyik nyelven 
beszéljenek, jellemzően ez a német.
Mi, magyar vadászok egymás között 
beszéljünk csak magyarul! 
Tartózkodjunk a szolgai tükörfordítá
soktól. Például koszorú alakú rózsát 
még nem láttam, a szarvas- és őzagancs 
ezen része inkább a koszorúra, 
mintsem a nevezett virágra hasonlít.

Más: újsághirdetésben és élőbeszéd
ben is használják a "Bockbüchs" 
megnevezést, ezen a függőleges 
csőelrendezésű vegyes csövű puskát 
értve. Azaz, mi kénytelenek vagyunk 
erre gondolni - rutinból -, de a német 
duplagolyós puskát ért

alatta, mert vegyes csővel németül 
helyesen "Bockbüchsflinte" lenne...

A "spíser" azon kevés német 
kifejezés, ami kevesebbet (!) mond, 
mint a magyar párja. A német az első és 
második agancsot is így nevezi, ha nem 
ágazik el. Ennél pontosabb (!) 
a magyar, aki csapos és nyársas 
agancsot említ, utóbbi egyben 
minőséget (gyenge minőséget) is jelent.

Messzire vezetne, ha a vadászat 
(egyik legfontosabb) alaptudományá
nak: az állattannak a szaknyelvét

vetnénk össze a vadásznyelvvel, 
amelyben például bájos érdekesség, 
hogy ha libázni megyünk, akkoi liklr.i, 
ha kacsázni szándékozunk, akkoi 
récére vadászunk. Érdekes, szép 
hagyjuk meg!

E kissé hosszú fejtegetés - ha van, 
aki összeveti a két vitázó gondolataiv.il 
szinte teljesen Homonnay Zsombor 
vélekedését támasztja alá. (Kivéve talán 
a vad darabszámként történő 
jelölhetetlenségét, mert 12 darab nyúl 
nem egyenlő 12 nyúldarabbal, mert itt 
a darab a vad megszámolható 
mértékegysége.) Homonnay Zsombor 
elismerése az ellenvélemény szerzőjétől 
"nem semmi", a "vadászati 
lőrinczelajos"-nak csak tisztelet jár, 
mint ahogy Lőrincze Lajos a magyar 
köznyelv tisztaságának volt szószólója 

A magyar vadászat jellemzője, 
hogy zömében nem a szó akadémiku 
értelmében vett szakemberek művelik 
Tevékenységünket nem az 5.000 főin i 
szakmabéli, hanem a magyar vadász 
társadalom egésze (köztük kiemelkedi 
tudású "laikusok") alakítják Miéit 
ezzel zárom gondolataimat ■

A vadászatban helye van (és kéne 
legyen) mindenkinek, me.sieiségétrtl 
függetlenül, ha egyébként közénk való 
Minden okos, teltír kés/ cmltei kell 
a szűkebben vett szakteullrten 
kívüliekből is. Emiatt kérek elné/éM 
a nyelvészektől, hogy az rt 
szakterületükre "nem szakma Miként" 
átcserkésztem, de mentségemül 
szolgáljon, hogy a vadás/nyelvet 
eLsrtsorb.m ml, <i vadászok használjuk!

Dr. Bőd Lajos

Tónim
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Kezdő vadászíjászoknak
m A/ n.is vadászattal kacérkodó vadászoknak elsőként 
i i elszerelés kiválasztásáról kell dönteniük. Ahány íjász, annyi 
vélemény, annyi "jó tanács” hangzik el, ami nemhogy 
ellazítaná, de legtöbbször összekeveri a kezdőt. Van aki ettől 
megrémül és feladja a próbálkozásokat, van aki autodidakta 
módon - például az Internet segítségével - kezdi el 
a vadászathoz szükséges íjászfelszerelésekkel kapcsolatos 
ismeretek elsajátítását. Nem kell feladni! Szerzőnk azokat 
,i/. információkat adja közre, amely segítség lehet minden 
kezdő vadászíjász számára, és az általa ideálisnak tartott 
vadászíjász felszerelés darabjainak kiválasztásához próbál 
lainpontot nyújtani.

A vadászíj
' A megfelelő íj kiválasztásánál két irányvonal közül 

választhatunk. Csatlakozhatunk a tradicionális íjakat - 
vadászreflexet, longbow-t használók táborához, ahol kevesebb 
technikai problémával szembesülünk, viszont rengeteg 
gyakorlásra lesz szükségünk, míg a pontos lövések 
elsajátításához szükséges tudásra szert teszünk.
Vagy választhatjuk az ún. csigás íjat, mely egy viszonylag 
modern szerkezet és néhány tulajdonságából fakadóan 
leegyszerűsíti és meggyorsítja a pontos lövések leadásának 
megtanulását. Én csigás íjjal vadászom és ez az az íjtípus, 
melyet néhány hátránya ellenére leginkább javasolnék kezdő 
vadászíjászoknak.

Első íjnak egy "középkategóriás" új vagy pár éves használt 
íjat érdemes megvásárolni az ismertebb márkák közül, 
mely optimális paramétereivel ideális társa lehet a zsenge 
(jász vadász-palántának. Anélkül, hogy - hely hiányában - 
részletesen belemennék az egyes értékek jelentőségének 
részletezésébe, a következőkben ismertetem az általam 
ideálisnak tartott íj paramétereit.

A megfelelő íj tengelytávja legyen 36-43 inch közötti 
(kézi oldáshoz 40 vagy e feletti ikercsigás modell javallott), 
az aljzástávolsága 7-8 inch közé essen, ne legyen túlságosan 
könnyű, 4 lbs (font) körüli érték ideálisnak mondható.
A húzóerő kiválasztásánál olyant válasszunk, mely kezdetben 
épp megfelelő, de idővel erősíthető. A kezdő íjászok pár hetes 
gyakorlás után meglepve tapasztalják, hogy akár 10-15 fonttal 
nagyobb húzóerővel is boldogulnak. Az íjász erőnlétének 
megfelelő húzóerejű az íj, ha azt célra tartva erőlködés nélkül 
megfeszíteni és azt feszített állapotban képes megtartani 
legalább 1 percig. Kihúzáskor és célzáskor jelentkezik a csigás 
nak egyik nagy előnye, mégpedig, hogy a megfeszítés végső 
szakaszában a csigáknak köszönhetően kikönnyül, aminek 
íz éi teke az íjtól függ, de általában 65-80 százalék 
kivi itt mozog. Itt érdemes megemlíteni, hogy az összes 
magyarországi nagyvadfaj megfelelő vesszővel és 
vadászheggvel elejthető egy 60 - 70 font húzóerejű íjjal, ezért 
ei i .ebb ii vásárlása hazai körülmények között indokolatlan. 
\piovadia, kapáslövésekre a sokkal alkalmasabb, 40-50 font 
hu/iVreitl tiadidonalis vadászíjakat javaslom.

Szintén idekívánkozik, hogy az íjászatban az angolszász 
mértékegységeket használjuk (inch, feet, font, grain), 
mivel a modernkori íjászat az USA-ból indult útnak és 
az íjászfelszereléseket gyártó ipar 99 százaléka és az íjászok
85 százaléka ma is Amerikában található.

(Javasolt íjak: kézi oldáshoz: pl.: PSE Dakota. Elsütő vei való 
oldáshoz pl.: PSE Nova, Reflex Gamegetter.)

A vesszők
I A vadászatra használt "nyílvesszőket" 3 fő csoportba 

oszthatjuk: favesszők - tradicionális íjakhoz, illetve alumínium 
és karbon vesszők (Sok tradicionális íjász is e két utóbbit 
használja). Vadászatra mindegyik alkalmas lehet, feltéve, hogy 
a megfelelő paraméterekkel rendelkezőt választottuk. Minden 
íjászboltban és az interneten is elérhető egy táblázat, ami 
az íjunk, a vesszőhossz és egyéb adatok alapján javasol 
különböző átmérőjű és vastagságú alumínium ilL karbon 
vesszőket. Javaslom, hogy a vadászvessző súlya ne legyen 
könnyebb mint 7 grain/ font, azaz egy 60 fontos íj esetében 
minimum 420 graines vesszőt használjunk. Válasszunk 
a táblázatból egy merevebb típust, mely a vadászhegyek 
hangolásánál előnyt fog jelenteni.

Az alumínium és karbon vesszők egyaránt rendelkeznek 
pozitív és negatív tulajdonságokkal. A karbon vessző lövésekor 
kevesebbet hajladozik, így kevesebb energiát veszít, tehát 
gyorsabb, a kis átmérő miatt a vad testében kevésbé fékeződik, 
nem görbül, de általában drágább, hangosabb tőle az íj.
A hagyományos villás kifutókon a kis csőátmérőből fakadóan 
a vadászhegyekhez szükséges csavar tollazás miatt kifutási, 
azaz hangolási problémákat okozhat. Az alumínium vesszők 
ezzel szemben olcsóbbak, jobban csendesítik az íjat - ami 
a vadászatban nagy jelentőséggel bír-, kevésbé jellemzőek 
a vesszőkifutási problémák, viszont lövéskor több energiát 
vesztenek, görbülésre hajlamosak.

Itt kell megemlíteni, hogy a vesszők vadászat közbeni 
tárolására legalkalmasabb az íjra szerelhető tár, mely
4-8 vadászvessző biztonságos és csendes tárolását kell, 
hogy biztosítsa.
Ajánlott vesszők: Easton XX75 és XX78 alumínium,
Beman ICS Camo Hunter, Easton Evolution es AC Kinetic.

KEZDŐ VA D Á SálÁ SZ-FELSZER ELÉS  
Á R KA I (nem csúcsmodelleket alapul véve):
Új ij: 80-150.000 Ft, használt: 50-100.000 Ft 
Kész vesszők: alu. kb. 2500 Ft/db, karbon 3000 Ft/db 
Vadászhegyek: 9-15.000 Ft/ 6db

Ajánlott web linkek: www.newarchery.com,www.muzzy.com, 
www.magnusbroadheads.com,www.trufire.com,www.truglo.com, 
www.pse-archery.com,www.reflexbow.com,www.beman.com, 
www.eastonarchery.com -vessző választó program a Products/Shaft 
Selectors/ Hunting menü alatt.)

Zicska Szilárd
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Az agarászat múltja és jelene
Honfoglaló eleink vadásztak agárral, s ezt a régészeti 
leletek, a Kárpát-medence területén megtalált 
agárkoponyák bizonyítják. Büszkék lehetünk rá, 
hogy a maga korában ismert kettőből az egyik magyar 
agárfajtánk máig fennmaradt.

■ A jelenlegi agaraink többsége a ki
sebb termetű nyulászó agár típusa, 
amelyet sajnos sokan kereszteztek ké
sőbb az angol agárral, s ez lerontotta 
ezt az ősi fajtát, amely lassan végve
szélybe kerül. A másik egykor közked
velt magyar agár a nagyobb termetű - 
amelyet farkasra, vaddisznóra, szar
vasra is használtak - sajnos már a XVII. 
század végére kipusztult.

A magyar agarakkal semmi baj nem 
volt egészen addig, amíg 1839-ben az 
első angol agarakat be nem hozták Ma
gyarországra, s ekkor kezdett népsze
rűségéből veszíteni az ősi magyar 
agár.

A magyar agarászat fénykora a sza
badságharcot követően a Bach korszak 
idején volt, amikor minden lőfegyvert 
szigorúan be kellett szolgáltatni, lőpor
hoz pedig csak az igazán labanc érzel
mű földbirtokosok juthattak. Bátran 
politizálni is csak a zártkörű vadásza
tokon, agarászatokon lehetett, amikor 
megvitathatták a "haza sorsát".

Az 1867-es kiegyezés után, 1945-ig 
ez a vadászati mód kezdett lassan ki
menni a divatból. Ezt követően pedig 
egyszerűen betiltották, mivel öncélú 
úri passziónak minősítette az akkori 
rendszer. 1963-ban a filmesek fedezték 
újra fel ezt az impozáns, ősi kutyafaj
tát, a "Mit csinált felséged 3-5-ig?" cí
mű alkotás forgatása kapcsán. A Nyír
ségben ugyanis találtak még - bár már 
nem teljesen tiszta vérű - magyar aga
rakat, némi angol beütéssel. Ezek a 
kutyák lettek a tenyésztés alapjai, és 
ezzel kezdődött el a magyar agár meg
mentése.

Az Országos Agarász Egyesület 
1820-ban alakult, s hosszú szünet után 
jogutódként 1991-ben alakították meg 
újra. Az egyesület 1996-ban döntött 
úgy, hogy tagjai csak magyar agárral 
foglalkoznak, és az ősi, hazai fajtával 
vadásznak. Az országgyűlés mezőgaz

dasági bizottságának támogatásával si
került elérni, hogy a vadászati törvény 
tárgyalása során az agarászatot, mint 
ősi vadászati módot tételesen ne tilt
sák. Igaz, az engedélyezett vadászati 
módok között az agarászat még nem 
szerepel, de a törvény és a rendeletek a 
vadászkutya-fajták közé sorolja a ma
gyar agarat. Az egyesület fontos felada
tának tekinti, hogy a kihalás szélére 
sodródott ősi kutyafajtánkat megment
se, rekonstruálja, értékmérő tulajdon
ságait, vadászati alkalmazhatóságát, 
standardjegyeit megőrizze.

A különböző fajtájú agarak nagy 
száma a használhatóságuk szempont
jából a földrajzi viszonyok változatos
sága miatt alakult ki. Jellemző csopor
tosításuk: rövid távú, gyors, (például 
az angol agár), középtávú: gyors és ki
tartó (magyar agár) és hosszú távú, ki
tartó, de lassúbb, (orosz agár) típusok 
szerint történhet.

A németeknél, az osztrákoknál és a 
franciáknál nincs engedélyezve ez a 

vadászati mód, mivel nincs nemzeti 
fajtájú agaruk. Viszont a spanyoloknál, 
a portugáloknál és az ango
loknál ma is él a hagyo
mány, büszkék a nemzeti 

értékeikre, kincseikre, s 
ezek közé sorolják a saját 
nemzeti agárfajtájukat is.

Az agarászat egykoron azon
ban nem csak vadászat és hús
szerzés, hanem verseny és foga
dások helyszíne is volt, ezért a sza 
bályai rendkívül szigorúak. Kizárólag 
Vadászati Alkalmassági Vizsgával 
/VAV/ rendelkező magyar agarakkal 
lehet agarászni. A vadászat során, az 
előzetesen párba sorolt agarak a vad.i 
szatvezető utasítására engedhetnek 
ha már elég messzire eltávolodott

a nyúl, illetve a róka. Egy illőben cs.il 
a kijelölt agár-pár hajszolhatja a . il 
mányt, míg a többi pórázon tartva \ u 
ja, hogy sorra kerüljön. A hajsza a 
nyúltól és az agár-pártól függően kn 
lönböző hosszúságú lehet. Ez legtöbb 
szőr 3-6 kilométer, de kiváló páros ese 
tén előfordulhat akár 10-12 kilométei t 
hajsza is, és az esetek nem kis része 
ben - ellentétben a közhiedelemmel . i 
nyúl győz.

Az agár is, mint minden más raga
dozó, a természetben vadon élő állatok 
közül a kevésbé életképes egyediket 
zsákmányolja. Ezért az agarászat 
olyan természethű vadászati mód, 
amikor az agárnak a zsákmányszer
zésre, a kiszemeltnek a menekülésre 
egyenlők az esélyei. Az agarászaton 
természetesen a nyúl is "főszereplő 
de nem az a lényeg, hogy az agár föl
kapja a nyulat, hanem a látványosság, 
az élményszerzés az agarak futásába 1 1 , 
az igazán sajátos és egyedülálló zsák 
mányolási módjában van.

Az agarászat kapcsán nem kerülhe 
tő meg az őz agárral történő zsákma 
nyolásának kérdése. Az agarászat s/a 
bályai ezt nem engedik, mert az (V 
nem elég gyors és fordulékony, nem el 
lenfele az agárnak. Az őzre való agat 
eresztés tehát egyszerű vádi>i /ás. íme 
lyet a vadorzók vizsgával nem iciuM 
kező, keverék agarakkal végeznek, • 
okkal vívják ki az egész vadás/MisuLi 
lom haragját és megvetését

O átp* Artlta
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4 Mt mennyi?

MIKOR - Ml - MENNYIÉRT?
agancstömeg

gramm Ft +forint/gramm EUR EUR/gr.
100 g alatt 17000,- 180,- - -

150 gr-ig 14000-26000,- 340,- 50-100,- -

151-200 25000-30 000,- 300,- 100-120,- 1
201 - 250 29000-52000 (áfa) 260-540,- 130-200,- 2
251 - 300 40000-70000,- 700-1000,- 145-245,- 2,6-4,5
301 - 350 75000-120000,- 900-1800,- 280-450,- 5-7
351 - 400 114500-210000,- 1900-3000,- 530-800,- 9-13
401 - 450 220000-360000,- (áfa) 2500-5200,- 1030-1405,- 14-21
451 - 500 345000-390000,- ( áfa) 3100-6500,- 1810-2475,- 23-35
501 - 550 500000-715000,- 5000-6500,- 3020-3975,- 33-43
501 - 1040000,-(áfa) 6500,-

■ A s/.ilonkavadászat árait 
vi.-st;.ilva megállapítható, 
hogy az ismert legolcsóbb ajánlat 
.1500 forint vadászonként és 
naponta. (HM Erdőgazdaság Rt.)
Kzzel szemben a legdrágább 
,i szalonkázás a Nyírerdő Rt. 
területén, ahol 55 EUR/db és 
még 9 EUR az elvitele. A kettő 
között 5000-től 20 000 forintig 
(.irt a skála - elvitellel 
együtt - az erdőgazdaságoknál.

Őzbakvadászat:. április 15-étől 
ejthető el a letisztított őzbak.
Érdekes módon akad olyan árjegyzék, 
ahol az őzbakidény csak május 1-jétől 
kezdődik (VADEX). Az árjegyzékek 
nagyobb része már euróbán 
adja meg az árakat, pontosabban 
a 16 erdőgazdasági Rt. közül
12 euróbán, négyen forintban 
közlik az áraikat.

Látható, hogy a magasabb árak 
tartalmazzák az áfát. Emelkedtek 
az árak a tavalyihoz képest. Két 
helyen -10 eurót - még vadászati, 
szervezési díjként is felszámítanak, 
illetőleg más helyen kísérési díjként 
15 EUR / fő/nap összeget.

Sebzés esetén a becsült 
agancstömeg fele, illetőleg 
25 EUR + 25 % áfa a térítendő díj.

A GEMENC Rt.-nél "nyári külön 
ajánlatként" szerepel az árjegyzékben 
1000 eurós pausál ár . Ez tartalmazza 
a 6 éjszakai szállást, a teljes ellátást 
az Rt. vadászházaiban, valamint az 
egyéni vadászaton a hivatásos vadász 
kísérési és a vadászatszervezési díját. 
Az előzetesen szerződött agancssúly
ból + -15 százalék lehet az eltérés.

Dr. Balázs István

Eladó 1 db Blaser Drilling
30-06/222REM/20/76 LUXUS KIVITELBEN, 

3x10x50 Zeiss céltávcsővel, 
valamint 1 db Blaser K 95 300Win.mag + 
6x62 Fr. Váltócsővel luxus kivitelben 50-es 

és 42-es Swarowski céltávcsővekkel. 
Telefonszám: 06/30/348-3614.

G R A VÍR 0ZÁ S FEGYVEREKBE, 
LŐSZEREKBE, KÉSEKBE, AJÁNDÉKTÁRGYAKBA! 

Cél- és koronglövészeti lehetőseg családias légkörben. 
^  Lőkiképzés, lőkészség fejlesztés

g r '
KALIBER MAX FEGYVERBOLT 

IC 19 BP. M ÁTYÁS KIRÁLY ÜT 12. TEL: 240-19-23

Balatonföldváron, a JADE panzióban
vadászati lehetőséget 
kínálunk egész évben

Ellátás: hangulatos éldzenés éttermünkben 
Programajánlat: 

horgászat-fogasozás, vitorlázás, borkóstoló
06-84/340797 _

P i r i i n  KUTYÁS VADÁSZOK 
t y r c í j íh  FIGYELEM!

Vadászati alkalmassági vizsgára felkészítő tábort 
szervezünk Debrecenben 2004 . 07. 10-17-ig. 

Elhelyezés nagyon szép és kellemes környezetben, 
teljes ellátással, családok számára kedvezménnyel. 

Vizsga a tábor végén, 
és részletes tájékoztatás: 3 0 /2 2 5 -4 4 8 3 .

AUTOHUTOK, 
FŰTŐK, OLAJHŰTŐK, 

ÜZEMANYAGTARTÁLYOK
javítása ás felújítása minden típusú személy és 

teherautónak, munkagépnek.
László Csaba (Csepel) 

06-1420-5311,06-20-353-1551 
A  VKE TAGJAINAK 10% KEDVEZMÉNY!

WellllCNS &  S|lil
i '  ■ 1068 Budapest,
(, 1 '  í  Városligeti fasor 8/c.

$  TeL: 321-0538,06 20 9267 139 
www.relaxstudio.hu

. ahol felfrissülhet testileg, lel

FEGYVERJAVITAS
MINDEN TÍPUSÚ LŐFEGYVER JAVÍTÁSA, 

FELÚJÍTÁSA, AGYAZÁSA, CÉLTÁVCSŰ SZERELÉSE, 
VIZSGÁZTATÁSA, HATÁSTALANÍTÁSA, 

ÉRTÉKBECSLÉSE.

Régi fegyverek restaurálása.
Nagy Ferenc fegyverműves, 4034 Debrecen, 

Tengerész u. 4 , telefon: 06/52/423-176.

A U T O M A T A  ES 
KÉZI KORONGDOBÓK,

könnyű, hordozható magaslesek, befogó csapdák, 
puskabelövó' állvány, hazai áron, két év garanciával 

a z IN T E R M A S  Kft-tőL
Helyszíni verseny rendezése automata gépekkel 

lőtér tervezés, kivitelezés. 
www.intermas.ini.hu 

Fax: 0 6 /6 6 /4 5 0 -5 3 8 . Tel: 0 6 /2 0 /9 4 5 -0 7 6 4 .

CONT-ECO KFT.
9700 Szombathely, Szent Gellert u. 17.

Tel/fax:94-325-672 
conteco@axelero.hu www.cont-eco.hu

ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS VADKÁRELHÁRÍTÓ 
KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE, LACME VILLANYPÁSZTOROK 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

KIVITELEZÉS - KERESKEDELEM • SZOLGÁLTATÁS

Navigációs (GPS) f ix  és mobil készüli
V a d á s z a th o z  S p o rto lá s h o z  R e p ü lé s h e z  

M o to r  o zá s h o z  A u tó z á s h o z  (ú tv o n a l te rv e z é s )

1037 Budapest, Bojtár u. 44. 
www.gpslap.huwww.duett.hu _____ _
info@duett.hu Tel.: 436-0-436 WtUTO HIFI & ALARM

ékek forgalmazásaDuet

http://www.relaxstudio.hu
http://www.intermas.ini.hu
mailto:conteco@axelero.hu
http://www.cont-eco.hu
http://www.gpslap.huwww.duett.hu
mailto:info@duett.hu


A
M a g y a r

( j.is /t ro n ó m l.il

Kevesen tudják, pedig sajtótörténeti tény, hogy a háború után a gasztronómiát (konyhaművészetot) 
ideológiai alapon tiltották a szovjet érdekszférába tartozó szocialista államokban. Ugyanúgy 

a burzsoá passziók körébe sorolták, mint a teniszt, a lovaglást és a vadászatot.
A tömegétkeztetésre fektették a hangsúlyt. Ha gondoljuk, tekintsük érdemünknek, hogy a volt 

szocialista országok közül 1977-ben Magyarországon engedélyezték először gasztronómiai 
magazin megjelentetését. Aki elég idős hozzá, emlékszik, hogy kétszázezer, sőt annál is nagyobb 
példányszámban kapkodták el a Magyar Konyhát annak idején az olvasók. Pedig abban az időben 

nemhogy vadhúst, de borjúhúst, borjúmájat és sok egyéb alapanyagot is hiába kerestek volna 
az emberek a hentesnél. Igaz, hogy telente, főleg szilveszter előtt, vadnyulat és fácánt lehetett kapni. 

Bőrében, tollábán. Nem úgy, mint manapság, amikor pucolva, mélyhűtve, méregdrágán árulják.

TŰZDELT FÁCÁNMELL AFONYAM AR- 
TÁSSAL, BURGONYAKROKETTEL

HOZZAVALOK
4 db (48 dkg) fácánmell, 1 csipet só, 34 szem borókabogyó, 5 dkg füstölt szalonna,
1 dl olaj, 2 diónyi vaj, 1/2 evőkanál liszt, 2,5 dl tej, 1 dl tejszín, 2 dl áfonyadzsem, S í  
szem burgonya, 4 evőkanál liszt, csipet só, bors, 1 db tojás, 2 evőkanál morzsa, 2 dl olaj

■ A fácánmellet csíkokra vágott szalonnával 
megtűzdeljük, sóval és őrölt borókabogyóval fűszerezzük, 
majd olajban 1 napig a hűtőben érleljük. A vajból és 
lisztből, tejszínből, tejből besamelmártást készítünk, 
belefőzzük az áfonyalekvárt, és pici sóval ízesítjük.

A burgonyát héjában megfőzzük. Megtisztítjuk, 
összetörjük, sót, 1 tojást és annyi lisztet adunk hozzá, 
hogy gyúrható tésztát kapjunk. Körteformára formázzuk, 
morzsába forgatjuk, majd forró olajban világosbarnára 
sütjük. A fácánmell mindkét oldalát sütőlapon hirtelen 
pirosra sütjük úgy, hogy ne száradjon ki. Tálalásnál 
a köretek és a mártás mellé tesszük.

VADNYÚL KRÉM M ÁRTASBAN, 
SZALVÉTAGOMBÓCCAL

HOZZAVALOK
1 egész nyúlgerinc, 2 
db nyúlcomb, 1 
közepes sárgarépa, 1 
kisebb gyökér, 2 db 
babérlevél, 5-6 szem 
egész bors, csipet só,
2 evőkanál ecet, 1 
kisebb fej hagyma, 15 
dkg füstölt szalonna, 
diónyi zsír, 1 evőkanál 
cukor, 1 db citrom, 1 
evőkanál mustár, 2 dl 
fehérbor, 2 evőkanál 
liszt, 1 pohár tejföl,
50 dkg liszt, 2 dkg 
élesztő, csipet só, 1 
db tojás, víz

■ A nyúlhús hártyáit leszedjük, a húst hideg pácba tesszük, 
melyet a zöldségekből készítettünk. Másnap kivéve szalonná 
val megtűzdeljük. A zöldséget leszűrjük, a tepsibe rakjuk, /.sít t 
teszünk hozzá, beletesszük a nyulat, majd félig megsütjük. 
Utána a nyulat kiszedjük, a zöldséget liszttel megpirítjuk, ma I 
tejföllel, fehérborral, kevés páclével felengedjük, cukorral, mu 
tárral, ecettel ízesítjük, jól kiforraljuk, majd szitán .itti inul ! ,
egész citrommal a nyulat visszatesszük és puhára pániljuk

Szalvétagombóc
A lisztet tálba rakjuk, az élesztőből készített kov.H . il ^  - 
tojással félkemény tésztát keverünk, melyet Imlv i*;" ' > 
dagasztunk. Meleg helyen kelesztjük. s/.H’y. ii i huh t tv.»li'
15 percig kelesztjük. A gőzöléshez két egvfiutiM U M »i.h  A/ 
alsóba 1/3 részig tegyünk vizel, szalveuv.il» K  > #xn 
bócokat erre helyezzük rá. a másik laluM |« uky 
rá, hogy a gőz ne távozhasson el.

Elkészítési idő: 70 perc •  Egy adag: 2310 kJ/550 kcal 
•  Ajánlott ital: száraz vörösbor Szeks/.mli Kadarka 2002

Elkészítési idő: 80 pr 
•  Ajánlott ital s/.'i

•  Egy adag:

A LEGREGEBBI RECEPTLAP. A 28 EVES MAGYAR KONYHA MEGREND



A koronglövészet Magyarországon
A történetírók 1758-ra 
datálják a galamblövősport 
(a mai koronglövészet őse) 
s/iiletését. Abban az évben 
szabadalmaztatta egy Henry 
Ramminger nevű 
londoni fegyverkovács a 
sörétkészítés technológiáját, 
aztán az amerikai Ligowsky 
feltalálta az agyagkorongot, 
amely megmentette sok 
gyors röptű galamb életét.

■ A koronglövészet az 1800-as évek 
végén alakult ki. Mivel igen hasonlít 
, 1 vadászathoz, rövid idő alatt nagy 
népszerűségre tett szert.

A koronglövészet nem volt 
különösebben eszközigényes. Kellett 
hozzá a puska, valamennyi sörétes 
patron, egy hurokban végződő bot, 
amellyel a családtagok vagy barátok 
egymásnak hajigálhatták fel 
a korongokat. A lövészeteket kertben, 
mezőn, tóparton tartották.

Később megjelentek az egyszerű, 
kézzel vagy lábbal indítható 
koronghajító gépek.

1867-ben egy Preuss nevezetű német 
úriember találta fel a korongdobó gépet, 
persze ez még csak kézi indítású, 
egyszerű kivitelezésű, általában egy 
korong kidobására alkalmas gép volt.

Ma már csak nagyon kevés helyen 
használnak kézi gépet, a kisebb pályák 
is igyekeznek automataindítású 
kun ingdobó gépeket beszerezni.
A/ utóbbi években a nagytáras gyors

.....d) gépek terjedtek el,
> 11 1 1 1 1  >i a kun is ezeket használják.
\ háború előtt az úriemberek sportja 

. idhianyos időszakban is kellett 
>1 ni cm'találták ki először 

i . l' • galamb, valamint üveggömb 
Ilivé-,,-eict. utóbbiakat idővel színes 
tusttfl toliakkal (öltötték meg, fokozva 
ezzel a látványt.

A/. l‘)00 as évek elején máraz ország 
több területén rendeztek gomblövő, 
illetve galamblövő versenyeket.

Miután az állatvédők kezdtek 
tiltakozni az élő galambok lelövése 
ellen, a különböző egyesületek lassan

lemondtak a galamblövészetről 
és helyette gömblövészetet, majd 
a későbbiekben koronglövő versenyeket 
tartottak.

A koronglövészetet gróf Széchenyi 
István honosította meg 
Magyarországon.

A korongok kezdeti 
összetétele, formája és mérete 
az évek során sokat változott.
A ma használatos korong
12 cm átmérőjű, agyag és 
kátrány keveréke. Színe 
különböző, általában egy-egy 
pálya hátteréből legjobban 
kitűnő színt dobnak 
a gépekből. Ma már sok ága 
van a koronglövészetnek.
Az olimpiai számokban egyforma, 
a korongvadászatban azonban 
változatos formájú, méretű, különféle 
állatok mozgását imitáló korongokat 
használnak.

Ahogy a sportág népszerűsödött, 
egyre több magyar versenyző került 
a világ élvonalába.

Az 1924-es párizsi Olimpián 
Dr. Halasy Gyula megnyerte a sportág 
első magyar olimpiai bajnoki címét. 
Ezenkívül világbajnokságokon négy 
aranyérmet, Európa-bajnokságokon két 
aranyérmet nyert. Egy nehéz Beer Bock 
puskával, hallatlan precizitással lőtte le 
korongjait.

A sportág más kiemelkedő alakjai 
a háború előtt: Dr. Lumniczer Sándor, 
aki a sikeres magyar csapat mindenkori

kapitánya volt. Három világbajnokságot 
és két Európa-bajnokságot nyert, 
valamint tizenháromszor volt tagja 
a Vb-n és Eb-n szereplő győztes magyar 
csapatnak.

A Dóra-fiúk közül Sándor volt 
a híresebb, aki a világ egyik leghíresebb 

élőgalamb lövője volt.
Úri módon élt a megnyert 
versenyek tiszteletdíjaiból.
Pali sokszoros Európa- és 
világbajnok csapattag volt.

A húszas és harmincas 
évek elképesztő mennyiségű 
sikeres magyar sörétlövő 
versenyzőt produkált, akik 
a háborúig biztosították 

a magyar csapat érmeit Európa- és 
világbajnokságokon.

Hogy csak néhányat említsek, 
Strassburger István, Dr. Montagh 
András, gróf Szapáry László, Papp 
Kálmán, Dr. Gáspárdy Elemér.

A magyarokkal minden nemzetközi 
versenyen számolni kellett.

Csak érdekességként említem meg, 
hogy az 1934. évi világbajnokságot 
Magyarországon rendezték, ahol 
az összes versenyszámot magyarok 
nyerték.

A háború után a nemesi származású 
versenyzők nagy része külföldre 
távozott. Az akkor még működő polgári 
agyaggalamblövő klubokat betiltották, 
a lövőket a fegyveres testületek 
lövészklubjaiba kényszerítették 
(Honvéd, Dózsa, MHSZ).

DR. HALASY GYULA



Lövészet

A II. világháború után Dr. Halasy 
Gyula, Dr. Lumniczer Sándor és 
Dr Váradi István páratlan lelkesedéssel 
és kitartással fogott hozzá a koronglövő 
sportág újjáépítéséhez.

Az első bemutató versenyeket 
1949-ben rendezték.

Erre az időszakra tehető 
a koronglövészet újbóli felvirágzása. 
Világversenyeken Dr. Lumniczer Sándor 
és Dóra Sándor mellett a következő 
versenyzők szereztek érmeket: Kulin - 
Nagy Károly, Hardy - Dreher Béla, 
Szomjas Ede, Váry József.

A háború előtti legkorszerűbb lőtér 
a Margitszigeten üzemelt, ott, ahol ma 
a Japán-kert található. A húszas évek 
elején épült és még lóvasúttal lehetett 
megközelíteni.

Többek között volt egy rögtönzött 
lőtér a Budapesti Lóverseny Pályán is, 
ami még kézi indítású Preuss gépekkel 
volt felszerelve.

1938-ban kezdték el építeni 
az Árpád-hidat, de a háború miatt csak 
1952-ben fejezték be.

A Margitsziget északi csúcsát 
háborús törmelékekből építették.

A szigetcsúcsra került át 1952 nyarán 
a szigeti agyaggalamb lőtér.
Ez az ország első öt lőállásos, tizenöt 
gépes, elektromos indítású koronglövő 
pályája. A hatvanas években avatták fel 
a balatonfűzfői hasonló felszereltségű 
következő lőteret. Az ezt követő 
negyven évben nem épült trap lőtér.

Miután túl költséges tizenöt gépes 
lőteret építeni, ezért a hatvanas években

sok vadásztársaság és .1 fegyveres 
testületek klubjai a két gépes skeet 
pályákat építették libben a/, időszakban 
népszerflsödött hazánkban 
a korongit!vészelnek ezen 
ágazata.

A trap és skeet olimpiai 
versenyszám volt, így inkább 
a fegyveres testületek

sportegyesületeinek igazolt 
versenyzői űzték.

A vadásztársaságok tagjai 
a területükön erdőszélen, tópartokon 
épült skeet pályákon versenyeztek 
egymás között, tartottak majálisokat, 
vagy csak egy kézi géppel kidobott 
korongra gyakoroltak a vadászati 
szezon előtt. Később vált népszerűvé 
a külföldön már oly elterjedt korong

vadászat. A koronglövészetnek ez 
.1 / hasonlít leginkább a vadászatra.

Azok számára találták ki, akik 
.1 / i)',.i/,i vadászati élményt keresik.
Ezért van az, hogy ezeken
,i vei senyeken a korongdobó gépeket
a/ erdőben, bokrokban helyezik el.

Nem ritka, hogy vízpartra vagy egy 
Irirliri . I.I leleteié s/erelik lel a gépet.
Van nyúl. fácán vagy a vadkacsa 
mozgását utánzó, többféle méretű és 
röptéjű korong. Ezekre a korongokra 
a világ minden táján gyakran lőnek 
kezdő vadászok, hiszen a lőkészséget 
leginkább a koronglövészet tel lehet 
fejleszteni. Nem beszélve arról, hogy 
egy-egy hétvégi versenyre az egész 
család együtt mehet és mivel látványos, 
általában erdős, szép környezetben 
rendezik a vadász-versenyeket, minden 
családtag jól érezheti magát.

Hazánkban számos lőtér épült és 
épül ma is folyamatosan. Ami régen 
kizárólag az úriemberek sportja volt, 
ma elérhető minden vadász számára.

Nincs szükség arra, hogy drága 
fegyvereket vásároljanak, 
a koronglövészet gyakorlására alkalmas 
a vadászatra használt puska, 
függetlenül attól, hogy 12-es, 16-os vagy 
20-as kaliber. A ma működő lőtereken 
szakemberek segítik a gyakorolni vágyó 
vadászokat és készségesen látják 
el tanácsaikkal őket.

Következő számunktól folyamatosan 
bemutatunk minden koronglövő 
ágazatot, valamint ezen ágazatok 
kiemelkedő versenyzőit.

Vasvári Erzsébet



Soíymászat

A ló és a sólyom
nagyon jó idegzetű kerecsensólyom 
volt - ennek a fajtának a tenyésztett 
példányait - Magyarországgal 
ellentétben - Franciaországban, 
Németországban és Ausztriában 
teljesen legálisan lehet tartani, sőt 
olcsóbbak, mint a vándorsólyom és - 
tapasztalatunk szerint - ha egyszer 
megszelídült, okosabb és pajkosabb, 
mint az utóbbi. A mi Nazeer nevű 
madarunk is gyakran ült szabadon 
a nappaliban felállított magas állvá
nyon, néha lejött, hogy sétáljon 
a konyhában, s ott megállt 
a hűtőszekrény előtt, 
hogy jelezze: éhes.

Nagyon szeretett egy kis bőrlabdá
val játszani, melyet mi gurítottunk 
neki a földön, ő meg utána 
ugrándozott és úgy játszott vele, mint 
kiscica a fonalgömbbel.

Elérkezett a nap, amikor a sólymot 
lóháton kivittük egy közeli nagy rétre. 
A bábuzás lóhátról nagyon jól ment, 
a kanca meg sem mukkant a szeme 
mellett el-elsuhanó bábu és sólyom 
láttán. Végül elérkezett a pillanat, 
amikor a sólyomnak el kellett volna 
kapnia a bábut, a lendület viszont túl 
nagy volt, így a bábu helyett a ló 
sörényébe kapaszkodva szállt le.
A kanca biztosan érezhette tűhegyes 
karmait a nyakán, viszont úgy állt 
tovább, mint a szobor és várta, míg 
a sólymot kibogozzunk a sörényéből 
és felsétáltatjuk a kesztyűre. Akkor 
a ló végre "felsóhajtott" és 
a lovasának engedve, szépen elindult 
a hazafelé vezető úton. Továbbra sem

a sólyomnál, mert hátulról 
"támadott” és nagyon finoman 
a sólyom lábai közé nyúlva, egy 
hirtelen mozdulattal kirántotta 
az ígéretes falatot.

Néha verseny folyt a fürdetőért, 
míg a sólyom gondolkozott, hogy le 
merjen-e szállni a vízre, addig 
a kölyökkutya már bele is huppant 
a tálba és jó nagyot pancsolt. Erre 
a sólyom is leugrott a földre a tál 
mellé és türelmesen megvárta, míg 
a kutya meg nem unja a lubickolást.

Ilyen alapfeltételek mellett már 
nem volt nehéz dolog a fiatal telivér 
kancát arra szoktatni, hogy az ember 
sólyommal a kezén közeledjen felé, 
majd rezzenés nélkül tűrje feje fölött 
és mögött a szárnycsapásokat. Ez 
az oly könnyűnek tűnő művelet a ló 
számára nagyon is nehéz, hiszen 

az őskor óta a ló ellensége hátulról 
támad, és ezeket a mozdulatokat 

is csak nagyon
homályosan és nagyítva 

látja. így minden oka 
megvan rá, hogy 
ezekre a jelen
ségekre félelemmel 
reagáljon. A szok
tatáshoz viszont 
az is hozzá
segített, hogy 
szabadon, lege
lőn tartott lóról 
volt szó, amely 
ismerte 
a madarak 
röpülését a feje 
fölött és akkor 
sem ijedt meg, 
amikor
a közelében egy 
varjúcsapat 
szállt le.

Madarunk 
akkor egy

■ Népünk régi hagyományaihoz 
híven a lovas solymászatot még 
messzi' otthonunktól, a hegyes- 
volgyes Elzászban (Franciaország 
keleti országrésze) is szerettük volna 
gyakorolni. Apróvad hiányában 
viszont csak a lóhátról való bábuzás 
maradt. Az angol-telivér kancánk még 
nagyon fiatal volt, de csikókora óta 
teljes mértékben hozzászokott 
a sólymokhoz és a kutyákhoz, 
ugyanis együtt élt velük a számukra 
kialakított kertben. Előfordult, hogy 
a kis kanca az éppen a tuskón nyu
godtan falatozó sólymot kíváncsian 
megszemlélte, majd orrát a sólyom 
lábához tette, s megszagolta a madár 
karmai közé fogott 
húsdarabot.
Nagyon 
óvatosan és 
finoman 
belefújt a 
madár mellrészi 
tollazatába - a sólyom 
ezt igen nyugodtan 
viselte, mert tudta, 
hogy bármilyen 
nagy is ez a valami 
ott előtte - nem 
válik táplálék
konkurenssé.
A kutyákkal kissé 
más volt a helyzet, 
ha az öreg pointer 
vagy a kölyök óriás 
schnauzer túlságosan 
nagy érdeklődést mutatott 
a hús iránt, akkor néha 
e>;\ egy orrba csípést kaptak 
de előfordult az is, hogy 
a kutya ügyesebb volt

félt a sólymoktól, így még párszor volt 
lehetőségünk kimenni röpíteni és 
bábuzni lóhátról a kerecsensólymot. 
Egy szép napon azonban, a szabad ég 
alatt álló állványról sólymunknak 
sikerült leoldoznia magát és örökre 
eltűnt az elzászi borús égbolton.

A telivérkanca azóta is sokat volt 
együtt sólymokkal és kutyákkal, 
sőt egyszer, mint "segédló" egy szirti 
sassal történő vadászaton is megállta 
a helyét, Orosházán.

Szappan Brigitta



Halszerelem életre-halálra!
A fajfenntartás a halaknál 
gyakran különleges 
viselkedést és színváltásokat 
eredményez. A szaporodási 
készség okozta változások 
nem csak a biológusok 
számára izgalmasak, nem 
árt, ha a gyakorló horgász is 
többet tud róluk.

■ A halak nászszokásait a szaporodás 
egyes szakaszai szerint csoportosítják 
a kutatók, és ebből a szempontból nagyon 
érdekes viselkedéstípusok figyelhetők 
meg. Ilyenek az ívási időszakot 
megelőző, de a szaporodás érdekében 
történő viselkedésformák (halak csopor
tos vonulása az ívó helyre). Nagyon 
érdekes bizonyos halfajták ívásra 
előkészülő tevékenysége (fészeképítés). 
Jellegzetes példája ennek a hím süllő, 
amelyik már a szaporodási időszakot 
(március-április) megelőzően keresi 
az ikrázásra alkalmas aljzatot.
Ha elkészül a kitisztogatott fészek, 
megkezdődik a nőstények csalogatása.

A szerelmi játék nem mindig 
zavartalan, hiszen mindig akad olyan 
hím, akinek nem jutott ívó hely, és 
megpróbálja elűzni a másikat.
De támadhatnak a tófenéken mászkáló 
rákok és a bodorkák agresszívabb 
példányai is.

Különleges a megtermékenyítést 
kiváltó nászviselkedés (sokan 
emlékezhetnek a pontyok locsogó 
mozgására a sekély vízben). Érdekes 
összefüggés figyelhető meg az ikraszám 
és az ívás módja között. A kevés ikrájú 
fajok többnyire párosán ívnak, 
gondosan ápolják, védik ikrájukat, míg 
a sok ikrát termelőknél pazarló 
ívásmóddal találkozhatunk. Kegyetlen 
dolog, de igaz, a pazarlók már ívás 
közben megdézsmálják saját frissen 
lerakott ikráikat.

Megunhatatlanul szép a dévérkeszeg 
balatoni nászjátéka. A gyülekező halak 
közül rengeteg szorul a part menti 
kövek közé. A dorozsmás hímek között 
egyre több a sima fejű ikrás keszeg.
A legizgalmasabb jelenet, amikor

a sebesen úszó ikrás keszeg oldalra 
fekszik, vagy két lapos kő közé szorítja 
a testét, és csapkodó farokmozgással 
lerakja az ikráit. A dorozsmás keszegek 
ilyenkor teljesen megvadulnak, azonnal 
az ikrás keszeg mögé kerülnek, és 
a násztól megbódulva szinte habosra 
verik a víz felszínét.

Borbáth Balázs fűzfői horgász kapitális harcsája

A ponty és keszegfélék csapodár 
hímjeinek köszönhető hazai vizeinkben 
a nagy mennyiségben jelenlévő 
ezüstkárász-népség. Az ikrás 
ezüstkárászok más rokon pontyfélék 
hímjeivel ívnak, képesek késő tavasztól 
őszig nászjátékba csalni a csapodár 
pontyféléket. Emiatt aztán rendkívül 
szaporák, ráadásul a megbolydult hím 
pontyok az ezüstkárászos tavakban 
ahelyett hogy a táplálékszerzéssel 
törődnének és meghíznának, csak 
a szaporodásra fordítják az energiájukat.

Az ezüstkárásznak különleges és 
egynemű állománya van, ami annak 
köszönhető, hogy az ezüstkárász- 
petesejtnek az ikraburokban lezajló

Hogy a halszerelem sem nélkülöz 
különös párválasztásokat, annak az 
az oka, hogy a rokonfajok ívási 
viselkedése hasonló mozdulatsorokból 
áll. így fordulhat elő a ponty és a kárász, 
a dévér-, a lapos- és a bagolykeszeg 
keresztezéséből származó hibrid.

fejlődését az idegen omlóséit ugyan 
elindítja, de már az új t-j;\ c-i i 
kialakításában nincsen szerepe így 
lehetséges, hogy az idegen hím ellenén 
is tiszta ezüstkárászok és mindig 
nőstények maradnak. Illetve a 1‘MO-es 
évek végén több vizünkben találtak 
hím ezüstkárászokat, erre a nem 
akármilyen jelenségre a válasszal még 
adós a tudomány.

A halszerelem eredménye a hallárva, 
amelynek viselkedése jellemző a fajra. 
Igaz, ez is változhat. Jó példa erre 
a csuka lárvák esete, akik ha oxigéndús 
környezetbe kerülnek, akkor 
egyenletesen szóródnak szét, míg 
oxigénhiány esetén összebújnak.
Azok a fajok, amelyek lárvakorban 
keveset mozognak, igyekeznek 
biztonságos helyet keresni maguknak.
A sokat mozgó lárvákra az erőteljes 
úszás a jellemző, ez nagyon fontos 
például a süllő esetében, hiszen ha 
oxigénben dúsabb vízbe kerül, akkor 
a víz áramlásával megfelelő élőhelyre 
juthat, ahol az ellenségei elől is védelmet 
talál. Persze a süllő élete sem fenékig 
tejfel, a lárvakort elhagyva átíép a zsenge 
ivadékszakaszba. Ilyenkor gyakran 
tartózkodik a fenék közelében és 
a fenékiszapot felkavaró hullámzásban 
a kandicsrákok, rovarlárvák, fenéktúró 
halak bizony megtizedelhetik őket.

Hazai vizeink legnagyobbra növő 
hala a harcsa, amelynek ívási ideje 
májusra tehető, de ennél pontosabb 
adat, hogy amikor a víz hőfoka eléri 
a 19-20 fokot, a harcsák elindulnak ívó 
helyet keresni. íváskor igen gorombák, 
a sügért, a naphalat, a paptetűt 
(veszedelmes ikrafalók) nem tűrik meg 
a fészek körül, amelyet mindig olyan 
helyre építenek, hogy a fészek fölé 
lelógjanak a gyökérszálak, [izekre rakja 
ikráit, így a vizet alulról tudja mozgatni, 
hogy az ikrákra mindig friss, oxigénben 
dús víz kerüljön.

Az a horgász, aki megtalálta az Ivó 
harcsa fészkét, és időben tnil b< 
csalinak való sügeret, s/inte biztos lehet 
a kapásban. A többi aztán mai . 1 dühödt 
harcsán és a szerenc sés horgászon 
múlik.

Záhonyi Botond
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ROVATVEZETŐK ÉS ROVATAIK

Aayakl Gábor Vadászkürt, vadászházak 
Bagyó Rlchárd Pénzügyeink
Dr. Balázs István Földtulajdonosok,

oktatás, egyesületi élet, mi-mennyi? 
Btkés Sándor Vadászotthonok és

vadász-szobák 
Csákó Sándor Interjú, publicisztika, riport, 

etika-etikett, irodalom, kommunikáció 
Elek Ferencné Apróhirdetés, halottaink,

közlemények
Gulal István Magyar Konyha - receptek 
Hegedüsné Wéber Ildikó Számitógépes

ismeretek
Homonnay Zsombor Szakmai témák, 

hírek-tudósítások, aktuális, tüske, 
vadászalbum

Kelemen István Humor, karikatúrák
Dr. Kertész Gábor Vadászíjászat
Vasvári Erzsébet Lövészet-fegyver
Rácz István Vadászkutya
Somfalvi Ervin Kereskedelem-egyenruha, 

művész-portrék, Nemzeti Parkok, 
könyvkritika, barkács, fotó-optika 

Szarka Ágnes Diana Vadászhölgy Klub
Szabó László Solymászat
Zákonyl Botond Horgászat

TUDÓSÍTÓINK

Baranya Agyaki Gábor (30/318-79-69)
Bács-Kiskun Oláh József (20/968-70-96) 
Borsod-Abaúj-Zemplén

Handa György (20/329-18-14)
Csongrád

Mészáros György (30/436-68-47) 
Fejér Gáspár Attila (20/977-95-26)
Győr Moson-Sopron

Pió Márta (30/961-88-44)
Komárom

Dr. Faragó István (20/938-27-54)
Nmii.id Gaál Dénes (70/210-64-65)
Pest Mészáros Iván (30/207-32-60)
SoriKKjy Szarka Ágnes (30/961-94-81)
Szabolcs S/atmár-Bereg

Erdélyi István (30/904-14-42) 
Jász-Nagykun-Szolnok

V. Szisz József (30/420-81-67) 
Tolna Blschol Ferenc (20/920-36-62) 
Zala Polster Gabriella (20/938-82-10)

Békés-, Hajdú-Bihar. Heves-, Vas-, és 
Veszprém megyében jelenleg nincs 

tudósítónk, várjuk az "írókéz" vadászok 
jelentkezését a szerkesztőségben.

IRODALOM

A HÓNAP VADFAJA
Az őzvadászattal kapcsolatos újdonságokról 

készítünk összeállítást

MŰVÉSZPORTRÉ
A "somogyországi" Bencze László sajátos stí
lusú csontfaragásaival sorra aratja sikereit a 
kiállításokon, vadásznapokon. Azon kevesek 
közé tartozik, aki nem "ijed" meg a bravúros 
vadász-, illetve emberábrázolásoktól sem.

A Diana Vadászhölgy Klub vezetése
TISZTELETBEU ELNÖK
gróf Széchenyi Zsigmondné

ELNÖK
Bán Beatrix

(30/9620-930
- beatrixb@axelero.hu)

TITKÁR 
Bíró Gabriella

(30/2394-656
- info@omvk.hu)

ELNÖKHELYETTESEK
Szabadi Istvánná

(30/4774-800) 
Tóth Istvánná

(20/9531-002)

ALELNÖKÖK

Baranya_______________

Dr. Rózsa Éva (7 2 /3 3 4 -4 8 1 )

Bács- Kiskun___________

Lázár Sándorné
(3 0 /2 6 9 0 -7 2 5 )

Békés________________

Varjú Mónika (3 0 /5 6 5 3 -4 3 4 )

Borsod- Abaúj- Zemplén

Bótáné Batta Olga
(3 0 /5 3 1 0 5 7 5 )

Csongrád

Bozó Jánosné (30 /8 5 74 -2 45
- dianaszki@vnet.hu)

Fejér

Dr. Várnagy Emese
(3 0 /4 0 0 7 -0 8 9  

-  emese.varnagy@jagen-ungarn.com)

Hodula Katalin (2 0 /4 2 16 -6 40
- khodula@mol.hu)

Győr- Moson- Soporon

Remete Lászlóné
(3 0 /9 1 32 -0 65 )

Besegít Varró Xénia (0/3432-432
- mentalkomm@axelero.hu)

Hajdú-Bihar

Patakyné Szabó Éva
(3 0 /2 2 9 7 -2 7 7 )

Juhász Séndorné Éva
(3 0 /3 4 9 4 -7 3 1 )

Heves

Vincze Károlyné (36/419-418) 

Jász- Nagykun- Szolnok 

Bódi Piroska (56 /514-180) 

Komárom- Esztergom

Dr. Jakabházy Miklósné
(3 0 /3 7 3 9 -0 9 1 )

Wógrád

Rottenhoffer Attiláné
(3 0 /2 4 38 -2 16 )

Pest

Ujházyné Gyöngyössy 
Beatrix (30 / 2107-535)

Tóth Márta (2 0 /9126 -054 )

Dáky Zsuszanna
(20 /4944-811)

Budapest______________

Dr.lgnácz Magdolna
(2 0 /4 6 2 -3 8 -6 7

- m.ignacz@axelero.hu)

Tolna_______ _________

Szabadi Éva (30/4768-300)

Somogy_______________

Buzgóné Závodi 
Zsuzsanna (30 /3324-310)

Szabolcs- Szatmár- Bereg

Dr. Nagy Jánosné Dr. Bíró 
Margit (2 0 /5 5 2 8 -9 4 9 )

Tolna

Szabadi Éva (74 /418-458)

Vas__________________

Dabisné Farkasházi Zsuzsa
(3 0 /9 4 67 -1 84 )

Veszprém

Egyed Erika (3 0 /2 3 9 4 -6 5 3 )

Zala__________________

Polster Gabriella
(2 0 /9 3 88 -2 10 )

Születésének 450. év
fordulóján emlékezünk 
első, magyar nyelven 
író lánglelkű költőnkre,
Balassi Bálintra, aki
nek szép számmal 
akadtak a vadászattal, 
jelesül a solymászattal 
kapcsolatos, és kortör
téneti dokumentum ér
tékű versei. Különös jelentőséget ad ennek 
az EU-csatlakozás, hiszen Balassi kortársa volt 
az európai reneszánsz itáliai költőóriásnak, 
Petrarkának is

Az ország legkisebb, mégis az egyik legkülön
legesebb területe az Aggteleki Nemzeti Park, 
amely hasonló védettségi szinten a szlovák 
határ túlsó oldalán is folytatódik. Az egyedül
álló földalatti képződményeivel, a Gömör - 
tornai karsztvidék a világ- 
örökség része. Úttörő 
szerepet vállaltak 
a kipusztult nagy
ragadozó fajok - 
farkas és hiúz - 
újratelepedésének 
terén. Nemzetközitá
mogatással folyik e két 
faj kutatása, feltérképezése, és a visszatele
pülés feltételeinek vizsgálata.

VADÁSZOTTHONOK,
VADÁSZSZOBÁK

Szerzőnk dr. Koncz István nőgyógyász főor
vos kecskeméti lakásán ismerkedik a vadá
szattal gyermekkorától ízig-vérig" megfertő
zött gyűjtővel, akit a vadászemlékeken, trófe
ákon kívül a hazai vadászati kultúra alkotásai 
is lázba hoznak.

NEMZETI PARKJAINK
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