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A

mióta létezik az emberiség, mindig voltak – felismerhetõ és titkos
– maszkok és viselõik a maszkosok,
akik jó vagy rossz célok érdekében, otromba vagy kifinomult manipulációikkal befolyásolták egy kisebb vagy nagyobb közösség életének alakulását, az
emberek döntéseit, hangulatát, viselkedését, szokásait.
Vetítsük ezt az általánosan érvényes
megállapítást napjainkra, és szûkítsük
a kört a magyar vadászatra. Ugye,
Önök is fel tudnának sorolni néhány
közismert maszkot, ismernek egynéhány maszkost, aki – jól-rosszul –
manipulálni igyekszik bennünket.
Az átkosban a
MAVOSZ
nem
cicózott, a diktatúra jegyében parancsolt. Volt is
országos – helyenként értelmetlen – fácán-program. Üptre lõhettük a sok õzet,
mert kimondták, hogy sok az õz. Kötelezõen adtuk el a vadhúst a MAVADnak, az Anyag- és Árhivatal határozta
meg a sörétes töltények árát … nem
volt vita, veszekedés a vadászterületek
határainak kijelölésénél, ott és az vadászhatott, akit a hatalom és területi
képviselõi – az akkori maszkosok – engedtek vadászni.
Manapság a demokrácia nem parancsol. Kinevezett és választott vezetõinknek el kell hitetni velünk, hogy jó szándékúan, a mi érdekünkben, értünk és
a magyar vadállományért szabályoznak
agyon bennünket. Legyen szó a vadászterületek szenvedélytõl átfûtött kialakításáról, a kamu állománybecslésekrõl, a semmitmondó üzemtervekrõl, a
fegyvertartásunkról, az egészségügyi
vizsgálatainkról… mindenrõl, még a vadászati kultúránkról, etikánkról is.
Maszkjaik mögül tudatosan úgy
manipulálnak, úgy valósíttatnak meg
velünk célokat, hogy a sajátunknak
érezzük a semmirevaló döntéseiket,
késztetést érzünk az ellenünk szóló
szabályok „agymosott” végrehajtására.
Formálnak bennünket.
Hát igen, félünk, hogy elveszítjük,
amit már megszereztünk… ha nincs
bérvadásztatás – kimehetünk a területre,
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lõhetünk – amit az elõírt tervek, a
házi szabályzat számunkra megenged,
elõvehetjük a puskánkat – ha elõtte
szabályosan tároltuk, szállítottuk, vizsgáztattuk, ha van jól megfizetett, orvosi vizsgálatokkal „alátámasztott” vadászjegyünk, hogy egyáltalán vadászhatunk.
A félelem egyenes következménye a
bizonytalanság. Ebben sem szenvedünk hiányt. Kevés biztos pont van a
vadászatban, egyaránt gondolhatunk a
vadászatra, a vadgazdálkodásra, a vadászati kultúrára… egyesületeinkre,
szövetségeinkre.
A bizonytalanságból pedig a kiszolgáltatottság következik… s helyben
vagyunk.
Van értelme azon csodálkozni, hogy a
közel tökéletesre, szinte már mûvészi
szinten manipulált magyar vadászok zöme – félelmében, bizonytalanul és kiszolgáltatottan – érdektelen maszkja
mögé rejtõzködve szemléli a történteket?
Szögezzük le, az emberi együttélés
elkerülhetetlen kísérõje a pozitív vagy
negatív manipuláció, hiszen amióta kialakult a kommunikáció, valamiféle kapcsolat, közlés ember és ember között,
azóta létezik… s ma már tudomány.
Már a görögök – Aristoteles, Cicero –
tanították a retorikát, a meggyõzés elméletét és gyakorlatát, mondván: tûnjön
megbízhatónak a forrásod és ébressz érzelmeket a hallgatóságodban. Ha ez sikerül, meggyõzheted õket, elhiszik a
legalattomosabb hazugságokat is.
Talán nem véletlen, hogy a XX.
században különösen nagy ugrásokkal
fejlõdõ manipuláció, a maszkosok
szemfényvesztõ, félrevezetõ, a lényegeset elhallgató, „gumicsont-dobáló” cirkuszi tevékenysége ellen a hozzáértõk
egyetlen „gyógyírt” ajánlanak: a tájékozottságot, amely segítségünkre lehet
az információk szelektálásában, tudatos értékelésében, az igazság megismerésében, azaz a maszkosok leleplezésében… és akkor nem válunk félrevezetett, turpisságokkal, csúsztatásokkal átejtett áldozatokká, bármely
rendszer kiszolgáltatottjaivá.
De vajon akarjuk-e, hogy kiderüljenek az igazságok és nyíltan beszéljünk a maszkokról, a közöttünk ügyesen munkálkodó maszkosokról?
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Interjú
Páskai Sándorral,
Békés megye leváltott vadászati felügyelõjével

A bélmegyeri és tarhosi földtulajdonosok közössége március
30-ára demonstrációt szervezett Páskai Sándor vadászati
osztályvezetõ ellen, petíciójukban alkalmatlanságának
megállapítását, valamint a felmentését kérték. Szabó István, a megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetõje - tekintettel a kialakult helyzetre - Páskai Sándor
osztályvezetõi megbízatását visszavonta.
De mi történt azóta?
Nos, a bélmegyeriek és a tarhosiak megkapták a vadászatra jogosultságot, az 54 éves Páskai Sándor pedig - 13 éves
állami gazdasági és 16 éves megyei vadászati felügyelõi
múlttal - most a családi vállalkozás, a Szarvasi Vadker Kft.
ügyeit igyekszik támogatni.

Keresztre
feszítve
VADÁSZLAP: Tíz évvel ezelõtt is meggyûlt a baja a
bélmegyeriekkel és a tarhosiakkal, akik – némi képviselõi segítséggel és pereskedéssel – elérték, hogy megkapták a valamikori Hidasháti Állami Gazdaság területének a 90 százalékát. Nem tanult belõle?
Páskai Sándor: – Úgy tûnik, hogy nem. Bíztam benne,
hogy a szakmai érveim erõsebbek lesznek a politikai kapcsolatoknál, a személyemet mocskoló, lejárató kampánynál.
Abban is bíztam, esetleg az is kiderül, kik és miért szervezték ellenem a minden lehetséges fórumot megjárt,
„emberi magatartásomat, szakmai felkészültségemet, vezetõi rátermettségemet” – ezek a petícióban megfogalmazott vádpontok – kifogásoló tüntetést. De tévedtem. Be
kell látnom, hogy ezt érdemeltem… néhány hónappal a
történtek után azt mondom, jobb lett volna, ha tíz évvel
korábban rúgnak ki, 44 évesen mennyivel könnyebb lett
volna az újrakezdés!
VADÁSZLAP: Óhatatlan, hogy ne szembesítsem a petíció vádpontjaival… ami közül a legszembetûnõbb, hogy
Ön korrupt köztisztviselõ volt, nem ismerte és nem tartotta be a törvényeket, aki a saját és családi vállalkozásának érdekei alapján döntött a megye vadászati terveirõl, a vadásztársaságok megítélésérõl.
Páskai Sándor: – Nem érzem magam korruptnak, mert
nem „lefizettek”, hanem szigorúan üzleti alapon „megfizettek”. Békés megye jellegét tekintve apróvadas megye,
ahol a fácán vadászata a vadászterületek zömén meghatározó. Miután a Békés megyei vadászszövetség nyílt

pályázatán – ráadásul másodikként – részben saját erõbõl,
részben hitelbõl a feleségem megvette a csabacsûdi fácánkeltetõ telepet, rögtön érezhetõ volt velem szemben a
változás, elkezdõdtek a feljelentgetések, megszaporodtak
az irigyeink. Pedig csak arról volt szó, hogy munkával, a
mindennapi munka melletti vállalkozással és nem mással
próbáltunk pénzt keresni, elõbbre lépni, boldogulni. Kérdem én, rá lehet-e bárkit is kényszeríteni, hogy a vállalkozásunktól vásároljon fácánt, ha nem jól felfogott érdeke a fácántenyésztés, ha elõre tudja, hogy rossz madarat
vesz és ráfizet a befektetésre? Nekünk – éppen a volt
pozícióm miatt – különösen nagy hangsúlyt kellett és kell
az üzleti megbízhatóságunkra fordítani, hogy még véletlenül se jusson eszébe senkinek a fácánjaink minõsége
miatt reklamálni.
Miközben a volt MAVOSZ fácánkeltetõi – Bugyi, Ács,
Hencida, Árpádhalom – ahogy a fácán-program meghalt,
szép lassan tönkrementek, mi kis lépésekkel, de fejlesztettünk. Téliesítettük a keltetõházat, kiépítettünk egy nevelési rendszert és alapjaiban – kényszer nélkül és pontos elszámolással – megoldottuk az értékesítést.
Arra a vádpontra, hogy nem ismerem és nem tartom
be a törvényeket … csak annyit tudok válaszul mondani,
hogy ez egy hülyeség. A petícióban konkrét ügyet nevesítettek, hogy elõbb kértem szakhatósági – konkrétan természetvédelmi – állásfoglalást, mint ahogy a földtulajdonosok a gyûlésüket megtartották. Igen, ez így történt, de
a hirdetmények alapján az egész megyére vonatkozóan,
hogy ne kelljen várni majd a határozatok meghozatalánál
az állásfoglalásokra. Nem is voltunk késésben a megye
vadászterületeire vonatkozó, elsõ fokú határozatok
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meghozatalánál … ahol egyezség volt a földtulajdonosok,
a vadászok között. Három-négy terület kivételével minden
rendben is volt … már márciusban.
VADÁSZLAP: Érdemes volt vadászati felügyelõnek lenni?
Páskai Sándor: – Már egyetemista koromban – Édesapám
révén, aki nagy vadász volt – a Ramocsaházi Nimród Vt.
tagja lehettem. A Debreceni Agrártudományi Egyetem vadgazdálkodási tanszékén védtem meg a diplomamunkám és
rögtön a mélyvízbe kerültem, 1978-ban a Hidasháti Állami
Gazdaság vadászati ágazatvezetõje lettem. A 27 ezer hektáros terület szíve, a nevezetes bélmegyeri erdõ volt, ahol
szabad tartásban tartottuk a fácánt és a terítékeink – a 27
vadgazdálkodást folytató ÁG között folyó egészséges versenyben éveken keresztül, Balatonnagyberek után – a
másodikok, azaz ezüst-érmesek voltak. Valószínûleg a szakmai hozzá nem értésemnek volt köszönhetõ, hogy kezdték
a vadászatainkat az angliai fácánvadászatokhoz hasonlítani,
igaz, volt alkalmam errõl egy nyári gyakorlaton képet alkotni. Nem tudtam „nemet” mondani, amikor 1991-ben az
egész, fél millió hektáros megyét felkínálták és úgy gondoltam, talán itt is tudok majd valamit a vadállomány megõrzéséért, fejlesztéséért tenni… merthogy vadnak lennie kell,
az éves tervek jóváhagyásával ez a felügyelõk feladata, munkája. Éveken keresztül – közösen a kollégákkal – azt szajkóztam, hogy az apróvad esetében nem tavasszal, hanem a
nyár végén, õsz elején kellene jóváhagyni az éves lelövési
terveket, és nem a becslésre, hanem a terítékadatokra kell
támaszkodnunk. Én jól éreztem magam a Békés megyei vadászati felügyelõi székben, sokat köszönhetek a vadászoknak, úgy gondolom, hogy a legtöbbjükkel jó viszonyban vagyok … jó volt együtt dolgozni, aminek a legfontosabb
eredménye, hogy nem tettük tönkre a vadállományt!
VADÁSZLAP: Már nem köztisztviselõ, nem vadászati
felügyelõ … így kötöttségek nélkül elmondhatja a véleményét a vadászatot érintõ jogszabályokról, a 10 évenként ismétlõdõ vadászterületek kialakításáról.
Páskai Sándor: – Sajnos még mindig nem, mert nem vagyok nyugdíjas. Azt reméltem, hogy ötvenen felül majd
csak az apai örökségemnek (Anyám szerint „titkos szenvedélyemnek”), a vadászatnak élhetek. De még nem lehet
lazítani, ez egy ilyen, kiszámíthatatlan világ és a kirúgatásom megrázkódtatását túlélve, továbbra is a jogszabályok
mentén, aktívan tevékenykednem kell. Annyit azért megkockáztathatok, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok –
szó szerint – nem tarthatók be és amit nem lehet betartani, azt még nehezebb betartatni, fõleg pedig tisztességgel, szakmai elhívatottsággal, elkötelezetten ellenõrizni.
Sajnálom a felügyelõ kollégáimat, (bocsi a volt kollégáimat), akiknek ez a feladatuk. Szerintem elég lenne egy
kerettörvény, a fõ pontokkal, kevésbé agyonszabályozva.
Ami pedig a vadászterületek kialakítását illeti, ez keresztre feszítés mindenkinek. Elszabadulnak az indulatok, elõre tõr az irigység, az emberi gyarlóság … értelmetlenül.
Tíz év múlva ez nem ismétlõdhet meg!
VADÁSZLAP: Ugye azt tudja, hogy nálam megbukott
… eddig nem túl sokat fordult meg a keltetõk környékén, merthogy keresnie kellett a villanykapcsolót.
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Páskai Sándor: – Eddig a feleségem és a fiam vitték az
üzletet, valóban nem sokat foglalkoztam a vállalkozással
… az elvi, szakmai és stratégiai megbeszéléseinket nem
számítva. A fácánkeltetés szezonális tevékenység és meglehetõsen nagy a kockázata, mert nem lehet elõre tudni,
hogy hány madárra lesz majd igény, milyen idõjárásra lehet számítani … és még sorolhatnám. Most ott tartunk,
hogy 400 ezer tojás keltetésére van modern gépekbõl álló kapacitásunk. A tojásokat Lenesrõl hozzuk, a keltetés
után a bértartás következik, ismerõsöknél, barátoknál neveltetjük hathetes korig a madarakat. Mivel most már teljes emberként tudok foglalkozni a telep ügyeivel, a fácántenyésztéssel, úgy döntöttünk, hogy kiépítjük a teljes
vertikumot, a törzsállománytól a vadásztatásig. A nyáron
magas hálóval lefedtünk egy 3 hektáros voliert, amiben a
hathetes vagy idõsebb madarakat tudjuk az értékesítésig
tartani, tárolni. Folyamatban van egy nevelõ-bázis kialakítása és kacérkodunk a saját vadásztatás megszervezésével
is. Ez a vállalkozás úgy kezdõdött, hogy még hidasháti fõvadász koromban sok vendéggel ismerkedhettem meg,
akik késõbb is megkerestek, kérték a segítségemet. Elég
sok vívódás után mondtunk igent a francia ORCHAPE
vadászatszervezõ irodának, hogy közösen indítsunk el egy
vállalkozást, a külföldi vadászvendégek teljes körû és minõségi kiszolgálására. Sajnos idõközben a vendégkör kiöregedett, s felügyelõként – a hivatali munka után – kevés idõm maradt a vendégekkel foglalkozni. A feleségem
üzemgazdász, még az egyetemen ismerkedtünk meg,
1998-ban õ javasolta, vágjunk bele a csabacsûdi keltetõ
megvásárlásába … amit azért adtak el, mert ráfizetéses
volt, télen csak a költségei voltak. Jelenleg három állandó alkalmazottunk van és a szezonban veszünk fel kisegítõket. Ami néha elkeserít, hogy nincs manapság túl sok
becsülete a munkának, a tárcán belül, sõt kormányzati
szinten is háttérbe szorult az állattenyésztés, pályázati lehetõség alig van, a fácán-, és vadkacsatenyésztést még
ezek között sem jegyzik. A vadászati turizmus sincs a
helyén, drágák vagyunk a magas költségek, az adók miatt. Ha ez így folytatódik, el fognak kerülni bennünket,
Magyarországot a külföldi vadászvendégek.
VADÁSZLAP: Beszélgetésünk elején volt egy fél mondata, bízott benne, hogy a vizsgálatok során az is kiderül, kik tüntettek Ön ellen. Kiderült?
Páskai Sándor: – Nem tudom. Én már régóta ismerem
az ügyek mozgatóit. Nevek nélkül, van köztük orvvadász,
van aki 10 millió forint feletti adóval tartozik, van, aki …
hmm … így utólag nincs értelme rágódni rajta, meg már
nem is érdekes. Lezártam életemnek egy szakaszát. Lehet, hogy szebb, vadászatokban gazdagabb és jobb évek
várnak rám. Sok ismerõsöm, sok barátom volt és van …
a kirúgatásom miatt kevesen fordítottak hátat, és ez megnyugtat … mások is fogtak már padlót és képesek voltak fölállni, tovább küzdeni. Nincs bennem se harag, se
gyûlölet és az elhatározásaim is kezdenek izmosodni. Sokkal többet leszek együtt a családommal, és a munka is izgat. Remélem,
hogy az egészségemmel sem lesz baj … Kell
ennél több?
CSEKÕ SÁNDOR

Az õzsíp sem csodafegyver
Gyakorlati tapasztalataim mindinkább arról gyõznek meg,
hogy az õzhívásnak
az igazi titkait csak az õz ismeri.
De az is lehet, hogy nincs is
titka, csak mi vadászok
misztifikáljuk el az õzhívást.
Leírjuk tapasztalatainkat, sikereinket
és kudarcainkat, majd mind
bonyolultabb és nehezen
megvalósítható mozzanatokat,
és gyakran egymásnak
ellentmondó tanácsokat adunk.
Aztán gyõzze az ifjú vadász
kiválasztani az igazit, a jót
és eredményeset.

A

z õzhívásról hazai és külhoni
szakírók, gyakorló vadászok már
oly sok és sokrétû tanácsot írtak le,
hogy újat nehéz mondani. Úgy tûnik,
mindent tudunk róla. A tapasztalatok
és az erre alapozott tanácsok azonban nem ezt igazolják, gyakran egymásnak ellentmondóak. Egyik szakíró
a hívóhely megválasztásakor a magaslesrõl történõ hívással szemben
elõnyben részesíti a földrõl történõ hívást. Másutt azt olvashatjuk, hogy
a bakot az erdõben a sötétbõl a világos, napos helyre nem tanácsos hívni.
A hívás közben megzavart és elugrott
bakot sem azonnal, sem pedig késõbb
sem lehet behívni, vallja a vadászok
többsége. Nos, ezek a példák az
adott esetben bizonyára megtörténtek,
és ezért nem javasolja írója másnak,
a kudarctól kívánja azt megkímélni.

Az õzhívás titokzatosságát bizonyítják az egymásnak ellentmondó esetek,
és nem a szakírók szavahihetõségét
kérdõjelezik meg.
Néhány ilyen eset rövid történetével járulok hozzá az õzhívás gyakorlatának elsajátításához.
Szerintem az õzhívás eredményességének egyik titka a vadászterületen élõ

õzállomány nagyságában rejlik: ahol
nagy az állománysûrûség, ott a megfelelõ idõben eredményesebben lehet a
bakot hívni. Legsikeresebb õzhívásaim
minden esetben gazdag állományú területeken voltak. Így volt ez az 1970-es
években, amikor július utolsó és augusztus elsõ napjaiban mindenütt eredményes volt a hívás, nem egyszer megesett, hogy egy délután tíz õzbak is beugrott sípjaim hangjára. Volt példa rá,
hogy egy hívóhelyen egyszerre öt bak
ugrott be. Az utóbbi években pedig,
ahol elfogyott az õz, ott naponként
meg kellett elégedni egy-két bakkal.
Hogy vannak még gazdag területek, azt a Nyírségben tapasztaltam.
2005-ben, amikor egy meghívásnak
eleget téve volt alkalmam három kimenetel során 22 bakot behívni.
A manapság kivételesnek tekinthetõ
nagy eredményt elsõsorban annak köszönhettem, hogy az adott két területen bõven volt õz, ott nem lõtték
(lövették) agyon az állományt!
A nagy állománysûrûség azonban
nem jelenti azt, hogy ott minden
esetben sikerrel jár a bakhívás.
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus
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Ennek ellenkezõ példájával is találkoztam az adott területeken.
Augusztus 6-án a délelõtti órákban
a hivatásos vadász kíséretében 8 helyen próbálkoztunk bakot hívni. Hét
és tizenegy óra között egyetlen bak
nem ugrott sípjaim hangjára. Mindez
annak ellenére történt, hogy a tarlókon több õzet is láttunk párban és
(bakot) magányosan. Az eredménytelenség
és az elõrehaladt idõ miatt javasoltam,
hogy fejezzük be a hívást, ha eddig
nem reagáltak a síp hangjára, a déli
melegben még kisebb erre az esélyünk. A hivatásos vadász azonban
másként döntött, folytattuk a vadászatot, de már a mûút ellenkezõ oldalán és az elõbbi hívás helyétõl fél
kilométerrel távolabb. Egy középkorú
nyarasban ismét sípoltunk. Néhány
másodperccel a hívás befejezését követõen a nyárfasorok között egy fiatal, jó agancsú bak rohant felénk.

Majd fél kilométerrel odébb mentünk
és ott is beugrott egy fiatal bak,
majd a harmadik hívás helyén egy
újabb.
Ahol sok az õz, ott is érheti a vadászt meglepetés. Vajon mivel magyarázható, hogy néhány száz méter eltéréssel egyik helyen nem, a másik
területrészen viszont jól ugrott a bak?
Talán a helyváltoztatás idején egy idõjárási front érkezett, amirõl csak az
õzek értesültek? Ez okozta a változást, vagy csak egyszerûen: az elsõ
területrészen nem akart, a második
területrészen akart ugrani a bak? Talán jobb, hogy nem tudjuk a titkokat
megfejteni, ezáltal marad a vadászat
emlékezetesebb számunkra.
A fentebb említett példák egyike
szerint az õzet nem tanácsos a sötétbõl a világos helyre hívni. Igaz lehet
ez az adott esetben, de az esetek
többségében az erdei õzbakot a nap-

sütötte erdei tisztásra, vagy az erdõ
melletti tarlóra hívtam és egyetlen
esetben sem tapasztaltam, hogy az
erdõ homályából kijövõ bakokat a
napfény zavarta volna. Egyik alkalommal egy fiatal vadász (ma vadászati
felügyelõ) is jelen volt a hívásnál és
videóra vette a sikeres hívás eredményét, az öt bakot, amelyek a közeli
erdõbõl kijöttek, miközben két bak
verekedését is sikerült megörökíteni.
Nem tudom, hova hívhatnánk egy erdei bakot, ha nem az erdei tisztásra,
erdei legelõre vagy a véghasználat
utáni sarjadó területre.
A hívóhely megválasztására a magaslest a legtöbb esetben javasolom.
Nem jó, írja valaki, a magaslesen ülõ
vadászt a bak meglátja és elugrik.
Ilyen eset elõfordulhat, de ezt ne a
magasles hátrányának tudjuk be (kivételt képez az oldalborítás nélküli
leshely vagy ülõke, ahol fedetlen a vadász), sokkal inkább a feleslegesen
mozgó vadász hibájának. A magaslesnek ott van nagy szerepe, ahol az
elõtte elterülõ terep bokrokkal, az
õzet részben vagy teljesen elfedõ növényzettel benõtt (pl. ritka és alacsony
kukorica, napraforgó), és a földön helyet foglaló vadász elõl eltakarja.
A mezõgazdasági területen különösen
nagy elõnye lehet a lesen ülõ vadásznak az õzbakkal szemben. A hívásra
bejövõ bakot már távolról észlelheti,
így több ideje van a bírálatra. A pontos lövésre a magaslesen ugyancsak
nagyobb a lehetõség. A magaslesen
ülõnek a szél zavaró hatásától sem
kell tartani. A síp hangja távolabbra
elhallatszik. A nem lõhetõ bak zavartalanul elvonulhat, a mozdulatlan vadászt nem veszi észre, nem riasztja
el. Nem elhanyagolható, hogy a fotózásra is alkalmasabb a les, mint ha
azt a földön álló személy tenné.
A hívás során megzavart és elugrott bak ismételt visszahívására
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ugyancsak volt több emlékezetes esetem. Közülük kettõt említek:
Mivel tanúja voltam az esetnek,
nem kételkedhetek benne, egyébként
nem hinném el. Bertóti István, a neves szakíró és barátja vendégként voltak a területünkön. Egy beerdõsült
legelõn hívtunk. A sutahangra nagy

iramban berontott egy jó agancsú koros bak. A befutó bakra nem tudott
a vendég lõni, mivel az a három ember láttán elrohant. Az ismételt hívásra az elõbbihez hasonló hevességgel újból meglepett bennünket, majd
tõlünk 5-6 méter távolságban megtor-

pant, és abban a pillanatban ugrás
közben megfordult és elfutott. Futtában rálõtt a vendég, de elhibázta. Pista bácsi hajthatatlan volt, két-három
percet kivárt és rásípolt a bakra.
A harmadik visszatérés során a bak óvatosan, leskelõdve közeledett – vesztére.
Egy másik esetben egy közismert már az örök vadászmezõkön vadászó
színmûvész volt a vendégem. Egymás
mellett ültünk egy bokros erdõaljban,
a közeli fiatal fenyvesbõl próbáltam a
bakot hívni. A síp hangjára belopakodó bak észrevett bennünket és mintegy 10 méterre tõlünk megállt. A túlságosan közeli bakot a vendég elhibázta. A bak fején egy ritka rendellenes agancsot láttunk, a vendégnek
is megtetszett, ezért azt javasoltam,
hogy maradjon másnap délig. Hajnalban nagy valószínûséggel a közeli réten találkozhatunk a bakkal, ha nem,
akkor a hívással próbálkozunk.
Nem tehette, így bak nélkül utazott el.
Csábított a különleges agancs, ezért
másnap délelõtt az elugrás irányában
lévõ fiatal fenyves és a rét találkozásánál egy fenyõ takarásában leálltam,
majd sípoltam. Az elsõ hármas strófát
követõen még fél perc sem tellett el,
amikor megláttam egy óvatosan közeledõ bakot a fenyvesben, amint közeledett. A rendellenes agancsú volt. Annak ellenére, hogy elõzõ napon meglátott bennünket, lövést tettünk rá, a
sutahangra mégis bejött. Vajon hogyan magyarázhatjuk meg
az esetet? A suta utáni
vágy elnyomta a félelmét,
vagy egyszerûen csak így
magyarázható: ha akar,
akkor ugrik a bak?
FARKAS DÉNES
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus
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Fõpróbák –
elõadás elõtt
Augusztusban a nagyvadas területeken
már a bõgés „felvezetõ” munkálatai folynak.
A vadászterület elõkészítése, a lesek, nyiladékok,
a cserkelõutak karbantartása mellett a bõgõhelyek
nyugalmának biztosításáról is gondoskodni kell.
Lényeges feladat a tarvad helyhez kötése,
mert jó bõgésre csak ott lehet számítani, ahol
„a lakodalomhoz elegendõ a menyasszony”.
A vendég(ek) érkezése elõtt a bikákról minden
információra szükség van, ezért minél
több helyre ültessünk ki megfelelõ jártassággal
rendelkezõ megfigyelõ vadászokat.
Az összegyûjtött információk kiértékelése után,
ha tudjuk, hogy hol és milyen bikák tartózkodnak,
összeállítható a pontos „menetrend”,
s kellõ alapossággal elkészíthetõk a tervek...

A vadföldeknek a bõgésre már jól legelhetõ zöldtakarmányt kell biztosítaniuk. Ezért a magnak – ha õszi kalászosokat terveztünk, annak is – a szokványos mezõgazdasági vetési munkákat jóval megelõzõen, már augusztus
elsõ hetében a magágyban kell lennie. (Keszthelyi keverék, rozsos-repce, rozsos-borsós-bükköny, tritikálés-borsó).
A hónap elején vethetõ a tarlórépa és az olajretek is. Sajnos egyre gyakoribb, hogy a nyári forróság és az aszály
miatt a vadföldi vetések nem kelnek idõben, sõt esetleg
még késõbb sem kapnak elegendõ csapadékot. Ha vannak bekerített vagy végig villanypásztorral védett kukoricás vadföldjeink, azokat a hónap második felétõl meg kell
nyitni, hogy bõgésre a tarvad menetrendszerûen járjon rá.

Adódhat olyan helyzet, hogy az ígéretes bõgõhely éppen
egy kukoricásban lesz. Ilyenkor elõre fontolóra kell venni,
hogy nem volna-e érdemesebb lábon megvenni az egészet, mint elzavarni a vadat a jó beállóhelyrõl. A törvényszerûen bekövetkezõ vadkárvitákkal és a magas védekezési költségekkel szembe kell állítani az itt várható vadászati árbevételt, majd ennek mérlegelésével kell dönteni. Ha
a gazdákkal a kapcsolat jó, ajánlatunk korrekt, van esély
az egyezségre. Kedvezõbb feltételekkel tárgyalhatunk, ha
már a vetéskor megegyezünk a területgazdával, így a veszélyeztetett részeken lévõ kukorica vadföldként csökkenti
a többi területen keletkezõ vadkár nagyságát.

Ha nem tudunk megegyezni a termés megvételérõl, legalább az erdõ melletti táblaszegélyek lesilózását próbáljuk
elérni, hogy egyáltalán esélyünk legyen a vad meglátására.
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Ugyanilyen célt szolgál a táblába vágott silónyiladék,
esetleg lõcsillag. Ha csak bõgésben akarunk a táblában
vadászni, elég, ha a lõnyiladék szélességében a csõ fölött
elvágjuk a szárakat, a bika deréktól felfelé jól látható a
lesrõl, ugyanakkor teljes biztonságban érzi magát.

A tarvad-csapatok – amelyek mellõl szeptemberre már soha nem hiányzik a hárempasa sem – helyhez kötését jól
szolgálja a hullott alma, vagy a „lõrinces” dinnye, esetleg
valamilyen – nem berothadó – konzervgyári melléktermék
kihordása. Nagybani piacokon, vásárcsarnokoknál, feldolgozó üzemeknél naponta mázsás nagyságrendben keletkezik
zöldhulladék, már nem eladható gyümölcs, amelyet ingyen
odaadnak, vagy olcsón megvásárolható, de a területre szállítva aranyat ér. A szarvasok által elõszeretettel fogyasztott hullott gyümölcs egészen a fagyokig használható.

Ugyancsak célszerû figyelemmel kísérni a területen lévõ
elhagyott gyümölcsösök termését is, ahol – ha zavartalan
a hely – meglepõen nagy mozgás tapasztalható az érési
idõben. Bármilyen furcsa, érdemes feltérképezni a vadkörtefákat a területen, egy-egy jól termõ vadkörte az erdõn
mágnesként hat a szarvasra, nyugodt helyen napközben is
felkeresik.

Ha meleg van – és az utóbbi években ez már szinte törvényszerû – a bõgõhelyek környéki dagonyáknak a vízzel
való folyamatos és szükség szerinti feltöltése elengedhetetlen feladat. Erre külön megbízható személlyel idõben szer-

Ha állandó vízfolyás, patak, csermely, bõ vízhozamú forrás van a
terület erdõvel fedett részén, érdemes mini-völgyzárógátakat létesíteni, amelyhez adott esetben
két keresztbe fektetett fatörzs is
elegendõ kövekkel lesúlyozva, itt mindig lesz ivóvíz és
enyhely a vadnak. Nagyobb létesítmény, tó kialakításához
már vízjogi engedély is kell. Amennyiben ez nem megoldható, a folyamatos ivóvíz-utánpótlást másként kell
megoldani. Alkalmazhatunk itatóvályút, túlfolyó rendszerû
szélkerekes kutat, vagy lajtban is kihordhatjuk a vizet.
Minden megoldásnak vannak elõnyei és hátrányai is, egy
azonban biztos: ha a területünkön nincs víz, a szarvas
már a bõgés elõtt elvándorol oda, ahol ideálisabb életfeltételeket talál.

A megfigyeléseket nem a bõgés kezdetekor, hanem már augusztusban célszerû elkezdeni. Igaz, hogy az ekkor látott
bikák még nem tartják a helyüket, azonban a legfontosabbak, az agancs jellemzõi elmondhatók, lerajzolhatók, lefényképezhetõk, s a korosztály szerinti bírálatot is nyugodtabb
körülmények között tudjuk elvégezni. Az így „listára került”
bika azonosítása a bõgésben sokat segíthet a gyors döntésben, vagy beállása esetén a vadásztatásában. Vannak területek, ahol a megfigyelésben részt vevõ sport- és hivatásos

vadászok videokamerákkal vannak felszerelkezve. Minden látott bikát levideóznak, majd a felvételeket közösen kiértékelik. Nem ritka az olyan eset, hogy a tízkilós bikára érkezõ
vendég megnézve a felvételeket „rágusztusodott” egy alig
hétkilós agancsú, de nagyon mutatós bikára és a nagy bika elejtése után azt is meglõtte.
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zõdést kell kötni, mert amikor a
legjobban kell a víz a dagonyákba, akkor már a hivatásos vadásznak a vendéggel kell foglalkoznia.

Az évek óta bevált bõgõhelyek nyugalmának és zavartalanságának biztosítása az egyik legfontosabb augusztusi
feladat. Célszerû ennek érdekében a területen gazdálkodókkal egyeztetni az erdei és mezõgazdasági munkák idõrendjét, nehogy elhúzódjon a szarvas a területünkrõl vagy
meglepetés érjen bennünket, amikor a gyanútlan vendéggel a bõgõhelyre érkezve azt tapasztaljuk, hangosan pöfögnek a traktorok, esetleg zúgnak a motorfûrészek. Az
idõszakos vadászati korlátozás bevezetése elengedhetetlen,
mert a „pihentetett” területrészeken nagyobb az esély arra, hogy egy beállt tarvad-csapatra, és mellette egy lõhetõ daliára akadjunk. A helyi sportvadászokkal meg kell értetnünk, hogy nagyvadas területeken a legfontosabb bevételi forrás a szarvasbika vadászata.

FOTÓK: BLAUMANN ÖDÖN

Már augusztus elején rendbe kell hozni a területen lévõ
magasleseket. Meg kell erõsíteni a létrákat és ellenõrizni
kell, hogy elég stabilak-e, nem lopták-e el az ülésdeszkákat, avagy, hogy nincs-e darázsfészek a tetõ alatt. A nyiladékok kitisztítását szintén ekkor célszerû elvégezni. Fontos,
hogy a léniák elõkészítése ne csak a kaszálásból álljon, hanem a belógó ágakat is levagdossuk. Ha ezt elmulasztjuk,
éles helyzetben akár a kilépõ bika bírálatánál, akár a lövésnél gondjaink lehetnek. A leshez vezetõ cserkelõutak karbantartásánál ügyeljünk arra, hogy azon hangtalanul, és ami
legalább annyira fontos, biztonságosan lehessen járni. Ennek
érdekében a mélyebb részeken alakítsunk ki bakhátakat,
vagy vízelvezetõ csatornát, hogy az esõvíz ne álljon meg az
úton, különben a felülete csúszóssá válhat.

Többen kértek (és kaptak) külön engedélyt nyári, idényen
kívüli vadkárelhárító ünõlelövésekre. Biztos, hogy ez nem
használ az állománynak, hiszen folyamatos a zavarás, ráadásul ez a „beavatkozás” hozzájárul(hat) az egyre gyengébb
bõgésekhez. Bármennyire szorít a vadkár, a bõgés elõtt egy
hónappal – de augusztus 1-tõl mindenképpen – be kell tiltani a tarvad-vadászatot. Ez a plusz vadászati lehetõség sem
a lelövési árakból, sem a vadhús értékesítésbõl nem hoz
annyit a konyhára, mint amennyit hatása révén bõgési idõhzs-se-wp
szakban veszíthetünk.
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Õshonos madárfajunk
megmentéséért

A vadbiológusok és a legeltökéltebb vadgazdák
évtizedek óta kísérleteznek, miként lehetne
megmenteni a foglyot. Õsi vadfajunk egykor
milliószámra népesítette be a Kárpát-medencét,
mára szinte viszont a kihalás szélére került.
1976 óta csak ott szabad fogolyra vadászni,
ahol rendszeresen bocsátanak ki mesterségesen
nevelt állományt. A passzív védelem azonban
a semminél alig ért többet. A hazai fogolyállományt
ugyanis nem a vadászat, hanem az élõhely,
a biológiai környezet drasztikus megváltozása
sodorta végveszélybe. Ilyenformán megmentésének
receptje is - elvileg - egyszerû volna, a régiekhez
hasonló környezetet kellene számukra kialakítani.
Amilyen könnyû ezt kimondani, olyan nehéz
megvalósítani. A fogoly-visszatelepítési programok
azonban most az eddigieknél talán több
sikerrel kecsegtetnek.

A

repatriáció legújabb fejezete 2004-ben kezdõdött. Elsõ lépésként állami támogatással egy
fogoly-tenyésztelepet hoztak létre Lenesen, Árva
Károly vezetésével. A fogoly ugyanis a legtöbb régi élõhelyén már olyan kis számban maradt, hogy
a természetes állomány csak mesterséges dúsítással tud annyira megerõsödni, hogy képes legyen a
reprodukcióra. Köztudott, hogy a fogoly másik
családból választ párt magának, s ha ez a család
több kilométerre található, azaz életterük nem fedi át
egymást, akkor a párválasztás és így a szaporodás is elmarad. A tenyésztés megkezdésével együtt négy mintaterületet jelöltek ki az országban: a korábbi fogolykísérletek színhelyén, a Lajta-Hanságban, valamint Abádszalókon, Bácsbokodon és a Délalföldi Erdészeti Zrt. derekegyházi területén. Ez utóbbin legutóbb június végén
számoltak be az eddigi eredményekrõl.
A mintaterületeken a legfontosabb feladat volt a fogoly
számára ideális élõhely kialakítása. A programban résztvevõk bérelt és saját földjeiken egy-egy 500 hektáros tömböt alakítottak ki. Itt sávos növénykultúrákat telepítettek.
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Sövényeket ültettek, mellé csíkokban lucernát, kukoricát,
napraforgót, gabonát vetettek, valamint fûkeveréket, édesköményt, mályvát, de szabad sávokat, utakat, nyiladékokat
is hagytak. A földet a földtulajdonostól kibérelték, a terményt vadtakarmányként hasznosították. Közismert, hogy
a fogoly – de a fácán és a nyúl is – a táblaszegélyeken
szeret legjobban tartózkodni, itt fészkel (és fial). Nos, a
kialakított 6-12 méter széles sávokban nem vegyszereznek,
hisz a fogolycsibék elsõsorban állati eredetû táplálékot, rovarokat, hernyókat, lárvákat fogyasztanak. Csak a költési
idõ után kaszálnak, s akkor is vadkímélõ technológiával,
a gépekre szerelt vadriasztó lánccal. A Dalerd 2005-ben
saját vadászterületén 500 hektár nagyságú, 2006-ban pedig a szomszédos Derekmezõ Zrt. területén 268 hektáros
fogoly-revírt alakított ki a fent leírt módon. Ez a két terület egymással szomszédos. Rendkívül fontos a ragadozók erõteljes gyérítése. Ezt folyamatosan lõfegyverrel
és csapdázással végzik. A természetvédelmi hatóság engedélyével a védett ragadozó madarakat befoghatják, számos
héja, ölyv és barna rétihéja kerül a csapdákba,
ezeket egy távoli területen
szabadon engedik. Fontos
dolog, hogy a területen ki
kell vágni a nagyobb fákat, az erdõsávokat pedig
vissza kell vágni, hogy a
vágómadarak lehetõleg ne
találhassanak maguknak
leshelyet.
A törzsállomány kora
tavasszal érkezik Lenesrõl. A Dalerd Zrt. 40 angol
boxot helyezett ki a területre. Ezekbe a 3,5 x 3,5 x 1,6
méteres, dróthálóval védett tenyészboxokba tették ki a
kényszerpárosított foglyokat. A dürgési idõ elõtt „összeházasított” madarak közül csak egy tyúk akadt, amelyik
nem fogadta el a kakast. Természetesen minden boxban
van etetõ, önitató, megfelelõ búvó-, fészkelõhely és porfürdõ. A drótháló a legtöbb ragadozótól megvédi a foglyokat. Elõfordult azonban, hogy kóbor kutya szétdúlta
a ketrecet, vagy legelõ tehén és ló (!) belelépett. Védekezni kell a patkány és a hörcsög ellen is, mert ezek
néha még a felnõtt madarakat is elpusztítják.

A három közül a második módszer bizonyult a leghatékonyabbnak. A kiengedett madarakat továbbra is gondozni kell. A boxokat megemelik, s a foglyok továbbra is
bejárhatnak az általuk jól ismert helyre. A folyamatos ragadozókontroll szigora ilyenkor is alapvetõ fontosságú. Eddig ládacsapdákat, valamint héjakosarakat használtak, amelyekkel igen sok kártevõt fogtak. 2006. januártól decemberig 52 róka, 55 kóbor macska, 9 kóbor kutya, 12 nyest,
27 szarka és 29 szajkó ment csapdába, illetve került puskavégre. 2007-ben június közepéig 9 róka, 13 macska, 11
kutya, 4 nyest, 2 borz, 14 szarka és 17 szajkó a zsákmány. Hajas Péter Pál, a fogolyprogram szakreferense elmondta: ettõl az évtõl használják az úgynevezett Larsencsapdákat. Ennek a kis fakeretes drótkosárnak három rekesze van: az egyikbe szarkát vagy szürke varjút tesznek.
Mivel a varjúfélék territoriális magatartást tanúsítanak, az
„idegen” fajtársat hevesen támadják. Azért kell két fogórekesz, mert gyakran a pár mindkét tagja belesétál a csapdába. Az is elõfordul, hogy a másik madár a környezõ
bokrokon, fákon várja párját. Ilyenkor a kispuska tehet jó
szolgálatot. A csapda a fészekrablók elleni hatékony eszköz lehet a jövõben, hisz az F-2-es tojások gyártásával,
forgalmazásával – egyelõre – gondok vannak.
A program üdvös mellékhatása, hogy a tapasztalatok
szerint az így kialakított foglyos területen minden további beavatkozás nélkül jelentõsen nõtt a fácán és a mezei
nyúl állománya. A növekedés akár többszörös is lehet.
A derekegyházi foglyokról – számokban
Kihelyezés 2005-ben: 1000
Állománybecslés 2006 tavaszán: 650
Kihelyezés, amely során 17 pár 198 csibét nevelt föl
Terítékre került: 283
2007. évi tavaszi állománybecsléskor 1500 fogollyal
számoltak
Kihelyezés: 50 pár (40 pár boxokba, 10 pár szabad
területre), 151 csibe kelt, ebbõl június végéig 86 maradt életben

Augusztusban várhatóan újfent jelentõs pályázatot ír ki
az FVM a fogoly-visszatelepítésre, tudtuk meg Rácz Fodor Gábortól, az FVM Természeti Erõforrások Fõosztályának osztályvezetõjétõl. Az ötéves utófinanszírozású
program forrásainak 80 százalékát az unió, 20 százalékát
a magyar állam biztosítja, s a területenként elnyerhetõ
összeg 7-12 millió forint lesz. Azok a vadászatra jogosultak pályázhatnak, akik vállalják, hogy a fentiekben ismertetett fogolymintaterületeket
alakítanak ki és
az elképzeléseiket a földtulajdonosok is támogatják. A kibocsátott foglyokat
megjelölik, nyilvántartják, az elejtett és elhullott
madarakról, valamint a teljes
programról részletes nyilvántarEgy fogolypártól 10-12
tást vezetnek. A
felnevelt csibe várható
kijelölt területen
tilos a vegyszerezés, a tenyésztett fácán kibocsátása, kötelezõ viszont az
intenzív ragadozógyérítés. A támogatást várhatóan mind
a területkialakításra, mind a törzsállomány beszerzésére
igénybe lehet venni. A szabályok betartását a program
szakreferensei ellenõrzik. Ugyanakkor megengedett a
korlátozott mértékû vadászat. A kibocsátott fogolylétszám 20-40 százalékának visszavadászására adhat engedélyt a vadászati felügyelõség. (Egy lõtt fogoly ára jelenleg 7000 Ft, az elvitel további 1250 Ft.) A program
keretében 200-500 ezer eurót, azaz 50-125 millió forintot lehet évente elkölteni az utófinanszírozás elõírásai szerint. Tájékoztatásul: a Vadgazdálkodási Alap jelenleg évi 4-500 millió forint támogatást oszt szét az
eredményesen pályázók között.
Nemcsak egyik nagyra becsült szárnyas vadfajunkat, de
az egyik legszebb vadászati módunkat is próbáljuk megmenteni ezzel a programmal. A hagyományos bokrászat
„alanya” ugyanis egykoron elsõsorban a fogoly volt. Három-négy vadász néhány hajtóval és jó kutyával remekül
szórakozhat kora õsszel, amikor a fácánozáshoz még túl
nagy a takarás. Elállókra nincs feltétlenül szükség, hiszen
a fogoly viszonylag jól bevárja az embert és a kutyát, s
nem repül magasra. A fogoly szeptembertõl vadászható,
s ekkor már lõhetünk néhány szépen futó mezei nyulat
is, a teríték színesebbé tételére.
Természetesen a késõbbi nagyobb körvadászatokon is
különleges élményt nyújthat a fölburranó fogolycsapat.
Gróf Széchényi Zsigmond írta egykor: „…a
téli nyúlstráf ékessége a sok fogoly...” amelyek ilyenkor már magasan repülnek és igen
jó lõsportot nyújtanak. A „sok fogoly” persze
viszonylagos fogalom. Ma már – sajnos – a
legtöbb helyen egy jó csapat fogoly is „soknak” számít.
KÉP ÉS SZÖVEG: MÁROK TAMÁS

Vadgazdálkodási gyakorlat

A foglyokat három idõszakban engedik ki a területre:
1. tavasszal, a párba állított felnõtt madarakat
2. a betakarítás utáni idõszakban az angol boxokból
a családokat
3. õsszel a nevelt növendék madarakat.

Dolmányos varjak a Larsen-csapdában
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Ajánlatunkból

Web-áruházunk kínálata
a www.vadaszlap.hu honlapon

2700 Ft

3000 Ft

D.C.G. Bt.: Bársony István a láp és pagony dalnoka DVD
Erdõ P.R. Bt.: A magyar erdõ királya DVD

Vékony béléssel: 110/128 cm . . . .4500 Ft
Vastag béléssel: 110/128 cm . . . .8500 Ft

4200 Ft

6300 Ft

Ignácz Magdolna dr.: A szervasbõgés titkai DVD
Ignácz Magdolna dr.: Õzhívástól a vaddisznóhajtásig dupla DVD

A www.vadaszlap.hu honlapon
a „web-áruház” feliratra klikkelve
megtekintheti a teljes könyv, CD, DVD,
VHS kazetta és egyéb termék-kínálatunkat,
a listából kiválasztva részletesebb
információval is szolgálunk.
A kiválasztott terméket azonnal megrendelheti és utánvéttel postázzuk.

5800 Ft

1800 Ft

Takács Viktor: Õzhívás DVD
Bertóti István: Õzhívás

Könyvek:

Albert-Locsmándi-Vasas: Ismerjük fel a gombákat 1-2. . . .1.450-1.790,Ambrózy Árpád: Amit a vadászíjász vizsgán tudni kell . . .1.500,Attenborough, D.: Az emlõsök élete . . . . . . . . . . . . . . . .5.990,Balsay László: Történetek a vadászmúltamból . . . . . . . .1.600,Bán István: A medve árnyékában . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,Barassó Péter: Vadõr voltam, vadõr lettem újra . . . . . . . .2.400,Bársony István: Fekete vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,Basche: Vadak és vadszárnyasok . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.990,Békés Sándor: Vadászetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.900,Békés S.-Körtvélyesi L.: Vadászok, vadászotthonok . . . .2.800,Bérczy Károly: Vadász mûszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.980,Bicsérdy-Egri-Sugár-Sugár: Vadbetegségek . . . . . . . . . .3.200,Bodrogi Gyula: A vadász néha fõz is . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,Bozóki László: Trófea katalógus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.500,Bõhm István: A hannoveri véreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.480,Cey Bert Róbert Gyula: Hunok és magyarok konyhája . .2.500,Csathó Kálmán: Szarvasbõgés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,Dér Zoltán: A vadászgörény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.190,Dúcz László: Istennek háttal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.499,Durantel, Pascal: A vadászat gyakorlati kézikönyve . . . . .5.999,Fáczányi Ödön: Egy hajdani vadásztársaság . . . . . . . . . .2.500,Fáczányi-Molnár: Vadászõsök tisztelete . . . . . . . . . . . . . .2.400,Faragó S. dr.: Élõhelyfejlesztés az apróvadgazdálkodásban . . .4.900,Faragó Sándor dr.: Magyar Vadászenciklopédia . . . . . . .14.980,Fehér György: Állatpreparátumok kikészítése . . . . . . . . . .4.900,Fekete István: Emberek között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,Fekete István: Kittenberger Kálmán élete . . . . . . . . . . . . .1.350,Fekete István: Matula és egyebek . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,Fekete István: Öreg utakon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.400,Ferjetsik, Kolloman: Hatnyelvû vadászszótár . . . . . . . . . .2.400,Földi László: Végtisztesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,Gyimesi György: Európai vadászmezõkön . . . . . . . . . . . .4.800,Halmágyi Takács István: Vadászatok idegen tájakon . . . .6.400,Hankó László: A medvék országa . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,Hargitai György: Hal- és vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,Harling: A vadcsapások varázsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.999,Hartink, A.E.: Golyós és sörétes v.fegyverek encikl. . . . . 6.999,Határozó k.könyvek Harrison-Greensmith: A világ madarai . .3.200,Határozó kézikönyvek Juliet Clutton-Brock: Emlõsök . . . .2.800,Heltay I.-Rácz Fodor G.: Vadászatszervezés, vadászetika . . .4.600,Heltay István, dr.: Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.550,Heltay-Kabai: Hivatásos vadászok kézikönyve I-II. . . . . .12.200,Hidvégi Béla: Vadászként a csúcsokon I-II. . . . . . . . . . . .7.500,Iglói Pál: Perõcsényi vadászatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.980,Ignácz Magdolna dr.: Vadásznapló . . . . . . . . . . . . . . . . .3.900,Kalo László: Vadásztarisznyámból . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.800,Kittenberger Kálmán: A megváltozott Afrika . . . . . . . . . . .3.500,Kopa János, dr.: Egyperces vadászatok . . . . . . . . . . . . .3.990,Kovács Dénes: Billenõcsövû golyós vadászfegyverek . . .4.800,Kovács László: Vadászpuskák bolondja . . . . . . . . . . . . .1.700,Kovács-Heltay: A mezei nyúl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.290,Kõhalmi Tamás, dr.: Vadászati enciklopédia . . . . . . . . . . .5.900,Kutyatár: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.950,Maderspach Viktor: Havasi vadászataim . . . . . . . . . . . . .2.000,Magyar Vadászkürt Egylet: Szóljon a vadászkürt . . . . . . .1.950,Márok Tamás: A képzelet vadászmezején . . . . . . . . . . . .2.700,-

Természetesen valamennyi árucikk
a szerkesztõségnél is megrendelhetõ
a 1031 Budapest, Pákász u. 7.
címen, telefonon és faxon
a 06-1-242-00-42-es hálózati számon,
a 06-70-702-50-00 vadász-flottás számon
és e-mail címünkön: info@vadaszlap.hu

2900 Ft

4200 Ft

Csányi Sándor: Vadbiológia
Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan

3800 Ft

3990 Ft

Kútvölgyi Mihály: Vadételek
Pomázi Ágoston: Nemzeti kincsünk a magyar vizsla

2499 Ft
Széchenyi Zsigmond: Két kecske
Wass Albert: A titokzatos õzbak

1680 Ft

2900 Ft

3990 Ft

Farkas Dénes: Nézd és lásd!
Klátyik József: Nemzeti kincsünk a vad...

CD-k, VHS-ek, DVD-k:

Baranya Vadászkürt Együttes: Vadászüdv CD . . . . . .2.980,Homoki-Nagy I.: Gyöngyvirágtól lombhullásig DVD . .1.280,Hunting vid. stúdió: Dream trophies from Hungary DVD .8.900,Ignácz M. dr.: Élõhelygazd. és vadgondozás I.-II. DVD . .6.300,Ignácz M. dr.: Nagyvad egyéni vadászata DVD . . . . . .4.200,Naturhun Kft.: Hunting in Hungary I-II. DVD . . . . . . . .5.900,Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdõn 2 DVD . . . . . . .2.950,Rockenbauer P.: Másfélmillió lépés Mo.-n I-II-III. DVD . . . . . .2.890,Select Kft.: Afrika prédái, ragadozói DVD . . . . . . . . . .1.500,Select Kft.: Farkasok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,Select Kft.: Medvék DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése DVD . . . . . . .5.800,Takács Viktor: A vaddisznó vadászata 2. DVD . . . . . .5.800,Takács Viktor: Volt egy álmom - Hidvégi Béla DVD . .4.800,MEOE: Vadászkutya vizsga- és versenyszabályzat . . . . . .2.150,Merán Fülöp: Az emlékek nem hazudnak . . . . . . . . . . . . .2.400,Merán Fülöp: Vadászpasszió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.400,Mess Béla: Két szenvedély rabságában . . . . . . . . . . . . . .2.499,Mess Béla: Vadász tanmesék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.999,Motesiky Árpád: Lévától Nagymarosig . . . . . . . . . . . . . .1.400,Muray Róbert: Témám a természet . . . . . . . . . . . . . . . . .6.800,Nagy László: Vadászgörények a családban . . . . . . . . . . .2.998,Oggolder Gergely: A magyar horgászat kézikönyve . . . . .1.499,Oggolder Gergely: Magyar horgászírók elbeszélései . . . .1.300,OMVK: Vadhúsvizsgálat és minõsítés . . . . . . . . . . . . . . .1.860,Páll Endre: Legjobb vadászni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.800,Pataki Tamás: Erdõszegélyek létesítése . . . . . . . . . . . . . . .792,Pataki-Patakiné: Székelyföld ízei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.990,Péter Jánosné: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850,Radnai Imre, dr.: Lovasszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.500,Rakk T.: Göröngyös égi és földi utakon Mongóliában . . . .2.500,Rimóczi Imre, dr.: Magyarország leggyakoribb gombái . .2.500,Sáry Gyula: Új vadászat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.600,Schmidt E.-Bécsy L.: Magyarország legszebb madarai . .1.200,Sepsi-Szeley-Szabó: Medvéskönyv . . . . . . . . . . . . . . . . .4.500,Stb. könyvek: A 100 legjobb vadétel . . . . . . . . . . . . . . . . .200,Szabó P.: Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata . . .1.600,Szabó Péter: Rókák és terrierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.360,Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,Széchenyi Zsigmond: Szarvasok nyomában . . . . . . . . . .2.499,Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok . . . . . . . . . . . . . . . . .2.599,Székely Dénes: A lõpor és a töltény . . . . . . . . . . . . . . . .2.180,Szilárd Ferenc, dr.: Ébredés az erdõn . . . . . . . . . . . . . . . .3.800,Tabel, Carl: A mindenes vadászkutya . . . . . . . . . . . . . . .2.240,Tóth Ferenc: Vadásztörténetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,Tóth Sándor dr.: Nyitány a hírnévhez . . . . . . . . . . . . . . . .3.500,Török A. Mátyás: Vadászataim napfényben-árnyékban . .3.600,Várhelyi András: Orvvadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .968,Végh Endre dr.: Vadászni emberi dolog . . . . . . . . . . . . . .2.900,Verhóczki István: Erdélyi ízek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450,Videcz Ferenc: Vendégkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.200,VKE: "150 éves a magyar vadászsajtó" emlékmatrica . . . .150,Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! . . . . . . . . . . . .1.100,Wentzely Dénes: Erdõk zugában éltem . . . . . . . . . . . . . .1.400,Zoltán J. dr.: Vadászat az Osztrák-Magyar Monarchiában . . .3.000,-
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z emberek – mint annyi más esetben – két nagy, de
hivatalosan jelentéktelennek nézett csoportra oszthatók. Az egyiket már rettentõ sokszor hülyének nézték
a hivatalokban, a másikat… na, mondjuk egy hangyányival kevesebbszer. Persze a különbség – a tapasztalataim szerint – csupán attól függ, hogy ki többször, ki
meg kevesebbszer próbál kérvényeivel a magasságosakhoz folyamodni. Rémtörténetek özöne kering a vadászok között a területkijelölések során átélt borzalmakról.
A helyzet ugyanis idõközben olyannyira fokozódott,
mintha sem az ügyfél, sem az ügyintézõ végképp nem
tudná mi a dolga. Mindenki azt veszi ki a jogszabályokból,
ami neki elõnyös. Pedig a közigazgatási hatósági eljárásokról és szolgáltatásokról szóló 2004. évi CXL törvény (a
KET) betartása három éve a köztisztviselõk számára –
számonkérés terhe mellett – kötelezõ. Errõl az ügyeinket,
kérelmeinket „elintézõk” – az EU tagság feltételeként –
vizsgát is tettek. Nem tudom, milyen eredménnyel abszolválták a vizsgafeladatokat, de a bizonyítványt magukról a
munkájukkal állítják ki. Ez pedig – sok esetben – elégtelen, vagyis tök, szekunda, karó, vagy amit akartok.
A minap a kezembe került a vizsgához kiadott, hivatalos „Tájékoztató”. Ezt olvasgatva akár örömmámorban is úszhatnék, hiszen a jogbiztonság, a kiszámíthatóság, az ügyféli jogok érvényesítésének garantálása, a
többszintû jogorvoslat, a hatáskörrel való visszaélések
tiltása, a szolgáltató közigazgatás gyakorlata, az ügyfelekkel való folyamatos érdemi párbeszéd és együttmûködés... mind-mind szerepel. Ha csak a fele kézzelfogható valóság lenne, az Unióba tartozásunk mindennél
ékesebb bizonyítékául is szolgálhatna.
Tovább olvasva, olyan érzés lett úrrá rajtam, mint
amikor felnõtté válásom során – a biztonság kedvéért
többször megismételt kísérleteim alapján – megtanultam, a kijózanodás sokkal kínosabb és hosszabb, mint
az ahhoz vezetõ út.
Mert – jelentem – megint alaposan át lettünk vágva.
Olvasom: a jogalkotó elõírta, hogy az ügyintézõ kötelessége az ügyfél korrekt „kitanítása”, nehogy valami
komoly kára származzon a kellõ ismeretekkel nem rendelkezõknek. Ki hinné, de komolyan: ebben a törvényben megszüntették az alá- fölérendeltségi viszonyt, helyette évek óta egyenjogú és rangú, azaz „mellérendeltségi” már a mi jogviszonyunk.
Ezt viszont a hivatalok kapásból felrúgják, amikor a
törvényben elõírt határidõknek fittyet hánynak. Ha az
ügyfél késik – akár egyetlen napot is – a jogai elvesztésén kívül kaphat még egy szemközti röhejt is.
A hatóság Interneten is közzéteheti a határozatait, a
mi esetünkben viszont csak a hagyományos kifüggesztést fogadják el. Tanyasi Józsi bácsi vagyonértékû jogáról úgy születik döntés (akinél nincs villany, hát még
Internet), hogy legfeljebb valami telepatikus úton tudhatná meg, ha 15 (!) napon belül nem fellebbez, akkor
elveszítette minden további jogát és lehetõségét. Továbbá: az ügyfelet a kérelem beérkezésétõl számított 5
napon belül levélben kötelezõ értesíteni, amelyben szerepelnie kell az ügy számának, a megindítás napjának,

az ügyintézés határidejének, az ügyintézõ nevének és
elérhetõségének, az iratokba való betekintés lehetõségének. Márpedig minden kérelem ügyintézésének határideje 30 nap. Higgyék el, ezeket nem én találom ki,
úgy benne vannak a „Tájékoztató”-ban, mint a Rába ringató habjaiban a Greenpeace-aktivista hableányok.
Súlyos törvénysértés (sicc!), ha az ügyintézõ az érdemi döntés helyett ismétlõdõ levelezésbe bonyolódik az
ügyféllel, mert ez megfosztja az ügyfelet az Alkotmányban rögzített jogorvoslathoz való jogának gyakorlásától. Ilyen esetben az a helyes eljárás – ha hiszik, ha
nem, ez áll a mindent elbíró papíron – ha az ügyfél jelzi
a törvénysértést a felettes szervnek (azaz a II. foknak)
és kéri a soron kívüli beavatkozást, intézkedést.
A vadászterületek kijelölése a kérelemmel indult, a
kérelmet annak tartalma szerint (!) kell elbírálni, és ha
az ügyfél az elvártnál más elnevezéseket alkalmaz, lévén nem szakember, ezért az eljárásban õt semmiféle
hátrány nem érheti.
Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével nem kérhetõ olyan adat igazolása, amelyet valamely
hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának
tartalmaznia kell.
Hogy is van ez?!
Ezek szerint a Körzeti Földhivatalokban nyilvántartott
és a vadászterülethez tartozó helyrajzi számokat nem is
kellett volna pénzes és hivatalos másolatokban és CDken megvásárolnunk?
Vajon hány számjeggyel fejezhetõ ki az a pénzöszszeg, amelyet ezekért a hivatalos adatokért rajtunk levágtak?… ezt most rábízom a Tisztelt Olvasó számolási tudományára. Annyi biztos, hogy a 2006/2007-es vadászidény közös magyar pénzügyi élményei közé sorolható,
hogy a vad helyett a vadászokat fektették a terítékre.
Szeretnék olyan ügyfelekkel találkozni, akik ügyintézési
határidejét betartották, mulasztási kérelmét elfogadták,
irat-betekintési jogaiban nem korlátozták, fellebbezési jogának határideje megfelelt a törvényes elõírásoknak, élni
tudott a törvény két új jogorvoslati lehetõségével: jelesül az
újrafelvételi és a méltányossági eljárással. A „mellérendeltségi” viszonynak szerintem talán azt is jelentenie kellene,
ha tõlem büntetések terhe mellett megkövetelik a határidõk betartását, a jogkövetõ magatartást a komplikált eljárási rendben, akkor ennek csak akkor lehetne erkölcsi és
jogi alapja, ha a „mellém rendelt” ügyintézõ is ezt önmagától éppúgy megkövetelné – azaz betartaná a törvényesség alapelveinek legalább az elvárható minimumait.
Egyébként, szabad a gazda!
Ha van olyan mintaszerû területkijelölõ szakhatósági eljárás ebben az országban, amely mindenben maradéktalanul megfelelt a hatályos törvényes elõírásoknak, ehelyütt
kérek bocsánatot, kérem, küldjenek az ügyiratokból egy fénymásolatot. Ezt a Magyar Mezõgazdasági Múzeum vadászati tárlójában, a
világrekordok között kellene kifüggeszteni. És
nem is 30+2 napra, hanem õrök idõkre, vadász és nem vadász utódaink szellemi épülésére, örök tanulságul…
Homonnay Zsombor
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus

13. oldal

Tiborc legújabb kalandjai
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a nyár, legyen meleg, ha lúd, legyen kövér, csak ne
az én búzámtól – fogad elkeseredve Lázár Tamás
Füzesgyarmat határában, Darvason. A fiatal gazdálkodó
évek óta egy nagy halastó mellett 20 hektáron õszi búzát termeszt. A tavon mintegy 300-ra becsült, darabonként 50 ezer forintos természetvédelmi értékû nyárilúdpopuláció él. A búzavetések és a libák „viszonya” közismert és meglehetõsen egyoldalú, hiszen a nagytestû szárnyasok minden takarmánynövénynél szívesebben csipegetik
a fejlõdõ vetést. A kárvallott Lázár Tamás – bájos feleségével együtt – a helyi vadásztársaság tagja. Mivel fõfoglalkozásban gátõr, kint lakik a tótól és földjüktõl egy
kilométerre, így munka- és szabadidejét is ebben az idilli természetben tölti. Alaposan ismeri a vonatkozó vadászati, és természetvédelmi jogszabályokat, így minden létezõ – külön engedélyhez nem kötött – eszközt és módszert már „bevetett” a búzaföldjén az egyre falánkabban
legelészõ nyári ludak elriasztására. Kiakasztott lengõ zsákokat, madárijesztõket helyezett ki, naponta többször körbe-körbe autózta a táblát – minden eredmény nélkül.
A libák továbbra is rájártak a zöldellõ vetésre. „Radikálisabb”
riasztásba persze nem kezdhetett, hiszen drákói büntetések terhe mellett törvény tiltja a természetvédelmi oltalom
alatt álló állatfajok nyugalmának háborgatását. Évekig
tûrt, hallgatott, de most úgy gondolta, betelt a pohár. A
kárát megtérítteti, mert korántsem olyan gazdag, hogy a
libaetetés fényûzését magának és a családjának megengedhesse. A kártérítési igényt április 20-án írásban jelentette be az illetékes Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelõségre. Erre május
2-i keltezéssel kapott is egy levelet, amelyben közölte a
felügyelõség, hogy a megelõzõ intézkedések hatástalansága esetén – és fõként az 5 ezer forintos alapeljárási illeték befizetése után – kérhet akár fegyveres riasztási engedélyt is. Tájékoztatták továbbá, hogy a kártalanítási igénye csak akkor megalapozott, ha a felügyelõség indokolatlanul nem engedélyezte a riasztási módszerek alkalmazását. Amennyiben azonban kártalanítási kérelmét fenntartja, és nem vonja vissza – hárfáztak tovább önfeledten
a már amúgy is meggyötört idegein – akkor a fentiek
alapján a kártalanítási kérelmét el fogják utasítani.

466

Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus

Lehetetlen kérdésekre, lehetséges válaszok
Tehát magyarán – hogy a felügyelõség „káros ügygazdáinak” a hivatali „bikkfa nyelvjárásban” veretlenül jeleskedõ
tisztviselõin kívül más földi halandó is megértse – a károsult az 5 ezer forintos illetékû kérelemre a keletkezett
kárát szabadon tovább növelheti… és még jelentõs összeget el is puffogtathat a levegõbe.
Ha viszont a fegyveres riasztást valamiért még sem engedélyeznék, akkor bármekkora a kára – úgy el fogják
utasítani, mint a sicc. Ezt aztán „jogállamilag” igazán betyárul kitalálták, annyi szent, mert a törvény nem a károsultakat, hanem a kártevõket védi.
Mit lehet itt tenni?
A jogkövetõ Lázár Tamás újfent „folyamodott” és megkérte a fegyveres riasztásra az engedélyt. Közben egy természetvédelmi õr is fölkereste, ki is mentek a táblához,
és bejárták. Az õr megállapította, hogy a kártevõk faja
tényleg a védett nyári lúd, de szerinte hektáronként legfeljebb 75 ezer forint lehet az, amelyet a ludak elcsócsáltak. Jegyzõkönyvet nem készített, de még a mezõgazdasági kárfelvételi jogosultságát sem igazolta. Így aztán ez
sem ért többet egy sajátos magánvéleménynél, amellyel
már amúgy is teljesen tele volt a károsultnak nem csak
a padlása, hanem már a pincéje is. A ludakat persze kártevésben az egész „eljárás” ugyanúgy nem zavarta, mint
a felügyelõséget.
Fontos megjegyezni, hogy a házi lúd õse nem csak
„elöl”, hanem „hátul” is károsít, mert az erõsen maró
hatású ürüléke – amelyet igen csak szaporán spriccelget
maga mögé, hatásában magasan lekörözi még a legerõsebb lombtalanító vegyszereket is. Ahová a dolgát végzi,
ott fû nem nõ, esetünkben a kenyérgabona soha nem tud
szárba szökkenni. Érdemes visszaemlékezni, hogy annakidején, a 80-as években a hortobágyi házilúd-legeltetések
kapcsán miket írtak a „libafos-ügyi” szakértõk.
Forgatjuk, nézegetjük Lázár Tamással a június 5-én
kézhez vett komoly, hosszú indoklással tarkított államigazgatási határozatot. Mint az iskolában a kötelezõ olvasmányt, „elemezgetjük”, külön-külön ízlelgetve a hivatalos

FOTÓ: SOMFALVI ERVIN

Sok lúd „disznólkodása”

El kell ismerni, a fenti határozathoz a felügyelõség kikérte a Körös-Maros Nemzeti Park „libaügyi” szakvéleményét, de még így sem igazán érthetõ, hogy milyen
„visszafordíthatatlan folyamatokat” idézhet elõ a fegyveres
riasztás.
De menjünk tovább. A sörétlövés mással nehezen öszszetéveszthetõ hangja – és ezt minden tanyasi gyerek is
tudja – csak azokat az állatokat riasztja el, amelyek tudják, hogy a lövéstõl félniük kell. Aki ezt nem hiszi, az
menjen ki egy lõtérre, és ráérõsen figyelje meg az egymást követõ rotték alatt az ott élõ védett madarak viselkedését. Nem tûnnek el, nem kapnak frászt, nem hullnak éhükben holtan vagy szívbajt kapva a levegõbõl,
sõt… még csak nem is idegesek. A nyári lúd pedig –
mivel a védelem okán hosszú évtizedek óta alaposan „megtanulta”,
hogy a durrogás számára az égvilágon semmiféle veszélyt nem jelent
– hihetetlenül rövid idõ alatt úgy
megszokja, mint például az automata karbid, vagy PB-gáz „ágyút”.
Az elmondottak miatt nem meglepõ, hogy voltak szívesek engedélyezni a védett nyári ludak fegyveres rémisztgetését.

FOTÓ: ARCHÍV

Lázár Tamás hatósági engedélye
szerint tehát végre annyit durrogtathatna riasztásképpen a levegõbe,
amennyit csak akarna. Mindezek
azonban még csak apró idiótaképû
marcipánfigurák az államigazgatási
határozat tortáján, mert most jön a
hab: „a riasztás szakszerû és biztonságos lebonyolítása érdekében
kérem, vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes vadásztársasággal”.
Ez azt jelenti, hogy mielõtt Lázár
Tamás és a felesége kimenne libákat riogatni, elautózhatnak a vadásztársaság 10 kilométerre lévõ beírókönyvéhez, majd a riogatás befejezése után újra autózhatnak 10 kilométert, hogy kiiratkozzanak… merthogy csak akkor
használhatják a vadászterületükön a fegyvereiket, ha ezt
szabályosan megtették.
Aki végzett már életében riasztást – vagy valami hasonlót – az tudja, ehhez minimálisan 3 ezer töltény szükségeltetik. És ezt a riasztó nem ingyen kapja, mint például a természetvédelmi õr, hanem be kell menni a boltba és – 42 forintos darabáron számolva – 126 ezer kemény magyar forintért meg kell vásárolnia.

A beírogatások és a „hatékony” lövöldözés költsége tehát a legóvatosabb számítás szerint is meghaladná a 150200 ezer forintot. A határozatban természetesen – a hemzsegõ jogszabályi hivatkozások mellett, egyetlen szó sem
esett a védekezési költségek bármiféle átvállalásáról vagy
legalább annak megosztásáról.

Riport

szavak szinte egyedül álló tücsök-bogár gyûjteményét.
A címzett még néha rázza is a fejét, mint amikor a vizsla
füvet nyel egy kiadós hányás elõtt. Azon viszont már a
szemünk is könnybe lábad, amikor azt olvassuk, hogy a
lõfegyveres riasztás akkor lehetséges, ha az „engedélyezés
idõbeni határának betartása esetén a riasztási tevékenység
a kialakult madárvilágban nem okoz visszafordíthatatlan
folyamatokat”.

Esõ után köpönyeg
Irány a helyszín... Megtávcsövezve a tavat, délidõben nem
kevesebb, mint másfélszáz nyári ludat számlálhattunk
meg. A „látogatást” nyugodtan fogadó tojókat már lassan
anyányivá fejlõdött szaporulata követte, szép „libasorban”
úszkálva. A kalászát már javában kihányt, lassan tejesedõ
gabonát ringató tábla szélén megállva, szabad szemmel is
jól elkülöníthetõk a károsított területrészek. A szobányi
területeken olyan ritka a búzakalász, akárcsak a nótában.
Már javában bent járunk a föld közepén, amikor fölkanyarodik az égnek egy, majd ezt követõen távolabb egy
másik, immár magányosan járó nyári gúnár.
– A viaszéréskor, ami éppen most jön, már nem igen
érdekli a libákat a búza. Õk csak a zöldjét szeretik legelni. – magyarázza
a károsult. – Mit
tegyek? Hiszen csak
most kaptam meg a
riasztási engedélyt.
Tetézzem a káromat? De hogy ne
csak a levegõbe beszéljek, elhoztam a
helymeghatározó
GPS készülékemet.
Mérjük meg a legerõsebben károsított
területeket hektárban.
Megtettük...
A
kiszámolt területeket
összeadva, s abból a
tényleges kárt becsülve, majdnem 800
ezer forintnyi kár
jön ki.
– Mivel szakirodalmi adatok hiányoznak – mondja
Lázár Tamás – én
megteszem, hogy a
károsított és nem
károsított részeken
aratáskor egy-egy
gépalját majd pontosan, tanúk jelenlétében lemázsálok.
Lefogadom, hogy még a most becsültnél is nagyobb lesz
a kettõ közt a learatott szemes búza súlykülönbsége.
Nyeltem a kárt évekig, mint kacsa a nokedlit, de így tovább már nem mehet! Aki védi õket, az etesse, ne én.
Szinte irigylem a nagyvadas területen gazdálkodókat,
mert ha történetesen vaddisznó tarolta volna le a búzámat, akkor termelõként mellém állna a törvény, volna
pontos eljárási rend, és nem hajtanának így el...
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FOTÓ: ARCHÍV

Riport
A kár szempontjából pedig mindegy, hogy milyen állat okozta. De ebbe nem nyugszom bele, megyek a bíróságra, kerül, amibe kerül.

Papírmunka már van, jó megoldás még nincs
Ez a faramuci helyzet akár a jogászok „állatorvosi lova”
is lehetne, mert minden károsító „faj” – a vadászható és
a védett egyaránt – állami tulajdon. A kártérítési felelõsséget a vadászható fajok esetében – amint tudjuk – a
jogalkotó „tulajdonos” a vadászatra jogosult törvényes kötelezettségévé tette. Van is rá érvényes végrehajtási rendelet, pontos eljárási szabály. A védett állatok okozta károk
esetén pedig nincs.
A természetvédelmi törvénynek – amely több mint egy
évtizede, pontosan a vadászatival együtt jelent meg – ki
tudja miért, a mai napig nem készült el a végrehajtási
rendelete, és nincsenek közismert, számon kérhetõ eljárási szabályai sem. Csak polgári peres eljárással lehet az
okozott kárt megtéríttetni. Ahhoz a termelõ költségére

fogadott szakértõi kárfelvétel kell,
valamint a perindításkor a követelt kárérték 6 százalékát is letétbe kell helyezni. A jogerõs
ítélet pedig jó esetben két-három év alatt születik meg. A letétbe helyezett összeg addig természetesen nem „fial”, s a gazdálkodó ember általában ezt az
összeget nem képes nélkülözni.
Tudják ezt jól a másik oldalon is. Az országos módszerük
lényege – mondjuk ki nyíltan –
a komplikált jogszabályok fölsorolásával és más „fenyegetésekkel” el kell hajtani a „követelõdzõ parasztot”, amilyen messzire csak lehet. A nyári lúd okozta kár márpedig – ha mernek
beszélni róla, ha nem – egyre
több van, mert ahogy az okozott
károk is mutatják: állománya túlszaporodott.
Sok helyütt tovább nehezíti a helyzetet, hogy amikor a
nyári ludak a kalászhányás után otthagyják a búzatáblát,
akkor jönnek a vaddisznók és a megkezdett „félmunkát”
befejezik. Fejér, Somogy, Zala és Baranya megyékbõl is sorra jönnek hasonló, panaszos hangú hírek. Gyõztes nincs,
mert ebben az esetben „törvényileg” – eddig legalábbis úgy
tûnik – csak és kizárólag vesztesek lehetnek. Azt pedig,
hogy bármelyik vadászható vadfajunk túlszaporodásáért mi
vadászok mit kapunk a fejünkre, már megtanultuk.
A környezõ országokban – az uniós tagságtól teljesen
függetlenül – a nyári lúd simán vadászható vadfaj és a
károsításuk – ott legalábbis – ezzel el is van intézve…
és bármilyen hihetetlen: a madárvilágukban „semmiféle folyamat nem fordult vissza”!
Miniszterek jönnek-mennek, dönthet az Alkotmánybíróság – egyetlen dolog állandó: a természetvédelmi törvénynek nem készítik el a végrehajtási rendeletét, mert ha elkészülne, az államnak fizetnie kellene a védett vadfajok
okozta károkat.
H. Zs.

Állománygazdálkodás
„Divatos” kifejezés ez a mai vadgazdák
szakzsargonjában, csak egy szépséghibája
van: a kevés, éppen ezért tiszteletre
méltó kivételtõl eltekintve nemigen
tudja megmondani senki, hogy az egyes
vadfajokból ténylegesen mekkora állomány
él területén. Ha viszont nem ismerjük
az állományt, akkor hogyan
gazdálkodunk vele?

T

alán ott okoz legkevésbé fejtörést
a fenti dilemma, ahol az adott
vadfaj kis területen él, mozgáskörzete jól behatárolható, egyedeik viszonylagos pontossággal megszámolhatók.
Tipikusan ilyen vadfaj az üregi nyúl.
Jelenlegi állománya – sajnos – nagyon
könnyen behatárolható, néhány kisebb-nagyobb populáció maradt meg
az országon végigseprõ járványok
után. Senkinek sem lenne jó, ha
hagynánk kipusztulni, szegényebb lenne hazánk faunája, s a vadászok elesnének egy varázslatosan változatos
vadászati lehetõségtõl. Szerencsére van
mûködõ, a gyakorlatban bevált módszer arra, hogy a maradék állománynyal ésszerûen gazdálkodva újratelepítsük a megüresedett élõhelyeket.
Természetesen, ez csak akkor lesz sikeres, ha nem ölbe tett kézzel várjuk
a sült galambot (üregit), hanem teszünk is – nem is keveset – annak
érdekében, hogy színesedjen a vadászati lehetõségek kínálata.
Sáfrány Lajos, a Dunakömlõdi Vadásztársaság Nimród éremmel kitüntetett hivatásos vadászaként évtizedeket szentelt az üregi nyúl állomány
óvásának, kezelésének, szaporításának.
A fénykorban, a hetvenes-nyolcvanas
években területükön 15 év alatt 14
ezer üregi nyúl került puskavégre.
1999-ben a mixomatózis mellé behurcolták a kínai tüdõvérzéses nyúlpestist, amely az ország állományát szinte elsöpörte – a maradék a ragadozók gyomrában végezte. A megmaradt, túlélõ törzsek egyike Tolnában
található. Innen szelektálta folyamatos
csapdázással a leginkább ellenálló
mikropopulációkból a jelenlegi törzsállományát is. Napjainkban, nyugdíjas-

ként szinte minden idejét ennek szenteli, befogja, szaporítja, oltja, telepíti a
kinigliket, saját hivatalosan bejegyzett
tenyészetében „állítja elõ” a „telepítõ
anyagot”, amely egyedek mixomatózis
és tüdõvérzés ellen beoltva kerülnek ki
a benépesíteni kívánt, gondosan elõkészített területrészekre. Az így kialakított új „családok” lényegesen ellenállóbbak a vadon tenyészõknél.

Sáfrány Lajos kullancs elleni
szerrel keni be
a vadászgörény szõrét

Az újratelepítés fázisai:
1., Az élõhelynek alkalmas kiválasztott terület megtisztítása a kotoréklakó ragadozóktól. Ennek módszerei az
élõcsapdázás, lesvadászat, kotorékozás
kutyával és ásással. Ezzel párhuzamosan a szárnyas és szõrmés kártevõk
gyérítése, befogása, áttelepítése. Sózók,
a téli idõszakra szabályozható adagolású automata etetõk kihelyezése.

2., A felszabadított kotorékok átalakítása az üregi nyulak számára. A
meglévõ járatokba 10 centiméter átmérõjû talajfúróval szûkített bejárók
átfúrása, a tág bejáratok betömése
ágakkal, fûvagdalékkal, lombbal, majd
befedése földdel. Pár hét pihentetés
telepítés elõtt.
3., A telepítésre szánt nyulak beszerzése. Nagyobb létszámú telepek
kotorékaiból „vad” üregik befogása
görények és lyukcsapdák segítségével,
ivar szerinti szétválogatás (sok nõstény, kevés bak), vagy tenyészetben
született, „telepítésérett” süldõk összecsoportosítása a szexálás után. A felesleges bakok a vadászatra kijelölt
területrészekre kerülnek.
4., Védõoltás beadása. Az elméletileg egy évre szóló védettséget biztosító kombinált FESTORIN-MORMIX
vakcina nagyban javítja a fiatal állatok túlélési esélyét, mert a június-júliusi szúnyoginvázió közvetítésével rohamosan terjedõ mixomatózis járványban az idõs, oltatlan nyulak jelentõs
része elpusztul.
5., Telepítés: az elõkészített területre kivitt kiniglik szétosztása a kotorékok között.
6., A terület rendszeres õrzése, károsító ragadozók, különösen az üregi
nyúlra „szelektálódott” házi görények
és a kóbor macskák folyamatos eltávolítása, az állomány alakulásának
nyomon követése.
7., Ha az állomány feldúsult, megerõsödött, elkezdõdhet a vadászat,
amelynek legsportosabb módja a magas fûben kint tartózkodó üregik
cserkelés közben történõ felverése, valamint a kotorékból görénnyel történõ
ugrasztás. Kevéssé sportszerû, de
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus
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Az üregi nyulak váraik körzetében kopaszra legelik a növényzetet

Befogott fiatal üregi nyulak a lyukcsapdában.

hatékony a lesbõl történõ elejtés és
nem csak tilos, de aljas módszer is a
reflektoros éjjeli orvvadászat.
8., Sikeres újratelepítéssel nem
csak „igazi” állományszabályozást hajtottunk végre, de többi apróvadunk
állományának fennmaradásáért is tettünk – nem is keveset. Hogyan?

Hát úgy, hogy egy kedvelt zsákmányállatfaj elszaporításával csökken a fácánra, fogolyra, mezei nyúlra nehezedõ „ragadozó nyomás”, szívesebben és
könnyebben ejti zsákmányul a kiniglit
a héjától az aranysakálig szinte minden ragadozó…
S. E.

Ez a lyuk üres volt, jön ki a vadászgörény

Vadgazdálkodási gyakorlat

FOTÓK: SOMFALVI ERVIN

Különbözõ korú nyúlfiak

A rókakotorék „átalakítása” nyúlvárrá

Az elsõ "telepes" elfoglalja új lakhelyét

Teszt

Automata
vadetetõk
A fene se gondolná, hogy milyen könnyen „darázsfészekbe”
nyúl valaki, ha megpróbál tesztet készíteni a hazánkban
forgalomban lévõ automata vadetetõkrõl. Merthogy
az elmúlt években bõvült a választék, lehet válogatni
a gyártók és a gyártmányok között.
Szerkesztõségünk úgy gondolta – vállalván a sajtóperes
fenyegetést is – hogy elkészít egy összehasonlítást
az automata vadetetõkrõl, elõnyükrõl-hátrányukról.

Kezdjük egy kis történelmi áttekintéssel
1999-ben a szentendrei Soltész Károly szabadalmi oltalmat
kapott automata vadetetõjére. A szabadalom lényege,
hogy egy programozható elektronika vezérlésével különbözõ idõpontokban, különbözõ mennyiségû szemes kukoricát szór ki egy tartályból az akkumulátorral hajtott kis
villanymotor. A 120 vagy 200 literes tartály csigarendszerrel emelhetõ a magasba, és sok apró ötlet nehezíti az ellopását. A Soltész-féle önetetõbõl, amelynek a legtöbbjét
a gyártó szerelte fel a helyszínen, már több mint ezer
darab mûködik az országban – megbízhatóan.
2000-ben az ausztriai Jaspova kiállításon már volt alkalmunk látni egy szisztémájában hasonló, német vagy
osztrák gyártású vadetetõt, kipróbálására nem volt lehetõségünk, az igazat megvallva nem „áldoztunk” rá.

Néhány éve több vadászbolt kínálatában is megjelentek
a külföldi automata vadetetõk, illetõleg az alkatrészeik,
merthogy a kínaiak is elkezdték gyártani az etetõk programozható fejrészét, azaz a szórófejet és az automatikát.
Mint kiderült, a magyar kereskedõk többsége egy német
nagykereskedõtõl szerzi be az etetõket és alkatrészeiket.
Természetesen a kereskedõk a barkácsoló vadgazdákra
bízzák, hogy összeállítsák, felszereljék és mûködtessék a
náluk alkatrészenként megvásárolt automata vadetetõket.
Egy éve kezdte el hirdetni és a „barátainak” gyártani
a KLKF Kereskedelmi Kft. (Szolnok) az automata vadetetõket. A szisztéma itt sem változott, sõt küllemében is
megtévesztésig hasonló megoldásokkal találkozni, mint a
Soltész-féle etetõnél.
A két hazai konkurens gyártó között nincs együttmûködés, sõt kialakult egy „állóháború”. Soltész próbál érvényt szerezni a szabadalmi védelmének, nem túl sok
eredménnyel, mivel a KLKF Kft. válaszra sem méltatja
az ügyvédi megkeresést és aki az interneten is – névvel,

Típus
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kis tartály szerelhetõ rá

nincs hozzá tartály

–

Saját szerelésû

Elõnye

Hátránya

mával „elfogultnak” minõsítette az automata vadetetõk
összehasonlítását, mondván: semmi közünk hozzá, hogy
mibõl áll a gyártmánya … s ha bármit is írunk róla, beperel bennünket. Az ügyvezetõ „érzékenységét” megértettük, de a teszt során nem vesszük figyelembe, mint
ahogy azt sem, amivel a forgalomban lévõ, mások által
gyártott automata vadetetõket minõsítette. Szerintünk ez
sokkal közelebb áll a „gusztustalanhoz”, mint az etetõk
tulajdonságainak összehasonlítása.)

Értékelés
Etalonnak a teljesen magyar gyártmányú és fejlesztésû Soltész-féle automata vadetetõt választottuk, s ehhez viszonyítottuk a többi berendezést. A külföldrõl behozott etetõk –
egészükben vagy részeikben – német „dizájnnal” kínai gyártmányok, meghibásodás esetén nem javíthatók, cserére szorulnak. Bár a magyar vadászok kreatívak, nem minden esetben szerencsés a barkácsolás. Ez egyaránt igaz a berendezés összeállítására, felszerelésére és a tartály utántöltésének
megoldásaira. Nem utolsó szempont, ha figyelemmel tudjuk
kísérni a tartály telítettségét, amely csak az etalonon található meg. Érdemes figyelni a szórási idõk beállításának
praktikusságára, gyakoriságára, a kiszórható mennyiség programozására. Szintén megérdemli a figyelmet a javíthatóság,
a karbantartás és a garancia, valamint a berendezések idõtállása, viselkedésük a viharos szélben, kánikulában és nagy mínuszokban. Végül szót kell ejtenünk a berendezések árairól,
ellopásuk megnehezítésérõl. Ami az árakat illeti, a legdrágábbak a komplett, de helyszínen szerelt Soltész-féle etetõk,
a legolcsóbb a NightVision analóg beállítású szerkezete, valamint a szombathelyi Monarchia vadászboltban és a gödöllõi Trófea Kft-nél kapható Accu-Feeder önetetõ, amelyekhez
viszont még minden kiegészítõt be kell szerezni.
-dor

Az összehasonlítás szempontjai
A vadászok-vadgazdák számára persze az a lényeg, hogy
mennyiért lehet beszerezni egy automata vadetetõt, menynyire praktikus a felszerelése, az utántöltése, javítható
vagy sem a berendezés és hogy milyen garanciákat kaphatnak a berendezések mûködtetésére?
(Nem hallgathatjuk el, hogy a teszt készítése során a
gyártók és a forgalmazók készségesen segítettek, kivétel
volt Kósa István, a szolnoki KLKF Kft. ügyvezetõje, aki
„gusztustalannak” és már az elsõ telefonbeszélgetés alkal-
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Teszt

címmel, telefonszámmal – „akció”-ban, a Soltész-féle gazdasági számítás felhasználásával hirdeti a néhány alkatrészében valóban módosított termékét.
Az automata vadetetõk használata azokon a vadászterületeken terjedt el, ahol biztosítani tudják, hogy az etetõ tartályába a morzsolt kukoricaszemek tisztán kerüljenek, ugyanis a nagyobb kövek, fadarabok elakadnak a
forgótárcsában. Tendenciaként – Soltész Károly információja alapján – az is megfigyelhetõ, ahol próbaként felszerelt egy-két automata vadetetõt, rövid idõn belül rájöttek a gazdaságosságára és újabb megrendeléseket kapott.
A beállított idõpontok és a kiszórás szabályozható
mennyisége, azaz az automata vadetetõ – a Pavlovi reflexek alapján – rendszerességre „szoktatja” elsõsorban a
vaddisznót, még világosban megjelennek a berendezés
alatt és várják a szórás kezdetét. A vadász-szórókon ez
ugyancsak elõnyösnek tekinthetõ. Az automata vadetetõk
„kényelme” a legtöbb helyen helyhez köti a vadat, így kevesebb lehet a vadkár. Kimondottan elõnyös a berendezés
azokon a helyeken, ahová az idõjárási vagy útviszonyok
miatt ritkábban jut ki az etetõ-kocsi, a hivatásos vadász.
Ha számolunk, gyorsan kiderül a gazdaságossága,
a befektetés megtérülése.

Kettõs védelem?
Hallotta már valaki ezt - a sakkban gyakran használt - kifejezést a vadászattal kapcsolatban emlegetni? Aligha, pedig ritka kivételként ilyen is akad hazánkban. Ez a
kivétel a Kis-Balaton, amely két okból is megkapta a különleges rendeltetésû terület
státuszát, egyrészt, mint természetvédelmi terület, másrészt, mint gímszarvas-génbank. Azt hihetnénk, hogy egy ilyen kiemelt védettséget élvezõ területen minden
fenékig tejfel, minden a természetvédelem és a vadállomány érdekeit szolgálja.

N

os, ez messze nem így van. Mint azt a Balatoni
Nemzeti Park Igazgatóság (BINPI) munkatársai elmondták, a területalakítások során nekik is meg kellett
„ismerkedni” mindazokkal a visszásságokkal, amelyekkel a
vadásztársaságok és a földtulajdonosok „küzdöttek” az ország szinte egész területén.
A folyamat áttekintéséhez azonban meg kell ismerni az
elõzményeket.

A terület kialakulása
A Kis-Balaton valaha azt a szinte járhatatlan mocsárvidéket jelentette, amely Keszthely, Alsópáhok, Zalaapáti, Galambok, Vörs és Balatonberény által körülhatárolva, mintegy 15 ezer hektáron elterülve magába fogadta a Zala folyót, ideális élõhelyet teremtve halnak, vadnak, vízimadárnak. A folyószabályozási hullám keretében a Zalát is gátak közé szorították az 1922-es évtõl, a vízpótlás nélkül maradt mocsárvilág területe rohamosan zsugorodott,
végül alig 70 hektárra csökkent. A csatornává silányított
folyó teljes vízgyûjtõ területérõl immáron szûrés nélkül
szállította a hordalékot – s ami ennél sokkal veszélyesebb
– a szennyezõ anyagokat, mezõgazdasági vegyszereket,
mûtrágyákat, a tisztítatlan kommunális és ipari szennyvizet egyenesen a Balatonba. Ez a Keszthelyi-öböl katasztrofális eliszapolódásához vezetett, s a rengeteg bekerült
szerves anyag miatti algásodás a víz minõségét olyan mértékben veszélyeztette, hogy voltak nyarak, amikor még
fürdésre is alkalmatlanná vált. Amikor a józan ész vezérelte szakemberek szavát végre hajlandó volt a politikai
vezetés meghallani, döntés született arról, hogy a Balaton
vizének megvédésére vissza kell állítani a régi Kis-Balaton
egy részét, hogy az szûrõként és ülepítõként mûködjön.
A munka két lépcsõben zajlott, 1981-tõl 1987-ig a 2370
hektárt magába foglaló I. ütem, majd közben 1984-tõl
napjainkig a II. ütem lépett be 6290 hektárnyi területtel,
így a tározókba befolyó víz egy-két heti „pihentetés” után
megszûrve, jó minõségi paraméterekkel kerül a Balatonba.
Az országban elsõként – 1922-tõl – itt alkalmaztak h„ivatásos” természetvédelmi õrt, akit akkor még „kócsagõr-
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temészetvédelmi õr az épülõ
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nek” hívtak. A ritka állat-, madár- és növényfajok elõfordulása miatt már 1951-ben 1400 hektár természetvédelmi
területté lett nyilvánítva. 1986-ban bõvítették a védett terület nagyságát, megszületett a Kis-Balaton Tájvédelmi
Körzet 14 745 hektáron, majd az 1997-ben megalakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park részévé vált. Az 1950-es évektõl az Országos Természetvédelmi Tanács szakmai irányításával a természetvédelmi õrök a helyi erdõgazdaság alkalmazásában álltak, együtt látták el a vadgazdálkodási teendõket. Az 1979-es átszervezést követõen már a Középdunántúli Természetvédelmi Felügyelõség látta el e feladatot a terület egy részén, majd ez a tendencia folytatódott. Az 1997-es területkialakítás alkalmával a 12 300 hektárnyi védett területen – amelynek 84 százaléka állami tulajdonban volt – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
és a BINPI kapta meg a vadászati jogot egy kódszám
alatt, de területileg külön gazdálkodva 5 és 7 ezer hektáron. 2005-ben összehívták a földtulajdonosi gyûlést és a
két terület közel azonos nagyságban, önálló kódszám alatt
különvált.

Vadgazdálkodás
1997-ben a védett területet a vadászati hatóság kettõs céllal – természetvédelem és gímszarvas génrezervátum –
különleges rendeltetésû területté nyilvánította. A védelem
célja elsõdlegesen a nyugodt élõhely biztosítása, amely az
év legnagyobb részében megoldott, hiszen ide csak külön
engedéllyel léphet be legálisan bárki. Ez sajnos egyáltalán
nem zavarja az agancsozókat, akik tél végén sokszor kutyákkal, vagy csatárláncba fejlõdve ûzik a bikákat neki az
árkoknak, vagy a területen áthaladó vasút töltésének.
A szarvas természetvédelmi szempontból semmilyen kárt
nem okoz, a nádas-vizes élõhelyekkel körülvett, zavartalan
szárazulatokon tanyázik, ahová csak erõs fagyban tud ember bemenni. Üzemtervi elõírások szerint folyik az állományszabályozó vadászat, az éves átlagos teríték 60 szarvas (1822-20), 45 õz (15-15-15), 60 vaddisznó. A vadgazdálkodás elsõdleges célja – mint elmondták – a természetvédelem érdekeinek alárendelt állományszabályozó vadászat, a trófeás

Autópálya-építés és határmódosítás
A 2006-os évben már egyértelmûvé vált, hogy az M7-es
autópálya továbbépítése érinteni fogja a védett területet is,
de a nyomvonal pontos kitûzése kisajátítási problémák miatt nem történt meg. Az viszont mindenki elõtt tisztán
látszott, hogy ez a mindkét oldalán folyamatos kerítéssel
lezárt terület alapjaiban meg fogja változtatni a vad, elsõsorban a szarvas mozgásterét, gyakorlatilag elvágja a
migrációs útvonalakat. Ez két szomszédos vadászterületet
érintett, a Somogyi Hunort és a Somogysimonyi Földtulajdonosi Közösséget. Az új üzemtervi ciklus elõkészítésekor az igazgatóság, mint vadászatra jogosult és a földtulajdonosi közös képviselõ összehívta a közgyûlést, ahol is
94 százalékos állami tulajdonrésszel 7566 hektárnyi területben jelölte ki a vadászterület határait, ami 5 százaléknyi növekedést jelentett az elõzõ ciklushoz képest. A szándék az volt, hogy a BINPI lehetõleg senkit ne akadályozzon a gazdálkodásban, de a – jogszabály által is megfogalmazottan – védett természeti területek kezelõi joga

A bütykös hattyúk
a Kis-Balatonban
is elszaporodtak,
állományuk
szabályozásra
szorul

vadgazdálkodási szempontból is egységes legyen. Fontos az
is, hogy az épülõ autópálya által majdan keletkezõ, mintegy 900 hektárnyi zárványterület kerüljön bele a vadászterületbe, annál is inkább, mert annak nagy része
természetvédelmi területre esik. Az igazgatóság a
Somogysimonyi FTK-val és a vadászati jogot bérlõ St.Hubertus Vadászegylettel ezért kötött is egy megállapodást,
amelynek értelmében az érintett felek jóváhagyják a jelenlegi határkijelölést, de az autópálya-építés megkezdésekor
a közös határt annak nyomvonalára módosítják. Ezt a
megállapodást megküldték mindkét megye (Somogy-Zala)
vadászati hatóságának, és a természetvédelmi szakhatóságoknak is. A másik érintett vadászatra jogosult, a Somogyi Hunor Vt. területére nem hívtak össze földtulajdonosi gyûlést 2006-ban, nem volt kivel egyeztetni, ezért a vadászati hatóság kényszerkijelöléssel határozta meg a közös határt..
2007. elején kijelölték az autópálya végleges nyomvonalát és megkezdõdött az építés. Gigantikus földmunka indult, mely érintette a védett terület szélét, olyan módon,
hogy az helyenként az ideiglenesen kijelölt vadászterület
határától még 200 méterre sincs, de a legnagyobb távolsága sem haladja meg a 600 métert.
Az igazgatóság felvette ismét a kapcsolatot a somogysimonyiakkal a határvéglegesítés miatt, az összehívott
egyeztetésen azonban a képviselõk közölték, hogy miután
más területrészeikbõl a szomszédok elvettek, nem tartják
magukra nézve kötelezõnek a megállapodást. Az igazgatóság részére írásban is megküldték, hogy nem hajlandók
az autópálya által elválasztott területek átadására.

Aktuális

vad vadászati ideje a minimálisra van korlátozva, valamenynyi bakot és az engedélyezett számú középkorú és öreg bikát bérvadászok ejtik el, ez a bevétel részben a szélek termõföldjein a védekezés ellenére bekövetkezõ vadkár, részben
a vadgazdálkodás költségeit fedezi. A fiatal korosztályú bikákat a minõségi szempontok figyelembevételével, a tarvadat és a disznót a négy hivatásos vadász hozza terítékre,
protokoll vadászat nincs. A védett madarak fészkelõhelyének
megóvása miatt a vaddisznó itt nem kívánatos vadfaj. A
disznó számára ideális, embernek járhatatlan mocsári élõhelyen gyakorlatilag lehetetlen az állomány felszámolása, a száraz részeken, göröndökön egész évben folyamatosan etetett
szórókon vadászva igyekeznek létszámát a minimálisra csökkenteni. Vadkár a szegélyeken elszórtan, elsõsorban a kukorica vetés- és érésidejében jelentkezik, elsõsorban õrzéssel és
vegyszeres riasztással csökkentik. Sajátosan helyi probléma
az itt fészkelõ nyárilúd-állomány által a vetésekben okozott
legeléskár, amit a gazdákkal közösen, egyeztetett vetéstervvel, riasztással, illetve a kár megtérítésével évek óta sikeresen kezelnek. Az igazgatóság korábban igyekezett felvásárolni a madár- és vadkárral érintett területeket, a gazdasági megszorítások miatt azonban az erre felhasználható költségkeret jelentõsen lecsökkent.

Patthelyzet
Nos, mit tehet ezek után a Nemzeti Park Igazgatóság?
Mindkét megye vadászati hatósága – nem lévén semmilyen jogi eszköze – a legegyszerûbb megoldást választotta: nem foglalt állást az ügyben, a felek megegyezésére
bízta az egészet. Pedig a határkijelölésnél elsõsorban a
vadgazdálkodás érdekeit kellene figyelembe venni – s különösen igaznak kellene lennie ennek egy különleges rendeltetésû terület, pláne, génbank esetében. Az autópálya
lezárta pár száz méter széles „szomszédos” vadászterületen – amely védelem alatt áll – a természetvédelmi hatóság és a földterület használójának engedélye szükséges
bármilyen vadászati létesítményhez, a határtól
300 méteren belül egyezséget kell kötni a
szomszédos vadászatra jogosulttal. Jelentõs
biztonsági kockázatot jelent a keskeny terület
és az autópálya közelsége. Bonyolítja a helyzetet, hogy az igazgatóság közölte a vadásztársaság elnökével, hogy egyes tagjai – elismerten – jogosulatlan vadászatot folytattak a
BINPI határos területén.
Megoldás egyelõre nincs, abban reménykednek, hogy a vonatkozó jogszabályok betartatásával a vadászati hatóság elõ
fogja segíteni a természetvédelmi
és a vadgazdálkodási érdekek maximális érvényesítését – az egyéni
érdekekkel szemben.
KÉP
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Tudomány

A közúti közlekedés,
A gépjármûvek környezetkárosító hatásával a tudomány és a sajtó
egyaránt eléggé széleskörûen foglalkozik. Tudjuk például, hogy
a szén-hidrogének motorokban való elégetésének milyen sokrétû és
negatív hatásai vannak (szén-monoxid, szén-dioxid, kén, ólom és egyéb
károsanyag kibocsátás, vagy az elhasznált jármûvek, gumiabroncsok,
akkumulátorok, fáradt olaj elhelyezésének súlyos gondjai – a közúti
balesetekrõl nem is beszélve). Most egy olyan jelenségrõl szeretnék
szólni, ami eddig alig került az érdeklõdés homlokterébe, noha hatása
a természeti környezetre, jelesül a vadon élõ állatokra közvetlen
és kifejezetten negatív.

A

z élõ természeti környezet védelme
és megõrzése elsõdleges fontosságú, mondhatni a jövõ záloga. Bolygónkat lakható formában átadni a következõ generációnak: ez egyik legfõbb kötelességünk. De vajon tudja-e valaki,
hogy törvénytisztelõ, állatvédõ, szorgos
polgáraink hány élõlényt – védett és
nem védett állatot – ütnek el, gázolnak
halálra, nap, mint nap az útjainkon.
„Navigare necesse est” – mondták
latinul, azaz: „hajózni márpedig kell”.
Autózni meg muszáj – állítja a klaszszikusok után szabadon a ma embere. De mekkora árat kell ezért fizetni? Erre a kérdésre próbálok meg válaszolni, miután a Nyíregyházi Fõiskola kutatási keretei között két éven át
egy megfigyelési rendszert (monitoringot) mûködtettünk annak kiderítésére, milyen fajú és mennyi állat
esik áldozatul a magyar közutakon.
A kérdés megválaszolására a reprezentatív mintavétel módszerét alkalmaztuk, vagyis különbözõ idõben és
helyen végeztünk megfigyeléseket –
méréseket – adott útszakaszokon,
pontosan meghatározva a 24 óránál
nem régebben elütött állatok számát
és faját is. A megfigyelés autóból történt, lassú tempóban utazva, így legtöbbször megállás nélkül is megoldható volt a feladat. Ha így nem volt felismerhetõ az állat, akkor meg kellett
állni, és meghatározni a faji besorolást. A megfigyelésbe fõleg a Tiszántúl és az Északi Középhegység régióját vontuk be, de vannak mérési eredményeink a Duna-Tisza közérõl és
Pest megyébõl is. Úgy ítéljük meg,
hogy – bár a dunántúli régiót nem
vizsgáltuk – a kapott eredmények
mégis reprezentatívnak tekinthetõk az
egész ország területére vonatkoztatva,
mivel a környezeti és ökológiai viszonyok nagymérvû hasonlóságot mutatnak az egész Kárpát-medencében.

Az eredmények megdöbbentõek.
A vizsgálat során március és augusztus között 94 mérés alkalmával 5880
kilométeres útszakaszt teszteltünk.
Ennek során 45 fajhoz tartozó, 976
elpusztult állatot találtunk meg. A valóságos számok azonban ennél biztosan nagyobbak. Bizonyosan nem találtunk meg minden tetemet, vagy
azért, mert az ütközés az útról lesodorta az árokba, esetleg a növényzet
közé, de az is elõfordulhatott, hogy az
állat az ütközés után nem pusztult el
azonnal, hanem még volt ereje elmenekülni. Ez utóbbi fõleg nagyobb testû állatok esetében valószínûsíthetõ.
Bár elpusztult vadászható fajokat is
találtunk, de ezek – ha csak nem
roncsolódnak teljesen – rövid idõ után
eltûnnek az utakról, és „hasznosításra kerülnek”. A védett fajokkal azonban (különösen, ha nem lehet megenni õket) senki sem törõdik, így akár
hetekig-hónapokig heverhetnek az
árokparton vagy az útszélen.
A vizsgálati eredmények értékelésénél a fajok egyedszáma mellett érdekes
adat a természetvédelmi érték nagysága is, melyet az érvényes EU normák
alapján számítottunk ki. A mai ember
jól ért a „pénz nyelvén”, de vajon tudja-e ténylegesen, vagy akár csak becslések alapján, hogy valójában mekkora
a veszteség a ritka, védett fajok elpusztításával? Sajnos a fokozottan védett fajok is könnyen erre a „halál-listára”
kerülhetnek, pl. a felmérésben szereplõ
vidra, vagy éppen a haris.
A vizsgálati idõszakban a nagyvadfajok közül egy õzbakot és egy vaddisznót (malacot) találtunk a szilárd
burkolatú közlekedési útvonalakon, de
ennél valószínûleg sokkal nagyobb
arányú a vad-gépjármû ütközésbõl
adódó baleset.
Az általunk végzett felmérés alapján az elpusztult állatok becsült

„összértéke” 3.197.000 forint. Az egy
mérésre (60 km/nap) jutó adat 32.622
forint, s ha ezt az adatot alapul véve arányosítjuk az összes közútra, kiderül, hogy Magyarország útjain (az
autópályák kivételével) naponta és 100
kilométerenként 54.348 forint értékû
védett állatot ütnek el.
Egy évben (a téli hónapok kivételével) a 100 kilométerre jutó elütött
védett állatok természetvédelmi értéke
14.682.060 forint. Ha ezt az értéket
kiterjesztjük az ország összes, autóval
járható útjára (az autópályák kivételével), akkor kijelenthetjük, hogy
Faj
megnevezése

Elütött
Természetvédelmi
egyed
érték (Ft)
Ragadozók
vidra
1
250.000
nyuszt
1
10.000
menyét
1
2.000
borz
3
házi görény
3
nyest
5
kutya
9
róka
23
házi macska
46
Rágcsálók
házi nyúl
1
mezei nyúl
4
pézsmapocok
1
ürge
1
10.000
mókus
2
20.000
vándorpatkány
2
hörcsög
8
Rovarevõk
vakond
4
8.000
sün
34
340.000
Madarak
mezei pacsirta
1
10.000
erdei pinty
1
10.000
zöldike
1
10.000
tengelic
1
10.000
búbos banka
1
50.000
kis fülemüle
1
10.000
tõkésréce
1
csilpcsalp füzike
1
10.000
haris
1
500 000
jégmadár
1
50.000
balkáni gerle
3
citromsármány
3
30.000
feketerigó
4
40.000
énekes rigó
4
40.000
füsti fecske
6
60.000
fácántyúk
7
molnár fecske
8
80.000
tövisszúró gébics 12
120.000
mezei veréb
71
710.000
házi veréb
179
179.000
Kétéltûek
béka
495
990.000
Puhatestûek
éti csiga
19
38.000
Hüllõk
erdei sikló
1
10.000
Mindösszesen
3. 647. 000

Magyarországon évente közel 3 és fél
milliárd forint eszmei értékû állatot
pusztítanak el a közúti közlekedés
során. Ha ehhez még hozzászámítjuk
az elütött vadászható fajok értékét is,
úgy ez a szám még további egymilliárd forinttal növekedhet.
Fontos azonban megjegyezni, hogy
a közutakon óriási mennyiségû rovar,
bogár, giliszta s egyéb alsóbb rendû
állat is elpusztul, melyek mértékérõl
még hozzávetõleges becsléssel sem
rendelkezünk. Német kutatók kimutatták, hogy egy Volkswagen típusú gépkocsi 55 km/h sebesség mellett Németország területén kilométerenként
116 db rovart üt el. Erdõben vagy folyó mentén ez az adat elérheti a háromezret is! (Die Pirsch, 1980. július)
A közlekedés által leginkább veszélyeztetett fajok rendszertanilag a
kétéltûek közé sorolhatók. Amikor
tavasszal a békák elindulnak a vizek
felé, sok esetben az utakon is keresztül kell menniük, ráadásul – mivel az általában melegebb a környezeténél – szívesen meg is pihennek
rajta. A Die Pirsch a fent említett
cikkében leírja, hogy Németországban le kellett zárni hosszabb útszakaszokat és megtisztítani az elpusztult békák tömegétõl, mert a csúszásveszély miatt nem volt biztonságos a közlekedés. Azóta számos helyen ún. béka-alagutakat építettek,
hogy a veszteségeket csökkentsék.
Azt hiszem, ez nálunk is felettébb
idõszerû volna, és nem csak az új
autópályák építésénél. A másik veszélyeztetett faj a sün, mely lassú
mozgású, s a közeledõ autó elõtt
rendszerint megáll és lelapul.
A legtöbb állatot reggel és este
ütik el. Esõ után fokozott a veszély.
A tavasz és a kora õsz a legveszélyesebb idõszak. Ez alapvetõen összefügg a migrációval, másfelõl fõleg
madarak esetében a fiatal, tapasztalatlan példányok esnek leginkább áldozatul. Ez különösen a verebek és a
tövisszúró gébics esetében van így.
Hasonlóan súlyos veszteségként kell
kezelni azoknak a ritka védett vagy
fokozottan védett fajoknak a példányait, amelyek noha kis számban esnek áldozatul, de a populáció számára ez is jelentõs veszteség (pl. a haris, vagy a vidra).

Mit tehetünk mi, autóvezetõk? Úgy
gondolom, nagyon is sokat, hiszen
eddig nem tettünk semmit. A dolog
annyiban érdekes legtöbbünk számára, ha az állatokkal történõ nem kívánt találkozás kárt okoz az autónkban, vagy netán testi épségünkben.
Egyértelmûen kijelenthetõ, hogy másfajta közlekedési morálra van szükség.
Nem csak embertársainkkal kellene
sokkal elõzékenyebbnek lennünk, de
az utakon áthaladó állatokkal szemben is.
Éjszaka kötelezõen lassabban kellene hajtani, ezzel szemben éppen fordítva van. A nagy sebesség miatt pedig a vezetõ, ha akarna sem képes
semmit tenni a váratlanul felbukkanó
állat életéért.
Amerikai kutatók Nebraska államban statisztikailag igazolták és bizonyították, hogy ha az autó sebességét
110 km/h-ról 88 km/h-ra lassítjuk, az
elütött állatok száma több mint 50%kal csökken (Das Tier, 1981/10.). Ahol
pedig lehet, segítséget kell nyújtani az
állatoknak, alagutat, átkelõt, védõrácsot stb. létesíteni.
Legfõbb teendõnk a fiatal generációt olyan kultúrával felvértezni, hogy magától értetõdõ legyen számukra a
természet és az élõvilág
védelme, szeretete.

Tudomány

mint természetkárosító tényezõ

DR. GAZDAG FERENC
fõiskolai docens

A fenti cikk – annak ellenére, hogy
nem teljes körû vizsgálat, „pusztán”
mintavétel – egyértelmûen rávilágít
arra, hogy hazánkban nem a vadászok azok, akik veszélyeztetik a védett állatokat. Vajon mi lenne, ha
az autósokat citálnák törvény elé
természetkárosításért – vagy ez ebben a formában nem az? Akkor vajon miért e szélsõségesen negatív
diszkrimináció, ami a vadászokat
illeti, akár csak egyetlen kóbor kutya meglövése kapcsán is, holott
pont a vadászok azok, akiknek elemi érdeke a természet értékeinek
megõrzése, fennmaradása.
(szerk.)
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Nem jogerõs

Öt híján kilencszáz
B

enedek Fülöp elnöki megnyitója segélyszolgálat teljes gõzzel dolgozott,
után ismertette a hazai vadászte- minden fogadónapon volt munkája.
rületek számában történt változásokat. A kritika az állami szervekkel való
Az új bérleti ciklusban a már tényle- kapcsolattartást is érinti, de amit legesen kijelölt vadászterületek száma hetett, megtettek – szögezte le.
nem éri el az 1400-at. A közgyûlés A jogalkotók sokszor csak pár nappal
idõpontjáig 895 esetben nincs meg a a határidõ lejárta elõtt kérnek vélevégleges, csak az ideiglenes vadászte- ményt, holott annak elõkészítése hórületet kijelölõ határozat. A tervezettnél napokig tart. A rendelettervezetek mindtöbb lett az állami terület, mert a egyikével kapcsolatban az OMVV leföldtulajdonosok oda nyilatkoztak – tette az asztalra a javaslatát, de nem
fõleg a vadásztársaságok által ki nem mindig volt idõ egyeztetni a megyékfizetett vadkárok, bérleti díjak miatt. kel. A szolgáltatások köre a kamaráA megyei szakhanál és a szövetJúnius 15-én Tata-Remeteségen
tóságok
döntési
ségnél bõvítésre
gyakorlata
nem tartotta éves közgyûlését az Országos szorul, ahhoz kér
Magyar Vadászati Védegylet
egységes.
a megyéktõl taválasztmánya,
ahol a küldöttek
A
vadászokat
nácsot, hogy miközvetlenül érintõ, 70 százalékának jelenléte biztosította ben tudnak segía határozatképességet.
tervezett törvényi
teni a társaságokváltozásokkal kapnak és a vadácsolatban beszámolt arról, hogy a szak- szoknak. Nem sikerült elérni a rossz
tárcákkal tárgyalásokat folytatnak az új rendeletek megváltoztatását, de sikeszabályozás EU harmonizációja érdeké- rült megállítani egyes még rosszabb
ben arra vonatkozóan, hogy kerüljék a rendeletek kiadását, és tárgyalni a
felesleges szigorításokat, mint például a szükséges javításokról. A vadászok
vadászok pszichológiai vizsgálata. Min- megítélése a közvélemény szemében a
den vadászt sért az a gyakorlat, ami balesetek miatt negatív volt, de a teegyes, fõleg a fegyvertartással kapcso- rületkialakításokkal kapcsolatban éplatos eljárások során tapasztalható, ezen pen a zûrzavarok miatt nem nyilatváltoztatni kell. A közeljövõben aktuális koztak a sajtónak. Rengeteg kemény
törvénymódosításokról elmondta, hogy ügy volt, amelyeket a vadászok saját
elsõ lépésben a fegyver-, majd a vadá- maguk okoztak, nem lett volna szeszati és az egészségügyi jogszabályok rencsés ezek kivetítése a civil sajtóba.
változása várható év végéig. A jövõ év A természetvédelem és vadászat kapelsõ félévében tervezi napirendre tûzni csolatát sikerült pozitív irányban elaz országgyûlés az erdészeti, vadászati mozdítani, a területkialakítás kapcsán
és természetvédelmi törvény egységes közös megbeszélés lesz a KVVM álszerkezetû tárgyalását. Az ezzel kap- lamtitkárával.
csolatos felszólalói kérdésre az elnök
A pénzügyi beszámoló szerint a foazt válaszolta, hogy a háromezer hek- lyamatosan ráfizetéssel mûködõ, 9
táros minimumterület megváltoztatásá- ezer hektáros Árpádhalmi Vadgazdara és a hivatásos vadászok alkalmazá- ságtól a földtulajdonosok elvitték a tesának módosítására nincs szándék. A rület zömét. 3500 hektár maradt a tevad tulajdonjoga, valamint a biztosítás lep körül, ezt is csak pár nagyobb
kérdése viszont csak akkor lehet tár- földtulajdonos támogatásával lehetett
gyalási alap, ha a mainál kedvezõbb elérni, akiknek ezért vadászati lehetõpozíciókat lehet elérni.
séget kell biztosítani. A telepen idén
Pechtol János fõtitkár szerint a be- csak nevelés folyik, napos kortól, taszámolót ért kritikák jogosak, de az lán így már gazdaságos lesz. A dolérdekképviseleti munka rendesen zaj- gozók zömét elbocsátotta az elnökség,
lott, minden tagszervezet megkapta, s csökkentett létszámmal mûködik tohogy mit, hogyan kell tenni, a többi vább. Az OMVV állománya nem válmár a területen élõk dolga. Csak a tozott, kérdés, meddig lehet a tartakorrekt tájékoztatásig lehetett elmen- lékok felélése nélkül ezt így folytatni.
Imre János elnök a Felügyelõ Bini, egyik területet a másik rovására
nem lehet elõnyben részesíteni. A jog- zottság vizsgálatát ismertette, amely

terület-kérelem
szerint az OMVV gazdálkodása takarékos volt, 176 millió
forint eredmény lett a tervezett 20 millióhoz képest.
A tagdíj ebbõl alig 10 százalék, a többi a gazdálkodás
eredménye. Aggályos viszont a
két
gazdálkodási
egység.
Árpádhalom évek óta veszteséges, „érzelmi alapon” fenntartott. Az összes költség 70 százaléka bérre ment el, ez tarthatatlan, de most van esély a
javításra, a 3,8 milliós veszteséget pedig meg kell szüntetni. A Hungarojagd vadászatikereskedelmi iroda az évek során sikeresen mûködött, de a
tavalyi mérleg szerinti eredménye alig 900 ezer forintra alakult. Az idei bevételi tervet javasolja
3 millió forintra módosítani, mivel erre reális esélyük van.
Ezt követõen szokatlanul sok küldött kért szót, terjedelmi okokból ízelítõül, a legfontosabbakból néhányat:
Nagy István (Pest megye) a területkialakítások gondjait emelte ki. A
hatóságok, az adatszolgáltatók és a hivatalok nem tartják be a törvényes határidõket. Ezzel szemben a vadászatra
jogosultakat akár egynapos késés miatt is komoly joghátrányok érhetik.
Nem lett rendezve a bekerített mezõgazdasági területek, az állattartó telepek státusza, oda nem mehet be a
vadász, mégis bérleti díjat kell fizetni
a tulajdonosnak, sõt, az ott keletkezett
vadkárt is ki kell fizetni. Dr. Szigethy
Béla (Bács-Kiskun megye) szerint a
fegyvertörvény szigora eszetlen, a vadászattól független fegyverszállításra
vonatkozó szabályok teljesen életidegenek. Nem tett semmit a törvényalkotás, illetve a rendvédelmi szervek az
egyre nagyobb gondokat okozó quados-terepmotoros területzavarás, és
egyéb élõhelyrombolás megakadályozására. Dr. Székely László (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) elmondta, hogy a
jogsegély-szolgáltatás anyagait a megye jól tudta kamatoztatni. Nem tudni, milyen ma az összetétele a szövetség tagjainak, a 40 százaléknyi földtulajdoni közösség milyen arányban tag?
Megváltozott az érdekegyeztetés társadalmi gyakorlata, a hagyományos

együttmûködési megállapodások nem
mûködnek. Az állandó kompromiszszumkeresés miatt súlytalanná válik az
érdekképviselet. Határozottabb marketingtechnológiát kell használni, propagálni kell a vadászatot, mert nem hallatszik a hangunk. Nem elég, hogy
csak egymás közt beszélünk! Bodnár
Imre, (Somogy megye): Rendezetlen
a földtulajdonosi közösségek és
a képviselõk státusza, ha akarom,
minden belefér, ha akarom semmi.
Dr. Diviánszki János (Somogy megye) Nem a törvényt kellene módosítgatni, hanem egy teljesen új vadászati törvényt kell alkotni, ahol mindenkinek megvan a helye, a szerepe. A vadászat teljes vertikumát átfogó módon
kellene a vitás kérdéseket rendezni.
A beszámolókat – kisebb vita után
– a közgyûlés jóváhagyta, módosítva a
Hungarojagd Kft. magasabb bevételi
tervével.
Benedek Fülöp elnöki zárszavában
elfogadta az érdekérvényesítéssel kapcsolatos kritikákat, de hozzátette, hogy
ez már nem olyan jogkörökkel rendelkezõ szervezet, mint amilyen egykor,
Vallus Pál idején volt. A teljes vadászati törvény felrúgása azonban a legfontosabb alapértékeket veszélyeztetné,
egy rossz irányú politikai akarat az
egészet felboríthatná. A területalakítások után kell majd tovább lépni. A társadalmi szervezetek nem hatóságok, de
szakhatósági feladatokat is elláthatnak.
-som
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Két mankóval,
optimistán…
Két mankóval, egy lábon araszol. Az egyik lába tõbõl
hiányzik, medencecsontjának a felét is eltávolították.
Mintha egy gránát tépte volna szét. A kert végében álló
filagória felé igyekszünk, mely afféle nyári vendégváró hely.
Kényelmes karosszékek, bárpult sörkúttal. A borókafenyõk
között feketerigók énekelnek, valahol a közelben egy gerle
búg. A levegõégen, éppen a fejünk felett, egy rétisas kering.
A Nagyberek egészen Árkosi Zsolt telkéig ér…

B

alatonfenyves délnyugati szélén, a Rigó-csatorna közelében, a Berekszélen egy sajátos világot zár körbe
Árkosi Zsolt házának vörös téglás kõkerítése. A házat
olasz mérnökök számára építették, több mint száz évvel
ezelõtt, amikor is nagyszabású lecsapolási munkák kezdõdtek. Iroda is volt a házban és lakások is. Ma is ellakhatna benne akár öt család is. Ennek megfelelõen öt
terasz is tartozik az épülethez és egy olyan nagy kert,
mely már-már kastély jelleget ad a háznak. Az élõ sövényekkel tagolt kertet örökzöldek uralják. Tuják, fenyõk,
borókák. A teraszok falát befutotta a borostyán. Cserepekben, ládikákban muskátlik, az ágyásokban rózsák, begóniák. A vendégváró filagória
elõtt egy vakítóan kék vizû
fürdõmedence. A Nap lassan
az ég közepére ér, és a víztükörrõl visszaverõdõ fény
Árkosi Zsolt arcán is finom kis hullámokat vet.
– Mi történt tulajdonképpen…?
– Kondorszarkóma. A porcsejtekbõl kiinduló rosszindulatú daganat…
– Máról-holnapra…?
– Tizenkét éves koromban
kivették a mandulámat, ezt követõen azonban a kötelezõ egészségügyi vizsgálatokat leszámítva engem nem látott orvos. Aztán egyszer
csak csípõtáji fájdalmak jelentkeztek.
A forgó kopására gondoltam. Megvizsgáltak,
felvételeket készítettek, és megállapították,
hogy daganat. Mindez alig több mint két éve
történt. Hat mûtéten estem át. Kivágták a
medencét, az ülõcsontot, majd tõbõl amputálták a lábamat is…
Egy feketerigó röppen a közelünkbe, elfütyül
egy strófát, majd tovalibben. Árkosi Zsolt kicsit
félrehajtja a fejét, mosolyog.
– Szeretek itt, a kertben ülni. A vendégeket is itt
fogadom…
– És jönnek…?
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– Sok emberrel dolgoztam. És a munkatársak, üzlettársak közül számosan a barátaim is lettek…
Árkosi Zsolt hatvanöt éves. Ha nem kell felállnia,
mozognia, ugyanaz a céltudatos, lendületes és szuggesztív ember, aki mindig is volt. Bábolnáról, elsõ munkahelyérõl beszélgetünk, és persze Burgert Róbertrõl.
– Bábolna az egész életemet befolyásolta. Pályakezdõ
erdõmérnökként, huszonnégy évesen fõmérnök voltam.
Az erdészet, vadászat, faipar tartozott hozzám. Burgert
nem csak sokat követelt, de mindig mindenkit mozgatott is a beosztásában. Nem várta meg, amíg rutinból
végzi a dolgát valaki. Átlagosan két évet bírtak ki mellette az emberek. Én hét év után
egy új kihívás miatt távoztam. De
a tarsolyomban volt egy jelképes
második diploma. És ezt
Burgert Róberttól kaptam…
– Van a burgerti stílusnak
ma is érvényes üzenete?
– Nem kell félni a tehetséges
beosztottaktól! Õ nem félt.
És szerintem ez a figyelmeztetés
ma is aktuális.
– Mi volt az új kihívás?
– A herceghalmi állami gazdaságban egy diplomáciai rendeltetésû vadászterületet kellett kialakítani. A terület nem volt nagy, alig több mint
háromezer hektár, de az elvárások
magasak voltak. Minõségi apróvad-vadászatok biztosítása volt a feladat.
És ezzel együtt egy olyan viselkedési
és kapcsolati kultúra megteremtése,
amely lehetõvé tette a külföldiekkel való
harmonikus együttmûködést.
– És a fácánokat is meg kellett tanítani
repülni…
– Vadászerdõket, nyiladékokat, vadföldeket
létesítettünk. A nagytestû, lusta madarak helyett
kistestû, mozgékony, jól repülõ fácánokat vontunk be
a tenyésztésbe. A kibocsátott fácán mintegy 60 százalékát
visszavadásztuk. Burgertnak a feladatokhoz való pozitív
hozzáállás képességét, az optimizmusomat köszönhetem,

FOTÓK: KÖRTVÉLYESI LÁSZLÓ
dr. Nagy Emil professzornak pedig a szakmai megalapozást. Felbecsülhetetlen értékû munkát végzett az apróvad-tenyésztés elmélete és gyakorlata terén. És nekem
mindig, mindenben segített…
– Itt, a Berekben is?
– A mezõgazdaságot érintõ rendszerszemléletû tervezés, termelés és értékesítés eszméje és gyakorlata Bábolnáról indult. Sütõ Ödön, a Nagybereki Állami Gazdaság
néhai igazgatója is Bábolnával összefüggésben ismerte a
nevemet. Herceghalom háromévi kemény munka eredményeképpen készen volt, minden ment a maga útján,
néha már unatkoztam is. Nem volt nehéz dolga tehát
Sütõ Ödönnek, amikor megkínált az új feladattal.
A Berekben akkor már Büki László volt a vadászati
ágazatvezetõ, de tanácsadóként még számíthattunk
Eördögh Tiborra is. És persze, dr. Nagy Emilre! Robbanásszerû volt a vállalkozásunknak a felfutása. A szárnyasvad-tenyésztési rendszerben az együttmûködés a keltetéstõl az értékesítésig a folyamat egészét érintette. Az
1980-as évek elején háromszázezer fácánt produkáltunk…
– De aztán Árkosi Zsolt és csapata máról-holnapra
kilépett, önállósította magát…
– A nyolcvanas évek végére egyértelmûvé vált, hogy
valami véget ért, és valami új veszi a kezdetét. 1990ben kiléptünk az állami gazdaság kötelékébõl, önálló
céget alapítottunk.
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– Ez a hír akkor bombaként hatott…
– Igaz. Ám nem sokkal késõbb a Balaton-Nagybereki
Állami Gazdaság is megszûnt. És a megszûnésének már
nem is igazán volt hírértéke…
Felkászálódunk, Árkosi Zsolt számára az ülés is legalább akkora megpróbáltatás, mint a járás. A két mankóval „kimanõverezi” magát az asztal mögül, segíteni
próbálok, de leint. Megy ez. A változások nem mindig
kellemesek. De alkalmazkodni kell hozzájuk…
A filagória fõfalát egy derék gímagancs uralja. Páratlan huszonnégyes. Megcsodáljuk, már-már irigyeljük is,
ám Árkosi Zsolt elárulja, hogy elhullott példány, a
szépsége iránti tiszteletbõl, kegyeleti okokból vette meg.
A házban sincs sok trófea. Öt vagy hat gímagancs és
tucatnyi õz. Élete elsõ gímbikájának a trófeájára egy
festett ablaküvegen át vetõdik a fény. A festett ablakok
a gótikus katedrálisok nélkülözhetetlen tartozékai voltak.
Az ablakfestményeken áttörõ fény spirituális légkört teremtett a belsõ térben. Ez a kis szoba persze nem katedrális. A Hubertus-legendát ábrázoló kép azonban átlényegíti. Aligha véletlen, hogy az Árkosi-õsök régi családi címere is ebben a szobában és éppen az ablakfestménnyel szemben kapott helyet. A címer vadászjelenetet
ábrázol, egy hatalmas vadkannal.
– Erdélyiek az õseink, van is Erdélyben egy Árkos
nevû település. A nemesi rangot és címert a családi
legendárium szerint azért kapta az egyik Árkosi,
mert megmentett egy vadkan által eltaposott fõrangú
személyt…
– Árkosi Zsolt is gyakran találkozott „fõrangú személyekkel”…
– Horthy Miklósnak az ölében is ültem! Édesapám
a háború elõtt Galgamácsán szolgált, ahol szívesen vadászott a kormányzó. Gyakran érkezett bejelentés nélkül.
Egyszer is így történt. Csak a segédtisztje volt vele, ám
elromlott az autójuk. Elmentek a jegyzõhöz, akitõl telefonálhattak a vadászkastélyba. Horthy bemutatkozott, apám
azonban ugratásnak vélte a hívást. Lecsapta a kagylót.
Újra telefonált a kormányzó, újra bemutatkozott. Mérnök
úr, jöjjenek értünk! Apám nevetett, persze, mondta, én
meg a római pápa vagyok… De aztán a végén csak elhitte, hogy ki kéri a segítségét. A történet az otthonunkban tett kormányzói látogatással zárult. Anyám egy doboz bonbont kapott, engem az ölébe vett…
– És az újabb kori „fõrangúak”? – Kádárnak beleléptem a levesébe. Egy protokollvadászat után az esti
étkezésnél õ nem az asztalhoz ült, hanem a konyha udvari lépcsõjére. A tányért maga mellé tette, én meg éppen akkor akartam kimenni… Szerencsére, viccel ütötte
el a dolgot.
– Meg kellene írnia az emlékeit…
– Az nem vadászkalandokról szólna, hanem vadgazdálkodásról, szervezésrõl, mások örömérõl. Én nem voltam szenvedélyes vadász. Szenvedélyes vadgazda voltam,
telis tele feladatokkal.
– Most mi a következõ feladat?
– A szarkóma gyakran jár áttétekkel.
A tüdõmön is találtak valamit. Tisztázni
kell a helyzetet, és aztán, persze, meg
kell oldani…
BÉKÉS SÁNDOR
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Tanulságos õzhívások
vadásznaplómból
(részlet)
1962. augusztus 11.
Dr. P. Pista barátommal, a délutáni vonattal utaztunk
ki. Célunk minél több behívott bak fényképezése volt,
és egy-egy selejtbakot akartunk lõni a gazdaság konyhájára. A bakok behívása az én feladatom, fényképezésük
a mûvészi szinten fotografáló dr. P. Istváné, az egy-egy
bak lelövésének kellemes elvégzését pedig majd testvériesen osztjuk meg egymás között. A ránk váró vadászörömök jólesõ tervezgetése közepette szinte észrevétlenül
telt el az idõ Herceghalomig, ahol az állomáson már J.
fõvadász várt ránk fogattal. A gazdaság központjába
hajtattunk, ahol a felesleges holmit pillanatok alatt elhelyeztük éjjeli szállásunkon, majd pár perc múlva már
vitt is a fogat a Rókás felé, ahol a délutáni õzhívást
terveztük. Negyed óra alatt kiértünk, lecihelõdtünk a
fogatról és J. fõvadásszal hármasban elindultunk az
egyik erdei úton.
Öt perc múlva már hívásra és fényképezésre egyaránt
alkalmas helyet találtunk, ahol megfelelõképpen elhelyezkedtünk. Elõre kell bocsátanom, hogy a már megbeszéltek szerint sok behívott bakot akartunk fényképezni, de
csak egy-egy, arra való selejtet kívántunk lõni. A hívóhely kiválasztásakor tehát az elõnyös fényképészeti lehetõségekre helyeztük a fõ súlyt, a lövési lehetõségekre
csak másodsorban gondoltunk. Fontos volt tehát, hogy
dr. P. István príma, teleobjektíves fotografáló masinájának legyen „jó kilövése”, a fegyvereké most csak harmadrendû kérdés volt. Ilyen alapállásból indult õzhívásunk és telepedtünk le az elsõ próbálkozáshoz.
A premier kitûnõen sikerült. A hívó hanggal napsütötte, kis erdei tisztásra csaltunk egy igen jó állású, erõs
hatos agancsot viselõ, középkorú bakot. Pista két képet
is csinált róla, amint tõlünk alig 15 lépésre ott toporgott
a tisztáson. A sikertõl vérszemet kapva, a következõ helyünket ismét úgy választottuk meg, hogy megint napsütötte tisztásra csaljuk ki a bakot. Itt azonban nem jött
semmi, és így jártunk a harmadik helyen is. Ma, szokásomtól eltérõen, csak öt-hat percig tartottam ki egy-egy
helyen, hogy a gyorsan múló délután fényképezésre alkalmas fényviszonyait minél több helyen ki tudjuk használni.
Az üzekedési idõszak vége felé jártunk, tehát a hívó
hangot használtam, amire a hallótávolságra levõ bak minden bizonnyal gyorsan befut, ha suta nélkül van. A negyedik helyünket erdei nyiladékból öblösödõ tisztás szélén
néztük ki, ahol az erdõben levõ tisztásra bátrabban kijön
a bak, mint a kevésbé védett tisztásokra. Talán egy percig sem hívtam még, amikor nagy zörgéssel egy igen jó
állású, hároméves bak ugrott be, és a tisztás szélén
megállt. Errõl István három képet is készített. A harmadiknál azonban a bak valamit észrevett, mert elugrott, és
nagy riadozással futott vissza az erdõbe.
Hasonló helyen hívtunk ismét, de itt meg a valószínûnek tartott irány helyett hátulról jött be az õzbak, és
nagy hévvel szinte belénk szaladt. Fényképezésrõl szó
sem lehetett, de selejtezés tekintetében nem vesztettünk
semmit, mert ez is jó agancsú, középkorú bak volt.
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus

Bertóti
István

A következõ hívásra, nagy körültekintéssel, olyan helyet választottunk, ahol a délutáni verõfény igen kedvezõ volt a
fényképezéshez, és három oldalról erdõ, a negyedikrõl
pedig silókukorica övezte azt a biztonságos tisztást,
ahová az õzet ki akartam hívni. A szél az erdõ felõl
fújt, mi pedig a szemben levõ kukorica szélén, csipkebokor takarásában helyezkedtünk el. Ha az õz a hátunk
mögötti kukoricából jönne, ami nem valószínû, akkor
rosszul számítottam. A másik három irányból azonban
jól ültünk hozzá. Ismét szerencsénk volt. Az õz elõttünk jobbról futott be, nem egészen két perces hívás
után. Társam a lassan felénk lépegetõ õzet kétszer
fényképezte le, majd az elõttünk tíz lépésre álló õzre
harmadszor is rácsettentette gépét. A bak valamit észrevehetett, mert megugrott, visszafutott az erdõbe, de annak szélsõ fái mögött megállt és riasztani kezdett. Ekkor az eddig használt hívó hangot halk panaszhanggal
cseréltem fel, amire az õz ismét kiugrott az erdõbõl és
a tisztás túlsó szélén megállt. Magas, de felemás szárú,
hiányos agancsú, selejtbak volt, ezért a közben már lövésre felkészült barátomnak intettem, hogy lõjön. Lõtt,
és a bak minden jelzés nélkül elugrott. Nem akartunk
hinni a szemünknek. „Nem hibázhattam” – mondta, de
sajnos sem jelzés, sem vér, sem vágott szõr, sem bak.
Egy negyed órát töltöttünk a menekülõ bak nyomának
követésével, de a nyomon vért sehol sem találtunk. Érthetetlen, de István elhibázta a könnyû lövést kínáló bakot. A lövésre hozzánk hajtott fogattal hazafelé indultunk, de útközben egyszer még hívtunk, sajnos, eredménytelenül. Másnap reggel fél 5-kor hajtattunk ki egy
másik erdõre. Útközben az egyik lucernán visszarakott,
villás agancsú selejtbakot láttunk. Pista a fogatról, 150
méterrõl – közelebb nem hajthattunk a csatorna miatt –
hosszú célzás után ezt is elhibázta. Mivel még messze
voltunk a hívásra kiszemelt erdõtõl, ajánlatomra célba
lõtt 100 méterrõl egy kalapnyi göröngyre. Ezt eltalálta...
Negyedóra múlva az erdõhöz értünk. A tisztásokkal
váltakozó ligetes akácos lépten-nyomon kiváló hívóhelyekkel szolgált, és emellett a fényképezésre is mindenütt jó
lehetõséget nyújtott. Ismét hívó hangot fújtam. Mindjárt
az elsõ helyen két-három perces hívás után - igen
szûk, rövid, de vastag agancsú öreg bak ugrott be. István 20 és 10 lépésrõl fényképezte le. A második felvétel
után a bak visszaugrott az akácosba, de kb. 70 méterre tõlünk megállt, egyhelyben riasztani kezdett. Jól ráláttam a lapockájára. Meglõttem, helyben maradt. Kizsigereltük, majd a lövés hangjára utánunk jövõ fogatra tettük, mi pedig feljebb mentünk párszáz méterrel.
Szegény Istvánt igen letörték a hibázások. A következõ híváskor azután betelt balszerencséjének mértéke.
Abban egyeztünk meg, hogy ha selejtbak fut be a hívásra, ne fényképezzen, hanem csak lõjön. Hadd legyen
már meg az õ bakja is. A sok, minden bizonnyal jól
sikerült felvételért már nagyon is rászolgált. Úgy is lett
– volna. Hívásomra elõbb semmi, majd amikor a hívó
hangról a panaszhangra tértem át három-négy perces
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kiborult, de megértettem. Tudtam, hogy kiváló lövõ. Egy
év alatt összesen nem hibázott annyit, mint ezen a két
napon. A hozzánk érõ fogattal kihajtattunk az erdõbõl
és a csatorna partján elkértem végképpen elkeseredett
társam drillingjét. Ötven méterrõl tettem két lövést a
kocsistól elkért újságra. Mindkétszer az újságtól fél méterre jobbra és majdnem annyival felette is csapódott a
golyó a csatorna oldalába. Utána levettem a céltávcsövet,

és irányzékon, célgömbön át lõttem ki két golyót. Az
egyik az újságra rajzolt kör közepét, a másik a kör
szélét érte. Ezután Pista tett két lövést céltávcsõ nélkül.
Egyik lövése a kör szélét érte, a másik néhány centivel
balra fúródott a papírba. Most már érthetõ volt a sorozatos hibázás, viszont a reggeli göröngy ellövése talányos volt. Mindegy, nem törtük rajta a fejünket. Fel a
fogatra és vissza az elõbbi erdõ túlsó részéhez.
Ismét akácosban ültünk le,
a vele határos sûrû, bokros
résztõl száz méterre. Jó volt a
takarásunk, jó volt a szelünk,
talán most megtörik a pechsorozat. Céltávcsõ a zsebben,
puska a kézben, de látom,
hogy István annyira izgul,
mintha most készülne lõni élete elsõ õzbakjára. Vártam jó
negyedórát, és amikor úgy láttam, hogy már megnyugodott,
hívni kezdtem a suta hívó
hangján. Csak most meg a
bakokkal ne legyen pechünk –
gondoltam –, de kétségeim eloszlottak, amikor száz méterre
tõlünk a sûrûbõl nagy, sárga
bak lépett ki a ritka akácosba.
A bak fején egészen világos, hosszú szûk agancs volt.
(Nagyon sok szûk agancsú
bak van ezen a környéken.)
A bak állt, István célzott, de
leintettem. Ismét hívtam, mire
a bak megindult felénk. Több
hívásra már nem volt szükség. A bak szépen besétált és
harminc lépésre tõlünk, kissé
rézsút felénk megállt. Barátom célzott, lõtt, és a bak
összeesett. Nem volt nálunk
boldogabb vadász a világon...
Így történt! István másnap
puskamûveshez vitte fegyverét,
megjavíttatta a több helyen
erõsen fellazult távcsõszereléket, és aztán sürgõsen eladta
a puskát. Ne emlékeztesse
élete legkeservesebb õzvadászatára.
Azóta már én is jártam így,
de nálam a csõ mondta fel a
szolgálatot: hirtelen össze-viszsza dobta a golyót. De éppen
Pista kárán tanultam, és
mindjárt az elsõ érthetetlen hibázás után csõcserére
vittem fegyveremet. Soha ne térjünk tehát napirendre
érthetetlen, indokolatlan hibázásunk felett, hanem már
az elsõ esetben járjunk a végére. Ilyen eset ugyan
nemcsak az õzhívásnál fordulhat elõ, de mivel nekünk
akkor okozott igen kellemetlen órákat, így hát az
õzhívással kapcsolatosan hívom fel rá vadásztársaim
figyelmét.
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus
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hívás után, messzirõl hallatszó zörgéssel meneteles,
szûk, ághiányos, gyilkos agancsú bak futott be. Harminc lépésre volt tõlünk a ritka akácosban, amikor a
már többször jól bevált fakoccantással megállítottam.
Ráadásul a bak még oldalt is fordult. Blattja valóságos
céltábla volt. Barátom gondosan célzott, lõtt. A bak egy
pillanatig még állt, majd elugrott és riasztva elfutott.
Barátom sápadt volt, szeme alatt sötét karikák. Egészen
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Vadász-szemmel
– mûvészkézzel
Ágfalva közvetlenül az osztrák határ mellett, Soprontól
4 kilométerre helyezkedik el. Nyugatról az ausztriai
Lépesfalva (Loipersbach) és Somfalva (Schattendorf) határolja. Wágner Kálmán agancsfaragó születésétõl fogva a
szép fekvésû község lakója. A 38 esztendõs fiatalember
feleségével, valamint két leány és egy fiúgyermekével családi házuk teraszán fogad.
– Amikor építkeztünk, a kert végében még gyakori vendégek voltak a legelészõ õzek, sok nyulat és fácánt lehetett látni az ablakunkból és hajnalonként vaddisznószagot
hozott a szél. Mára azonban teljesen benépesült a környék, és
az egykor háborítatlan környezet
fokozatosan családi házas övezetté alakult – kezdi a beszélgetést
Wágner Kálmán, majd az alagsorban lévõ mûhelyébe tessékel.
A helyiségben embermagasságú kupacban feltornyozva több
tucat gím, dám és õzagancs várakozik arra, hogy a megmunkálást követõen faragott dísztárggyá alakuljon vagy nyakbavalóként díszelegjen a vadászok gallérja elõtt.
– Alaposan át kell válogatni a vásárlásnál az alapanyagot. Már akkor eldöntöm, hogy melyikbõl mit fogok készíteni. Amelyik nem alkalmas a faragásra, abból gomb lesz,
esetleg kitûzõ, vagy éppen pohártartó. Nem túl gyakran, de
elõfordul, hogy több órányi „pepecselést” követõen a csontban lévõ belsõ feszültség miatt elpattan a munkadarab,
esetleg hajszálrepedések keletkeznek a már kifaragott részeken. Ezeket különféle eljárásokkal általában lehet kozmetikázni, de nem mindig – avat be az apró „mûhelytitkokba”.
Sokan úgy tartják, hogy az agancsfaragók született zsenik, és már gyerekkorukban afféle mûvészlelkekként viselkednek. Wágner Kálmán esetében errõl szó sem volt.
Kézügyességére rajztanárai már korán felfigyeltek, de
hogy belõle valaha kézmûves lesz, azt senki nem gondolta. Még õ maga sem.
A történet a szombathelyi Herman Ottó szakközépiskolában kezdõdött. A végzõs vadász-vadtenyésztõ osztály
tagjaként úgy gondolta, hogy miután az öltönyükre akkoriban nem lehetett agancsgombokat kapni, õ maga fog
megpróbálkozni azok „legyártásával”. Az otthon fellelhetõ
barkács-eszközök segítségével el is készítette a 27 fõs
osztály számára az összes gombot, társai és tanárai legnagyobb örömére.
Az iskola után rövid ideig hivatásos vadászként dolgozott, de a korábbi sikereken felbuzdulva immár üzletszerûen „gombozott”. Speciális gépeket vásárolt, és különbözõ alakú, méretû, fazonú gombok, valamint medvetalpak
kerültek ki a keze alól. Kezdetekben még csak a környékbeli vadászboltokat látta el ezekkel a kellékekkel, késõbb már a vadászruhákat varró cégeknek is rendszeres
beszállítója lett, de a vadászati rendezvényeken és kiállításokon is találkozhattunk vele. Miközben jobban megismerte
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az agancsok szerkezetét, a velük való bánásmódot, és a megmunkálhatóságot, azon gondolkodott,
mit lehet még kihozni ezekbõl a csontképzõdményekbõl. Egy hirtelen ötlettõl vezérelve elkezdett faragni, és a sikeres próbálkozások után fokozatosan
egyre összetettebb, különlegesebb motívumokat varázsolt az agancsrózsákba.
Az elmúlt évek során Wágner Kálmán hazánk ismert
vadászmûvészévé vált, és aki látta munkáit, elismeréssel
beszél róla. Megrendelésre is dolgozik, de jobban szereti,
ha saját elképzeléseit, ötleteit „álmodhatja” bele az
agancsba. A soproni erdõmérnöki karnak rendszeresen készít erdészcsillagos nyakkendõket, melyeket az egyetem
munkatársai és hallgatói büszkén viselnek.
A hazai vadászrendezvények mellett számtalan külföldi
kiállításon is bemutatkozott, így nemzetközi szinten is hírnevet szerzett.
– A legjobb üzletfeleim az olasz, spanyol és szlovén vásárlók közül kerülnek ki. Az osztrák és német érdeklõdõk
azonban sokszor olyan extra igényekkel állnak elõ, melyeket szinte lehetetlen teljesíteni. Sajnos igen sok a „mûkedvelõ” agancsfaragó, akik gyakran „el vannak szállva önmaguktól”. Velük – árban – nehéz konkurálni. Aki igényes
agancsfaragást szeretne, annak áldoznia is kell rá. Sokan
nem is tudják, mennyire aprólékos munka ez – fejezi be
mondandóját, majd készülõdni kezd, hiszen lassan indulni
kell, ha még jó lõvilággal ki akar érni saját szórójához.
Wágner Kálmán szenvedélyes vadász, és ez motívumain is rendszeresen visszaköszön. A vadat és környezetét
csak az tudja hitelesen ábrázolni, aki maga is rendszeresen járja az erdõt. Munkája és a család mellett persze
kevesebb ideje marad a vadászatra, de azért sokszor kint
találják az esték és a hajnalok. Leginkább az õzbakvadászatot kedveli, de szívesen üldögél lesen vaddisznóra várva, és a szarvasbõgés is megdobogtatja a szívét.
Amikor ránéz egy agancsra, azt elõször természetesen
vadász-szemmel teszi, de azért azon is elmereng, hogy
agancsfaragóként mit lehetne „kihozni” belõle...
Wallendums Péter
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80 évesen vadászott elõször
külföldön Gál Ferenc, a
sportlövõk körében közismert
Feri bácsi. S hogy hová
vezetett ez a vadászút?
Természetesen – Afrikába!
Vajon mi késztet egy „öreg”
embert egy ilyen, sokak
szerint meggondolatlan
vállalkozásra? Nos, aki
ismeri Feri bácsit, talán nem
is csodálkozik egy cseppet
sem ezen, hiszen örökmozgó
természete, tán' még hatvan
évet sem mutató megjelenése
minden szempontból fiatalos
lelkületû embert takar.

A vadászélet koronája
Éppen 60 éve kezdett vadászni, nem is akárhol. 1947-ben
Nemeskéri Kiss Béla somogyi birtokán, Somodor község
környékén is megigényelték a helybéli falusi emberek a
vadászati jogot, így lett alapító tag itt, szülõföldjén,
Igalban – alig húszévesen. Rövid volt a boldogság, mert
egy év múlva bevonultatták a hadseregbe tényleges szolgálatra. Beiskolázták, hivatásos katona lett, s a Honvédelmi Minisztériumba osztották be szolgálatra. Itt nyílt késõbb lehetõsége arra, hogy beléphessen a Tisztiház Vadásztársaságba, amely két vadászterülettel is rendelkezett,
apróvadra Soroksár környékén, nagyvadra Bicske fölött vadászhattak. Ez annál is nagyobb fegyvertény volt, mivel
abban az idõben rendelettel tiltották, hogy egy vadász
több területen is tag lehessen. 1961-ben mindkét társaság
az elnökévé választotta, s tartott ez tizenegy évig, amikor
is szívinfarktus és egyéb „mellékhatások” miatt nemcsak
az elnökségrõl, de a területes tagságról is le kellett mondania. Felgyógyulása után több bérkilövõ vadásztársaságot
szervezett, elõször az Aranysólyom, majd az elhunyt pályatárs, Kelemen György nevét felvett terület nélküli egyesület elnöke lett, végül 13 éve alapította meg a Kócsag
Bérkilövõ Vadásztársaságot, melynek mai napig is elnöke.
Hatvan év alatt nagyon sokfelé vadászott az országban,
még a hírhedten „lõdühönc” Szûcs tábornokkal is jól kijött, sokszor vadásztak együtt „hivatalból”. Elsõsorban az
õz volt a kedvenc vadja, de rengeteget cserkelt szarvasra
is. Legnagyobb bikájának agancsa 11,30 kg-ot nyomott.
Ezen túl még számos nagyvadat ejtett, melynek trófeáit
vadászszobája õrzi.
Feri bácsi azonban nem a vadászattal szerzett nevet
magának. 1951-ben belépett a Budapesti Honvéd sportlövõ szakosztályába, ahol elõbb a koronglövészetet, majd a
futóvadas számok közül a futószarvas-lövészetet gyakorolta. Szép sikereket ért el a versenyeken, s bár magát nem
tartotta „igazán nagy” lövésznek, 1964-ben mégis õ lett
koronglövészetben a magyar bajnok. Még Lumniczer Sándor bácsi is „bábáskodott” felette, az õ irányításával tudta egy alkalommal legyõzni – háromszori szétlövés után

– a kiválóan lövõ vitéz Váry Józsefet. Eleinte a hadsereg
sportlövõ szakosztálya csak olyan puskákkal rendelkezett,
amelyeket másoktól bevontak. Így került hozzájuk
Kittenberger Kálmán puskája is. Amikor hírét hallotta,
hogy visszakaphatja, sikerült elérnie, hogy õ adhassa át
Kálmán bácsinak, máig emlékszik könnyes szemmel mondott hálás köszönetére.
35 év után, 1985-ben abbahagyta az aktív versenyzést,
s edzõ lett. 22 éve parancsnoka a nagytétényi MAVOSZ,
majd ennek megszûnte után a budakeszi lõtérnek. Szívén
viselte a fiatalok tanítását a biztonságos és hatékony fegyverkezelésre, nagyon sok kezdõ sportlövõ hasznosította késõbbi pályáján a tõle kapott tanácsokat. Hasonló módon
fontosnak tartotta, hogy az új vadászok ne csak lõni tudjanak, de vadászias módon, etikusan viselkedjenek a vadászterületeken, s szerezzék meg azokat a szakmai ismereteket is, amelyek ehhez szükségesek. A rendszerváltás
után – immáron nyugdíjasként - bekapcsolódott a vadászjelölt-képzésbe, az elmúlt 17 évben a Pest megyében bizonyítványt szerzett vadászjelöltek szinte kivétel nélkül az
õ elméleti vagy gyakorlati felkészítése segítségével vizsgáztak. A Vadászati Kulturális Egyesület vadászvizsga-tanfolyamainak is állandó oktatója, lövészetvezetõje. Úgy érzi,
60 évnyi vadászmúltját sikerült megkoronáznia az afrikai
vadászúttal, amelyre vadásztársaságának lelkes fiatal tagjaitól kapott kedvet. Namíbiában két hét alatt 11 vadat ejtett el sokat megélt 8x57-es Mauserjével, de elmondása
szerint ritkán gyalogolt annyit, mint ott egy-egy óvatosabb
vad becserkészése során. 80 évesen most befejezi oktatói
és lõtérparancsnoki tevékenységét, átadja a helyét fiatal,
tehetséges utódjának. Persze, biztosak lehetünk benne,
hogy most sem fog ülni jól megérdemelt babérjain. Mint
a Lumniczer Sándor, Egyed István vagy Dóra Iván emlékversenyek korábbi szervezõje, már gondolkodik, hogy
tudná „összehozni” a Halasi Gyula emlékére tervezett koronglövõ versenyt – azaz biztosan hallunk még róla…
SOMFALVI ERVIN
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus
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Maderspach nyomán

– avagy Taxival a Retyezáton
Azt hiszem mindenki szívesen, egészséges irigységgel olvassa nagy vadászelõdeink
kalandjait. Magam is ezt teszem, és – bár erre vajmi kevés esélyt látok – társaimmal
együtt szeretnénk a nyomdokaikba lépni. Elsõsorban a magyar, régebbi korokban
megtörtént vadászkalandokat kedvelem. Sok „nagy” és igazi vadászõsünk volt, nehéz
rangsorolni, bármilyen szempontból próbálja is az olvasó eldönteni. Hozzám
legközelebb egy múltszázad elején élt jeles erdélyi vadász, Maderspach Viktor áll.
Vadászként soha nem volt rekordhajhász,
a természet megismerését, a férfias küzdelmek élményeit kereste. Napokig – a
leghidegebb télben is – egyedül, vagy
vadõrével bolyongott a hegyekben, többnapi járásra az emberi civilizációtól, senkivel nem találkozva.
Élményeit javarészt a Szörényi Havasok Retyezát hegységében, a bérelt vadászterületein szerezte. Érintetlen, vad
hegyvidék volt ez, a maga sajátos szépségével, zordságával, gazdag növény- és
állatvilágával, azaz egy valóságos „vadászparadicsom”.
A Retyezát valamikor a Kendeffy grófok birtoka volt. 1935-ben nemzeti parkká nyilvánították, 1980 óta az UNESCO
felügyelete alá tartozó bioszféra rezervátum, és ma már tiltott mindenféle beavatkozás: vadászat, halászat, gombászás,
sátorozás, jármûközlekedés, tûzgyújtás. A
turistákat is szigorúan ellenõrzik, a kijelölt utakról pedig tilos letérni.
Miután a Maderspach vadászatairól
szóló könyveket felkutattam, és áhítattal
elolvastam, szent elhatározásommá vált,
hogy ezt a vidéket lássam, és azokon az
ösvényeken cserkelhessek – igaz puska
nélkül – ahol egykor kedvenc vadászíróm
bújta az õsrengeteget. Tudom, hogy az a
világ már elmúlt, és fönt a havasokban is
sok minden megváltozott, mégis elindultam. Kísérõm, Tóth Pál, aki egyben vadásztársam is, már egy évtizede tart velem székelyföldi, és Duna-deltai útjaimon.
Kellõ izgalommal készültünk a 10 napos túrára, amelynek része volt egy
kovásznai szarvas- és disznóles is.
Október elején indultunk útnak. Igaz,
így nem láthattuk a Retyezát sok-sok csodája közül az alpesi rózsa virágzását, amikor a hóhatárig egész hegyoldalak meseszép rózsaszínben pompáznak, de sok
szempontból ez a legmegfelelõbb idõszak
a kirándulásra. Ilyenkor a nyájakat már lehajtják a hegyrõl, a havasi legelõk felsõ
határán épült esztenák kiürülnek, a toportyánok (farkasok) is elmennek, próbálják

követni a juhokat, vagy az erdõkben keresnek
zsákmányt. A zergék is lejjebb merészkednek a
hóhatár környékére, és csapatokba verõdve sütkéreznek-legelésznek a pojánákon (tisztásokon).
A Zsil folyó völgye irányából kapaszkodtunk
fel a hegyekbe. Szálláslehetõség csak a kevés
kulcsos kalyibában vagy az idõszakosan üzemelõ két-három turistaházban akad. Ezek egyike
volt úti célunk elsõ állomása, bízva, hogy találunk majd ott valakit. Virradatkor indultunk.
Petrozsénytõl, Maderspach szülõfalujától 15-20
kilométeren át elhagyott, üres, kiégett panelépületek, bányák, üzemek mellett haladtunk a
folyó völgyében. Az épületek végtelen sorban,
fekete mementóként magasodtak az ég felé,
uralva a környéket. Az utcákon munkanélküli,
borostás bányászok álldogáltak.
Túljutva e komor vidéken, feltûntek a hatalmas hegycsúcsok hósapkái. A terv szerinti
elsõ pihenõnk a mûút végénél levõ motel volt,
utána már csak a „cabanák” (turistaszállások)
vagy a „kanakok” (téli kalyibák, eltévedt vadászok részére) jöhettek számításba.
Az elsõ 25 kilométert autóval szerettük volna megtenni, majd onnan gyalog föl a
Retyezátra. Hamarosan a Buta-patakhoz értünk. Egy idõsebb nénitõl érdeklõdtünk az útirányról, aki könnyekben kitörve magyarul kérdezte: mi szél hozott erre benneteket fiaim?
Mint mondta, errefelé kevesen, de beszélik
még a nyelvünket. Valaha itt húzódott az ezeréves határ. Mi tagadás, nekünk is jól esett az
olténok földjén magyar szót hallani...
Nem sokat társalogtunk, indulni kellett. Ami
ezután következett, eddigi túráink legvadabb,
leggyilkosabb, de legszebb útja volt a végig robajló, zúgó patak mentén. A felettünk összeboruló hatalmas lombos erdõben estéli sötétség borult ránk. Megálltunk. Autónkat gondosan lezártuk, és a legszükségesebb holminkat hátizsákokba gyömöszölve, gyalogszerrel nekibuzdultunk.
Az ösvény irgalmatlanul meredek volt, a menetidõ és a célállomás távolsága ismeretlen, az
erdõ hatalmas és titokzatos. Mivel alföldi emberek vagyunk, egyikhez sem szoktunk hozzá.
Ránk esteledett. Úgy háromórás küzdelem után
már 50 méterenként pihentünk, kiabáltunk, abban bízva, talán közel lehet a turistaház, és

a kutyák biztosan meghallják, hogy közeledünk.
Erõsen megbántunk mindent, azt is, hogy nem
maradtunk otthon a meleg szobában, és nem
hallgattunk másokra...
Egyszer csak ott álltunk a „mézeskalács” házikó elõtt. A háznál ketten fogadtak, meg 8-10
kutya, a nagyobbakon szöges nyakörv. A nõ,
Elena tudogatott magyarul. Nagyszülei még a
magyar királyság alatt (így mondja) a földesúrnál voltak csobánok (pásztorok). Örült nekünk,
mivel beszélhette a nyelvet, meg amúgy is régen
járt erre idegen. Furcsa volt hallani a régies,
Monarchia-béli szóhasználatát. Talán még soha
nem örültünk ennyire a karbidlámpa fényének és
a tûzhely melegének. A vacsorára felkínált káposztás-húsos csorbának (leves), a törökbúza
pulickának (itt „c”-vel), sült gombának, ordának
(sajtféle), áfonyalekvárnak, mindenféle erdei gombából készített salátának, na meg a cujkának
(gyenge rozs pálinka) alaposan nekiestünk.
A ház férfilakója, Borozán jóformán meg
sem szólalt. Román hegyi ember, aki megjárta
a boszniai háborút, majd ideszegõdött a cabana
gazdájához. Két éve egy szál gúnyában jött fel
a hegyre. A faházaknál levõ bodegába (kocsmavegyesbolt) félévente, ha lemegy, akkor is csak
gyalog, mert egyszer a lóról megpotyolódott (leesett). Télen egyedül marad fenn a kutyákkal,
ahol hetekig nem jár senki. Persze jól bespájzolnak neki, ellátják sóval, puliszkaliszttel – és
karbiddal, ami csak akkor kell, ha valaki erre
tévedne, mert amúgy, ha sötétedik, lefekszik és
bámulja a tûz lángját, hallgatja a viharok tombolását. Mogorva, szakállas, zárkózott és látszólag olyan erõs, mint egy medve. Fõ dolga a fadöntés és a tûzifa egybesáncolása, meg az állatok gondozása. Nem itkányos (iszákos), de a
cujkás gugyi (flaska) ott lóg az oldalán, még
éjjelre is magával viszi szokmányára (ágy). Elena
szerint félnünk nem kell tõle. Húsra nincs
gondjuk, Borozán egész évben gondoskodik az
utánpótlásról. Egy-két napra eltûnik, egy szoktatott kutyát elvisz és õzzel, szarvassal, néha
vaddisznóval tér vissza. Valahol lehet neki eldugva puskája, avval brakonál (orvvadászik).
Kora reggel a finom, meleg juhtej és a hagymásgomba után mindjárt „dolog után” néztünk.
Azt már tisztáztuk, hogy az esztenákon senki
nincs, ugyanis kicsit korábban levonultak, mivel a
medvék erõsen megmocskolták a juhokat. Pedig
éjszakánként fáklyákkal is „õrködtek” – hiába.
A túralehetõségek korlátlanok, hiszen bármerre megy az ember, lépten-nyomon természeti
csodákra akad. Katlanok, szurdok sáncok, patakok, vízesések világa ez, megtûzdelve barlangokkal, tengerszemekkel (98 tengerszem van, a
másfél hektárostól a szoba nagyságúig). Itt még
érintetlen a növény- és állatvilág, az ökológiai
egyensúlyról pedig csak a Jóisten gondoskodik...
Tudtuk, hogy a negyvenezer hektáros
Retyezát bejárásához hetek kellenének, így csínján bántunk a tervezgetéssel. Mi az elsõ pár

napon csak barátkoztunk a közelebbi pontokkal, és igyekeztünk „látótávolságban”
maradni. Ottlétünk alatt ragyogó idõt fogtunk ki, és Elena szerint esõre késõbb
sem lehet számítani, legfeljebb futó zivatarra, ami itt naponta akár többször is lehetséges. A ködtõl viszont óvakodnunk
kellett. Ha elkezd ereszkedni, azonnal haza kellett indulnunk vagy egyhelyben maradni és várni. Az átláthatatlan tejfölös sûrûség amilyen váratlanul jön, éppolyan
gyorsan távozik is.
Miután bejártuk a környéket, és „felerõsödtünk” a jó levegõn, szerettünk volna
tovább menni a Maderspach-ösvényeken.
Az író errefelé vadászott éveken át, kaptánnyal (csapda) fogta a farkast, napokig
követte sível a sebzett vadat, vagy kereste
a medvék vackát. Ezen a helyen élte meg számtalan vaMaderspach Viktor
dászélményét.
(1875-1941)
Az itteni, 1800-as évekbeJeles vadászírónk, aki a bécsi
li vadászatokról Ujfalvy SánMûegyetem elvégzése után a család
dortól is sokat olvashatunk.
Hunyad vármegyei birtokait irányította,
Akkoriban még volt „lapde számos utazást tett Európán
nizás” is: egy sûrût körbekekívülre is. Az I. világháborúban a
rítettek kötéllel, színes ronfronton harcolt, majd az erdélyi
gyokkal, szalagokkal teleagromán betörés idején gerillacsapatot
gatva, kapukat hagyva és
vezetett a Retyezátban. Trianon után
sok hajtóval megmozgatták.
Romániában maradt, de mivel részt
A vad, elsõsorban a medve,
vett egy magyar tiszti összeesküvésnem ment neki a kötélnek,
ben, 1921-ben el kellett menekülnie.
így viszonylag kiszámítható
Mérnökként dolgozott, illetve
helyen tört ki és puskavégre
írásaiból élt. 1940-ben részt vett az
lehetett kapni.
erdélyi bevonulásban, de teherautója
A következõ napokban elfelborult és a szerzett sérülésbe belementünk a Bukura tóhoz,
halt. Mûvei: Az oláhok
majd a Kusztura-nyereghez.
vérnyomában a Fekete-tengerig,
Elena – ígéretéhez híven –
Menekülésem Erdélybõl, Véres
megoldotta a túravezetést,
lábnyomok a Kárpátok gerincén,
kísérõnknek mellénk adta
Medve!, Havasi vadászataim…
Taxit, a hatalmas farkasölõ
hegyi pásztorkutyát, aki az
évek során gyakran ment el a turistákkal.
Minden útvonalat kitûnõen ismer, és estére mindig hazajön. Okos kutya, szinte emberi tulajdonságokkal. Õ jelzi elõször a közeli esztenáknak a farkast is. És õ az, aki
a szerencsétlen alföldi vadászokat elviszi kirándulni...
Csodálatos napok voltak. Kitûnõ vezetõnkkel sokat barangoltunk a környéken,
és Taxival bejártuk a Retyezátot – méghozzá ingyen. Igaz, zergét sajnos nem láttunk, de késõbb Kovásznán Diána bõven
kárpótolt bennünket vadászélményekkel.
Hazaérkezésünk után a cinkotai temetõben megkoszorúztuk Maderspach
Viktor sírját, kegyelettel emlékezve egy
VADÁSZRA, akinek halála után is sok
szép élményt köszönhettünk.
DOROGI GÉZA

Vadászkürt

Az ezüst is szépen csillog
A

szomszédos Ausztriában évente számtalan a vadászkürtös rendezvény, de nemzetközi versenyre mégis
csak egyszer kerül sor. Az európai együtteseknek az ilyen
versenyeken kell megszerezniük a különbözõ nemzetközi
minõsítéseket. A szervezõk mindig más-más helyszínt választanak, sõt a városok versengenek a rendezés jogáért.
Az idei megmérettetésnek június 15-17. között az Alpokban meghúzódó kis település, Mürzzuschlag adott otthont. A versenyre négy kategóriában összesen nyolcvan
csapat nevezett, amely csaknem ezer vadászkürtös fellépését jelenti. A festõi környezetben zajló összevetésen az
osztrák csapatok mellett szép számmal voltak németek,
szlovénok, lengyelek és csehek. A rangos megmérettetésen hazánkat a Baranya Vadászkürt Együttes képviselte.
A csapat vegyes kategóriában indult, ami a kiírás szerint
a B hangolású közép- és parforce kürtöket jelenti. A négy
kötelezõ szignál mellett egy szabadon választottat kellett
vinni a saját repertoárból, aminek minimum 32 taktusból
kellett állnia. A magyar csapat a Vadászati Kulturális
Egyesület kürtszignálját választotta és a Kircsi László által komponált mûvel olyan sikeresen szerepelt, hogy

az egyébként roppant szigorú és vájt fülû zsûritõl erre kapták a legtöbb pontszámot. Sõt! A versenybizottság annyira el volt ragadtatva, hogy a VKE szignált fel is akarja
vetetni a repertoárban szereplõ kürtjelek közé. A színpadon minden csapat negyed órát kapott az öt szignál bemutatására. A díjba sorolások arany, ezüst és bronzminõsítéseket takarnak. A magyar együttes 673 ponttal a megtisztelõ ezüstminõsítést érte el. A díjkiosztó után hajnalig
tartó mulatság kezdõdött a város fõterén felállított sörsátorban, amelybõl a magyar csapat is kivette a részét.
Másnap vadászmise zárta a háromnapos programot, a
nagyhírû Horrido vadászkürt együttes közremûködésével.
A Baranya Vadászkürt Együttes pontszámai szignálonként:
1.
2.
3.
4.
5.

Terítéken a siketfajd 143 pont
Terítéken a zerge 133 pont
Terítéken a szarvas 133 pont
Szent Hubertus fanfár 127 pont
VKE szignál 134 pont+3pont összkép (ez

a maximum)

A.G.

Tény, hogy a megalakulása óta eltelt
két esztendõben a Safari Club
International (SCI) Közép-Magyarországi Egyesülete egyre fontosabb szerepet
játszik hazai vadász-közéletünkben. Lehet fanyalogni, hogy az egyesület a tehetõs, külföldre járó vadászok gyûjtõhelye, lehet irigykedni a hazai és külföldi
trófeáik láttán, sok minden jót és kevésbé jót el lehet mondani a tagjairól…
de azt mindenképpen el kell ismerni,
hogy sokat tettek meghatározott céljaik
elérése érdekében. Nélkülük, látványos
külföldi trófeáik bemutatója nélkül lassan „elképzelhetetlen” a FeHoVa és sok
vadásznapi kiállítás és rendezvény. Az
évi egy-két alkalommal megszervezett,

hették Derekegyházán az SCI európai
vezetõinek találkozóját.
A legszembetûnõbben az egyesület
a kommunikáció terén bizonyította
energikusságát, a saját honlapukon,
hírlevelükön kívül folyamatosan és
rendszeresen publikálnak a szakmai
lapokban, szerepelnek a rádiókban,
televíziókban… a negyedéves „Safari”
kiadványukat sem elfelejtve.
Június 23-án Hévízen, a Rogner Hotel különtermében tisztújító közgyûlésen
értékelte eddigi munkáját a leköszönõ
elnökség, módosították az egyesület
alapszabályát és a következõ négy évre
megválasztották a régi-új elnökséget.
Az alapító elnököt, Hidvégi Bélát, aki

baráti hangulatú klub-összejöveteleken
nem csak a vizuális látvánnyal illusztrált élménybeszámolók csigázzák fel a
hallgatóságot, hanem komoly szakmai-,
vadászati-, fegyver- és ballisztikai-… s
nem utolsósorban: külföldi vadászatszervezési ismereteket is tovább adnak egymásnak a tagok… a lõtéri lõgyakorlatokról nem is beszélve. Az éves gálavacsorák pedig a közös szórakozás mellett arra is alkalmasak, hogy a vadászbarátságokat elmélyítsék, az árverések,
felajánlások révén stabil anyagi hátteret
teremtsenek az egyesület mûködéséhez.
Nem véletlen, hogy két év alatt a
taglétszám megnégyszerezõdött, és az
egyesület támogatni képes a nyírfajdvisszatelepítési programot, egyik „fõtámogatója” lett a 150 éves évfordulóját ünneplõ magyar vadászsajtónak,
valamint a december 10-13. között
Gemencen megrendezésre kerülõ európai vadászújságok elsõ konferenciájának… mint ahogy az sem véletlen,
hogy fiatal egyesületként megrendez-

útjára indította az egyesületet, s megalapozta a hazai és nemzetközi szerepvállalását, az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé választották. Az új elnök
Cseterki Imre lett. Tizenegy jelölt közül kellett a megjelent félszáz tagnak a
hét alelnököt kiválasztani. A titkos szavazás összeszámlálása után Békés Sándor, dr. Gergely Imre, Hámori
Csaba, dr. Kõhalmi Zsolt, Pál Gyula, Szentpéteri István és Szín János
kapott bizalmat, tevékenységi körükrõl
a késõbbiekben az elnökség dönt.
Titkárt nem választott az egyesület,
az elképzelések szerint fõállású titkárt
kívánnak alkalmazni. Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke Hercsik István, tagjai
Bán Beatrix és Gáspár István lett.
– Szerintem megerõsödtünk – állapította meg a választás után Hidvégi
Béla – a jövõben még tovább léphetünk, többet tehetünk a magyar vadért és a magyar vadászokért.
A tudósító mindehhez csak annyit
-csskíván hozzá tenni: így legyen!

Safari Club

A vadért és a vadászokért

Sok autósnál tapasztaltam, hogy a négykerék-meghajtást
csak akkor kapcsolják be, amikor úgy érzik, már szükséges.
Ez a terepautózásnál a legtöbb esetben általában késõ.
Ajánlatos ezért idõben betekerni az elsõ kerékagy
kapcsolóit, mert ha elfelejtjük és éppen a combig érõ vízben
állva ötlik tudatunkba a feledékenységünk, akkor rájövünk,
milyen hideg tud lenni a víz. Az öszkerék-meghajtás
bekapcsolása azért is hasznos, mert így nem veszítjük el
autónk lendületét vagy a manõverezés lehetõségét.

M

indannyian tudjuk, milyen sokat számít a gumijaink mintázata és állapota, de még többet, ha tudjuk, melyikkel hogyan kell közlekedni. Ha durva, például
traktor-mintásak a kerekeink, akkor csak óvatosan a gázadással, mert az ilyen mintázatú gumik hajlamosak,
hogy néhány pillanat alatt „elássák” az autót. Ha viszont
apró, úgynevezett „könnyûterep” mintázatúak a gumijaink, akkor a sárban, kipörgéskor ne sajnáljuk a lóerõket, ugyanis a kerekek a gyors fordulatkor – a centrifugális erõ miatt – ki tudnak ürülni, kifröcskölik a sarat
és a gumi új fogáshoz jut. Igaz, utána nem igen örülnek nekünk a kocsimosók, mert sokszor még a kocsi
teteje is vastagon sáros – de a módszer hatásos.
Törekedjünk a gépkocsink gumijait is az évszakokhoz
igazítani. Nem szükséges jó idõben a durva mintázatú
gumikat koptatni, mert egy apró, könnyûterep mintázat
is hatékony lehet és az aszfalton sem kopik olyan nagymértékben. Jól jöhet ez a gumi, amikor lazább, homokos
talajon járunk, amikor az szükséges, hogy az autó könynyen guruljon és ha meg is kapar, ne ássa el magát.
Homokos terepen az úgynevezett lendületautózással közlekedjünk, mert az útfelület igaz látszik, de ha süppedõs, akkor nagy esélyünk van rá, hogy nem marad ideje
a kocsinak elsüllyedni. Sáros idõkben javasolt a nehézterep „MT” mintázat, mert ez jobban tisztul és eredményesebb a közlekedésünk.
Gyengébb terepjáró képességû kocsikra szoktak szerelni ún. traktor-mintás gumikat, de ennek is megvan a
hátránya, könnyen okoz mûszaki hibát, pl. féltengelytörést. A gumik helyes megválasztása olyan dilemma, mint
a vadászatban, hogy milyen puskát vigyünk magunkkal.

Nem minden arany, ami...
Ha elsüllyedtünk és úgy érezzük, végleg elfogyott a vezetési és a kocsink tudománya, akkor nekünk kell segíteni az autónknak. Ha van csörlõnk, de nincs mihez kikötni, egy ferdén levert karó vagy a szerelõvas is hihetetlen erõt képes elbírni. Természetesen, ha egy nem túl
stabil kikötési ponthoz próbálunk csörlõzni, okvetlenül
segítsünk rá az autónk hajtásával is. Amennyiben az autó teljesen felhasalt, ne közvetlenül a kocsi elõtt keressünk kötési lehetõséget, hanem egy kicsit oldalra húzzuk, mert az oldalra kormányzott kerekek elõbb találnak
fogást a sárban.
Ha nincs csörlõnk, marad a csomagtartónkban megbújó hasznos holmik tárháza és a környéken fellelhetõ
„segédanyagok”. Kis találékonysággal, majdnem mindent
– gumiszõnyeget, szerszámosládát, kis seprût, fadarabokat, kisebb-nagyobb köveket, stb. – fel tudunk használni.
A lényeg, hogy a megemelt kerék vagy kerekek alá

Vezetéstechnika

Imádkozzunk vagy...
olyasmit pakoljunk, amelyeken meg tudnak kapaszkodni
a gumik. Amennyiben a közelben nincs igazi „kerékalávaló”, úgy a legjobban megsüllyedt kerék alá tökéletesen
megteszi az oldalára fektetett pótkerekünk is, mert erõs
és nagy felületen felfekszik.
Mindig gondot szokott okozni a kocsi
megemelése.
Ha gyári az emelõnk, elõfordul, csak
több lépcsõben tudjuk
magasabbra emelni az
autót, ügyelve arra,
hogy az emelõ ne
tûnjön el a mélyben.
Nagy segítség ilyenkor,
ha találunk a csomagtartóban egy deszkalapot vagy a környéken
egy méretes követ.
Az emelést könnyíti,
ha a kocsinkon maszszív küszöbfellépõ van, ami elbírja az autó súlyát, de
ha csak egy dizájnos, csillogó optikai tuningunk van,
több bosszúságot okoz, mint hasznot hajt, ugyanis nagy
felületen megfekszi a sarat és megakadályozza, hogy a
stabil emelési pontokhoz hozzáférjünk.
Ez utóbbi mondatban az is benne van, hogy nagyon
figyeljünk a stabil emelési pontokra, lehetõleg a
küszöbélekhez, az alváz nyúlványai-, a futómû fix részei
alá helyezzük az emelõt, ne okozzunk nagyobb kárt a
kocsiszekrényben, a mûanyag alkatrészekben vagy a kormánymû érzékeny részeiben.
Az utóbbi években divatossá vált a felfújható emelõpárna, amelyet a mély sárban nem mindig sikerül
a kocsi alá gyûrni… bevallom, én még nem barátkoztam meg vele. Viszont kimondottan a terepezõk
segítségére találták ki az ún. dzsekk-emelõt, ami
egyszerû mûködése folytán lehetõvé teszi a gyors
és magasra történõ emelést… érdemes a vadászoknak,
erdészeknek is beszerezni.

Merre „meneküljünk”?
Amíg nem feküdt fel teljesen az autónk, elõre-hátra
hintáztatva kísérletezhetünk a kiszabadításával. Ha nem
ismerjük az út folytatását, az elõttünk lévõ ismeretlen

sártengerek mélységét, célszerûbb az autót visszafelé
menteni, mert addig már megismertük, mit rejt a mély.
Általános gyakorlat, hogy az elsõ kerekek alá törekedjünk pakolni, mert a legtöbb jármûnek az eleje az alacsonyabb, nehezebb és ez akad fenn. A visszafelé való
mentés mindig könnyebb.
A lengõtengelyes felfüggesztésû kocsi nehezebben hasal fel, mert a független kereket a rugó mindig a hídtesttõl függetlenül nyomja lefelé, és így jobb fogást talál. Az ilyen autót menthetjük úgy is, hogy a szabadon
lévõ féltengellyel feltekertetünk egy hosszabb kötelet,
így kicsörlõzi magát… és a lapátolásról ezúttal nem
is beszélünk.

Apró, de fontos tanácsok
Az új típusú terepjárók fékrendszerét már blokkolásgátlóval (ABS) szerelik, ami a közúti forgalomban hasznos
lehet, de a sáros terepen kifejezetten veszélyes. Képzeljük el, amikor egy sáros meredeken ereszkednénk lefelé
és a lábunk alatt csak „kerreg” a fékpedál, a csúszós
talajon az ABS nem engedi megállni a kerekeket.
Vannak olyan típusok, melyekben kikapcsolható az ABS,
de a legtöbb nem ilyen. Ha többször terepen autózunk,
célszerû szakmûhelyben átalakítatni – kikapcsolhatóra.
Nagyon lényegesnek tartom az akkumulátor állapotát,
a hûtõrendszer tisztaságát vagy éppen az üzemanyag
mennyiségét.
Ha terepre megyünk, mindig tele tankkal induljunk
el, ugyanis sohasem tudhatjuk, milyen akadály jön közbe és a fogyasztást a terepen nem lehet pontosan kiszámítani, mint ahogy azt sem, mennyit fogunk autózni.
Ez fõként télen lényeges, amikor bármilyen váratlan
probléma esetén, ki tudja mennyit fagyoskodhatunk az
üzemanyag nélküli, fûtetlen autóban.
Több mint kellemetlen, amikor a sorozatos indítás
után az akku beadja a felmondó levelét és ott maradunk szusz nélkül, vagy amikor a hûtõrendszer a sok
kínozás hatására átmegy teafõzõbe. Még indulás elõtt
gondoljunk arra, hogy otthon – egy kerti locsolóval –
milyen egyszerûen kimossuk a hûtõlamellákból a fûmagot, a nyárfapihét vagy a bogarakat… s nem kell a területen azon agyalnunk, milyen „alternatívákkal” pótolhatjuk a hûtõnkbõl felmelegedés miatt elillanó folyadékot.
SZABÓ ZSOLT
Kádárta

David Johnson és Edgar Hetten válalkozó szellemû mérnökök közös vállalkozásukat az 50-es
években hozták létre Minnesotában, az Egyesült Államokban. Együttmûködésük gyümölcse az elsõ hószán megjelenését jelentette
1954-ben. Kezdetben közösen irányított cégüket ma Polaris Industries néven ismerhetjük.
1960-ban Edgar saját vállalkozásba kezdett: a
mára világszerte népszerû Arctic Cat márkanéven futó powersport eszközök gyártója lett.
A több mint 40 éve tartó folyamatos technikai fejlesztéseknek köszönhetõen napjaink legismertebb hószángyártójának számít az észak-amerikai kontinensen. A 90es évek elejétõl – a piaci kihívásoknak megfelelõen –
megkezdte elsõ négykerekûjének fejlesztését is, így napjainkra a piac prémium ATV/quad gyártójává lépett elõ.
A 2007-es év az Arctic Cat történetének leggazdagabb típusválasztékát hozta magával, 53 féle hószánnal
és 26 különbözõ ATV modellel állnak megrendelõik rendelkezésére.
A hószánoknál a híres ZR szérián belül beszélhetünk
a 440, 500, 600, 700, 800 és a 900-as modellekrõl. Külön kategóriát képviselnek az F modellek, valamint a cég
zászlós „hószánja”, a Z1 jaguár, amely félelmetes teljesítményû 1200 köbcentiméteres 4-ütemû motorral készül.
Az Arctic Cat ATV-k 50, 90, 250, 300, 400, 500, 650, és
700 cm3 hengerûrtartalmú motorokkal kerülnek forgalomba úgy az Egyesült Államokban, mint Európában. Az
Arctic Cat filózófiája,
hogy „ne találjunk ki
jobbat annál, amit már
mások tökéjre fejlesztettek, viszont foglakozzunk azzal, amiben még
hiányosságok vannak”
jól tükrözõdik abban,
hogy az összes modelljét Suzuki erõforrás táplálja, kivéve a 650H1
modellt és a 700 Dieselt,
melyben saját fejlesztésû, illetve Lombardini
erõforrás dübörög.
A közúti használhatóság követelményének megfelelõen európai modelljeik mindegyik típusát átalakították,
így azok eleget tesznek a speciális minõségi és biztonsági elõírásoknak. Ennek köszönhetõen az Arctic Cat
az egyetlen ATV gyártó kontinensünkön, akinek „off
road” jármûvei utcai forgalomba bocsáthatók.
Az Arctic Cat ATV-k 250 köbcentiméter fölött kapcsolható összkerék hajtásúak (2WD/4WD) és teljesen független
elsõ, valamint hátsó kerék felfüggesztéssel rendelkeznek
(FIS). Mindez nagyobb hasmagasságot és hosszabb rugó-utakat is jelent. Az 500-asnál nagyobb motorral rendelkezõ quadoknál a kapcsolható elsõ differenciálzár széria-

tartozék. Említett hasmagasságuk nagyobb a piacon kapható versenytársaiknál (Artic Cat 500 4x4 – 320mm; Yamaha Grizzly 275mm). Amerikában az Arctic Cat-et csak az
ATV-k XXL-jeként emlegetik, utalva ezzel modelljeik méreteire. Szintén a márkát erõsíti a konkurens termékeket maga mögé utasító üzemanyagtank kapacitása (25-27 liter),
mely a kiadós, hosszabb túrák kedvelõinek kedvez.
A 2006-os évben jelent meg az Arctic Cat „3in1”, vagyis
három az egyben családja a 400-as és a 650-es kategóriában. Ezeken a technikai újítás azt jelenti, hogy a
gép hátulja tetszés szerint variálható – a típusokhoz
kapható 3 féle kiegészítõ függvényében: vagy egy
plusz második üléssel, mely a közös quadozás élményét teszi lehetõvé, vagy hátsó rakodóráccsal, mely a
gép terhelhetõségét növeli, és lehetõség van hátradönthetõ rakodó dobozzal történõ kiegészítésre is. Az Arctic
Cat ezzel az új megoldással tulajdonképpen három különbözõ típust váltott ki egyetlen modellel.
Az Arctic Cat ATV-ihez kapható kiegészítõk
katalógusa egy kisebb házi olvasmánnyal ér
fel, mely azt sugallja, hogy számtalan kiegészítõ, valamint quados ruházat kapható a cégnél.
Az idei év nagy durranása a 700 Diesel 4x4
modell, amely mindenféle mezõgazdasági, erdészeti munkához szükséges gépekkel, illetve
a vadászathoz nélkülözhetetlen kiegészítõkkel
felszerelhetõ, nagy teherbírású és nehéz terepen is kiválóan helytálló jármû. Az erõforrását
az olaszországi Lombardini cég szállítja, ahol
1922 óta gyártanak kifejezetten mezõgazdasági és erdészeti gépekhez motorokat.
A Lombardini blokkja az egyik legmodernebb
technológiával könnyûfémbõl, és alumíniumból készült, ezért súlya sokkal kevesebb, mint a hasonló kategóriájú diesel erõforrásoké. A könnyû össztömeg
természetesen a gép üzemanyag fogyasztására is kedvezõen hat. A világon egyedülálló 700 köbcentis, két
hengeres dízel motorral gyártott quad a B20-as biodízel
üzemanyaggal is problémamentesen üzemel.
Az Arctic Cat az európai gazdák igényeit szem elõtt
tartva, a hosszú, 3 az 1-ben változatú vázba beépítette
a dízelmotort, és alapfelszereltséggé tette a masszívabb, lámpákat is védõ elsõ gallytörõt, a hátsó csomagtartórácsot, valamint a deréktámaszt.

Az Arctic Cat ATV-k kizárólagos magyarországi forgalmazója: 4x4motor Kft. 1135 Budapest, Frangepán u. 84/C. Tel/fax: (1) 239-56-61, web: www.4x4motor.hu, e-mail: info@4x4motor.hu
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Zseniális legyek

A nagyapja sohasem vadászott, pedig alkalom lett volna
rá bõven. Valamikor nagy földbirtokokkal rendelkezett a
család. Igaz, ennek hosszú ideig itták a levét, mert az
ötvenes években még a kuláklistára is felkerültek. Világéletében a földet mûvelte, a kikapcsolódást a háznál tartott állatok nevelése és gondozása jelentette számára. Esténként megállt az istálló ajtajában és élvezettel hallgatta
lovai abrakolását. Ezalatt a nagymama a disznókat etette... Õ ugyanúgy állt és nézte az jószágokat. Az üres
moslékos vödröt felrakta a disznóól párkányára és figyelte, hogy melyik malac, hogy fér a vályúhoz. Hosszú ideig álltak így az etetés alatt, gyönyörködtek az állatokban.
Aztán a kútnál összetalálkoztak, és szinte mindennap
megkérdezték egymástól:
– Ettek?
– Ettek – jött a válasz a másiktól.
Így tudni lehetett, hogy a ház körül aznapra minden
rendben van, mert ha az állatok ettek, akkor már nagy
baj nem érheti a parasztembert.
Az unoka nem folytatta a családi hagyományt, õ vadõr lett, bár sok mindent megörökölt a nagyapja génjeibõl. Nem volt olyan esõ, szél, magas hó, hogy az etetõk,
szórók üresen álltak volna. Szerette a vadat, leginkább
etetni, gondozni, pátyolgatni. Legnagyobb gyönyörûség az
volt számára, amikor korán reggel etetni indult. A zsákok megtömve, kutyái vidáman ugrottak a kocsiba, aztán
irány a harmatos reggel. Ilyenkor órákat „elmatatott” a
területen, figyelve a hajnali mozgást. Végigjárta az etetõket, a szórókat, élvezettel figyelte, hogy a disznók sorra
felvették a takarmányt és széttúrták a szórókat.
De minden idilli állapot véget ér egyszer...
A tízéves bérleti ciklus lejárt. Igazából még nem is élvezhette munkájának gyümölcsét, hiszen az üzemtervi idõszak elején megszületett szarvasborjú el sem érte az érett
kort, amikor õ már régen nem dolgozott a vadászterületen.
Az újonnan alakult vadásztársaságnál nem akartak ténylegesen hivatásos vadászt alkalmazni. Az volt a vélemény, hogy
majd a tagság ellátja a feladatokat, papíron meg bárkit be
lehet jelenteni... Minek ide vadõr? Csak pénzbe kerül...
Elbocsátották. Egy multinacionális cégnél jelentkezett betanított munkásnak. Vékonyka drótokat kellett egymáshoz
forrasztani, minden óra végén öt percre megállt a szalag,
ilyenkor lehetett pihenni. Az öt perc lejárta után sivított a
dudaszó és indult a munka. Az erdei élet után nehezen
tudott beilleszkedni és az engedélyezett öt percek után
rendre elkésett a munka indításával. A munkafelügyelõ ezt
sokáig nem állhatta és odament a fiatalemberhez, aki
egyébként láthatóan nem illett a többi munkás közé.
– Mondja, mit bambul maga állandóan? Nem hallja,
hogy indul a szalag?
– Elnézést, nem hallottam – válaszolta a fiú.
– Hát akkor mondja, mi a fenét hall maga? – kérdezte gúnyosan a munkavezetõ.
– Én a rigófüttyöt, a kakukkszót, a sárgarigó trilláját hallom. Ja, és mintha az elõbb valahol riasztott volna egy õzbak – válaszolta, majd felállt a munkaasztaltól, magára
hagyta az elképedt munkavezetõt és elindult a kijárat felé...
AGYAKI GÁBOR

Fülledt a júniusi nap,
de az ebédlõ hûvös.
Késve kezdõdött a
megyei érdekképviseleti szervezet értekezlete. Az elõadó
már vagy háromnegyed órája beszél.
Nem izgalmasabb és
nem
unalmasabb,
mint az értekezletek
általában, de a szónok
mondandója kicsit hosszúra nyúlik. Szemben velem
Zoli pillái elnehezülnek, gondolom hajnalban vadászott. Pár perc
után magához tér, följebb ül a széken. Én kifele bámulok az ablakon, s a szemtelenkedõ legyeket hajtom, lágyul az agyam. „Sok rendezvényen vettünk részt”,
szûrõdnek át a beszámoló szavai a kánikula ködén át.
Indulatosan hajtok el egy szemtelen legyet az orromról.
Aztán egyszer csak halvány fény gyúl az agyamban. Az
asztalon kövér légy bóklászik gyanútlanul. Fölemelem a
kezem, óvatosan közeledem hozzá, aztán egy suhintás és már a markomban is van! Hanyagul szóróm le a padlóra, de azért nem mulasztom el begyûjteni Zoli elismerõ pillantását. A mellette ülõ Gergõ bácsi hüvelykujját égnek emelve gratulál.
„A vadászbál nem sikerült”, hallom a szónoktól megint figyelek. Amint azonban visszafordítom a fejemet,
látom ám, hogy Zoli ragadozótekintettel lesi a kávéscsészéjén korzózó legyet, pulzusa megemelkedett, arca piros.
Egy gyors mozdulat, elmosolyodik, tekintete bizakodó.
Egyenként nyitja ki az ujjait. Aztán a középsõnél a zsákmány vidáman elrepül.
– Gerinctüskés volt! – súgom, és Gergõ bácsival öszszenevetünk.
„Az elnökség nem vesz föl tiszteletdíjat” – megy tovább a beszámoló.
Mi pedig folytatjuk a pompás légyvadászatot, amellyel
a légynek se ártunk. Illetve csak annak. Az állomány stabil, az ajtó nyitva, biztosított az utánpótlás.
Kicsit elmélázok, majd megrökönyödve veszem észre,
hogy a Zoli elõtt fekvõ papírlapon öt kis vonás áll. A kakas csípje meg! Jól leelõzött! Nem hiába volt sportlövõ.
No, én is nekidurálom magam, és tökéletes „laplövéssel”
terítek le egy kapitális példányt. Helyben marad. Szarvasbikában minimum ezüstérmes volna! A meghívón szereplõ pecsét mellé fektetem terítékre. Zoli követi példámat,
de az õ zsákmánya még mozog az asztalon, kegyelemlövésre van szükség.
Szemtelenek? Bosszantóak? Kiirtandók? Dehogy! Az Isten áldja meg ezeket a zseniális legyeket!
„Gyerekek vagytok”, csóválja a fejét anyám, amikor csillogó szemmel mesélem neki asztali cserkelésünket. Igen,
igen de valójában arról van szó, amit Fekete István így
fogalmazott meg: „vagy vadász az ember, vagy nem!”
(MÁR-TA)
KELEMEN JÓZSEF
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Fegyver

Egy puska az igazi
gavalléroknak
Nem vagyok egyedül a vadászok között, akinek hevesebben kezd verni
a szíve egy-egy
míves puska láttán. Amikor egyik
hazai vadász barátom
az asztalra tette a fegyverkoffert, sejtettem, hogy valami különleges élményben
lesz részem. Szezám tárulj – suttogtam
magamban, és a varázsszóra egy nyolcszögletû, billenõ csövû „kipplauf” puskát emelt fel a szivacsbélésrõl.
Nem tagadom, kitört volna a rossz
nyavalya, ha nem foghattam volna a
kezembe. A könnyû, kecses kis puskának hatvanöt centi hosszú, nyolcszögletû csövében négy oromzat fut
az átmeneti kúpig. A nyílt irányzékhoz a csõ teljes hosszában csõsínt
szereltek. A beütött jelek tanúsága
szerint a fegyvert Ferlachban, az osztrák puskamûvesek fellegvárában készítették egyedi megrendelésre a 80-as
évek elején. Szó szerint idõt álló „mûremek”, mert legkevesebb 3 millió forintért úgy vinnék el, mint a
cukrot, ha gazdája nem
ragaszkodna annyira hozzá. A .30-06 Spriengfield
kaliberû csövet a
csõkampón
kettõs

reteszeléssel, míg a tölténykamra két
oldalán dupla szegzárral, „Kersten
zárral” biztosították. Az elsütés aranyozott billentyûivel történik, a gyorsító (schneller) pedig akár leheletfinomra is állítható. A hornyolt töltényhüvely
kidobásáról egy kis rugós zárnyelvvel
ellátott ejektor gondoskodik. A nyakbiztosító tolóka a fegyver csövének
megtörésekor egy kényszerkapcsolat
révén magától zárt állásba kerül.
A biztonságosabb célzás érdekében a
nyílt irányzék fölé négykörmös szereléken (suhli schwenkmontage) egy, a
fegyverhez méltó Zeiss 2,5 – 10 x 50es világítópontos céltávcsövet szereltek.
Az egzotikus szépségû agyfa faragása
szolidan illeszkedik a zártest mindkét
oldalát és a talpat díszítõ, mûvészi kivitelezésû vésetekhez. Miután kellõképpen kigyönyörködtem magam,
megkönnyebbülten adtam vissza gazdájának, azon töprengve, hogy vajon
cserkelés közben hogyan ölelgetném
magamhoz ezt a gyönyörûséget, nehogy valami baja essék...
SIKLÓSI KÁLMÁN

Augusztus 18-20. között
Ópusztaszeren, a Nemzeti
Történeti Emlékpark területén a Csongrád Megyei Vadászkamara „Vadásztalálkozó 2007” címmel nagyszabású rendezvényt tart.
A találkozó kiváló alkalom
arra, hogy a vadászok és a
vadászati szervezetek közösen ünnepeljenek, lehetõséget nyújt a vadászbarátságok ápolására, a vadászat jövõjének megvitatására, a kiemelkedõ munkát végzõk nyilvános elismerésére, a hazai és külföldi vadászati célkitûzések
és eredmények megismerésére, a Dél-Alföld vadászati lehetõségeinek bemutatására, és nem utolsó
sorban az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark európai viszonylatban
is kiemelkedõ látványosságot jelentõ létesítményeinek és nevezetességeinek
megtekintésére.
Kérünk minden sport- és hivatásos vadászt, valamint a vadászattal rokonszenvezõt, aki csak teheti, vegyen részt a rendezvényen!
Szeretnénk, ha minden szenvedély vagy hivatás által elkötelezett vadász jelenlétével is demonstrálná a vadászok táborának egységét!
A Vadásztalálkozó 2007 jelmondata: „Együtt a vadászat és vadgazdálkodás jövõjéért!”
Tisztelt megyei vadászszövetségek, a Vadászkamara megyei területi szervezetei, vadászatra jogosultak, sport- és hivatásos vadászok, vadászjelöltek, földtulajdonosok!
A Csongrád Megyei Vadászkamara idén – formabontó törekvésképpen – olyan helyen rendezi
a magyar vadászok országos seregszemléjét, amely számos jelentõs történelmi esemény emlékhelye, és elsõsorban az Alföld jellegzetességeinek emléket állító skanzen. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark területén a tervezett idõpontban nem kizárólag vadászati események zajlanak majd, hanem olyan ünnepségek és állandó kiállítások is megtekinthetõk lesznek, amelyek önmagukban is érdekes és tanulságos programot kínálnak az odalátogatók számára.
Mivel a rendezvény egy állandó, épített szabadtéri kiállítóhelyen lesz, valamennyi odalátogatónak belépõdíjat kell fizetnie.
Szeretnénk, ha a lezajlott vadászterületek újraosztását követõen végre megkezdõdne a vadászok
együtt gondolkodása, a közel 60 ezer magyar vadász társadalomformáló képességének megalapozása, és a magyarországi vadászati szervezetek is feladatuknak tekintenék ennek kezdeményezését. Nem halasztható tovább a vadászok érdekeinek markánsabb képviselete, valamint a komoly
szellemi és gazdasági erõt jelentõ társadalmi réteg elfogadtatása.
Szeretnénk továbbá, ha Ópusztaszeren a vadászok mellett a földtulajdonosok is megjelennének,
és talán lehetõséget találnának az egymásra utalt két csoport érdemi közeledésére.
Jó volna, ha a rendezvényt megnyitó – és a vadászat, vadgazdálkodás területét is irányító – miniszter jelentõs tömeg elõtt tartaná meg ünnepi beszédét, egyúttal érezné ennek a társadalmi rétegnek a jelentõségét, súlyát.
Reméljük, szándékunk jóindulatot vált majd ki a vadászokból és a vadászatot közelrõl vagy távolról szemlélõkbõl egyaránt.
Kérjük tehát a megyei vadászkamarák és vadászszövetségek képviselõit, mozgósítsák a tagjaikat, és segítsék elõ, hogy egy kiemelt jelentõséggel bíró eseményen nagy létszámban jelenhessenek meg a vadászok – és anyagilag is támogassák a rendezvényt.
OMVK Csongrád megyei Területi Szervezete
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Felhívás

Irodalmi pályázat: A vadászat és a nõ
Úgy döntöttünk, az idei irodalmi pályázat témakörének
„a vadászat és a nõ” gondolatát választjuk... Ez annyit jelent, hogy nemcsak gáláns, izgalmas, humoros vagy furcsa szerelmi vadászkalandokat várunk, hanem minden
olyan történetet, amely valamiképpen azt példázza, milyen sokrétû viszonyban is van a nõi nem ezzel az alapvetõen férfias szenvedéllyel, szakmával, sporttal.
Az írásokat 2007. október 30-ig várjuk a Magyar VADÁSZLAP
szerkesztõségébe, lehetõleg elektronikus adathordozón,
vagy e-mailben az info@vadaszlap.hu címre.
A fõdíjat a Dalerd Zrt. ajánlotta föl: egy dámbika elejtésének lehetõségét pár gyönyörû vadásznappal a cég sarkadremetei területén.
A legjobb írásokat idén is karácsonyi irodalmi mellékletünkben
tesszük közzé.

Mire szabad vadászni?
Augusztusban: õzbakra – vaddisznóra – borzra – aranysakálra – balkáni gerlére (15-tõl) – örvös galambra
(15-tõl) – dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra
Szeptemberben: gímszarvasra – õzbakra – muflonra –
szikaszarvasra – vaddisznóra mezei nyúlra – üregi nyúlra – borzra – aranysakálra – házi görényre – nyestre –
tõkés récére – csörgõ récére – szárcsára – balkáni gerlére – örvös galambra – dolmányos varjúra – szarkára –
szajkóra
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldõ, malac –
róka – pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve.
2007
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A nyári idõszámítás kezdetétõl az idõpontokhoz
egy órát hozzá kell adni.
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Vadászöltöny és fürdõruha
Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete július 7-én
rendhagyó helyszínen, a tarnamérai strandfürdõ területén rendezte meg 16. megyei vadásznapját. A fõzõversenyre jelentkezõ csapatok már hajnalok-hajnalán birtokba vették a melegvizû gyógymedence melletti parkosított területet, és lázasan készülõdtek a nagy eseményre. Közben az árusok, kiállítók is megérkeztek és portékáikat rendezgetve irigyen tekintettek azokra, akik napozógyékényeiken
– tudomást sem
véve a rendezvényrõl – békésen sütkéreztek a
kánikulai meleget
ígérõ délelõttön.
Nem úgy a meghívott vendégek,
akiket egy kiadós
tízóraira vendégül láttak a szervezõk. Pontban 9
órakor a helyi
majorette-csoFarkas László Márton
port vezetésével
az alkalmi vadász-képzõmûvészeti kiállításoknak helyt adó kastély
elõl indult a felvonulási menet, hogy a színpad elé érve
kezdetét vegye a hivatalos program. A vadászhimnuszt
követõen Stohl András színmûvész mûsorvezetõ mutatta be a díszvendégeket, majd Farkas László Márton, a
megyei vadászkamara elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Tímár László, Tarnaméra polgármestere ünnepi
beszédében röviden bemutatta a települést, kiemelve
azt, hogy a helyiek életében a történelem során milyen
nagy szerepet játszott a vadászat. Pintér István, az FVM
fõosztályvezetõ-helyettese köszöntõjében a vadásznapok társadalmi jelentõségét méltatta. A megnyitóünnepség a kitüntetések, elismerések átadásával és az újdonsült vadászok fogadalomtételével ért véget. A gróf
Nádasdy Ferenc emlékplakettet a helyi illetõségû
Tarnamente
Vadásztársaság
kapta,
amelynek
területén1988-ban terítékre került az a 750,7 grammos,
212,64 pontra bírált õzbak, amelynek agancsa még ma
is igen elõkelõ helyet foglal el mind a világ-, mind a magyar trófearanglistán. A Szent Hubertus mise után a zenészek vették át a fõszerepet, majd ebéd után Erdélyi
Tamás szarvasbõgõ- és vadhívó bemutatójának tapsolhatott a színpad elõtti füves placcot csaknem teljesen
megtöltõ nagyérdemû. A változatos programok közül
külön említést érdemel az általános iskolában berendezett trófeakiállítás, a Valaczkai Erzsébet festõmûvész
munkáiból összeállított tárlat, és a terepíjász verseny. A
már-már elviselhetetlenül magas hõmérséklet elõl sokan
a feszített víztükrû medencébe menekültek. Mi tagadás,
meglehetõsen érdekes látványt nyújtott a vadászruhás
és fürdõnadrágos látogatók egyvelege, de az idõjárást
tekintve utólag elmondható: a helyszínválasztás telitalálatnak bizonyult. Summa summarum: Tarnaméra kitûnõ
házigazdának bizonyult – és ez nemcsak a strandfürdõ
nyújtotta lehetõségekre értendõ...
W.P.
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Tizedik alkalommal

Jubileumhoz méltó helyszínen, a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. hidegkúti vadászházánál rendezte meg a Magyar
Véreb Egylet X. Nehezített Vércsapa Versenyét június
16-án. Bakó Csaba vezérigazgató helyettes, László Gyõzõ, az OMVK területi szervezetének elnöke, Buzgó József
MVE elnök és Varga Aladár vezetõbíró köszöntése után
a versenyzõk megkezdték az elõzõ napon lefektetett
csapák kidolgozását. A keresést nehezítõ nagy meleg és
az erõs szél ellenére a vérebek jó teljesítményt nyújtottak. Elõvizsgára négy kutyát jelentettek be, akik mindannyian „megfelelt” eredménnyel zártak.
A verseny eredménye:
1. Vereczkey Bálint, Erdõházi Hunor Apród (HV)
2. Csiszár István, Fibi spod Lupcianskej Magury (HV)
3. Kovács Gábor, Zöldház-völgyi Aszú (HV)
Bõhm István

Emlékezés
Június 29-én a Budakeszi Erdészet területén található Anna-laki
vadászház
tõszomszédságában
lévõ
Csergezán-kõnél – a
hagyományoknak
megfelelõen Péter, Pál
napjának elõestéjén –
a nagynevû néhai festõmûvész tiszteletére
ünnepséget szervezett
a VADÁSZLAP Kft., a
Vadászati Kulturális
Egyesület, valamint a
Vadász
Könyvklub
Egyesület. A családias
hangulatú rendezvény
a Kamara Vadászkürt Együttes kürtszignáljaival kezdõdött, majd a rövid beszédek után a jelenlévõk
megkoszorúzták a Csergezán Pál emlékére felállított
obeliszket. Ezt követõen ki-ki a saját maga által elkészített nyársat kezdte forgatni a gázégõ és az állványos grillsütõ fölött, mivel tûzgyújtási tilalom volt érvényben. A sült szalonna elfogyasztása után a társaság jó hangulatban emlékezett egyik legnagyobb vadászmûvészünkre...

Dr. Nagy Endre halálának 13. évfordulója alkalmából özvegye egy egészalakos bronzszobrot készíttetett Marton László Kossuth
díjas szobrászmûvésszel, amelynek
ünnepélyes avatására július 7-én került sor a balatonedericsi Afrika Múzeum kertjében. Dr.
Czoma László, a
keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum
igazgatójának ünnepi köszöntõje után Raksányi Gellért színmûvész elszavalta a Szózatot, majd a balatonedericsi vegyes kar elénekelte Dr. Nagy Endre kedvenc afrikai népdalát. P.G.

Sikeres csúcskísérlet

Dr. Mess Béla orvos professzort 80. születésnapja alkalmából sokan köszöntötték. A jókívánságokra bizony
szüksége is volt, hiszen úgy döntött, hogy még ebben
az évben meglövi a terítéklistájából hiányzó nyírfajdot.
A megérkezés után az alpesi osztrák falu, Raulis vadászai titokban fogadásokat kötöttek egymás közt, hogy
az idõs magyar vadász képes lesz-e megmászni a közel 2000 méter magas csúcsot. A hegymenettel nem is
volt gond, Béla bácsi fiatalokat meghazudtoló ügyességgel mozgott a területen, ám több körülmény hátráltatta a vadászatát. Egyrészt a dürgés már nagyon a vége felé járt, másrészt a hó hiánya is nehezítette a helyzetet. Az expedíció ennek ellenére sikeres volt, hiszen
május 13-án reggel sikerült elejtenie az áhított kiskakast. A lövés nem volt könnyû, a madár ugyanis egy
gyalogfenyõ ágán pózolt, így a 222-essel százhúsz
méterrõl kellett terítékre hozni.
A.G.
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Szoboravató
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Göcsej Kupa

Sólyommustra

Sokak szerint ez a legkedveltebb lövészverseny Pusztaapátiban. Eshet az esõ, fújhat a szél, akkor is megérkeznek az ország különbözõ pontjáról a „törzsversenyzõk”.
Június 2-án reggel ötvenöt versenyzõ adta le a nevezését. Az enyhe
zápor miatt kicsit késõbb szólaltak meg a
puskák, és a
nap folyamán
még
egyszer
közbejött egy kiadós zivatar, de
ez a résztvevõket egyáltalán
nem zavarta. Három lõállásból, különbözõ dublékkal és
nyúlkoronggal kellett birokra kelni, majd a skeet-, végül
a trap-pályán kellett helyt állni. Ezt követõen golyós puskával szabadkézbõl a 75 méterre lévõ céltáblát kellett
eltalálni, utána pedig kisgolyóssal 35 méterrõl 10 bukócél következett. A Göcsej Kupát Szilágyi Imre vihette haza, aki 328 ponttal egyéni bajnoknak bizonyult. A második helyet Kovács Tibor szerezte meg, a harmadik
Geges István lett. A csapatversenyben a Szilágyi Imre,
Paukovits Tibor, Tuboly Tihamér összetételû együttes
végzett az élen, megelõzve az Endrõdi Roland, Kovács
Tibor, Molnár Károly alkotta gárdát, és a Gróf Jácintból,
ifj. Gróf Andrásból, Gróf Áronból álló csapatot.

A hazai solymászok július 7-én Balatonfenyvesen, a
nagybereki gátõrháznál adtak randevút egymásnak,
hogy bemutathassák madaraikat, szakmai tapasztalatokat cseréljenek és beszélgessenek az õket érintõ problémákról. A Lóki György fõsolymász által szervezett
mustrán szebbnél szebb – zömében fiatal – vándorsólymok, héják, egy vörös vércse és gazdáik vettek részt. A
meghívásnak a hazai ragadozómadár-védelem vezetõ
személyiségei is eleget tettek, így együtt vitathatták
meg gondjaikat. Az eseményen Hubert G. Wells, az ismert állatidomár is jelen volt, aki elismerõen szólt a bemutatott madarakról.
Polster Gabriella

Prof. Dr. Mészáros Károly

(1954 - 2007)
Június 25-én, életének 54.
évében hosszantartó betegség után elhunyt Prof. Dr.
Mészáros Károly egyetemi tanár, a Nyugat-Magyarországi Egyetem általános
rektor-helyettese, az Erdõmérnöki Kar
egykori dékánja, a Matematikai és Ökonómiai Intézet igazgatója. 1994-ben docenssé és tanszékvezetõvé nevezték ki
az Üzemtani Tanszékre.
Kiváló tudós volt, szerteágazó munkásságának eredményeit számos könyv,
jegyzet, publikáció és kutatási jelentés
bizonyítja. Elsõdleges feladatának mindig az oktatást, a hallgatókkal való kapcsolattartást tekintette. Vezetõként emberség és humánum jellemezte.
Emlékét kegyelettel megõrizzük.
NYME-EMK
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V. Vadételfõzõ Fesztivál
Június 16-án Sátoraljaújhelyen rendezték meg az V.
Vadételfõzõ Fesztivált, melyet idén is a Borsodi Vadászkürt Együttes mûsora nyitott meg. A reggeli esõ után kitûnõ hangulatban és napsütésben lehetett része annak,
aki kilátogatott a Magas-hegyi Sí- és Sportcentrumba. A
fõzõversenyre ötvennégy nevezés érkezett, és külön
öröm, hogy a határon túlról, sõt Lengyelországból is
jöttek vendégek. A vadász kategóriát a Zempléni Hubertus Vt. vaddisznópörköltje nyerte. Azok számára,
akik csak az étkek illatában és ízében gyönyörködtek –
de nem akartak fakanalat ragadni – változatos programokról gondoskodtak a szervezõk.
BBO

Teichmann Volkmar

(1943-2007)
Május 18-án, méltósággal viselt szenvedés után, 64 éves
korában elhunyt Teichmann
Volkmar. Becsületes, egyenes, tisztalelkû
ember, vadász, igaz barát, szeretõ édesapa és társ volt. Németországban született
1943-ban. Gyermekkorát egy Harzhegységhez közeli kisvárosban, Arternben töltötte. 1973-ban áttelepült Magyarországra, és 16 évig a Hungarocamion-nál
dolgozott mérnökként. 1989-tol alapító
tagja volt a mai Pappas Auto Magyarország Kft.-nek, ahol 18 évet töltött el vezetõ
beosztásban. Imádta az apróvadvadászatok hangulatát, de igazán cserkelni szeretett. A Romhányi Rákóczi Vt. tagja volt, hazánk sok vadászterületén megfordult, és
öt alkalommal Namíbiát is megjárta. Barátai, vadásztársai nagyon szerették, bármiben számíthattak rá, önzetlenül segített
mindenkinek.
Nyugodjék békében.

Glázer László

(1933-2007)
Szervusz „Öreg”! Mi már
csak így búcsúzunk tõled,
akitõl oly sokat kaptunk. Nekünk, alföldi vadászoknak általad volt lehetõségünk belekóstolni a Nagybörzsönyi vadászatokba, a Butella igazi pinceszerébe, látni azokat a csodálatos trófeákat és hallgatni a hozzájuk fûzõdõ vadászszívet melengetõ történeteket, melyek Laci bácsi szájából oly szépen és
igazan csengtek. Az a sok felejthetetlen
együttlét, legyen az egy túra a hegyek
közt, illetve csongrádi õzbakozás vagy
apróvadvadászat már a múlté. Eljött az
idõ, melyet senki sem vár, de ott lebeg
mindannyiunk felett. Bízunk benne, hogy
dédelgetett álmod megvalósul, és unokád, Peti – akit igaz vadászszívvel neveltél
– nyomdokaidba lép. Nyugodj békében!
A Csongrádi "Május 1" Vt. tagjai
nevében: Németh János

1000 eurós csomagban hatnapos õzbakvadászati lehetõséget kínál a
Gemenc Zrt. augusztus 15-éig. Az ár egy vadász részére tartalmazza a terítékre hozható négy, 250 - 270 gramm agancssúlyú õzbakot, a szállást 6 éjszakára, és ez magába foglalja a félpanziós ellátását, valamint a vadászkísérõi díjat, a terepjáró- vagy lovas fogat használatát. Ha valaki hozzátartozója
kíséretében érkezik, a szállás és félpanziós ellátás kétágyas szobában 250
euróval növekszik. Ha a vendég egy olyan õzbakot ejt el, amely 150 gramm
alatti agancssúlyú, a pausál ár csökkentés összege bakonként 60 euró.
A vadászterületek jogerõs kijelölésének elhúzódása következtében nehezen indult be a vadászati engedélyek kiadása, s a szükséges vadkárelhárító vadászatok megkezdése. Sok helyen a megyei vadászati hatóságok
csak ideiglenes engedélyeket adtak ki, leginkább a földtulajdonosi vadászati közösségek részére õzbak- és vaddisznóvadászatokra, az éppen jelentett vadkárokra való tekintettel. Ezek okozták azt, hogy nehézségekbe
ütközött a vadásztársaságoknál és a földtulajdonosi jogon vadászóknál a
vadkárelhárító vadászatok megszervezése.
A már engedéllyel rendelkezõ nagyvadas vadászterületeken, elsõsorban
az erdõgazdaságoknál augusztus 15-éig (néhol október 31-éig) a mezõgazdasági vadkár csökkentése és elhárítása érdekében, a károsított területeken az elejtési árakból vaddisznóra 15-30 százalék árengedményt adnak
az árjegyzékhez képest. Ezeken a helyeken gímszarvas ünõt 40-130 euróért
(25-32 ezer forintért), borjút 40-85 euróért, (13-22 ezer forintért) lehet elejteni külön engedély alapján.
A róka elejtése általában ingyenes, de van, ahol az árjegyzékben külön is
szerepel, 16-65 euró (2-5 ezer forint).
Az aranysakál vadászata 100 euró (10 ezer forint).
Balkáni gerle: elejtése 4-5 euró (750 Ft), elvitel 0,5 euró (200 forint)
Örvös galamb: elejtése 3 euró (600 Ft), elvitel 0,3 euró (100 Ft.)
Röptetett réce: elejtése 8 -10 euró (1950-2000 Ft) elvitel: 1 euró (300 Ft)
A mesterségesen nevelt tõkésrécére idénytõl függetlenül, napi terítékkorlátozás nélkül szabad vadászni.
Dr. Balázs István

Õzbakvadászati árak
Trófeasúly (g)
149 alatt
150-199
200-249
250-299
300-349
350-399
400-449
450-499
500-549
550 fölött

ezerFt
17-22
20-22
30-35
35-58
50-90
110-170
220-240
380-415
625-765
–

Ft/g
EUR
–
50-110
200-250
100-150
400-500
130-210
500-750
145-315
1000-1500
270-460
2000-2500
470-860
2500-3600 950-1510
4750-7000 1550-2610
6250-8300 2800-4165
–
4050

EUR/g
–
1
1-3
2-5
4-8
8-14
12-22
20-37
25-45
25

Korongvadász nagyüzem
Májusban Csongrádon három rangos korongvadász versenyt rendeztek.
12-én a lõtér névadójáról elnevezett Cseh István Emlékverseny zajlott, melyet Szerdahelyi András nyert Hegyi János és dr. Szabó Zoltán elõtt. Egy
nappal késõbb az Országos Korongvadász Bajnokság második fordulójában Lázár Tamás végzett az élen, a második helyet Pletikoszity István, a
harmadikat pedig Szerdahelyi András szerezte meg. Május 19-20-án a Magyar Nagydíjon „taroltak” a Nagy-Britanniából érkezõ versenyzõk, hiszen a
gyõztes Digweed mellett honfitársa, a harmadik helyezett Torrold Philip is a
dobogóra állhatott. Hazánk becsületét az ezüstérmes Zöldág János mentette meg.
-mgy-

Hírek, tudósítások

Mikor – mi – mennyiért?

Hírek, tudósítások

Kan – „zokniban”
Május 21-én kivételes vadászszerencse
ért
egy magyar vendégvadászt
a
SEFAG Zrt. területén, amikor a
reggeli órákban
terítékre hozott
egy vaddisznót.
Az esetben eddig

A képen látható õzbakot
június 24-én a délutáni
órákban Szabó Zsolt hozta terítékre a Boncsos Vt.
(Veszprém megye) területén, a kapolcsi tetõn. A
trófea érdekessége, hogy
a homlokcsontot átszakítva, a koponyába egy letört agancsvég fúródott.

Hírek, tudósítások

Agyafúrt bak

semmi különös nincsen... A meglepetés akkor érte az
elejtõt, amikor meglátta, hogy a kan mellsõ lábain 2025 centiméteres flavisztikus folt található, a pofáján világos színû „szakálla” van, és a mellkasa, illetve a hasa is teljesen fehér. A töretátadást követõen természetesen rögtön elõkerült a fényképezõgép, hogy még a
helyszínen megörökíthessék a ritkaságszámba menõ
zsákmányt.

Ritka felvétel!

Íme egy példa a róka kártékony mivoltáról! A képen látható „ravaszdi” az orrom elõtt fogta meg a nála nagyobb testsúlyú õzgidát! A róka 4,8, a gida 6,1 kilogrammot nyomott a mérlegen. Korábban már több alkalommal láttam malacra vadászó rókákat, de azok a
saját testsúlyuknál kisebb példányokat fogták meg!
Pap Norbert
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus
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A fára szerelt leshelyen, öt méter
magasban egy levélmintás álcaruhába
öltözött ember kucorog. Olyan lassúak
a mozdulatai, akár egy kaméleoné.
Kezében megfeszül az íj, céloz,
és a következõ másodpercben
a huszonöt méter távolságban
álldogáló vadkan szívébe hatol
a vadászvesszõ. A nézõközönség tapsol.
A bemutató jól sikerült.

A hazai vadászíjászat képviselõi is bemutatkoztak június 23-án, Sástón, a Mátra
déli lábánál megrendezett „I. Vadász- és
vadászkutyás találkozó” keretében. A helyszínen a szervezõk berendeztek egy erdei
életképet, muflon, vadkan és vadmalac
formájú háromdimenziós célokkal. A vadászíjászok cserkelve, lessátorból, és különféle, fára szerelhetõ lesekrõl lõttek a
célállatokra. A nyílvesszõk halálos pontossággal csapódtak be a hungarocell állatalakok elejtési zónájába, bizonyítva az íjászok kiváló lõtudását, melyet az állandó és
folyamatos gyakorlásnak köszönhetnek.
Az íjas vadászat gyökereirõl, modernkori újjászületésérõl, törvényi hátterérõl, a gyakorlati tudnivalókról Nagy
Barna vadászíjász oktató beszélt a hallgatóságnak. Kiemelte, hogy a törvényi szabályozás tekintetében hazánk világviszonylatban élen jár, az íjas vadászatot az elismert vadászati formák közé sorolja, pontosan meghatározva annak feltételrendszerét. Vadászíjjal történõ vadászat esetében gímszarvast, dámot, muflont, vaddisznót és õzet kizárólag 222,7 newton húzóerõt meghaladó vadászíjjal, és
arra alkalmas vadászvesszõvel szabad elejteni. Sokak számára meglepõ volt, hogy az íjjal vadászni szándékozóknak
a hagyományos vadászvizsga mellett kiegészítõ vadászíjász
vizsgát is kell tenniük, és hogy hazánkban a törvény nem
engedélyezi a számszeríjjal való vadászatot.
A gyakorlat szerint a vadat az íjász-vadász legtöbbször
15-20 méter közötti távolságról ejti el. Ehhez az egészséges vad rendkívül fejlett érzékszerveit ki kell játszania. Ha
a vad ilyen közelrõl nem vette észre a vadászt, akkor még
ki is kell húzni az íjat, és csak azután célozhat, és lõhet. A vadászíjászat nagy ügyességet, megfelelõ fizikai
erõt, és kitartást igénylõ vadászati forma. A bemutató
csapat tagjai között nagy meglepetésre két hölgy is szerepelt, akik férfitársaikat megszégyenítõ magabiztossággal
kezelték vadászeszközüket.
A bemutatón a közönség bepillantást nyerhetett a nyílvadászat rejtelmeibe, különleges eszköztárába, amelyek az
íjas vadász számára nélkülözhetetlenek. Ilyenek például a
hordozható les-sátor, speciális álcaruha, (ami nem egyenlõ

Vadászíjászat

Vesszõröptetés Sástón

a katonai boltokban megvásárolható hadi ruházattal), különféle fára szerelhetõ egyéni és
mászó lesek, vadásznyílhegyek,
csigás és reflex íjak. Ezekre a
felszerelésekre éppen azért van
szükség, mert a vadászíjászat
legfontosabb jellemzõje, a közeli lõtávolság megkívánja, hogy a
vadász észrevehetetlen legyen,
ami nem egyszerû feladat.
Azok számára, akik még
ezek után is kételkedtek az íj
vadászatra való alkalmasságában, egy rövid hatásbemutatót is tartottak. A közönség
soraiban bizony többen felhördültek, amikor a törékenynek látszó fa, és karbon nyílvesszõk könnyedén átütötték
a homokkal töltött vashordó mindkét oldalát, akár vadászreflex íjból, akár csigás íjból lõtték azokat ki. (A golyós
puska lövedékét ez a céltárgy megfogja.)
A bemutató után a nézõk megszemlélhették az íjakat,
egyéb felszereléseket, és kérdezhettek a csapat tagjaitól.
A beszélgetés során nyilvánvalóvá vált, hogy az íjjal történõ vadászatot a laikusok is elfogadhatónak tartják.
A puskás vadászok leginkább a mobil, fára szerelhetõ
lesek, és azok használata iránt érdeklõdtek.
Sokan elámultak, amikor egy felszerelt, modern vadászíj ára került szóba. Bizony mélyen a zsebbe kell nyúlnia
annak, aki lõfegyver helyett íjat szeretne a kezébe venni.
Az ár vetekszik egy jobb puskáéval. Ebbõl is látható, hogy
az íjas vadász nem anyagi megfontolásból választja az íjat,
hanem azért, mert másfajta kihívást keres: „testközelbõl”
szeretné átélni a vadászat élményét.
A vadászkutyatartók is meggyõzõdhettek arról, hogy az
íjász vadász számára is nélkülözhetetlen segítõtárs a kutya. Az egyik tacskó levélmintás ruhába öltözött gazdáját
íjjal a kézben meglátva azt hitte, vadászni indulnak! Izgatottan várta, mikor kezdheti meg a keresést, végül csalódottan ugatta meg a minden lövést kibíró, mozdulatlan
gumiállatokat. Reméljük, hogy ez a vadászíjász bemutató
sokaknak segített abban, hogy reálisabb képet kapjanak
errõl az egyre népszerûbb vadászati formáról.
SZILÁGYI JUDIT
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus
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Eb a vadász kutya nélkül
Ki ne érzékenyült volna már el egy édes magyar vizsla,
vagy egy spániel kölyök láttán? E bájosan esetlen kutyuskákról csak kevés szemlélõdõnek jut eszébe, hogy milyen
komoly segítõi lehetnek felnõtt korukban a vadásznak.
Egy jó vadászkutya felbecsülhetetlen érték gazdája számára, hiszen a felelõsséggel, szeretettel teli gondoskodással felnevelt kutya a vadászatokon felkutatja, jelzi, felhajtja az apróvadat, s adott esetben megtalálja a megsebzett
nagyvadat. Otthon egyúttal házõrzõ feladatot is ellát, valamint jó barát, s a család aprajának is kedves játszótársa. Természetesen – a kiváló munkateljesítmény mellett –
a legfontosabb kutyánk érzelmi
értéke, a hûséges ragaszkodása,
odaadó figyelme.
A vadászkutyákat használhatóságuk szerint különböztetjük
meg. Mivel többféle vadászati
mód létezik, így a vadászkutyák
specializálódtak. Az egyes vadászati módok, célok és eszközök
különbözõsége miatt már a honfoglalás kori magyarok is különbözõ vadászkutyákat használtak.
A 13. században például igen elterjedt volt az agárral való vadászat nyúlra és a nagyvadra is, de
alkalmaztak nyomkeresõ vérebeket
is. A 15. századtól pedig már a
magyar vizsla is ismert fajta,
melynek akkoriban még fehér
foltjai voltak.
A sebzett nagyvad vércsapájának követésére elsõsorban a vérebeket (hannoveri, bajor hegyi,
osztrák és angol) használják, mivel szaglásuk rendkívül
fejlett. De alkalmasak erre a feladatra a vizslák, a tacskók, foxik és a retrieverek is.
Az apróvadvadászatra a vizslák a legjobbak. A kontinentális vizslák közé a magyar, a német, a weimari, a
münsterlandi, és a francia vizslákat soroljuk, míg az angol vizslákhoz a pointer, az angol-, az ír-, és a gordon
szetter tartozik). Ezek el is hozzák az elejtett vadat.
A vad felkutatására úgynevezett kajtató ebeket, leginkább
a spánieleket használják. A kotorékokban élõ vadfajokra,
de disznós kutyaként is jól alkalmazhatóak a tacskók (sima szõrû, szálkás szõrû, hosszú szõrû), és a terrierek
(fox-, welsh-, és jagdterrier).
Bár a hazai vadászati törvények nem engedélyezik a
klasszikus értelemben vett kopózást és az agarászatot,
mint vadászati módot, mégis illik ismernünk ezeket a fajtákat is, mert mindkettõbõl van õsi magyar fajtánk is: az
erdélyi kopó és a magyar agár. Régen a falkavadászatokon a tipikus falkakopókat, egyénileg, vagy párban a
rendkívül gyorsfutású agarakat használták. Az agár ugyan
elsõsorban nyulak fogására szolgált, de pár száz évvel ezelõtt, az egykori fõúri vadászatok alkalmával õzet, rókát,
sõt farkast is fogattak velük.
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus

A vízben legeredményesebben dolgozó, s az idõjárás viszontagságait jól tûrõ, apróvad vadászatánál alkalmazhatók
az angolszász eredetû vadászkutyák, az arany (golden) és
a labrador retrieverek. (A szó jelentése: elhozó.) Mindkét
fajta hazánkban is népszerû.
A vadászkutyával való vadászat egyrészt különleges élmény, másrészt nélkülözhetetlen része a vadászati kultúrának, tanításuk külön tudomány, a jó vadászkutyával a
sebzett vad a szenvedéseitõl hamarabb megváltható és jelentõs a szerepe a gazdasági veszteség csökkentésében is.
A vadászatot szigorú törvények szabályozzák, s természetesen ezek kiterjednek a vadászkutyák alkalmazására is.
Eszerint csak az elõírt munkavizsgát igazoltan teljesített vadászkutya használható a vadászatokon. Ezt a bizonyítványt a
gazdának magánál is kell tartania. Ez alól csupán a társas vaddisznóvadászat a kivétel, ahol
bármilyen fajtájú hajtóebet lehet
alkalmazni.
A vadászkutyákat a biztonságuk érdekében munka közben –
a kotorékozás kivételével – jól
látható, megkülönböztetõ jelzéssel, színes nyakörvvel kell ellátni.
Mielõtt hirtelen felindulásból
kutyavásárlásra adnánk a fejünket, gondolkozzunk el azon, hogy
milyen fajtájú kutyát szeretnénk,
de figyeljünk arra is, hogy megbízható tenyésztõtõl, törzskönyvezett és vadászó szülõktõl származzon a kölyök. A kiskutyákat 7-8 hetes korukban a legideálisabb magunkhoz venni, hiszen így már az alapidomítás során könnyen összeszokik új gazdájával. A legfontosabb „tanulmányokat” ebben a korban kell kedvencünk
tudtára adni. Nagy szeretettel, türelemmel és játékos módszerekkel meg kell tanítanunk a nevére, a szobatisztaságra, és a követésre. Bizonyos vezényszavakat is tudtukra kell
adni, és megtanítani nekik, hogy hogyan viselkedjenek, és
engedelmesen végrehajtsák a „helyedre”, „ül”, „lábhoz”,
„fekszik”, „hozd”, „fogd”, „ugass” vezényszavakat.
A hathónaposnál idõsebb vadászkutyák idomításához és
bevadászásához tapasztalt kiképzõ szakemberek segítségét
is igénybe vehetjük, s ha a kutyánk már tökéletesen betanított a fajtakörére meghatározott vadászati módra, elvihetjük a vadászkutya munkavizsgára. Ezt a kutyának 2
éves koráig teljesítenie kell. A már levizsgázott kutyánkkal is naponta foglalkozni kell, nehogy elfelejtse a megtanultakat. A kutyák tanítása során leginkább azok ösztöneire támaszkodhatunk, de azt se felejtsük el, hogy
mindegyiknek saját egyénisége van, amit figyelembe kell
venni az idomítás során.
CS. GYENES EMESE

Nehéz volt
az elválás
Még a fiúk többsége is elérzékenyült a búcsúzáskor, valahogy senki sem akart hazamenni az idei, Zalai VadászAlkotók Egyesülete által szervezett vadásztáborból, amelyet a Nagykanizsai Hubertus Vt. újudvari vadászházában
és annak környékén tartottak június 23-29. között.
Az érkezés napján, a közös ebéd
után játékos vetélkedõvel „ráztuk
össze” a húsz, 1015 éves gyerekekbõl
álló csapatot, majd
Vida Géza erdészvadász vezetésével
elhelyeztünk egy
ládacsapdát az erdõ szélében, amelyet minden nap
ellenõriztek a gyerekek. Az esti lesen szerzett élmények után alig bírtak
elaludni. Másnap nehezen tértek magukhoz, még jó, hogy a gyerekek között volt egy kürtös, Gál András, aki
rendszeresen elfújta az ébresztõt és a
gyülekezõt. Délelõtt 10-kor már feszült
figyelemmel hallgatták Hubert G.
Wellst, aki izgalmas, érdekes történeteket mesélt az állatok idomításáról, valamint saját vadászatairól.
A zsigárdi vaddisznós kertben tett látogatás alkalmával valamennyi fiatal fegyelmezetten, vadászcsemetéhez
illõen viselkedett. Kovács Endre, a Zalaerdõ Zrt. kerületvezetõ vadásza megmutatta az idei malacokat és elmondta a vaddisznós kert mûködését. Az esti lesre is
itt ülhettünk fel, ennek köszönhetõen mindenki láthatta
egy vaddisznócsalád apraját és nagyját. Különös izgalommal töltött el mindenkit, hogy a csapda reggelre fogott
egy kis rókát.

A következõ napon az elõzõ este elejtett vaddisznó
süldõ behozatala tartotta lázban az ifjoncokat, akik közösen terítéket készítettek, András elfújta a „terítéken a
vaddisznó” címû szignált, majd segítettek zsigerelni. Ezt
követõen egy mesterséges csapán nézhettük meg, hogy
hogyan dolgoznak a vérebek.
Nem mindennapi élmény volt a Gémesi Tamás preparátor mûhelyében tett látogatás, ahol nem gyõztem lefényképezni mindenkit a zsiráffal, a jávorral, a medvével, és a
tarajos süllel. A kicsik késõbb magasles, sózó, fácánetetõ
készítésében is jeleskedtek Bekõ Gábor vadászmester, valamint Czanik Tibor és Dénes Sándor hivatásos vadászok
vezetésével. A Tóth Zoltán által vezetett légpuskás verseny
nagy élmény volt mindenki számára. Kirándulásaink során
a táborozók az erdõ életérõl és a vadászatról szóló ismereteiket bõvíthették, különbözõ terméseket, leveleket, növényeket gyûjtöttek. Ezekbõl késõbb különféle ajándékokat és
dísztárgyakat készítettek. Az idén is nagy tetszést aratott
Lóki György fõsolymász
Cika nevû vándorsólyma és
a társaságában érkezõ négy
vadászgörény kölyök. A legnagyobb sikere a vetélkedõk
közül a cserkelés-versenynek
volt, kiderült, hogy mindanynyian tudnak párducként
közlekedni – ha akarnak.
Utolsó este szalonna- és kolbászsütés, végül hajnalig tartó mulatság zárta le a közösen eltöltött idõt. Az elutazás napján Horváth Béres
János faszobrász cseresznyerönkbõl egy bagoly kifaragását
kezdte el, amelyet a gyerekekkel együtt fejezett be. Ez az
alkotás – a vadásztársaság udvarán figyelõ bagoly – mindig
emlékeztetni fog bennünket az itt eltöltött szép napokra.
A búcsú – mint minden évben – ezúttal is fájdalmas
volt. A gyerekektõl könnyes szemmel búcsúztunk Juhász
Évivel, aki a Hajdúságból jött el, hogy közösen vezessük
a tábort. Nélküle biztosan nem sikerült volna ilyen jól...
POLSTER GABRIELLA
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Horgászoknak

Sügéróriások
az Indiaióceánból
Jó húsz éve már, hogy elõször horgásztam tengeren
csõrös csukára és tonhalra. A csukahorgászat aránylag egyszerû volt, hiszen az édesvízi csukázáshoz hasonlóan itt is támolygó kanállal pergettünk. Igaz a támolygó kanalakat különféle színes tollak ékesítették.
A parttól jó tízmérföldnyire állt meg velünk a bérelt halászcsónak, amelynek kapitánya körbeintett és jelezte, errefelé több a csõrõs csuka, mint a víz. A kis halászbárkát enyhén himbálta a tenger, csukarablásnak vagy
ugrálásnak nyoma sem volt, ám a tizedik dobás után legnagyobb meglepetésemre már szaltózott is a levegõben
egy másfél méter hosszú, valószínûtlenül karcsú, csõrös
csuka. Egyik kapás követte a másikat, a csukák ütötték,
rázták a tekintélyes méretû kanalakat, de fárasztásuk nem
sok gondot okozott. Úgy szánkáztak kifelé a víz tetején,
mintha lapos kavicsok lettek volna. Egy idõ után ráuntunk a csukázásra, a derék halász, hogy megszolgálja a
pénzét, beljebb vitt bennünket tizenöt mérföldre tonhalazni. Az út befelé másfél óráig tartott, erõsen hullámzó vízen lavíroztunk, a csapat nagy része érzékeny búcsút vett
a reggelijétõl. Mire az ígért tonhalvonulás helyszínére értünk, már csak ketten maradtunk, akik érdekeltek voltak
tonhalfogásban. A többség vagy a hajókorlátnál térdelt
vagy az illemhely csészéjébe kapaszkodott és a fészkes fenébe kívánta azt, aki rábeszélte õket a tonhalazásra. Végül aztán fogtunk egy 24 kilós tonhalat, ami igazán szép
zsákmánynak számított, s csak akkor lett kesernyés kicsit
a szánk íze, mikor a kikötõben láttuk, hogy a halászok
100-120 kilós tonhalak garmadáját pakolják ki a hajóikból.
Jó pár év telt el azóta. Jómagam, de mások is egyre
többet járnak tengerre horgászni, és nem halászokra bízzák magukat, hanem profi horgászvezetõt fogadnak, aki
megfelelõ hajóval, szakáccsal, felszereléssel, csalival és tökéletes helyismerettel rendelkezik. Az ilyen hajók bérlése
nem olcsó mulatság, de megéri, mert kényelmes fekvõhellyel, tusolóval, komfortos illemhellyel vannak ellátva. És
akkor még nem szóltam a hajón szolgáló szakácsokról,
akik különleges fûszereikkel, mártásaikkal, frissen sütött
lepényeikkel varázsolják elénk a tenger gyümölcseit.
Besenyei Péter, minden idõk legjobb magyar mûrepülõ
pilótája szenvedélyesen horgászik, a ráckevei Dunán fogott
28 kilós pontya itthon is rekordlistára való, ám a tengereken egyike azoknak, akik képesek igazán nagy halat fogni.
Ami azért nem olyan egyszerû dolog, hiszen órákon át kell
bírni a tûzõ napot vagy éppen a hullámzó tengert, és az
esti pihenés is gyakran átcsúszik az éjszaka másik felébe.
A Maldív szigetek környéki korallzátonyokon már visszatérõ vendégnek számít, idén negyedszerre tért vissza, hogy
barátaival és feleségével, Tündével újabb rekordlistás példányokat zsákmányoljanak. Az Indiai-óceán ezerféle különleges halat rejt, a horgászzsákmány jelentõs részét a bonitók,

dorádók, tonhalak, sügérfélék, barracudák, vitorlás halak, cápák, különféle ráják, murénák teszik ki. A Besenyei családban Tünde asszony tartja a vörös sügérfogás rekordját, az
idén csak annyiban változott a helyzet, hogy Péternek sikerült gitárcápából egy kétszáz kilósat megakasztania, amit
három és félórás fárasztás után baráti segítséggel emelt a
csónakba. Nagyon szép hal volt, amit fényképezés után viszszaengedtek az óceánba, de mégsem vetekedhetett a vörös
sügérek szépségével, amelyek harcossága is figyelemre méltó. Mélyvízbõl, hatvan-hetven méteres mélységbõl kell feltépni a halat, ami tekintettel a korallzátonyokra, abszolút kétesélyes. Ha a hal, legyen az sügér, rája, dorádó vagy barracuda, betör a zátony alá - vége van a horgászatnak. Lehet bármilyen szuper bot és spéci fonott zsinór, különleges
multiplikátoros orsó, kovácsolt acél horog, mindez semmit
sem ér az éles zátonyok között.
Érdekes a zátonyokon való horgászat technikája. Van,
amikor a sokszínû és formájú hal, vagy poliputánzatú
mûcsalik a nyerõk, máskor meg az etetés hozza
„horogközelbe” a halat. Bizony az etetés, amely többnyire
jégtömbbe fagyasztott szardíniából áll, amit a kikötõkben
lehet megvásárolni, aztán a megfelelõ helyen péppé darálva vagy darabosan szórnak tengerbe. Van, amikor nagy
szemû hálóba rakva a csónak, vagy a hajó után vontatják és így próbálják közel csalni a nagytestû ragadozókat. Az ilyen horgászathoz gerinces bot szükségeltetik,
melynek hossza nem lehet több 1,8-2 méternél. Csak erõs,
multiplikátoros orsó jöhet számításba fonott zsinórral,
acéldrót elõkével. Speciális fenékólmot használnak ilyenkor,
amelynek súlya függ az áramlás sebességétõl és a meghorgászni kívánt vízmélységtõl. A fenékólom súlya néhány
grammtól 300 grammig is terjedhet.
Hatásos módszer a páternoszterezés is, elsõsorban
olyan helyen érdemes megpróbálni, ahol nagyobb rajokban
járnak a halak. Fõzsinórnak általában megteszi a 0,50-es,
amelyhez 2 méter hosszú 0,30-as elõkét csatlakoztatunk.
Az elõkérõl 3-4 oldalág is lecsatlakoztatható, ezek többnyire 25 centiméter hosszúak és a kifogni kívánt hal méretétõl függõen kötik rá a horgokat. Az elõke végén 50-150 gramm súlyú ólomnehezék
található. Kedvelt csalija ennek a módszernek
a rákhús. Egyszerre több hal is felveheti a
csalikat, kell egy kis idõ, amíg az ember megtanulja, hogy mikor jött el a bevágás ideje.
ZÁKONYI BOTOND
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CÉLTÁVCSÖVEK!
Bushnell 6-12x44 19.000 Ft
világító szálkereszttel, szerelékkel
Tasco 3-9x56 25.000 Ft
világító szálkereszttel, szerelékkel
Yukon 3-12x50 60.000 Ft
világító ponttal
Edenberg 3-9x56 60.000 Ft
világító ponttal, gázzal töltve
SOLIGOR KERESÕK!
7x50 16.000 Ft
8-24x50 19.000 Ft
1 év garanciával kaphatók!
Postai utánvéttel is!
06-30/905-2005

A Gemenc Zrt. kedvezményes
négynapos õzbak vadászati
lehetõséget kínál az üzekedési
idõszakban.
Csomagár: 1329 euró
(5 db õzbak elejtés, szállás, ellátás)
Tel.: 06/30/348-3746

Vadkárelhárító vadászati
lehetõség Budapesttõl 60 km-re,
Érsekvadkerten, az Agroméra Zrt.
vadászterületén.
Részvételi díj 5000.-Ft + ÁFA.
Az ár tartalmazza az esti
és hajnali lesvadászatot.
Lõdíj nincs!
Részvételi jegy váltható a Zrt.
pénztárában, vagy megegyezés
szerint a hivatásos vadászoknál.
Szállás megoldható.
Érdeklõdni: 06/20/346-1397
06/20/426-0307

Ki bõg a legjobban
Európában?
Idén, szeptember 1-jén,
14 órai kezdettel a szlovákiai
Szent Antalon (Svaty Anton),
az Országos Szent Hubertus
Napok keretében
rendezik meg
a IX. Szarvasbõgõ
Európa-bajnokságot.

KUTYA

Ferlachi .30-06-os ejektoros, nyolcszögletû, billenõ csövû, ZEISS 2,5-10×50-es
világító szálkeresztes céltávcsõvel,
négykörmös suhl-i szerelékkel, kaukázusi dió aggyal, állatfigurás mélyvésett
rendszerkamrával, aranyozott billentyûkkel eladó. Telefon: 06/20/ 555-4859

Kitûnõ küllemû és munkateljesítményû
szálkásszõrû tacskók elõjegyezhetõk a
Von AIltenburger kennelbõl. MarosmentiRudifogó Miku Soma 2 x HPJ fiatal klubgyõztes, 2x R. CAC, 5x CAC, 2x CACIB,
2x HFGY BOB D.K. Európa Kupa gyõztes, tenyésztésre javasolt kannal fedeztetünk. Tel.: Szarka, 06/30/ 961-9481

7x64-es Mauser, végig agyazott, 1,5-6x42es Docter A4 céltávcsõvel, kifordítható
szerelékkel, és 12-es ezüstberakásos
duplapuska eladó. Tel.: 06/20/ 555-4859
Igazi ritkaság! Mannlicher Schönauer
„stucni” 8x60 Magnum, 58 cm-es csõvel, 1959-ben gyártott, politúrozott
agyazással, tustáras, 120 db lõszerrel,
1,5-6x42-es Zeiss Jena céltávcsõvel,
6x42-es Kahles céltávcsõ, levehetõ szerelékkel, eredeti hibátlan állapotban, eladó 750.000 Ft. Telefon: 06/20/957-5127
Balkezes .30-06-os SAKO 2 db kiváló variabel céltávcsõvel és 12-es Simson bock
kitûnõ állapotban eü. okok miatt eladó.
Telefon: 06-20/244-1355
Steyr 9,3x62-es
fegyver 3-12x56-os
Kahles céltávcsõvel, 4A-as szálkereszttel, új állapotban eladó.
Telefon: 06/30/998-9365
9,3 x 62-es Steyr Mannlicher 3-12 x 56-os
világítópontos Kahles céltávcsõvel nagyon szép állapotban egyben vagy külön-külön eladó. Eladó továbbá egy sínes távcsõhöz való Blaser nyeregszerelék. Érdeklõdni: 06/30/342-0755.
Eladó ZBK110, .222 Rem. fegyver,
Bushnell 6-12x44 E távcsõvel szerelve
(55 ezer Ft), IZS 43M 12/70-es sörétes
fegyver (30 ezer Ft), és Continental
16/70-es ejektoros sörétes fegyver (30
ezer Ft). Érdeklõdni: 06/30/626-4040.
Steyr Mannlicher .30-06-os végigagyazott,
két éves fegyver patent szerelékkel eladó
300.000 Ft-ért. Tel.: 06/20/2-240-340.
Original Mauser S66 típusú, 7x64-es kaliberû, 1,5-6x42-es Zeiss Diavari távcsõvel,
kifordítható szerelékkel, újszerû állapotban (max. 20 lövéssel), 550 ezer forint
irányáron eladó. Érd.: 06/20/411-9717.
2000. évjáratú Brno 502/10 típusú, .3006/12 kaliberû, 5,6x50R betétcsõvel, 12es ejektoros sörétes csõvel, 3-12x56-os
távcsõvel, feketedió aggyal, újszerû állapotban, 450 ezer forint irányáron eladó.
Érdeklõdni: 06/20/411-9717.
Eladó FÉG .30-06-os Steyr Mannlicher csõvel, és egy Browning automata fegyver.
Érdeklõdni: 06/30/509-4901

Augusztus eleji elvitellel drótszõrû német
vizsla kölykök kaphatók. Jól vadászó
német szülõktõl (jó szõr, kiegyensúlyozott idegrendszer, vízen is igen jók).
Telefon: 06/20/491-7131.

Drótszörû magyar vizsla kölykök és fiatalok kaphatók a „Hejõcsabai kennelben”
Miskolcon. Telefon: 06/46/304-175,
06/30/322-9991
Aktívan vadászó, munkavizsgás (ÖTV),
champion Pointer szülõk kölykei eladók.
Érdeklõdni: 06/20/490-9940,
www.posteleki-pointer.fw.hu Baukóné

ÁLLÁS
Vadgazdálkodási technikus 6 év vegyesvadas gyakorlattal, társalgási szintû német nyelvtudással, B, C és Mg vontatói
jogosítvánnyal, vadhúsvizsgálói- és motorfûrész-kezelõi vizsgával, (vadászkürttanulás folyamatban) vadõri állást keres.
Szolgálati lakás szükséges.
Tel.: 06/30/411-0378
Somogy megyei, nagyvadas, különleges
rendeltetésû vadászterület, felsõfokú
végzettségû hivatásos vadászt keres.
Érdeklõdni: 06/30/598-0143.

VEGYES
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium több
mint ezer vadászkönyvet kínál az érdeklõdõknek. Ingyenes árjegyzéket küldünk. - 6900 Makó, Zrínyi u.34.
Tel.: 06/62/211-561,
www.dianaantikvarium.hu
Agancsból készült faragott dísz- és
használati tárgyak! Papp István
agancs- és csontfaragó mûvész.
2118 Dány, Thököly út 15.
Tel.:06-20/531-3769, 06-28/464-163.
pappistvan50@invitel.hu.
http://pappistvan.vadaszaruhaz.hu

Eladó kétszintes, 140 m2-összterületû
épület Zalaszentbalázson, a 74-es fõút
mellett, Nagykanizsától 18 km-re, a hozzá tartozó földrész 475 m2.
Érd: 06/20/938-8210
Automata vadetetõ beállítható szórási idõvel és szabályozható mennyiséggel eladó. Telefonszám: 06/30/467-0123

Éjjellátó keresõ távcsõ eladó.
Telefon: 06/30/467-0123
Vaddisznót vásárolnék.
Telefon: 06/20/ 425-8703
Vadásztagság Zalában, nagyvadas területen 10 évre, esetleg kis családi házzal
együtt, vagy lakás céljára is használható
üzlethelységgel eladó.
Telefon: 06/30/342-9370
Az állami vadászvizsga kidolgozott követelménye megrendelhetõ a 06/20/427-3588
telefonszámon.
5 vadász részére az egész idényben
pausál rendszerû, 100 eFt/ fõ, vadréce
és vadlúd vadászati lehetõséget ajánlunk. 06 / 30 / 925 - 07 - 40
Vadásztársasági tagság Nagykanizsán,
nagyvadas területen átadó.
Telefon: 06/20/381-9003.
75 ha erdõ eladó Somogy megyében
(Kõkút) Telefon: 06/20/464-3638.
Vadgazdálkodók Figyelem!
Peren kívül vállaljuk vadkár-ügyek szakszerû, gyors, elõnyös rendezését, külföldiekkel szemben is. 25 éves vadászati, jogi
tapasztalatú Dr. H & dr. M közvetítõ iroda.
Telefon: 06/30/933-3636,
Fax: 06/1/391-6048.
Üregi nyúl újratelepítését, meglévõ állományok vérfelfrissítését, betegségeknek
kezelését, az élõhely kiválasztását, a vadászható kártevõk eredményes csökkentését több évtizedes tapasztalattal
vállalom. Üregi nyúllal kapcsolatos vadgazdálkodási eszközök megtekintésére
lehetõséget adok. Ugyanitt betegségeknek ellenálló üregi nyulak és üregi nyúlra bevadászott vadgörények eladók.
Telefon: 06/30/855-1828.
Gyomaendrõdi Bethlen Gábor
Szakképzõ Iskola és Kollégium
képzési ajánlata érettségizettek részére
Felsõfokú szakképzés 2007/2008-as tanévre
VADGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS
Képzési idõ: 4 félév
1. Nappali tagozatos képzés:
Tandíjmentes tanulói jogviszony.
Teljes ellátás kulturált tanszállóban. Külföldi szakmai gyakorlati lehetõség. Továbbtanulás esetén az adott fõiskola a középiskolai vizsgák 33 százalékát elismeri.
2. Felnõttképzés:
Vadgazdálkodási technológus képzést elegendõ jelentkezõ esetén
- levelezõ formában is indítunk
(kedvezõ fizetési feltételek mellett)
Jelentkezési határidõ: 2007. augusztus 15.
5500 Gyomaendrõd, Hõsök útja 40.
Tel/Fax: 66/386-028
Magyar VADÁSZLAP/2007. augusztus

Az apróhirdetések tarifái: Az elsõ szó 500 Ft, minden további szó 100-100 forint + 20% áfa.
A hirdetéseket levélben, faxon, e-mailben vagy személyesen, minden hónap végéig kérjük leadni.
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