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Sajnálattal vettük tudomásul a végrehajtási rendelet módosítását, amiben az erdei szalonka 

idény nélküli vadként jelent meg. Ez egyben azt is jelentette nekünk szalonkalázban égő 

erdőjáróknak, hogy a kedvenc vadászati módunkról, a szalonka tavaszi hajnali és esti húzáson 

való semmivel össze nem vethető vadászatának lehetőségéről le kell mondanunk.  

Ez biztos? -de meddig? – kérdeztük egymástól baljós félelemmel.  

Sajnos a reményteli kérdésekre semmilyen biztató választ nem kaptunk mindaddig, amíg 

szájra kapott a szalonka monitoring program fogalma és a monitoring égisze alatt zajló 

„mintagyűjtéses vadászat” lehetősége. 

Újra megteltünk örömteli reménnyel és a pontos szabályozását (kik, mikor, mennyit) nem 

ismerve, de bíztunk a hagyományaink továbbvitelének lehetőségében. Nagy lendülettel adtuk 

tovább a hírt és agitáltunk mindenkit, aki valamiféle joggal bírt az egyes vadászatra 

jogosultaknál a döntés meghozatalában, hogy -gyerünk, -mutassuk meg, fogunk mi még 

szalonka lesen várakozni fegyvert szorongatva. A vadászatra jogosultak szép számban aláírták 

a programban való részvételi szándékot. Ennek alapján az is biztosnak látszott, hogy meglesz 

a kellő számú mintavételi terület, amin a kutatás eredményesen lezajlódhat. Majd nem is 

sokkal később, megyei szervezetünk képviselőjétől tudtuk meg, hogy valamiféle jogi csűr-

csavar folytán és „fenti nagyjaink tétovázása” miatt, erre a szezonra biztosan szertefoszlott az 

erdei szalonka bármiféle módon folytatott vadászatának reménye. Mindennek vége; 

sóhajtoztunk bánatosan. 

Aztán a szezonhoz közeledve felgyorsultak az események. Kamaránk és az Országos Magyar 

Vadászati Védegylet megrendelt a Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézetétől egy 

kutatási programot az erdei szalonka tavaszi Magyarországon történő átvonulásának 

tanulmányozására vonatkozóan. Mindenféle rávezetés nélkül éreztük, hogy most kell 

megmutatnunk, hogy mi vadászok, igenis tudunk áldozatot hozni és vadászati lehetőség 

nélkül is részt veszünk a kutatásban, annak minden nyűgjével együtt, és hátha egyszer még 

eljön a mi időnk. Budapesten a februári értekezleten az egyetem kutatói mindenre 

felkészítettek és kitanítottak, amit idehaza tovább kellett tudnunk adni az érintetteknek. 

Következő héten megrendezésre került megyei értekezleten, a kamaránk megyei területi 

szervezete és vadászszövetségünk szervezésében megyei koordinátorként, a monitoring 

programban részvételi szándékát előzetesen jelzett vadászatra jogosultak részére, a program 

részleteiről, az elvégzendő megfigyelési feladatokról (a monitorozók, a VGE képviselők és a 

megyei koordinátorok feladatai) pontos tájékoztatást adtam.  

A monitoring program végrehajtásához szükséges írásos ismertetőket, a megfigyelési 

jegyzőkönyveket, az érintett vadászatra jogosultak rendelkezésére bocsájtottuk. A vadászatra 

jogosultak vállalták, hogy a monitoring programban öt év időtartamra (2009-2014) vesznek 

részt és elfogadják a monitoring program feltételeit.  Kijelölik azt a személyt, aki az 

adatszolgáltatásért felelős, a vadászterületén kijelölik a megfigyelési pontot (pontokat), 

melyek pontos beazonosítását GPS koordinátákkal, vagy az OVA térképén pontosan 

megjelölve adja meg. A megfigyelési pontokon a monitoring időpontjaiban (11 szombat esti 

húzás) biztosítják a megfigyelést végző személy jelenlétét, akik az egyedi kódszámmal 

ellátott adatfelvételi jegyzőkönyvnek megfelelően a látottak és hallottak alapján kitöltik, 

aláírásukkal hitelesítik és hétről hétre irányunkba eljutják a megfigyelési jegyzőkönyveket. 

Ezt követően a felelős személy összegyűjti a 11 heti kitöltött adatfelvételi jegyzőkönyvet 

(jegyzőkönyveket) és az azon rögzített megfigyeléseket, majd a monitoring időpontját 

követően eljuttatja a megyei területi szervezeten keresztül SZIE VMI adatbázisába. 

Ez a kutatási program lapzártakor már 10 szombat esti húzás tapasztalatait könyvelte el 

eredményként, de még nem zajlott le egészen, mert egy, és egyben az utolsó alkalom hátra 

van. Az már biztosan látszik, hogy mi mindent próbáltunk megtenni és a program elérte vagy 



el fogja érni a kitűzött célját. Az ország területéről összejött annyi megfigyelési pont és az ott 

felvett jegyzőkönyvi eredmény, ami biztosítja a kutatás eredményességét.  

A magam és a szalonka vadászok népes tábora nevében köszönet mindenkinek aki ennek az 

elérésében bármi módon segédkezett. A kutatás eredményéről és levont következtetéseiről a 

következő számban szeretnék tájékoztatást adni. 
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