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SIKER ÉS ÉLMÉNY VOLT

Víg Imre dr. Bodnár Józseftől átveszi a "Magyar Vadászatért" érdemrendet

Vadász-juniális
Szigetváron
Baranya nyugati bástyája, Szigetvár, már másod ízben kapta meg a
megyei vadásznap rendezésének jogát. Az idei helyszín a Szigetvári
Vár és a hozzátartozó várkert volt.
Az árnyas park megfelelő hely nyári programok rendezésére. A szervezőbizottság az idei évben szakított a
hagyományokkal és a nyár elejére,
június 12-re tette a megyei vadásznapot.
Az elő-rendezvények, a szarvashívó verseny, a kürtösök versenye és a
vadászok bora borverseny már május végén lezajlottak, így a vadásznapon csupán a díjátadásokra került
sor. A Hubertus Mise, melyet Mayer
Mihály megyéspüspök celebrált,
délelőtt kilenc órakor kezdődött a
szigetvári római katolikus templomban. Tíz órakor Dr. Mess Béla orvosprofesszor nyitotta meg a város(folytatás a 2. oldalon)

Módosították
a vadászati törvényt
Minden vadásznak meg kell ismernie a változásokat! A Magyar Közlöny drága, szerencsére az Internet-hozzáférés egyre
általánosabb. A www.vadászat.net honlapon bárki elolvashatja a törvény teljes szövegét.
Most csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a törvény (végre!)
meghatározta a kutya és macska vadászterületen való elejtésének szabályait. De, sajnos,
nem lesz könnyű dönteni az új
jogi helyzetben! Változott az ún.
"fegyvertörvény" is. A legfontosabb tudnivaló: a fegyvertartási engedély lejárta előtt 3o
nappal kérelmezni kell annak
meghosszabbítását. Nézze meg
mindenki a fegyvertartási engedélyét és írja bze a hatásidő
naplójába, mert rendkívül súlyosak a megkésett kérelmezés
következményei!

Vadásznapi elismerések

Vadász-juniális Szigetváron

A Vadászkürtös vadászok megyei
versenyének helyezettjei:
III. helyezést ért el Kovács Krisztián hivatásos vadász, a Marázai "Hidák" Vadásztársaság képviseletében, II. helyezést ért el
Partos Péter erdész - hivatásos vadász a
MEFA Rt. - Sásd képviseletében, I. helyezést ért el Keményiczki Róbert hivatásos
vadász a Bóly Rt. Képviseletében.

Szarvashívó (bőgő) verseny
eredménye:
III. helyezést ért el Keményiczki Róbert
hivatásos vadász a Bóly Rt. Képviseletében, II. helyezést ért el Jancsula Vince hivatásos vadász MEFA Rt. - Sellye képviseletében, I. helyezést ért el Vári Róbert
hivatásos vadász Bóly Rt. képviseletében.

"Hubertus Kereszt" kitüntetést
kapott:
Körtvélyesi László sportvadász, fotóművész Hubertus kereszt ezüst fokozata kitüntetésben részesült.Török Gábor sportvadász, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága vadászati-halászati szakfelügyelője és Buni István hivatásos vadász, aki
sportvadászként a "Nyugotszenterzsébeti"
Vadásztársaság tagja a Hubertus kereszt
arany fokozata kitüntetést kapta.

"Nimród vadászérem" kitüntetést
kapott:
Szabados László sportvadász, a Sásdi "Petőfi" Vadásztársaság titkára, Deutsch Péter
sportvadász, az OMVK Baranya megyei
Területi Szervezete Felügyelő Bizottságának elnöke, Iván Ferenc sportvadász,a Szigetvári "Zrínyi Miklós" Vadásztársaság elnöke, Balaskovics József hivatásos vadász, a MEFA Rt. Sellyei erdészetének
dolgozója, Horváth Márk, a Bólyi Mezőgazdasági Részvénytársaság hivatásos vadásza.

"Gróf Nádasdy Ferenc"
emlékplakettet kapott:
A Bólyi Mezőgazdasági Részvénytársaság, ezen belül annak Vadgazdálkodás és
Idegenforgalmi Ágazata.

"Magyar Vadászatért"
érdemérmet kapott:
Víg Imre hivatásos vadász, az Ócsárd és
Vidéke Vadásztársaság vadászmester - fővadásza.
"Vadászkamara aranyérme" kitüntetést kapott:
Dr. Nagy Gyula sportvadász., a megyei vadászkamara vezetőségi tagja.

A vadásznap rangos vendégei a képzőművészeti kiállítás megnyitóján
(folytatás az 1. oldalról)

háza dísztermében a "Találkozás a
természettel" című kiállítást, ahol a
Baranya megyei vadászfestők mutatkoztak be. Az érdeklődők Bíber
József, Götz Gyula, Takácsné Varga
Júlia és Varga Pál munkáiban gyönyörködhettek.
A hivatalos és ünnepélyes megnyitóra tizenegy órakor került sor a
Szigetvári Várban, a vármúzeum
előtti teraszon, ahol köszöntőt mondott Dr. Bodnár József az OMVK
Baranya Megyei Területi Szervezetének elnöke, Paizs József, Szigetvár város polgármestere, Dr. Kékes
Ferenc országgyűlési képviselő, a
Baranya megyei közgyűlés elnöke.
Itt adták át a kitüntetéseket, a narrátor Fillár István színművész volt.
Eközben a várkertben a bográcsokban rotyogott a pörkölt, elkészültek
azok a pavilonok, ahol rögtönzött
trófeakiállításon mutatkoztak be a
megye vadásztársaságai és vadgazdálkodói. A pavilonok között járva
a sok ismerős és baráton kívül, néhány igen érdekes, trófeával találkozhatott a látogató. Érdekes volt a
Karasicavölgye vadásztársaság kiállítása, ahol többek közt egy hatalmas parókás őzbak preparátum, és
az Európa-rekord rókakoponya volt
látható. Az Újpetrei Gazdák vadásztársaság standján többek közt hét
kapitális dámbika lett kiállítva a
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kisherendi erdőből, melyek 208 CIC
ponttal indultak, a legerősebb 228
pontos volt. Baranya nem tartozik a
kimondottan dámos megyék közé,
de erről a kis létszámú, életképes
dám-populációról még bizonyára
sokat fogunk hallani a világranglistát böngészve.
A délutáni programban szerepelt
agárfuttatás, solymászat, íjászat, valamint Kassai Lajos lovas-íjász bemutatója. Aki a pavilonok között figyelmesen járt, az a szerzővel dedikáltathatta Békés Sándor közelmúltban megjelent könyvét, melynek címe Emlékekbe kapaszkodva.
A nap végén este hét órakor a Baranya Vadászkürt Együttes kürtszignáljai zárták a vadásznapot. Aki ott
volt jól érezte magát, kár , hogy
nincs havonta vadásznap - talán közelebb kerülnénk egymáshoz.
Egyébként megyénk vadászati vezető máris megkezdték a 2005. évi
vadásznap előkészítését. A helyszín
ismét változik majd. A cél az, hogy
jól megközelíthető, jelentős természet-vadászati hagyományokkal
rendelkező település nyerje el a rendezés jogát, mely ugyanakkor anyagi áldozatvállalásra és kész és képes
a rendezvény sikere érdekében.
Vannak jelentkezők! Ám, a döntés
még nem született meg lehet jelentkezni, lehet pályázni!

EREDMÉNYES
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Összefogás
a természetért

1999. március 22-én került aláírásra a Baranya megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodásunk. Célja a vadászati rendtartásban történő együttműködés, az orvvadászat visszaszorítása, az állampolgárbarát ügyintézés elősegítése, közös szemlélet kialakítása a
hatósági eljárásokban.
A 2004. szeptember 3-án életbelépett kormányrendelet és annak végrehajtási utasítása egységes értelmezését, a vadászok körében való tudatosítását szintén közös feladatnak tekintjük. Körlevélben kerestük
meg a vadászatra jogosultakat, majd a hivatásos vadászok továbbképzésén és az azt követő vadászati fórumon ismertettük a változásokat.
Az együttműködési megállapodás szellemében a Kamara ingyenes
szakértői munkát végez a rendőrség felkérésére. Gondos Gyula kamarai titkár 21 szakértői felkérést kapott, ami számszerűségét tekintve a
felére esett vissza a korábbi évekhez képest. A közutakon és vadászterületen való rendőri ellenőrzésekben gyakran részt vesz a vadászati hatóság is.
2004. januárjában került sor a Pécsi Határőr Igazgatóság és a Vadászkamara közötti együttműködést szabályozó Megállapodás aláírására. A megállapodás célja: naprakész információs kapcsolat fenntartása, hatékonyabb fellépés az esetleges jogsértések esetén, a vadorzás
visszaszorítása, a határőrök képzésében való részvétel, a kiemelkedő
munkát végző határőrök jutalmazása a Területi Vadászkamara által.
Az együttműködés első évének tapasztalatait decemberben összegezzük, értékeljük..

Végre! - mondhatják mindazok,
akik a hivatásos természetvédők és
a vadászok összefogását sürgették,
egymásra utaltságát hangsúlyozták

MINDENNAPI ÉRDEKKÉPVISELET
Területi vadászkamaránk továbbra is várja vadászaink jelzéseit, észrevételeit, bejelentéseit mindazon
ügyekkel, kérdésekkel kapcsolatban, melyekben segítségre szorulnak. Várjuk továbbá azokat a javaslatokat, ötleteket is, melyek megvalósításával még hatékonyabbá tehető az érdekvédelmi munka.
A 2005/2006. évi vadászjegyek
kiadását, megújítását december 1én megkezdtük. Erről körlevélben
értesítettük a vadászatra jogosultakat. Évközben az FVM megváltoztatta a vadászjegy árát, 6000 Ft-ról
10000 Ft-ra emelve azt. A biztosítás
ára változatlan, továbbra is 1000 forint, a kamarai tagsági díj pedig
2000 forint, ami azt jelenti, hogy az
új vadászjegyért 13000 Ft-ot kell fizetni. A 70. életévüket betöltött vadászok továbbra is tagdíj mentességet élveznek. A vadászjegyet mindenkinek március 1-ig kell kiváltani, mert az érvényes vadászjegy a
fegyvertartás alapfeltétele. Azokat,
akik alanyi jogon tartanak vadászfegyvert, erről a Dunántúli Naplón
keresztül fogjuk értesíteni, több alkalommal.

2004. szeptember 3-tól megváltozott a vadászvizsga rendje. Jelentős
szigorítások történtek, emellett a
vizsgára való felkészülési idő (90
nap) el lett törölve. A vizsgabizottságban tagként részt vesz a Rendőrség képviselője is, ami azt jelenti,
hogy a vadászok lőfegyver-ismereti
vizsgája megszűnik a rendőrségen.
Ez évben ismét 100 fő tett eredményes vadászvizsgát, igaz, többen kétszeri, háromszori próbálkozás után. Egyre nagyobb igény mutatkozik a tanfolyami felkészítésre,
melynek továbbra is a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóságának Oktatási Központja ad helyet.
Vadászlétszámunk tovább növekedett az év folyamán. Tavaly 2400
vadász volt megyénkben, az idei év
végi létszám meghaladja a 2500 főt.
Ez évben ismét elkészült vadász
évkönyvünket ingyenesen eljuttatjuk minden kamarai tag számára.
Az évkönyv, egységes szerkezetbe
szerkesztve, tartalmazza az időközbeni törvényi, és vhr-változásokat,
amit mindenkinek a figyelmébe
ajánlunk.
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ÁFA-ÜGY
Egy rókáról hét bőrt …?
A történet előzményei:
Első lépésként, már több mint 8
éve, az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Baranya Megyei Igazgatósága a vadászati külkereskedelmi
irodáknál kezdett vizsgálódni. Jelentős bírságok kiszabására került
sor, melyek ügyében az irodák bírósághoz fordultak, és többnyire
nyertek is. Ezt követte a vadászatra
jogosultak mindenre kiterjedő vizsgálata, mely 2000. novemberében
indult. A vizsgálat 1997-98-99.
éveket érintette, és mintegy 10 vadászatra jogosult anyaga került az
APEH "asztalára". A vizsgálatokról
készült jegyzőkönyv 2004-ben készült el, így már csak az 1998-99.
évek vizsgálati konzekvenciái kerülhettek kiértékelésre.
Elfogadták, ami jogos
A jegyzőkönyv feltárt néhány apróbb hiányosságot, szabálytalanságot, melyeket valamennyi érintett el
is fogadott. Az APEH-vizsgálat
azonban egy teljesen új, számunkra ismeretlen kérdést kezdett firtatni, ez pedig az addig 0 áfás trófea
export kérdése volt. Az Adóhatóság véleménye szerint a Pénzügyminisztérium 2003. június 4.-ei állásfoglalása az ő véleményüket támasztotta alá, miszerint a trófeaexport a vadászatra jogosultaknál
nem tartalmazta annak szolgáltatási
részét. Az APEH, saját hatáskörben
(hivatkozva a sebzési díjra, mely
50%-a a trófeaértéknek) ezt is
50%-ban állapította meg, ezenkívül
az elmaradt adóbevétel utáni bírságot is kiszabták és rövid időn belül
inkasszálták. Időközben a Baranya
megyéből indult vizsgálatokat az
ország valamennyi megyéjére kiterjesztették. Így a magyar vadászat
és vadgazdálkodás rövid időn belül
kritikus gazdasági helyzetbe kerülhet.
Az "ÁFA" kérdéskör előzményeihez tartozik, hogy az Országos Magyar Vadászkamara PénzügyiGazdálkodási Bizottsága (amely bizottságban két baranyai is érintett,
dr. Bodnár József a bizottság elnöke

és dr. Gárván János bizottsági tag
személye által) az elmúlt év februárjában dolgozta ki és nyújtotta be
az OMVK elnökének "A vadászat
adózásának időszerű kérdései" c.
anyagát, amelynek célja egyrészt a
téma tisztázása, egyértelműsítése,
másrészt egy végleges és a vadgazdálkodók, így a vadásztársaságok
számára elfogadható nyugvópont
kialakítása volt.

rium illetékes főosztályvezetőjével.
A tárgyaláson részt vettek a PMben a Vadex, OMVV, OMVK, valamint az APEH és a KSH vezetői.
Baranya megyét Gondos Gyula titkár képviselte. Ígéretet kaptunk arra, hogy rövid időn belül a PM a
félreértéseket tisztázni fogja az
Adóhatósággal, amely döntés a vadászatra jogosultak számára kedvező lesz.

Észrevétel, fellebbezés…

Beadvány a miniszterhez

2004. júniusában a baranyai vadásztársaságok az APEH jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt
tettek, ami elutasításra került. Megfellebbezték a határozatot, felkérésünkre Sutus Viktor adószakértő
képviselte a társaságokat. A fellebbezés is elutasítást nyert. Megkerestük Budapesten az APEH elnökét, dr. Király László György urat,
aki szintén elutasított bennünket.
Közben a MEFA Rt. pert vesztett,
de továbbvitte az ügyet és ennek
eredményeképpen keletkezett legutóbb egy nyertes per is, amely
azonban szintén nincs befejezve.
2004. szeptember 27-én OMVV és
OMVK közbenjárással személyesen tárgyaltunk a Pénzügyminiszté-

Néhány nappal ez után az OMVV
és az OMVK közös írásbeli beadvánnyal fordult a Pénzügyminisztériumhoz állásfoglalásért a vadgazdálkodókat (így a vadásztársaságokat is) érintő, folyamatban lévő
APEH-vizsgálatok miatt az ÁFA
kérdéskör tisztázása, a korábbi évek
APEH, illetve PM állásfoglalásának megfelelő, a vadásztársaságok
számára kedvező eldöntése érdekében. Feszülten és izgatottan várjuk
a Minisztérium döntését, hiszen a
vadásztársaságok működése szempontjából alapvetően fontos gazdasági problémáról van szó, amely
sok vadásztársaság létét alapvetően
befolyásolhatja.

235,89 IP pontot kapott az a bika, melyet Carin Hayen 2004. szeptember 3-án
ejtett el a MEFA Rt mészkemencei területén. Az agancs tömege 12,37 kg. A
vendégvadász vezetője Csernák Sándor fővadász volt.
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A híres sellyei üzemi vadászterület,
ez év elejétől a Sellyei Szarvas Vadásztársaság, folytatja azt a szakszerű
gazdálkodást, ami az elmúlt évtizedekben jellemezte és méltán a magasba emelte az ormánsági szarvast. Mint
az a képen is látható, szeptember elsején a reggeli terítéknél két kapitális
gímbika feküdt ravatalon a Körcsönye-pusztai vadászház parkjában.
A kép jobb oldalán lévő páratlan húszas bika agancs tömege 12,34 kg, a
tizenhatosé 9,54 kg . Vadászüdvözlet
az elejtőknek és a két kísérőnek Jung
Jenő fővadásznak és Perjás Béla kerületvezetőnek!

A TRÓFEABÍRÁLAT TAPASZTALATAI
A gímszarvas idei felrakása igen
jónak mondható. A november 30-ig
elbírált 693 trófeából 54 db (8%)
arany, 158 db (23%) ezüst és 180 db
(26%) bronzminősítést kapott. Korai kilövés miatt -1 minősítést 27 db,
-2 minősítést 10 db, -3 minősítést 4
db trófea kapott. 12 kg trófeatömeg
felett 6 db trófea volt. A bemutatott
trófeák 30 % bizonyult 10 évesnek,
illetve ennél idősebbnek. Az eddig
elbírált bikák alapján az átlagszámokat tekintve, kor és trófeatömeg
szerint az "átlagbika" 8 éves és 6,41
kg trófeasúlyú.
Dámszarvas esetében 26 trófea
került bírálatra, ebből 4 db (15%)
arany, 2 db (8%) ezüst, 4 db (15%)
bronz minősítést kapott.
Az őzbakszezon kezdete óta 1598
trófeát bíráltunk el. Annak ellenére,
hogy az érmes százalék az őz esetében megyénkben hagyományosan
alacsony, az idei felrakás nem mondható rossznak, a fajsúlyok jónak tekinthetők. 8 db (1%) arany, 49 db
(3%) ezüst és 68 db (4%) bronzérmes bakot bíráltunk, korai kilövés
miatt 4 db bak kapott -1, 3 db kapott
-2 és 2 db bak kapott -3 pontos minősítést. Az elbírált bakok 67%-a
200-350 grammos súlykategóriába
tartozik. 500-550 gramm között 3
db, 650 gramm felett 2 db trófea volt
a bírálat során. Kor szerint a bírált
állomány megoszlását nézve a 4-6
év közötti kategória 66 %-ot tesz ki,
az idősebb (7 év-) kategória 17%.

A vaddisznó esetében eddig 42
kan trófeája került bírálatra 4 db
(10%) arany, 6 db (14%) ezüst és 6
db (14%) bronzérmes minősítést
kapott.
A VADÁLLOMÁNY
ALAKULÁSA
A 2003/2004 évi terítékadatok, a
2004 évi becslés, valamint a
2004/2005 vadászati évre vonatkozó vadgazdálkodási terv adatai az
alábbi táblázatban tekinthetők meg.
Gímszarvas esetében az előző
évek becslési adatait a terítékada-

me.: db

tokkal összevetve megállapítható,
hogy alulhasznosított az állomány.
A dámszarvas állománya mind a
becslés, mind a terítékadatokat figyelve csökkenő tendenciát mutat.
A megye őzállománya nagymértékben alulhasznosított, melyet a növekvő teríték és becslési értékek jól
jeleznek.
A vaddisznó állománya a 2002-es
csúcsot követően határozott csökkenést mutat, a becslési adatok
alapján hasznosításának növelése a
vadkár mértékét figyelembe véve
szükséges.

2003/2004 teríték

2004 becslés

2004/2005 terv

Gímszarvas

5460

7767

5605

Dámszarvas

166

435

265

Őz

4283

16565

4986

Vaddisznó

7677

5910

8920

A VADÁSZATI HATÓSÁG HÍREI
Vadgazdálkodási pályázaton 2004
évben 15 pályázó közül 13 nyert el
támogatást, 12 millió forint összegben.
*
A vadászati hatóság a 2004/2005
vadászati évre vonatkozóan már
nem követelte meg a megyében te5

rítékre került szőrmés és szárnyas
dúvad bemutatását.
*
A 2004/2005 vadgazdálkodási évre
vonatkozó tervjóváhagyó határozattól eltérően, a vadászatra jogosultak
külön kérelem mellett decemberben, egy alkalommal, mezei nyúl
vadászati lehetőséggel élhettek.

EGYÜTT!
Ez a gondolat fogalmazódott meg,
amikor az elmúlt év végén a 2004-es
év munkatervét készítettük a természetvédelem és vadgazdálkodás vonatkozásában. Nyilvánvaló ennek
szükségszerűsége, hiszen természetvédelmi oltalom alatt álló területeink
egyben vadászterületeink is. A vad és
környezete nagyon szoros kölcsönhatásban van egymással. A méltán világhírű magyar vad nem kizárólag
kiemelkedő genetikai értékének köszönheti a hírnevét megalapozó minőségét, hanem annak a számára
minden igényt kielégítő természeti
környezetnek is, mely nálunk körül
veszi. A célok hosszú távon közösek.
A természetvédelem az egyéb értékek
védelme mellett őrzi a vad életfeltételeit biztosító élőhelyeket, a szakszerű
vadgazdálkodás pedig része az aktív
természetvédelmi kezelésnek, mely
hivatott biztosítani az élővilág harmonikus egyensúlyi állapotának megőrzését. A munkaterület azonos, viszont az eredményes természetvédelemhez nem elég a hivatásos állomány. Mindenképpen szükség van támogató társadalmi háttérre. Természetes, hogy ehhez leghatékonyabb
segítséget a területen mozgó, természetszerető vadászok és erdészek tudnak nyújtani, de számukra sem lehet
lebecsülendő a fegyveres őrszolgálatunk támogatása. Ezúton is szeretnénk megköszönni a vadásztársadalom segítségét, hiszen ennek is köszönhető, hogy jelentősen csökkentek
a vadászattal összefüggésbe hozható
természetkárosítások. A jövőben még
nagyobb hangsúlyt szeretnénk adni
az ügynek, ezért várhatóan 2005. év
elején aláírásra kerül az együttműködési megállapodás az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei
Területi Szervezete, a Baranya Megyei Vadászszövetség és a természetvédelem területi szerve között. Valamelyest változnak a Nemzeti Park
Igazgatóságok kötelező feladatai is. A
jövőben biztosítanunk kell az őshonos vadászható, halászható állatfajok
védelmét is. Ennek szellemében kívánunk minden vadásztársunknak vadászélményekben gazdag eredményes együtt munkálkodást!
Török Gábor
vadászati-halászati szakfelügyelő
Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága

AZ ERDEI VADKÁROKRÓL
Az erdőben a vad által okozott károk
jellegük szerint mennyiségi vagy minőségi kárként jelentkeznek. Mennyiségi
károk egyik jellegzetes kárformája a
tölgy, cser és a bükk állományok időszakos makktermésének felszedése, elfogyasztása, a természetes felújítások ellehetetlenítése. Vaddisznós területek erdőgazdálkodói körében ismert, súlyos
probléma a makkvetéssel kivitelezett
mesterséges erdőfelújítások, erdőtelepítések megsemmisülése, a sorokban,
vagy fészekben vetett makk kitúrása, elfogyasztása. További, mind gyakrabban
észlelt mennyiségi kárforma a frissen ültetett csemeték kihúzgálása, mely alapvetően a mesterséges tölgy erdősítésekben a szarvasnak (néha a dámnak, vaddisznónak) róható fel. A mennyiségi
károk viszonylag egzakt módon mérhetőek, forintosíthatóak és így érvényesíthetőek is. Az erdősítés, az erdő életében
viszonylag "rövid távon hatnak".
Közismert, hogy erdeinkre a sajátos
használati (tulajdoni) viszonyok mellett
a rendhagyóan hosszú termelési ciklus a
jellemző. A mennyiségi károkkal szemben az erdőben, erdősítésekben keletkezett minőségi károk az erdő életét hoszszabb távra, akár a teljes fenti termelési
ciklusra is kihatóan, károsan befolyásolhatják. Ezeknek a minőségi károknak a
jellegzetes kárformái a rügy és hajtás rágások, a kéregkárosítások (hántás, rágás,
dörzsölés) és a törés károk.
A kárt okozó vadfaj általában a szarvas, a dám és az őz, - a kárt szenvedett
fafajok köre viszont igen széles. Súlyos
erdővédelmi probléma a rágáskárok ismétlődése, melynek következménye a
többszörösen visszarágott bokorszerű
alakot öltő erdősítés. A kéregkárosítások
leggyakrabban a szarvasfélék számlájára
írhatók. A sebzések, mint fertőzési kapuk egy adott fiatalos egészségi állapotában visszafordíthatatlan folyamatokat,
károsodásokat generálnak.
A fenti, hosszabb távra kiható, az erdő
életét károsan befolyásoló vadkárok az
erdő fenntartásához és fejlődéséhez fűződő közérdek érvényesülését veszélyeztetik. Megelőzésük érdekében, a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően,
az erdészeti hatóság az erdősítések fokozott védelmét írja elő, illetve várja el a
vadászatra jogosulttól, a vadgazdától.
Folyamatos erdősítésekben hosszútávra kihatónak minősül minőségi kár tekintetében az 50%-os, illetve az azt meghaladó, mennyiségi kár tekintetében a
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0,5 ha-os, illetve az azt meghaladó, vagy
az erdőrészlet területének 20%-át meghaladó károkozás. Hasonló megítélés alá
esik és erdővédelmi bírság kivetését
vonja maga után a befejezett erdősítésekben regisztrált 30%-ot meghaladó, ismétlődő minőségi kár, továbbá a tisztítási korú fiatalosokban a fák törzskerületének 1/3-át érintő (fatestig hatoló) és tíz
éven belül munkavégzéssel helyre nem
hozható kéregkárosítás. Az Erdőtörvény
103. § (3) bekezdése és a végrehajtására
kiadott 29/1997.(IV.29.) FM rendelet
106. § (1) bekezdése szerint a fenti mértékű károsítások esetén az erdészeti hatóság erdővédelmi bírság megfizetése
iránt köteles intézkedni a vadászatra jogosulttal szemben. A kiszabható bírság
mértéke 20 eFt/ha-tól 200 eFt/ha-ig terjed, ismétlődő károsítás esetében évente
növekvő mértékben, ismétlődően kiszabható.
Fentiekből adódik, hogy folyamatos
erdősítésben, továbbá befejezett, ötéves
revízió előtti erdőrészletben, megkezdett felújító vágásban sózó, etető, dagonya, szóró nem létesíthető, nem működtethető.
Baranyában a folyamatban lévő erdősítések 2004. évi műszaki átvétele során
összesen 38 ha mennyiségi és 555 ha minőségi kár került regisztrálásra. Az előző
évekhez képest a mennyiségi károk mértéke jelentősen emelkedett, a károk
87%-át a vaddisznó, 13%-át a szarvas
okozta.
Minőségi károk tekintetében az előző
évhez képest, - a megemelt tervszámok
ellenére, csak kisebb csökkenés, inkább
stagnálás tapasztalható. Nem csökkent a
károk mértéke a Kelet-Mecsekben, a
Dráva-mentén és a Zseliccel határos területeken. A minőségi károk 92%-a
szarvas, 8%-a őz károsítás következménye. A vadkárokra vonatkozó fenti adatok önmagukban nem, hanem vadkárelhárító kerítések és a kerített területek
mértékének ismeretében adnak a károk
mértékéről szemléletes képet. A megye
erdősítéseit közel 300 ezer folyóméter
kerítés védi. A kerített erdősítések aránya meghaladja az összes erdősítési kötelezettség alatt álló terület 35%-át. A
megye egyes térségeit tekintve kerítés
védelme nélkül új erdő nem létesíthető,
illetve erdő nem újítható fel! A teendőink adottak, közösen kell újra gondolnunk azokat!
Miszlang Lajos
Erdőfelügyeleti osztályvezető

EMLÉKEZETES NAP
Angliából érkezett hazánkba az a
vadászcsoport, mely terelővadászaton vett rész a Mecseki Erdőgazdasági Rt nagymátéi vadászkerületében. A november 6-án rendezett vadásznap bizonyára örökké emlékezetes marad az egyik fiatal szigetországi vadásznak, mert élete kanját ejtette el ezen a napon. Az esti teríték fő
helyén díszelgő vadkan jobb alsó
agyara, a felső koptató hiányában,
rendellenesen harminchat centiméterre nőtt. De a hibátlan bal nagyagyar is említésre méltó a maga huszonnégy centijével. A disznó feltört
állapotban 140 kiló volt, korát a
szakemberek tíz évre becsülték.
(Agyaki Gábor)

AZ ARANYSAKÁL
MAGYARORSZÁGON
Az aranysakál visszatelepedésének
és vadgazdálkodási hatásainak vizsgálata címmel kutatási programot indított a Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszéke. A vizsgálat eredményeiről kitűnően szerkesztett leporellót adtak
közre. Eszerint a visszatelepült
aranysakál elterjedési területének
központja Somogy, Baranya és BácsKiskun megye területére tehető. Állománya növekszik, már Zala, Vas,
Győr-Sopron, Békés és SzabolcsSzatmár-Bereg megyékben is jelen
van. A teríték alakulása: 1997-ben
kettő, 1998-ban egy, 1999-ben hat,
2000-ben kilenc, 2001-ben tizenhárom, 2002-ben pedig tizenöt egyedet
ejtettek el. Jellemző élőhelye a parlagterület, a bokorerdő. Különös ismertető, illetve megkülönböztető jegye a talppárnája: a két középső ujj
ujjpárnái mind a négy mancson öszszenőttek.
Színezetre változatos, nehezen
meghatározható. Testében vöröses és
sárgásbarna, háta szürkés, szürkésbarna, szürkésfekete, vagy akár
fekete is lehet. Nyári szőrzete a télihez hasonló, bár annál gyérebb.

Állategészségügy
ÚJ, EMBERRE IS VESZÉLYES KÓR
Új betegség jelent meg Magyarországon. A kórokozót eddig az Alpokban és Franciaország bizonyos
területein ismerték. Most azonban
terjeszkedni kezdett, már nálunk is
azonosították. A kór nagyon veszedelmes az emberre, ezért nem árt
megismerkedni vele. A háromtagú
galandféreg (Echinochoccus multilocularis) apró élősködő. Teste 2-3-4
ízből áll, kifejlett állapotában 3-5
mm hosszú, de sohasem nő 10 mmnél hosszabbra. Lárvákkal szaporodik, s ezek a lárvák jelentik a veszélyt. A róka gazdaként szerepel,
hordozza a kórokozót, de maga nem
betegszik meg. A lárvák azonban
ürülékével távoznak a szabadba, s
onnan az emberbe vagy háziállatba
juthatnak. A szervezetben daganatszerű elváltozást eredményeznek: a
májat, később a tüdőt és a hasüreg
más szerveit támadják meg. Az emberi fertőzések 50-90 százaléka halálhoz vezet! A betegség kezelése
nagyon nehéz. A fő problémát a felismerés nehézsége és a hosszú, többéves lappangási idő okozza. Amikor
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tünetek jelentkeznek, akkor a beteget
már operálni nem lehet, a gyógyszeres kezelés igen drága, éves költsége
5-10 ezer Euró, s gyakran ez is csak
az élet meghosszabbításához elég, a
gyógyuláshoz nem. Modern radiológiai módszerekkel CT-vel, MRI-vel
és ultrahanggal felismerhető az elváltozás. Legbiztosabb a vérvizsgálat, amelyet a veszélyeztetett embereknek minden évben célszerű elvégezni.
Hogyan védekezhetünk? Az eddig
elmondottakból nyilvánvaló, hogy
elsősorban a rókalétszám csökkentésével. Az apróvad megóvásánál talán
még fontosabb saját és embertársaink életének megóvása. Ezért most
minden törvényes eszközt be kell
vetnünk az apasztás érdekében. S bizony el kellene gondolkodni néhány
jelenleg tiltott metódus újbóli bevezetésén is. A másik, hogy a meglőtt
rókával fokozott elővigyázatossággal bánjunk. Legbiztosabb a helyszínen óvatosan elföldelni. A nyúzáshoz feltétlenül használjunk gumikesztyűt!

Szakmai fórum

TÖRVÉNYESEN,
KORREKTEN!
A földtulajdonosok és a vadászok,
vadásztársaságok együttműködéséről, érdekazonosságáról és esetenkénti vitáiról volt szó azon a szakmai fórumon, melyet a baranyai vadászkamara és vadászszövetség
szervezett decemberben. Dr. Balázs
István erdőmérnök, vadászati szakértő volt a rendezvény előadója, aki
a Magyar Vadászlap hasábjain viszszatérően foglalkozik ezzel a fontos
és kényes kérdéssel.
A téma fontosságához képest viszonylag szerény volt az érdeklődés.
Kár, mert nagyon közel van 2007!
Az eddigi tapasztalatok egyébként
egyértelműen azt bizonyítják, hogy
ahol korrekt az együttműködés (a
törvényi előírások betartása) ott nem
kell a helyzet elmérgesedésétől tartani. A vadásztársaságok megítélését
két dolog határozza meg. A vadkárok kezelésének hangneme, milyensége, illetve a haszonbérleti díjak fizetésének mikéntje. Természetesen, a mindennapi kapcsolatok
hangneme is fontos tényező! A tulajdon szent - az együttműködés közös
érdek. Ezt a felismerést kell a kapcsolattartás középpontjába helyezni.
A jövő szempontjából rendkívül
fontos a földtulajdonosok (földtulajdonosi közösségek) megfelelő informálása. A vadászatot még ma is
sokan óriási bevétellel (nyereséggel) működő ágazatként kezelik.
Egy-egy nagy bika elejtésének híre,
illetve a külföldi által fizetett összeg
nagysága sokakat megtéveszt. Meg
kell ismertetni a földtulajdonosokat
a vadászat mai, reális helyzetével! A
földtulajdonosi közös képviselők
mellett a jelentős földterületen gazdálkodó szervezeteket, vállalkozókat, sőt a jegyzőket is folyamatosan
célszerű informálni a vadászatra jogosultak helyzetével, terveivel és
terheivel kapcsolatban.
Nehéz időket él a mezőgazdaság.
De a vadászat is. Nem ellenfélként,
sokkal inkább közös érdekeltségű
"sorstársként" kell kezelnünk egymást.

ELFOGULATLAN
FÖLDTULAJDONOSI VÉLEMÉNY,
avagy
HOGYAN TOVÁBB …?
1996. június 18-án megalkotta és
elfogadta az Országgyűlés a Vad
védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 96. évi
LV. törvényt. A törvény 3. §-a kimondja, hogy a vadászati jog - mint
vagyoni értékű jog - a földtulajdon
elválaszthatatlan részeként a vadászterületnek minősülő terület tulajdonosát illeti meg. A vad tulajdon joga az államé!
A vadászati jog haszonbérbe adásával a vadászatra jogosultnak a haszonbérlőt kell tekinteni. Ennek a
hasznosítási formának az a lényege, hogy a vadászatra jogosult csak
olyan és annyi vadat ejthet el a vadászterületen, amennyire az államtól (a Megyei FM Hivataloktól) a
területen élő vadállomány minőségének és számának megfelelően,
engedélyt kapott, s érte megfizette a
vadgazdálkodási hozzájárulást.
1997. elején kialakultak a vadászterületek, 10 évre a bérbeadás megtörtént. A haszonbérleti szerződésben meghatározták a bérlettel kapcsolatos tulajdonosi jogokat, a vadászatra jogosultak jogait, kötelezettségeit. Ki így, ki úgy gazdálkodott, néha abszurd elképzelések is
előfordultak mindkét oldalon.
Sok vadászterület eredeti alakja,
nagysága, tagsága változott, néha
gazdát cserélt. Ez nem mindig volt
jó a területen élő vadállománynak,
földtulajdonosoknak, vadászatra jogosultaknak. De vannak jól és harmonikusan működő közösségek. A
jövőben ezeknek kell például szolgálni. Ahol jól mentek, jól mennek
a dolgok, ott a földtulajdonosi képviselet figyelemmel kísérte a vadvédelmi, vadgazdálkodási tevékenységet. A vadászterületért járó
bérleti díj kifizetésre került. A vadászatra jogosult a területet járva
nemcsak a vadat védte, óvta és vadászott, hanem a földtulajdonos érdekeit is szem előtt tartotta. A me8

ző- és erdőgazdasági károkozásokat
vagy megakadályozták, vagy jelezték a földtulajdonosoknak, vadászati vezetőknek. Az elművelt, elvetett területet a vadásznak sajátjaként kell tisztelnie. Ezt a magatartást minden földtulajdonos (földhasználó) értékelte.
A vad mozgásával, taposásával,
táplálkozásával okozott kárt a vadászatra jogosult tisztességesen rendezte a tulajdonosokkal (földhasználókkal). Az idők múlásával ez
egyre nehezebb lett, mivel a vadkárok nagysága folyamatosan emelkedett. Azzal kell számolni, hogy a
jövőben a vadászatra jogosultakra
egyre nehezebb teher fog hárulni,
és ha a helyzet megkívánja, a vadásznak a zsebébe is bele kell nyúlni, hogy tisztességesen rendezni
tudják a vadkárt. Aki ezt nem teszi
meg, lecsökkent eséllyel indulhat
majd az új bérbeadáskor 2007-ben.
Van remény arra, hogy a földtulajdonosok - akár kisebb bérleti díjért is - annak a helyi, jól működő
vadászatra jogosultnak adják bérbe
a területüket, aki óvja, védi a termelvényeit, és akivel emberileg is
jó viszonyban vannak. Az idegenek, akiket soha sem látott és akik
esetleges csak az ügyvédjük útján
tarják a kapcsolatot, senki számára
se vonzóak.
Az, hogy a földtulajdonosi képviselet tagjai között a vadászatra jogosult képviselője is ott van - tisztességes körülmények között - nem
hátrány, nem kizáró ok, sőt jó megoldás, mert sokkal rövidebb idő
alatt, hatékonyabban tud intézkedni, mintha csak az egyik felet képviselné. De: Korrektnek kell lenni
minden esetben! A jövő a kapcsolatok milyenségén múlik!
Vig Imre
Földtulajdonosi Közösség elnöke

Öröm az együttlét. Békés Sándor kamarai alelnök két köztiszteletben álló idős vadász,
Dévényi Ágoston és Békei Tibor társaságában a sellyei vadásznapon.

KISIMÚLTAK A RÁNCOK…
Talán koravén vagyok , vagy nem értem az idők szavát. Mindenestre furcsa, hogy alig múltam negyven éves és bizony előfordul néha,
hogy sokkal többnek érzem magam. Nem kellemes ez az állapot és ha
elkap, a feleségem szerint minden zsörtölődő öregemberen túlteszek.
Nem is tudja, mi lesz velem, ha megöregszek.
Ha szerencsém lesz és megöregszek, talán a rózsáimat locsolgatom
a kertben, vagy a teraszon ülve kávézgatok fél délelőttön át. Az is lehet, hogy a régi távcsövemmel unalmamban a környéket kukkólom,
és mindenkiről tudok majd mindent. Előfordulhat az is, hogy magányos leszek, beteg, és a kutya sem nyitja majd rám az ajtót.
De vajon fogok-e vadászni? Lesz-e valaki, egy társaság aki befogad,
egy fiatal vadászember, aki néhanap rám nyit és megkérdezi - hé öreg,
eljössz ma vadászni?
Mindenesetre jó lenne tudni, hogy öregen is kellek-e majd, mert egy
bizonyos kor után erre vágyik mindenki. Főképp, ha az illető vadász
és végigvadászott egy egész életet. Aki megszokta a szabadságot és a
vidám jókedvű társaságot, annak még nehezebb az öregkori magány.
A közelmúltban jelen voltam egy találkozón , melyet a Baranya Megyei Vadászkamara hívott össze. A rendezvény résztvevői idős, hetven év feletti vadászok voltak. A meghívottak nyolcvan százalékát
harminc éve ismerem és ők akkor annyi idősek voltak, mint most én.
Fürkészve néztem az arcokat, próbáltam elhagyatottságot, magányt,
mellőzöttséget felfedezni, de ehelyett elszántságról, tenni akarásról
árulkodtak a tekintetek és erről szólt a kötetlen beszélgetés is. Hazáig
töprengtem a dolgon, de a küszöböt már megvilágosodott elmével
léptem át.
A vadászöltöny! Igen, az én öreg barátaim olyanok voltak, mint a
veterán katonák a kitüntetés átadáson. Kihúzták magukat, hogy ne
lássuk az éveket, a barázdát az arcon és a kérges kezet. Ezt tette velük
a vadászöltöny. Ha csak egy órára is, de újból fiatalnak, fontosnak,
vadásznak érezhették magukat. És ettől kisimultak a ráncok, elmúlt a
derékfájás és mintha kevesebb lépcső lett volna aznap a lépcsőházban.
Igen, mert ilyenek az én barátaim.

IDŐS
VADÁSZOKKAL
TALÁLKOZTAK

Az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Területi
Szervezete, immár másod ízben
szervezte meg az idős vadászok
konferenciáját.
Meghívót csak a hetven év feletti vadászok kaptak. Baranya
megyében hetven év felett 115 fő
vadászik, és az idős vadászok közül meglepően sokan fogadták el
a meghívást, a november nyolcadikán Pécsett tartott találkozóra.
A megjelenteket Gondos Gyula a
megyei kamara titkára köszöntötte, majd Békés Sándor, a megyei
vadászkamara sportvadász alelnöke tartotta meg vitaindítóját.
Békés Sándor hangsúlyozta, hogy
nem értekezletre, nem szavazásra
hívták az idős Nimródokat. Az
összejövetel célja csupán az, hogy
megkérdezzék, hogy vannak és
hogy tehetnek-e értük valamit,
mert nincs rosszabb érzés, mint a
feleslegesség érzete. A vitaindító
egyúttal helyzetértékelés is volt.
Az előadó szerint változások várhatók, de ez nem jelentheti a múlt
tagadását. Az öreg vadászok legyenek büszkék arra, amit alkottak, mert Európába (sok máson
kívül ) a magyar vadászok az értéAgyaki Gábor kes vadállományt, a kultúrát és a
hagyománytiszteletet is magukkal
hozták.
(Agyaki Gábor)
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MIT TUDNAK RÓLUNK?
MILYENNEK LÁTNAK BENNÜNKET?
Izgalmas kérdések, melyekre
időről-időre másképpen hangzanak a válaszok. A magyar vadászat, a vadászok megítélése
ugyanis folyamatosan változik,
mint minden más az életben. Az
Országos Magyar Vadászkamara
megbízásából a TÁRKI Rt felmérést és elemző tanulmányt készített a vadászat megítéléséről a
felnőtt magyar lakosság körében.
Érdemes megismerkedni a legfontosabb kérdésekkel és az
azokra adott válaszokkal!
KÜLFÖLDI VADÁSZOK
MAGYARORSZÁGON
A választók 89%-a helyesen
tudta, hogy hazánkba külföldi vadászok is járnak vadászni. A külföldi vendégvadászok számát
azonban már sokkal kevesebben
tudták "megsaccolni". Legtöbben
(29%) úgy gondolták, hogy 5-10
1000 vadászról van szó. A tényleges szám 20 - 25 000, ezt a válaszadók 7 %-a tudta.
A VADÁSZAT
ÉS
A TURIZMUS
KAPCSOLATA
A megkérdezettek 74 %-a vélekedett úgy, hogy a vadászat is része a magyar turizmusnak - és ennek örülnünk kel.
A VADÁSZAT LÉNYEGE
Erre a fontos kérdésre a
megkérdezettek 43 %-a válaszolt
helyesen, amennyiben úgy vélte,
hogy a vadászat feladata a vadállomány, az élővilág egyensúlyának fenntartása. A lakosság körülbelül egy ötöde (22%) vélte
úgy, hogy a vadászat szórakozás.
A válaszadók 12%-a ugyanakkor

a természetvédelemre is gondolt a
vadászat kapcsán. De szép számmal voltak olyanok is (9%), akik
szerint a vadászat lényege a pénzszerzés. Ők tehát üzleti vállalkozásként értelmezik a vadászatot.
7% úgy vélte, a vadászat "úri
passzió", státus-szimbólum. De
még mindig meglehetősen sokan
voltak olyanok is (6%), akik szerint a vadászat az állatok értelmetlen megölése.
A felmérés során a nyitott kérdések feltevése mellett állításokkal is szembesítették a válaszadókat. Ilyen állítás volt, hogy a vadászat drága időtöltés. Ezzel a válaszadók 86%-a értett egyet. Azzal az állítással, miszerint a vadászat lényege a vadállomány és az
élővilág egyensúlyának tervszerű
fenntartása 82% értett egyet. A
vadászat státus-szimbólum jellegére utaló állítást 78% fogadta el.
TERMÉSZETVÉDELMI
FELADATOK
Azoktól, akik egyet értettek azzal, hogy a vadászok ellátnak természetvédelmi feladatot is, megkérdezték azt is, hogy szerintük
konkrétan milyen feladatokat látnak el. Legtöbben (56%) a vadetetést említette. Közel egyharmaduk (31%) említette, hogy védik a veszélyeztetett fajokat. 19
% úgy tudta, hogy a vadászok
tisztán tartják a természeti környezetet, egytizedük pedig, hogy
jelzik a természetkárosításokat.
A MAGYAR
VADÁLLOMÁNY
A lakosság közel fele (48%)
tudja úgy, hogy a magyar vadállomány kiemelkedően jó. Egynegyedük szerint viszont nem jobb,
mint a nyugat-európai országoké.
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A megkérdezettek háromnegyede
hallott már a szép, kiváló agancsú
szarvasbikákról, mint a hazai
vadállomány büszkeségeiről.
A VAD
ÉS A VADÁSZATI JOG
A vad tulajdonjogát illetően
meglehetősen nagy a bizonytalanság. A lakosság fele (49%)
úgy tudja, hogy a vad az államé,
egyharmada (32%) pedig úgy
gondolja, hogy a vad a vadásztársaságoké. A vadászati jog a megkérdezettek 58%-a szerint a vadászoké, azaz a vadásztársaságoké,
egyötöde szerint az államé és csupán 8% tudta helyesen, hogy a
földtulajdonhoz kötött.
SZÜKSÉG VAN-E
VADÁSZATRA?
Igen! A lakosság 90 százaléka
szerint szükség van a vadászatra,
vadgazdálkodásra. A lakosság
különböző rétegei nem egyformán tájékozottak a vadászattal
kapcsolatban. Az átlaghoz képest
kevesebb ismerettel rendelkeznek
a 66 évesek és az ennél idősebbek, illetve az alacsony iskolázottságúak. A férfiak több ismerettel bírnak ebben a témában,
mint a nők. A vadászat megítélése összességében kedvező, a lakosság 90%-a szerint szükség van
erre a tevékenységre. A vadászat,
vadgazdálkodás lényegét az élővilág egyensúlyának fenntartásában látják.
A felmérésből az is kiderült,
hogy a megkérdezettek fele a
televízióból szerzi be a vadászattal kapcsolatos értesüléseit. A
kérdezettek egyharmada hivatkozott az újságokra, és 12%-uk a
rádióra.

VADÁSZOK
A MAGYAR VIZSLÁÉRT

HALOTTAINK
Elment az ormánsági szarvasok
atya.
Hirtelen és váratlanul markolt
szívébe a könyörtelen halál. Szertefoszlott egy álom, melyet Túrós
László erdőmérnök legmélyebb legbensőbb tervei közt dédelgetett.
Az álom, miszerint Vajszló és Sellye közt újra lehetne építeni a híres
Draskovich-féle szarvaskertet, Túrós László halálával talán örökre a
feledés homályába vész. Pedig voltak még tervei, főleg az írás és a
publikáció terén. Egy átfogó mű az
ormánsági szarvasokról, egy novelláskötet, jó néhány szakcikk és
egy életpályát bemutató kötet. Sajnos, sokat vitt magával, de akik ismerték tudják, hogy több az. amit
ránk hagyott.
Túrós László Siklóson született
1942 -ben, Sopronban szerzett erdőmérnöki diplomát 1965-ben,
majd a Nyugatbükki Állami Erdőgazdaságnál kezdett dolgozni.
1975 július 1-től dolgozott a Mecseki Állami Erdőgazdaságnál,
majd jogutódjánál a Mecseki Erdészeti Rt-nél. 1986 és 2002 között a
vajszlói erdészet igazgatója volt és
itt teljesedett ki pályája. Választott
hivatását rajongásig szerette, és
mint erdész-vadgazda sikeresen
működtette a reá bízott területet.
Színes egyéniség volt és mint azt
kitüntetései is bizonyítják, az élet
számos területén alkotott maradandót. Tulajdonosa volt a legnagyobb
magyar erdészeti kitüntetésnek, a
Bedő Albert díjnak, ( 1995 ) valamint a Mecseki Erdőkért díjnak.
Kétszer tüntették ki Nimród éremmel és Baranya megyében elsőként
kapta meg a Kamara Aranyérme kitüntetést.
Szűkebb pátriája, az Ormánság
érdekében még a politikai pályával

is megpróbálkozott, és mint mondta
csupán az erdő és a vad érdekében.
Öreg barátja, dr. Horváth Béla
emlékére segített létrehozni Siklóson, a siklósi várban megnyílt Dr.
Horváth Béla emlékkiállítást, és
büszkén viselte azt a híres vadászkalapot, melyet, tőle örökölt. Fő
műve a híres vajszlói üzemi vadászterület, sajnos a "privatizáció"
áldozata lett.
Túrós László elment egy olyan
vadászterületre, ahol már nincsenek emberi léptékek, ahol felül lehet emelkedni az emberi gyarlóságon, ahova csak tiszta lélekkel lehet belépni. Isten veled, Laci!
*
Tragikus körülmények között,
autóbalesetben vesztette életét
Debreczeni Pál, a Tenkesi Kittenberger Vadásztársaság elnöke.
A megdöbbenés és a gyász országos méretű volt. Debreczeni Pál sikeres vállalkozó, nagylelkű mecénás és igényes vadász volt.
A baranyai vadászok zászlaját is
kivittük a temetésére.
*
Ebben az esztendőben veszítettük el dr. Czvalinga Istvánt is. Orvos volt, vadász, ornitológus, a vadászati kultúra országosan ismert
és elismert művelője és terjesztője,
vadászat-történész, az egyik legnagyobb hazai vadászati könyvtár
létrehozója és tulajdonosa. Hatvankét éves volt.
*
Elment Götz Gyula is, a baranyai
vadász- és természetfestők nagy
öregje. Vadász-pályáját a Pécsi Bőrgyár egykori, Turgenyev nevét viselő vadásztársaságában kezdte, festői
pályáját pedig Martyn Ferenc és
Gebauer Ernő keze alatt. Képei a lírai realizmus jegyében készültek.
Gyönyörűnek látta a világot.

HÍRLEVÉL - A Baranya megyei vadászok lapja
Felelős szerkesztő: BÉKÉS SÁNDOR
Felelős kiadó: DR. BODNÁR JÓZSEF
Szerkesztőség: 7626 Pécs, Felsővámház utca 44.
Készült a Kódex Nyomdában * Felelős vezető: Simon Béla
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Őshonos állatfajtáink génmegőrzési
programjához hasonlóan a magyar vizslás vadászok egy csoportja közhasznú
társaságot hozott létre a fajta értékeinek
megőrzése érdekében.
Az első meghívásos rendezvényre,
november 6-án került sor, a Baranya megyei Mattyon. A programban konferencia, vizslaverseny, bemutató, valamint
különleges és újszerű vizsgafeladatok is
szerepeltek. A speciális teszt feladatokkal a magyar vizslák dúvad iránti érdeklődését vizsgálták. A bírók és a tenyésztők arra voltak kíváncsiak, hogy menyi
ösztönösség maradt az állományban,
milyen genetikai értéket hordoznak a jelenleg tenyésztésben lévő egyedek.
A társaság célul tűzte ki a magyar
vizsla munkára való szelektálását, ami
azt jelenti , hogy az általuk rendezett
versenyeken és bemutatókon csak azok
a kutyák érhetnek el jó eredményt, melyek a szép külső mellett, kiváló munkateljesítményekkel is rendelkeznek.
Farkasházi Miklós véleménye szerint
a huszonnegyedik órában vagyunk,
hogy a magyar vizslát megmentsük a
vadászok számára és ne váljék belőle
végérvényesen elkényeztetett szobakutya.
A versenyre hét kutya nevezett, díjba
sorolás nem volt, az elért pontszámok
alapján értékeltek a bírók.
Eredmények:
1) Debics Imre - Mátai Hadnagy Rsz
MV kan
2) Dr. Lévai Piroska - Pipacs Rsz Mv
szuka
3) Blohó Gyula - Alsókozsnoki Boszorka Rsz Mv szuka

*
Vadászati Információs
Portál
Végre a vadászat is otthonra lelt az
Interneten! A Nimród és Magyar Vadászlap mellett a vip@gportal.hu elérhetőségen teljes körű tájékoztatást
kaphat az érdeklődő. Hirek, sajtószemle, vadászati kultúra, vita, vadászati és bemutatkozási lehetőségek
című rovatok, illetve szolgáltatások
segítik a naprakész tájékozottságot.
Eszmecserére is van lehetőség, ez idő
szerint például a vadásztársaságok
jövőjéről folyik tartalmas vita.

EREDMÉNYES ALKOTÓMUNKA,
TARTALMAS KLUBÉLET
Az országban elsőként alakult meg Baranyában az alkotó vadászok klubja. A vadászírók, festők, fotósok, kürtösök és
más művészeti ágak képviselői azóta is
szorosan együttműködnek. Cél: az alkotó
munka szakmai segítése és a vadászati
kultúra terjesztése. 2004-ben is sok rendezvényre, szakmai eseményre került
sor.
Ezekből ad ízelítőt rövid összeállításunk.
*
A Karasicavölgye vadásztársaság volt a házigazdája a baranyai alkotó vadászok évi első összejövetelének.
A vadásztársaság a martonfai vadászházában látta vendégül a klubtagokat 2004 február 16-án.
A program első részében szomorú kötelességüknek tettek eleget az alkotók. Megható,
kedves ünnepséggel emlékeztek elhunyt
klubtársukra, Dr. Czvalinga Istvánra.
Fillár István a Pécsi Nemzeti Színház művésze Áprily Lajos: A fegyvertelen vadász
dala című versével, Békés Sándor nekrológjával és Videcz Ferenc szonettjével idézte
Dr. Czvalinga Istvánt mint vadászt, írót, kritikust, orvost és barátot.
A jelenlévők Békés Sándortól tájékoztatót
hallgattak meg a TerraPrint Kiadó új címen
megjelenő antológiájáról, melyben négy baranyai író, Békés Sándor, Décsi Erzsébet,
Dr. Mess Béla és Videcz Ferenc is publikált.
Aztán az írók, festők és fotósok egyenként
számoltak be jelenlegi munkájukról, többek
közt, Dr. Mess Béla készülő könyvéről és
Videcz Ferenc hamarosan megjelenő új kötetéről.
Dr. Bod Lajos a szomszéd Somogy megyéből meghívott vendégként vett részt a klubnapon és harminc év vadászvizsgáztatási
anyagából összeállított humoros írásával
szórakoztatta az alkotókat.
Az est további része a 2004-es tervekről és
lehetőségekről szólt, valamint arról az ízletes vaddisznópörköltről, mellyel Pusztai János a vadásztársaság elnöke vendégül látta
a klubtagokat.
*
Április 14-én a sásdi Petőfi Vadásztársaság
látta vendégül az alkotókat.
A husztóti vadászházban az esemény tiszteletére alkalmi festészeti és fotókiállítás nyílt. A vadásztársaság vezetői
nagy érdeklődést tanúsítottak az írók, művészek munkássága iránt. Egyöntetű volt a
vélemény: A magyar vadászat jövője elválaszthatatlan a vadászati kultúrától.
Minél több kultúra, annál kevesebb ellenség…
*
A harmadik alkotói klubnapra 2004. augusztus 18-án került sor, méghozzá Hidason, Videcz Ferenc otthonában. A házigazda ugyanis 60. születésnapját ünnepelte!

Ugyancsak most ünnepelte 60. születésnapját N. Szabó Sándor színművész, aki a
közelmúltban csatlakozott az alkotói közösséghez.
*
Irodalmi és művészeti eseményekben, eredményekben is gazdag volt az év. Február
28-án Pécsett, a Pákolitz István Közösségi
Házban nyílt meg Takácsné Varga Júlia vadász- és tájképfestő kiállítása. Március 20án, a vadászkürtös tanfolyam keretében Békés Sándor Dr. Végh Endre Murphy és a beteg vadász című könyvét mutatta be a szerző jelentében, N. Szabó Sándor közreműködésével.
Május 28-án, Pécsett, a "Júlia" Vadászfestő
Galériában Bíber József vadászfestő képeiből nyílt kiállítás. December 14-én, Hidason, a városi könyvtárban író-olvasó találkozóra került sor Videcz Ferenc új könyve
megjelenlése alkalmából. A "Vendégkönyv" című kötetet Békés Sándor mutatta
be a nagyszámú érdeklődőnek.
*
A baranyai vadászírók különösen sikeres
évet zártak. Videcz Ferenc fentebb említett
kötete mellett megjelenés előtt áll a szerző
szatíra-gyűjteménye is, mint ahogy rövid
időn belül elhagyja a nyomdát Dr. Mess Béla életrajzi kötete is. Békés Sándor "Emlékekbe kapaszkodva" című könyve ugyancsak 2004-ben jelent meg.

SZERENCSE...?
A vendég G - úr mindig sietett. Általában
kevés ideje volt a vadászatra, pedig, szenvedélyes, jó vadász hírében állott. Egy este,
egy reggel, ennyi időm van idén a bikavadászatra - recsegte a telefonba.
- Kérlek, próbáld úgy intézni a dolgokat,
hogy sikeres legyen a vadászatom - közölte
hetekkel az idény kezdete előtt.
A területen minden elő volt készítve a sikeres vadászathoz, a nyugalom hetek óta
biztosítva, a lesek, cserkelő utak, megjavítva, kitisztítva, a szarvasok napi mozgása
kellő távolságból megfigyelve, egyszóval,
jöhetett a vendég. A hivatásos vadász ezek
után Diána kegyeibe ajánlja magát és vendégét és bízik a szerencsében.
A vadászaton minden a forgatókönyv szerint zajlott, a vendég első cserkelését mindjárt siker koronázta. Terítékre került a kiszemelt bika,
és a kötelező végtisztesség megadása
után, a vadászúr jókedvűen csomagolt a vadászházban.
Ekkor, szinte meleg csákányváltással,
megérkezett a következő vadászvendég.

MEGLEPETÉS

A parókás őzbak kényes portéka, meglátni és terítékre hozni, jó ha egy hoszszú vadászélet alatt egyszer megadatik
egy-egy kivételezett vadásznak.
Baranya megyében, Diána már az
idény első napján meglebbentette fátylát és az Ormánsági Hubertus vadásztársaság területén, április 15- én esti lesen sikerült terítékre hozni a képen látható hatalmas parókás őzbakot. A bak
feltörve tizenöt kilót nyomott, heréi
csupán babszemnyiek voltak.
A szerencsés elejtő Forczek László elmondása szerint a bakot már két három hete ismerték. Húsvét napján
egy családi sétán figyelt fel az érdekes
bakra ifj. Szőlősi Tamás tízéves kisfiú,
aki azonnal jelezte édesapjának a különleges őzet. Ettől kezdve figyelték a
bakot és váltója közelébe egy hordozható magaslest is elhelyeztek. Amikor
eldördült a lövés, a bak még csak nem
is jelezte a találatot.
A 8x68-as lövedék azonban megtette a
magáét - a dermedt bak a rálövés helyétől alig tíz méternyire feküdt.

*

NÉZD ÉS LÁSD!

Kézikönyv az őzről–címmel a közelmúltban jelent meg a Tolna megyében
élő neves vadász és kutató szakkönyve,
mely az őzgazdálkodás számos kérdésére új szemléletű válaszokat ad. A vadászterületen tartható őzlétszám tekintetében például nagyobb szabadságot
követel a vadgazdák számára. A gyakorlat ugyanis azt bizonyítja, hogy az
élőhely és az állomány minőségének
függvényében a fenntartható őzlétszámot emelni lehet. A könyv kamaránkAgyaki Gábor ban is kapható!
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