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VADÁSZ HÍRMONDÓ

MEGHÍVÓ
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége,
az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
tisztelettel meghívja Önt, és kedves családját a Zempléni Gazdanapok keretében,

2009. JÚNIUS 20-ÁN 9.30 ÓRAKOR KEZDŐDŐ,
A SZERENCSI HUSZÁRVÁRBAN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

MEGYEI

VADÁSZNAPRA
PROGRAMOK:
Hubertus-ökumenikus istentisztelet • Ünnepélyes megnyitó, köszöntő •
Kitüntetések átadása • Új vadászok avatása, eskütétel • Vadászruha divatbemutató
• Szarvasbőgő bemutató •Solymász bemutató • Vadászkutya bemutató •
Vadászkürtösök műsora

EGÉSZ NAPI FOLYAMATOS PROGRAMOK:
Trófeabemutató • Festménykiállítás • Könyvbemutató, vásár •
Terepjáró bemutató • Vadászati cikkek árusítása • Filmvetítés

A MEGYEI VADÁSZNAP MELLETT MINDEN VADÁSZT ÉS ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL
A JÚNIUS 19-21-IG NYITVA TARTÓ VADÁSZATI ÉS TRÓFEAKIÁLLÍTÁSRA IS
A HUSZÁRVÁR LOVAGTERMÉBEN.

VÁRUNK

BELÉPÉS DÍJTALAN!
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MEGYEI VADÁSZBÁL
A B.-A.-Z.

MEGYEI VADÁSZKAMARA ÉS VADÁSZSZÖVETSÉG IDÉN FEBRUÁR 14- ÉN RENDEZTE MEG HAGYOMÁNYOS VADÁSZBÁLJÁT, MELYNEK ISMÉT A PANNÓNIA SZÁLLÓ KONFERENCIATERME ADOTT OTTHONT. TÓTH Á. DÉNES
KÖSZÖNTŐJE UTÁN DR. SZÉKELY LÁSZLÓ NYITOTTA MEG A
BÁLT ÉS KÍVÁNT JÓ ÉTVÁGYAT A KÖZELGŐ VACSORÁHOZ.

Természetesen az éjfél utáni tombolahúzáson sok értékes nyeremény
és számos vadkilövés talált gazdára. A
vadpörkölttel fűszerezett juhtúrós sztrapacska elfogyasztása után hajnalig tartó
tánc és mulattság következett.
BBO

Beszédjükben kiemelték, hogy a régi
ismerős arc között sok új is felfedezhető, mely e rendezvény sikerességét hirdeti.
A mulatság megkezdése előtt a kedves vendégek a szervezetek műsorát
láthatták a Borsodi Vadászkürt Együttes közreműködésével. A műsor a mai
magyar vadászvalóság karikatúrája volt,
az etika és a jogszabályok szemüvegén
keresztül, melyet Bóta István és Tóth
Á. Dénes ötlete alapján Wallendums
Péter öntött lírai formába. A műsorba
egy vadászúr, nevezetesen Vadász István vadászati osztályvezető is „önkéntesen” bekapcsolódott, mint első vadját
lövő avatandó személy, akinek ezúton
is köszönjük sikeres fellépését.
A háromfogásos vacsora után a Miskolci Nemzeti Színház művészei, Seres
Ildikó és Homonnai István előadásában egy humoros zenei csokrot hallhatunk.

BORSODI

VADÁSZRÁDIÓ
A „Vadászkürt – Dianák és Hubertusok” című műsorsorozattal már több
éve beszélgetéseket, riportokat, aktuális információkat adunk a vadászok,
vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.
Adásunk Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében, minden
páratlan héten szerdán 8.15-9.00 óráig, az ismétlés pedig ugyanezen nap
délutánján 15.15-16.00 óráig hallható az FM 102.3 MHz-es, illetve az AM
1116 kHz-es hullámsávokon. A műsor a sugárzást követően meghallgatható a www.radio.hu honlapon az MR6 „A Régió rádiója” menüpont alatt.
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VADÁSZOK, ERDÉSZEK BOR
ÉS PÁLINKAVERSENYE

Immáron harmadik alkalommal kapcsolódtunk be megyei
vadászaink, erdészeink révén az
Észak-magyarországi régió településein élő és tevékenykedő erdészek
és vadászok bor- és pálinkaversenyébe – Mátrafüredre –, mely az idén
hasonlóképp az előző évhez főzőversennyel is kiegészült. A nemes
vetélkedőre megyénkből számos bor
és pálinkaminta mérettetett meg
nagyon szép eredményekkel. A főzőversenyre megyei csapataink mellett
saját kamarai csapattal is beneveztünk.
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NEMZETKÖZI VADÁSZNAP PUTNOKON

VADÁSZ HÍRMONDÓ

NEMZETKÖZI VADÁSZNAP PUTNOKON
IMMÁRON

HARMADSZOR RENDEZTÉK MEG A GÖMÖR EXPÓ RÉSZEKÉNT P UTNOKON AZT A VADÁ SZATI KIÁLLÍTÁST, MELYET IDÉN
MÁR NEMZETKÖZI VADÁSZNAP IS
KÍSÉRT. MÁJUS ELSEJE ÉS HARMADIKA KÖZÖTT SOKAN GYÖNYÖRKÖDHETTEK A SERÉNYI ISKOLÁBAN RENDEZETT FESTMÉNY - ÉS
TRÓFEAKIÁLLÍTÁS LÁTVÁNYÁBAN ,
ÉRDEKESSÉGEIBEN . É S HA MÁR
LÁTVÁNYT ÉS ÉRDEKESSÉGET EMLÍTETTEM , HOZZÁ KELL TENNEM ,
ABBAN BIZONY BŐSÉGES RÉSZE
VOLT AZOKNAK, AKIK ELLÁTOGATTAK AZ EMLÍTETT VÁROSBA MÁJUS
3-ÁN, VASÁRNAP, A NEMZETKÖZI
VADÁSZNAPRA.

Az egykori vadásztársaknak emléket
állító kopjafa megkoszorúzása után,
Hubertus Ökumenikus istentisztelettel
vette kezdetét a találkozó. Ezt követően, a Borsodi Vadászkürtösök üdvözlő
szignálja alatt, állva tisztelegtek a megjelentek a vadászok zászlaja és a terítéken lévő vaddisznó előtt.
A nemzetközi vadásznap vendégeit
dr. Székely László, az Országos Vadászkamara alelnöke, a BAZ megyei Vadászkamara és az Észak-Magyarországi
Vadászszövetség elnöke köszöntötte.
Ezután ünnepi beszédében hangsúlyozta, ahogyan a vadak, úgy a vadászok barátsága sem ismeri az országok
határait. Szépen példázza ezt a találkozó is, amelynek immáron hagyományai
vannak, és szépen példázza az egyre
erősödő kapcsolat is a szlovák és a
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magyar vadászok között, s nem utolsó
sorban a Sajó-Rima Eurorégió Vadász
tagozatának létrehozása is.
A nemzetközi vadásznap alkalmat
adott arra, hogy kitüntetéseket adjanak
át a vadgazdálkodás, természetvédelem
terén elért vadászok munkájának elismeréseként. A kitüntetések és elismerések mellett valamennyien átvehették
a magyar származású, Torontóban élő
hegyivadász, Ugray Tamás ajándékát, a
„Gavallérral a csúcsokon” című, az író
által dedikált könyvét is.
A vadászok zászlajának felszalagozá-

sa után, a vadászhimnusszal ért véget a
találkozó délelőtti, hivatalos programja, amely után a szórakozás, mulatság
következett.
A délutáni műsorok során elsőként a Borsodi Vadászkürt Együttes
műsorát hallhatták, láthatták a vendégek. Verőfényes napsütésben táncolhattak a színpadon a Szlovákiából jött
vlachovói néptáncosok. Nem csekély
sikert mondhattak magukénak a színpadot ezután birtokba vevő ifjú manökenek, kiknek különösen a fürdőruha bemutatóját tapsolták lelkesen. De
nagy taps illette a Sajó-rima Eurorégió
Lovas Tagozatának ifjait is, akik kettes
fogatokkal, és két hucul hátassal, tiszteletkörökkel üdvözölték a nemzetközi vadásznap résztvevőit. Ez idő alatt,
figyelemre méltó fegyelmezettséggel
vártak jelenésükre a rendőr- és vadászkutyák. Bemutatójuk élénk figyelmet
keltett a legifjabbak körében is, miközben a bográcsoknál szorgoskodó szakácsok már a vad-ételfőző verseny eredményhirdetésére vártak, mely a nap
záróeseménye volt.
Érdemes volt, hiszen valamennyi
étek készítője jutalomban részesült. Ám
a legjobbnak az Őrhegy Vadásztársaság
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által elkészített étel bizonyult. S hogy mi volt a menő? Tűzdelt
vaddisznócomb, mogyoróval töltött derelye és áfonyás csipkemártás. Második helyen az Alsó Gömöri Vadásztanuló Társaság készítménye került, amely nem volt más, mint vadmalac,
krumplilángosba bújtatva. S végül az Imolai Vadásztársaság
szakácsai által elkészített vaddisznóból készült babgulyást is
meg kell említeni, mint a verseny harmadik helyezettjét. S
hogy valamennyi vadkészítmény jól sikerült, annak bizonysága volt, hogy a délutáni órákban már bizony kóstoló sem
maradt egyikből sem. Maradt viszont „záróráig” a jó kedv, a
vidámság, a szlovák-magyar vadászok közös nótázása, mely
remélhetően jövőre is szerepel majd a nemzetközi vadásznap
programjában.
Monos Márta
PUTNOKI VADÁSZNAP ALKALMÁVAL
KITÜNTETETT SZEMÉLYEK
B.-A.-Z megye Vadászatáért érdemérem: Kriston
Nándor. Hubertus Kereszt arany fokozat: Gyurán
János, Lenkey Zoltán, id. Papp Ferenc, Kovács Ferenc,
Tóth Ernő, Hirsch László, Kiss B. Zoltán és Szmorad
Ferenc. Hubertus Kereszt ezüst fokozat: Lovas Ottó,
Gyüre Bálint, Dúl Vilmos, Bombic István és Koós József.
Hubertus kereszt bronz fokozat: Kiss Dezső, Pásztor
János, Rindzák Miklós és Leskó István. Tárgyjutalomban Kondás Zoltán és Gál Zoltán részesült

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS
„Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvány
(Adószám: 18447051-1-05)
2008. évi közhasznúsági
jelentésének főbb adatai:
Eszközök összesen: 1.537 eFt
Források összesen: 1.537 eFt
Alaptevékenység és közhasznú tevékenység bevétele: 1.837 eFt
Közhasznú tevékenység ráfordítása: 1.124 eFt
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből):
713 eFt
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VADÁSZKLUB

PROGRAMJAI:

Június 25. csütörtök 17.00 - Vadászetika a III. évezredben.
Előadó: Békés Sándor
4 nap Kárpátalján!
A miskolci vadászklub 4 napos tanulmányutat szervez a Tisza vonalán,
a jelenlegi határunktól az ezeréves határig.
Részvételi díj: (utazás, félpanzió, szállás, idegenvezetés) 26.000 Ft/fő
Bővebb felvilágosítás: Nagy Gábor 46/346-803, kongabor@uni-miskolc.hu

KEDVES

VADÁSZTÁRSAK!

Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi
jövedelemadója 1%-ával támogatta a Vadászszövetség
természetvédelmi tevékenységét.
A vadászati hagyományok ápolása, a vadállomány, a természeti környezet védelme napjaink kiemelt feladata, mely ügy érdekében
Vadászszövetségünk is igyekszik tőle telhetően mindent megtenni.
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VADGAZDÁLKODÓI

KONFERENCIA

A VADÁSZKAMARA ÉS VADÁSZSZÖVETSÉG KÖZÖSEN, DECEMBER 16-ÁN, AZ
ELŐZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJÁT KÖVETŐEN, ÉVADZÁRÓ VADGAZDÁLKODÓI
KONFERENCIÁT SZERVEZETT VADÁSZATVEZETÉS - VADÁSZATSZERVEZÉS TÉMA KÖRÉBEN.
A nap során Somfalvi Ervin a Magyar
Vadászlap szakírója és Takács Viktor
vadászfilmes közösen hívta fel a figyelmet a társas vadászatok lebonyolításának menetére, a balesetvédelmi előírások betartásának fontosságára. Az
előadások során kitértek táblás megjelenítéssel a vaddisznóhajtások során
alkalmazandó térképrajzolásra, illetőleg a hajtástérkép jogszabály által meghatározott kötelező tartalmi elemeinek
feltüntetésére. A szóbeli kiegészítéseket követően a filmvetítés során Takács
Viktor kommentjeivel az érdeklődők
betekinthettek a vaddisznóhajtás „akciójeleneteibe” is.
A program zárásaként a terítékkészítés írott és íratlan szabályait ismerhették meg a résztvevők.

AZ ÉV FÁJA ÉS AZ ÉV MADARAI
A MÉZGÁS ÉGER vagy ENYVES ÉGER a nyírfafélék (Betulaceae) családjába és az éger
(Alnus) nemzetségbe tartozó növényfaj. A mocsarak, folyók, patakok jellegzetes, 20 méternél alig magasabbra növő fafaja. Gyorsan növő, viszonylag hosszú életű fa, tőről kiválóan sarjad. Víz- és fényigényes, melegkedvelő, a szennyezett levegőt jól tűri. Jó minőségű,
mély talajt kíván, eltűri az állóvizet. A víz ingadozását nem szereti, de a gyökereit érő
mozgó vizet igen.

2009 a KÉK VÉRCSE és a VETÉSI VARJÚ védelmének éve
A két védett madár életmódja szorosan összefonódott, a kék vércsék a vetési varjak
fészkelő telepein költik ki utódaikat. A kék vércsét kevesen ismerik, a vetési varjakról azonban számos legenda él a köztudatban. A fokozottan védett kék vércse hazánk egyik legkisebb, legszínesebb ragadozó madara. Különlegessége, hogy saját fészket nem épít, elsősorban vetési varjak fészkeit foglalja el, és ragadozó madaraink közül egyedüliként telepesen
költ.
A vetési varjú 2001 óta védett faj. A múlt század végén a varjak ellen indított irtó hadjárat (méreggel, a fészkek és a madarak kilövésével) eredményeként számuk két évtized alatt
90%-kal csökkent! Maga építette gallyfészkekből álló telepekben költ, melyek más fajok,
például a csóka vagy az erdei fülesbagoly mellett a kék vércsék számára is otthont adnak.
Együtt kell védenünk őket!
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VADÁSZKAMARAI
Lezajlott a vadászjegyek érvényesítése, melynek során lapzártánkig 3412-en
váltották ki engedélyüket. Ebből 3136
sportvadász és 276 hivatásos vadász. A
vadászjegyek mellé továbbra is díjmentesen biztosítottuk a Vadászévkönyvet. Azon vadászok, akik jelen pillanatig nem érvényesítették engedélyüket,
rendőri ellenőrzést követően súlyos
szankcióknak teszik ki magukat.

∗∗∗∗∗
Az első ezévi Állami Vadászvizsgánkra március 25-én, és 26-án került
sor, melynek során 72 fő jelentkezőből
37 fő tett eredményes vizsgát. Következő vizsga időpontja: 2009. június 24,
szerda, helyszíne: Tomor sportlőtér.

∗∗∗∗∗
Szervezetünk április 23-án tartotta
éves küldöttgyűlését, melyen a vezetőség és bizottsági beszámolók után elfogadásra került a 2008. évi pénzügyi
beszámoló, mérleg és edménylevezetés,
valamint a 2009. évi pénzügyi terv is.
A munkaterv és feladatok között két
dologra még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni. Az egyik a hivatásos
vadászok helyzete, képviselete, a másik
pedig továbbra is az ifjúság, a fiatalok
helyzetbe hozása. Szükség van minél

HÍREK
több fiatal szakember közéletbe történő bevonására, egyes feladatok átadása révén.

∗∗∗∗∗
Ezévben a nyár folyamán rendezzük
meg a Hercegkúti sportlőtérrel a sport
és hivatásos vadászok részére szervezett
koronglövő versenyeket. Pontos időpontról a későbbiekben szervezetünk
hirdetőtáblájáról értesülhetnek.

∗∗∗∗∗
A Megyei Rendőr-főkapitánysággal
megkötött együttműködési megállapodásunkat június hónapban vizsgáljuk
és értékeljük, bízva abban, hogy még
hatékonyabban sikerül fellépni az orvvadászat visszaszorításban is.

től július 5-ig, a másikat pedig szarvasbőgés időszakában szeptember végén.
A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának bemutatása segítheti a helyes
szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének kialakítását.

∗∗∗∗∗
A sertéspestis miatt kialakult helyzetet továbbra is szem előtt tartjuk, illetőleg folyamatosan megtesszük azokat az
intézkedéseket, tárgyalásokat, egyeztetéseket, amelyeket a feladat és képviselet igényel. Ennek megfelelően június
3-ra, az érintett vadászatra jogosultak
részére egyeztető tárgyalást, szakmai
megbeszélést hívunk össze.

∗∗∗∗∗

MIRE SZABAD VADÁSZNI?

A terveink között szerepel továbbá,
hasonlóképpen az elmúlt évhez a legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése is. Ennek
magvalósítása érdekében a hivatásos
vadászok napja mellett gyermekképzést
is megvalósítunk.
Az idén két tábort is szerveznénk, az
egyiket a nyári szünidőben, június 29-

Május – Június – Július:
őzbak, vaddisznó, róka,
pézsmapocok, nyestkutya,
mosómedve
Június 1-től:
Borz, aranysakál
Július 1-től:
Dolmányos varjú, szarka

K U L L A N C S V E S Z É L Y !
A tavasz beköszöntével számtalan helyen tapasztalhatjuk, hogy tömegesen elszaporodtak a kullancsok. Ezen élősködők mind az emberre, mind háziállatainkra komoly veszélyt jelentenek, ezért fokozott körültekintéssel kell eljárnunk
velük kapcsolatban. Először is a kullancsok napfényt gyűlölő tulajdonságait kell kihasználnunk. Könnyen ellenőrizhető,
alulról zárt, bő öltözetben tartózkodjunk, s gyakran tartsunk „kullancsvizitet”, továbbá alkalmazzunk valamilyen riasztó terméket. A kullancs bőrből való eltávolítására sok hibás népi módszer él a köztudatban. Sajnos minden hagyományos módszer (zsírral bekenés, csipesszel kicsavarás stb.) a kullancs fuldoklását és gyötrését célozza, aminek következtében az, kínjában kórokozót tartalmazó nyálat köphet áldozatába. A kullancs szakszerűtlen eltávolításakor is történhet
fertőződés, ha a kullancs feje beszakad a bőrbe.
A kullancsok eltávolítására jelenleg egy nagyon megbízható eszköz, az un. „kullancseltávolító” kanál alkalmazható,
mely országszerte kapható a patikákban. Ez az új eszköz a kullancs szipókáját úgy fordítja ki az ember, vagy a háziállat bőréből, mint a meggymag kinyomó a meggyből a magot, anélkül, hogy megragadná és megszorítaná a kullancs
testét.
Kérem olvasóinkat, hogy cikkünk olvasása után fokozott figyelemmel tekintsenek erre a korántsem veszélytelen élősködőre, valamint a környeztünkben minél több embertársunkkal osszuk meg ismereteinket.
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SZALONKA

MONITORING
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HOVÁ

LETTÉL

„ERDŐK

Az erdei szalonka tavaszi vadászatának megszűnésével kapcsolatos híreket évek óta olvashattuk a
vadászati sajtóban. Éppen ezért az
elmúlt években a hazai vadászati
jogszabályok több ízbeni módosításával a jogalkotók igyekeztek a legjobb megoldást megtalálni annak
érdekében, hogy a tavaszi vadászat,
még ha szigorú korlátok közé szorítva is, megmaradjon a magyar
vadászoknak. Rövidült a vadászati idény, majd korlátozásra került
a napi teríték mennyisége is, legutóbb pedig a kvótarendszer bevezetése próbálta a megfeleltetést
kellő mértékben érvényesíteni.
Az EU Bizottsága azonban ezt
sem tartotta kielégítőnek, ezért súlyos
szankciókat helyezett kilátásba Magyarország számára, amennyiben azonnal
nem rendezi ezt a kérdést. Ezért a legutóbbi jogszabály változás sajnálatos
módon megszűntette az erdei szalonka
vadászati idényét.
Azonban végső mentsvárként, hogy
a jövőben megtarthassuk ezt a tradicionális vadászati módot, „A Magyar
Vadgazdálkodásért” Alapítvány egy
középtávú szalonka monitoring program bevezetését kezdeményezte, mely-
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KIRÁLYNŐJE”?

hez csatlakozott az Országos Magyar
Vadászkamara (OMVK), az Országos
Magyar Vadászati Védegylet (OMVV)
és a Vadászati Kulturális Egyesület
(VKE) is.
A program arra hivatott, hogy megvizsgálja, hogy a magyarországi éves
teríték a hazánkon tavasszal átvonuló
állomány 1%-át nem haladja meg, és a
mintákban, a madarak kor és ivari öszszetétele alapján, ismerve a faj biológiáját, a tavaszi vadászat nem befolyásolja
a populáció állapotát. Vizsgálja továbbá azt is, hogy az őszi vadászati idény
jelenthet-e megoldást az erdei szalonka
vadászatára.
A szervezési, koordinációs feladatokat megyénkben Vadászszövetségünk
vállalta fel, úgy, hogy felkértük önkéntes alapon a vadászatra jogosultakat az
adatok szolgáltatására.
A vadászatra jogosultak szép számban alá is írták a programban való részvételi szándékot, ami biztosította, hogy
meglesz a kellő számú mintavételi terület, amin a kutatás eredményesen lezajlódhat.
Ezt követően nem sokkal később,
tudtuk meg, hogy valamiféle csűr-csavar és jogszabályi hiányosság folytán
erre a szezonra biztosan szertefoszlott
az erdei szalonka bármiféle módon
folytatott vadászatának reménye. Ettől
függetlenül azonban a „szezonhoz”
közeledve felgyorsultak az események. Az OMVK és
az OMVV megrendelt a Szent István
Egyetem VadVilág
Megőrzési Intézetétől egy kutatási
programot az erdei
szalonka vonulásának tanulmányozására vonatkozóan.
Mindenféle rávezetés nélkül éreztük, hogy most kell
megmutatnunk,
hogy mi vadászok,
igenis tudunk áldozatot hozni és vadá-

szati lehetőség nélkül is részt veszünk a
kutatásban, annak minden nyűgjével
együtt, és hátha egyszer még eljön a mi
időnk.
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 adják 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 szervezetünkhöz.
A kutatási program lapzártánkig
ugyan még nem zajlott le egészen, de
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 magunk és a szalonka vadászok
népes tábora nevében köszönetünket
fejezzük ki mindenkinek, aki ennek
az elérésében bármi módon segédkezett. A kutatás eredményéről és levont
következtetéseiről a következő számban szeretnék tájékoztatást adni.

Galambos - Tóth
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VADÁSZSZÖVETSÉGI
Szövetségünk legfőbb feladataként
jogi segítségnyújtással, különböző szolgáltatásokkal, könyvvezetéssel, szaktanácsadással kívánja segíteni tagszervezeteit.
Ezzel együtt mindenképpen folytatni kívánjuk azt a törekvésünket,
ami közös tevékenységet, egy dinamikus, sokszínű, közérdeklődést kiváltó
vadászati közéletet próbál biztosítani
a különböző kiállítások, vadásznapok,
szakmai konferenciák vagy a bemutató
vadászatok, a vadászklub élet, a képzések és egyéb fontos rendezvénysorozatok megteremtésével.

∗∗∗∗∗
27 társaságnak végzünk teljes körű
könyvvezetést. A szolgáltatás tartalmazza bizonylatok teljes körű könyvelését,
a havi és az éves bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, magánnyugdíjpénztári, ÁFA, SZJA,
egyéb kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg
és eredmény-levezetés elkészítését.

∗∗∗∗∗
Sajnálatos módon a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek
támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.)
FVM rendeletet, illetőleg a pályázatok
benyújtási lehetőségét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 2009.
február 24-i hatállyal felfüggesztette, így
ezévben pályázatkészítéssel nem tudtuk
segíteni a megye vadgazdálkodóit.

∗∗∗∗∗
Kereskedelmi tevékenység keretében
kiemelten a hivatásos vadász ruházattal, fegyverszekrények, egészségügyi csomagok, nyomtatványok, szakkönyvek
értékesítésével foglalkozunk. A hivatásos vadászok részére továbbra is változatlan feltételekkel forgalmazzuk a formaruhákat. Ezen termékeket a korábbi
árak 10%-os kedvezményével biztosítjuk a vadgazdálkodók részére.

∗∗∗∗∗
Tagszervezeteink részére minden
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hónap utolsó hetében több oldalas hírlevelet bocsájtunk ki a következő témakörökben: aktuális teendők, gazdálkodás, jogi info, hírek, információk és
szövetségünk hírei.

∗∗∗∗∗
Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot idén március 5-től 21-ig tartottunk. (KSH szám: 19066754-9133-529-

05, Nyilvántartási szám: 00493-2008).
A képzés során a 42 hallgató elsajátíthatta a vizsgán megkövetelt tananyagot, a vadászat-vadgazdálkodás
alapelveit, továbbá a fegyverismeret és
biztonságos fegyverkezelés szabályait.
Oktatóink nagy alapossággal, a tételeket részletesen leadva ismertették a tananyagot. A tanfolyam során a lőkészség
elsajátítását sportlőtéren biztosítottuk.

KÖZHASZNÚSÁGI

JELENTÉS

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége,
mint közhasznú társadalmi szervezet az alábbiakban hozza nyilvánosságra
közhasznúsági jelentését, melyet tiszta könyvvizsgálói záradék mellett a Szövetség választmánya 2009. május 7-én megtartott ülésén egyhangúlag jóváhagyott.
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
(Adószám: 19066754-205) 2008. évi gazdálkodásának, közhasznúsági jelentésének főbb adatai:
Eszközök összesen: 12.749 eFt
Források összesen: 12.749 eFt
Alaptevékenység és közhasznú tevékenység bevétele: 8.369 eFt. Alap és közhasznú tevékenység ráfordításai: 8.145 eFt. Vállalkozási tevékenység bevétele:
9.596 eFt. Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 11.932 eFt. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből): 224 eFt. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből: - 2.336 eFt eFt.
Az előzőekben bemutatott források és ráfordítások alapvetően Szövetségünk tartós közérdekű céljainak megvalósítása, többek között a vadászat kulturális örökségének megóvása, a vadgazdálkodással, vadvédelemmel kapcsolatos oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenység, a természet közeli
vadgazdálkodás támogatása és a vadászat társadalmi elfogadottságának javítása, a megyei vadászati közélet megújítása érdekében a 2008-as esztendőben
folytatott sokirányú tevékenységet szolgálták.
Dr. Székely László
a Szövetség Elnöke

F E H O VA
Az előzetes adatok szerint idén a négy nap alatt negyvenötezren látogattak ki a fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításra a HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpontba, ahol így a 16. alkalommal rendezett eseményen
látogatócsúcs is született. A vasárnap estig tartó kiállításon ezúttal 11 ország
220 kiállítója (180 vadászati és 40 horgász cég) vett részt. A HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpont új „G”, illetve „F” és „C” pavilonjaiban zajló eseményeket számos érdekes program kísérte. A FeHoVa szenzációja volt a „Természeti-vadászati örökségünk – A legkiválóbb magyar vadásztrófeák” címmel
rendezett trófea-bemutató, amelyen az összes magyar világrekord trófea mellett 10 magyar festőművész 30, az eredeti vadról, művészi háttér-ábrázolással
készült festményét is bemutatták.
A nagysikerű kiállítást Borsod megyéből is népes delegáció tekintette meg.
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2008/2009-ES

VADGAZDÁLKODÁSI ÉV MEGYÉNKBEN

AZ

ELMÚLT ÉV A MÁSODIK ÜZEMTERVI IDŐSZAK HARMADIK GAZDÁLKODÁSI ÉVE VOLT AZ LV. VADÁSZATI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSE
ÓTA, MELYNEK VADGAZDÁLKODÁSI
ADATAIT A KÖVETKEZŐKBEN SZERETNÉNK ISMERTETNI.

GÍMSZARVAS:

a teríték mennyisége 1741 db volt,
13%-al magasabb, mint az előző évben
(1534 db)*. Összehasonlítva a 2005-06.
évi terítékkel, a növekedés 18% 266 db,
amely az állomány növekedését mutatja.
Nemenként: bika 451 db, tehén 582
db, borjú 708 db; a terítéken felül 61
db volt az elhullás mennyisége, ebből a
gépjármű ütközés 7 db volt.
A vadgazdálkodók a lőtt vadból
1176 db* (92031 kg) értékesítettek, 544
db (29684 kg) vadászrészként került felhasználásra.

vadgazdálkodási és vadászati szerepe
továbbra is jelentős. Terítéke 5208 db
volt (4860 db)* 7%-al emelkedett. A
2005-06. évi terítékkel összehasonlítva a növekedés 11%, 508 db. A teríték
adatok azt jelentik, hogy a vadgazdálkodók jobban kihasználják a vadfajban
rejlő tartalék lehetőségeket.
Nemenkénti teríték: bak 1832 db
(1599 db)* suta és gida 3376 db (3261
db)*, elhullás 612 db, ebből a vad-gépjármű ütközés 180 db, csaknem azonos az előző évi mennyiséggel. Az elejtett vadból 3037 db került értékesítésre
45582 kg (42885 kg)*, kompetencia és
felhasználásra 2001 db 25209 kg jutott
(22907 kg)*.

MUF LON:

DÁMSZARVAS:

megyénk vadgazdálkodásában és
vadászatában szerepe minimális, terítéke: szabad területen 8 db, zárt területen 26 db.
Nemek szerint: bika 8 db, tehén 11
db, borjú 15 db, az elhullás 7 db volt. A
terítékből az értékesítés 25 db volt (662
kg) a saját felhasználás 9 db (478 kg).

ŐZ: a megye vadgazdálkodási területein – változó területi mennyiségben –
mindenütt előforduló nagyvad fajunk,
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a vadfaj vadgazdálkodási jelentősége
nem változott.
Terítéke 596 db volt (514 db)* 8%al emelkedett, az elhullás 28 db, gázolás nem történt.
Nemenkénti teríték: kos 142 db (130
db)*, jerke 242 db (213 db)*, bárány
212 db (171 db)*. Az elejtett vadból
értékesítésre került 499 db 9390 kg
súlyban, felhasználásra 97 db 1541 kg
mennyiségben.

továbbra is kiemelkedő jelentőségű.
Terítéke: kan 1388 db (1360 db)*,
koca 1069 db (948 db)*, süldő 4488 db
(4327 db)*, malac 1654 db (1820 db)*.
Befogás mindössze 14 db volt, az elhullás 223 db, ebből 16 db volt a gázolás.
Lőtt vad felhasználás: értékesítés
5048 db (245948 kg), saját felhasználás
3469 db (123043 kg) súlyban.
Nagyvad teríték összesen: 16178 db
(15398 db)* a növekedés 9%.
Az elhullás 915 db (1063 db)* 11%al csökkent, ebből a gázolás 203 db
(252 db)* 24%-al kevesebb, a gépjárművek számának növekedése ellenére
úgy látszik, hogy az autóvezetők óvatosabbak lettek.
Az értékesítés összesen: 9762 db
(9428 db)*, 393613 kg (383468 kg)*,
felhasználás-kompetencia 6120 db
(5606 db)* 179905 kg (161006 kg)*.

MEZEI NYÚL: terítéke az előző
évben indult kis mértékű növekedésnek, ami tovább folytatódott 2008/09ben, elérte 2881 db-t, ami 12%, (2490
db)*. A befogás mennyisége 234 db,
(573 db)*. A hasznosítás mennyiségében (elejtés, befogás) mindössze 1% a
növekedés. Elhullás 668 db, ebből a
gázolás 130 db.

VADDISZNÓ: a teríték mennyisége 8599 db volt, az előző időszakhoz
hasonlítva csaknem azonos mennyiségű, 1% a növekedés (8455 db)*.
A vaddisznó terítékének mennyiségét, a többi nagyvad fajokkal összehasonlítva, 1020 db-bal magasabb, vadgazdálkodási és vadászati jelentősége
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mindenképpen azt mutatja, hogy már
megyénkben is feltűnt, és egyre gyorsabban szaporodik, melyre a vadgazdálkodóknak nagyobb figyelmet kell szentelni.

VADÁSZATI

ETIKA-ETIKETT

FÁCÁN: a teríték növekedése tovább
folytatódott és elérte 13185 db-t (12206
db)* 8%. A természetes állományok
pótlására és vadászatra 7850 db került
kihelyezésre, ami a teríték növekedését
jelentősen elősegítette. A tovább tartott
zárttéri törzsállomány már 1400 db.
Egyéb vadfaj terítékek: vízi vad
2283db, ebből tőkésréce 2188 db, a
mennyiség csökkent. Egyéb szárnyas
fajok: 5837 db, ebből az erdei szalonka 465 db.
Ragadozók és egyéb szőrmés fajok:
4785 db, ebből a róka terítéke 2500 db,
1641 db-bal csökkent, annak ellenére,
hogy az immunizálás következtében
az állománya jelentősen növekedett. A
róka mennyiségét – mint jelentős apróvad predátor – folyamatosan csökkenteni kell. Az aranysakál 4 darabos terítéke

VADÁSZATI

A bevételek az elmúlt két évben 137,1
millió forinttal emelkedtek. A bérvadászat bevételének összetételét elemezve
megállapítható, hogy a magyar vadászok ennek 81%-t fizették.
Megyénk vadásztársaságai, földtulajdonosi közösségei és állami vadászterületei a 2008-2009 évben 67,4 millió
forint nyereséget állítottak elő elméletben, de vegyük számításba annak a
2184 fő vadásztársasági tagnak és 255
fő hivatásos vadásznak az áldozatos
munkáját és saját ráfordításait, amelyek
a költségek között nem találhatók meg,
ennek a munkának köszönhető, hogy a
vadgazdálkodás tudatosan reprodukálja
a vadászat lehetőségét.
Kadlicsek János
Hivatásos vadász alelnök

ETIKA-ETIKETT

VADÁSZTEMETÉS

„ Amikor egy hullócsillag alábbhull,
valaki meghal idelent, s lelke felmegy
az Úr elé, ítéltetni!”
Ha vadászetikáról beszélgetünk egy
társaságban, talán még kimondatlan
gondolatokban sem jelenik meg egy
temetés képe. Sajnos bármelyikünk,
bármikor belekerülhet egy olyan pillanatba, amikor is meg kell állnunk egy
vadásztársunk koporsója mellett. Ekkor
felvetődhet az a kérdés, amely a hétköznapokban szinte soha sem foglalkoztat
minket, hogy milyen is egy vadásztemetés és hogyan is kell ott viselkednünk.
Bár minden vadásztársunktól való
végső búcsút szeretnénk, ha hozzá
méltó lenne, mégis a legfontosabb szabály egyike, hogy a család akaratát kell
elsősorban szem előtt tartanunk. Semmiképpen nem erőszakolhatunk rájuk
olyasmit, amit ők nem szeretnének.
Az adott vadászközösség vezetőinek
döntésén múlik, hogy ki az, akit saját
halottjuknak tekintenek, de minden
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A vadállomány takarmányozására a
vadgazdálkodók megműveltek 1927 ha
vadföldet és 3586 ha vadlegelőt. Kihelyezésre került 1052 tonna szálas-, 6101
tonna szemes-, 4921 tonna lédús takarmány; vadtápból a felhasználás 211
tonna volt. A tömegtakarmányokból a
mennyiség jelentősen növekedett, a vadföldek és vadlegelők takarmány kínálatával kiegészülve eredményesen segítette a terítékek mennyiségi és minőségi
növekedését.
A vadgazdálkodási tevékenység pénzügyi ráfordításai:
• munkabér - 224,4 mFt
• vadgazdálk. - 199,0 mFt
• egyéb kiadások - 197,7 mFt
• vadkár
- mezőgazdasági - 34,1 mFt
-erdei - 7,2 mFt
Összesen: 662,4 mFt
A ráfordítások az elmúlt két évben
145,7 millió forinttal emelkedtek.

A vadgazdálkodási tevékenység bevételei:
• Bérvadászat (külföldi és belföldi)
292,5 mFt • Szolgáltatás 33,9 mFt
• Élő vad eladás 9,7 mFt • Lőtt vad
eladás 106,7 mFt • Egyéb bevételek
(tagdíj) 265,4 mFt • Pályázati támogatás 21,6 mFt
Összesen: 729,8 mFt

esetben a társaság nevében legalább egy
koszorút el kell helyezni.
Abban az esetben, ha a család elfogadja segítségünket a vadászias temetés megszerezésében, kérjük ki véleményüket a meghívottak listáját illetően.
Elhunyt vadásztársuk ravatalának feldíszítésében segédkezzünk, kitüntetéseit
egy zöld párnára helyezzük el.
Amennyiben a temetés kürtjelek
elfújásával kezdődik és végződik, úgy a
megszokott gyászzene mellett vadászias
zene is szólhat.
A résztvevő vadászoknak mindig kalapban kell érkezniük, melynek
jobb (!) oldalára gyásztöretet tűznek.
A gyásztöretről előre gondoskodjunk
és érkezéskor osszuk ki vadásztársainknak, akik végül a sírhantra vagy a virágok közé helyezik majd azt.
A vadászias temetés három legfontosabb illetlensége közül az, hogy soha
sem lövünk díszsortüzet, talán sokukban felteszi a kérdést, hogy miért is
nem? Nem szabad elfelejtenünk, hogy

maga a díszsortűz és a díszlövés fogalma a fegyveres testületek szótárában
létezik csak, és mi vadászok nem tartozunk közéjük. Amennyiben vadásztársunk tagja volt valamilyen fegyveres
testületnek és a díszlövésre mégis sor
kerül, mi ebben soha ne vegyünk részt
szereplőként.
A másik két legfontosabb szabály,
hogy mindig kalapban érkezzünk és
mobiltelefonjainkat kapcsoljuk ki.
Végül amennyiben a szertartást
vadászkürtök hangja nyitja meg és zárja
le, egyeztessünk velük, hogy ki mikor
következik. Fogadjuk el véleményüket, tapasztalataikat. A koporsó felett
felhangzó Hallali a végtisztesség megadásának legmagasztosabb módja, mely
a méltó búcsúzás mellett az erdők és
mezők szépsége és titkai előtt is tiszteleg és arra is figyelmeztet bennünket,
hogy saját sorsunk is kiszámíthatatlan,
hisz mi magunk is halandók vagyunk.
Bótáné Batta Olga
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VADÁSZKUTYA

INFÓ

VADÁSZ HÍRMONDÓ

VADÉSZKUTYA
BESZÁMOLÓ

A

INFÓ

KYNOLÓGIAI

SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL

A Vadászkamara égisze alatt azért
jött létre a kynológiai szakbizottság,
hogy a vadászat eredményességét elősegítő és a sebzett vadat utánkereső
vadászkutyák képzését, vizsgáztatását
megszervezze, továbbá tulajdonosaikat
szakmai tanáccsal segítse. Ezen célok
elérése érdekében igyekszünk minden
lehetőséget megragadni, például szakmai újságokban vadászkutyákat érintő
kérdések publikálásával. A Vadászklub
keretén belül előadást, vadásznapokon
bemutatót tartottunk. Ezen felül az
országos kynológiai bizottság keretén
belül egy oktatófilm elkészítésével is
próbálunk a kutyás vadásztársadalom
segítségére lenni.
A 2008. évben a bizottság szervezte
a megyei vadásznap vadászkutya-bemutatóját egy rövidszőrű magyar vizsla
(vad megállás), és egy ritkaság számba menő, munka vonalú angol import
cocker spániel kutya részvételével, mely
elhozási és engedelmességi feladatokat
hajtott végre.
2008. szeptember végén a drótszőrű magyar vizsla szakosztállyal közösen vadászati alkalmassági vizsgát szerveztünk, ahol 8 kutya szerezte meg a
képesítést tanúsító dokumentumot. Ezt
követően október elején Borsodivánkán
további 26 kutya tett eredményes vizsgát.
Megyénket 2 kutya képviselte a Dr.
Radó András nemzetközi vízi-mezei
emlékversenyen.
További célunk, hogy a megye
vadászkutyái még nagyobb számban
forduljanak elő, hasonló magasabb
szintű országos versenyeken.
2009. évi tervezetünk a megyei
vadásznap bemutatója, ahol fajta bemutató is szerepel a programban.
Az ősz folyamán két VAV vizsgát,
két helyszínen, - illetőleg amennyiben
igény mutatkozik rá, abban az estben
több helyen is – szervezünk.
Jelenleg 3 kutya is készül a St.
Hubertus versenyre, amely az idén a
Hortobágyon lesz megtartva.
Május 3.-án a nemzetközi vadásznapon Putnokon, felvettük a kapcsolatot
a rozsnyói kollégákkal, azért, hogy a
szlovák kynológiai bizottsággal elmé-
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lyítsük a szakmai kapcsolatot. Terveink
között szerepel egymás rendezvényeinek látogatása, vizsgák megtekintése, a
vizsgára való felkészítéssel kapcsolatos
problémák megbeszélése. Rozsnyó környékén inkább a tacskók, vérebek vizsgáztatására van igény, ami nálunk rit-

DIANA

kább. Ezt a hiányosságot szeretnénk
pótolni a szlovák kollégák segítségével,
amit talán tudunk viszonozni a vizslák terén nyert eddigi tapasztalataink
átadásával.
Éles Tibor
bizottsági elnök

TALÁLKOZÓ

A Borsod megyei Diana Vadászhölgy Klub néhány tagja kezdeményezésére
2009. április 24-én találkozót szerveztünk, melyre nemcsak a klub tagjai kaptak
meghívót, hanem a megye jelenleg vadászjegyet váltott vadászhölgyei is.
A lillafüredi Pisztrángtelepen 11-en gyűltünk össze egy baráti beszélgetésre,
ahol először is Hoitsy György a telep vezetője végigkalauzolta a hölgyeket a birodalmán. A sült pisztráng elfogyasztása után mindenki ötletét meghallgatva pró-
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VADÁSZ HÍRMONDÓ

BORSODI

VADÁSZKÜRTÖSÖK

báltuk megtalálni a közös irányvonalat
a jövő felé. A lányok a távolabbi rendezvények helyett inkább az egymás
lakókörzetének és vadászterületének
megismerését helyezték előnybe, kirándulásokkal, vadászatokkal és beszélgetésekkel. Persze ez nem azt jelenti, hogy
elzárkóznak az országos rendezvényektől, megpróbáljuk néhány fővel mindig
képviseltetni megyénket.
A találkozó utáni első megmozdulásként felkérést kaptunk a Gömör Expó

BORSODI

rendezőitől, hogy a gyermekek számára színesítsük a programokat. Íjászattal, rajzolási lehetőséggel, ősi magyar
játékokkal, ügyességi és elméleti feladatokkal készültünk számukra. Meglepően sok vadászhölgyet üdvözölhettünk ezen a rendezvényen és ezúton is
köszönjük jelenlétüket.
A jövőben, június 20-án a megyei
vadásznapon hasonló programokkal,
de nagyobb létszámú Diana koszorúval szeretnénk találkozni a gyerekekkel.

A mostani pisztrángtelepi találkozót
hagyományteremtővé tennénk és várjuk a többi vadászhölgy jelentkezését
is. Megpróbálkozunk egy honlap elkészítésével, hogy mindenki időben értesülhessen a programjainkról. Addig is
kérnénk benneteket, hogy e-mail címeteket jutassátok el részemre, hogy így
értesíthesselek benneteket a rendezvények időpontjairól.
BBO

VADÁSZKÜRTÖSÖK

Egy közös hétvége eltöltésére érkeztek a Borsodi Vadászkürt Egyesület tagjai április első hétvégéjén Gúthra. Az
erdészet kollektívája változatos programot szervezett a kürtösöknek. A megérkezés és az ebéd után az itt zajló nyírfajd programról halhattak egy érdekes
előadást, majd a kezdődő dürgés csodálatos pillanataiba is betekintést nyerhettek a kísérők révén. Másnap délelőtt
lovas fogatok érkeztek a vadászház
udvarára, melyek a 1991-ben és 2002ben elejtett világrekord dámbikák elejtésének helyén álló kopjafákhoz vitték
a csapat tagjait, hogy elhelyezhessék rajtuk a koszorúikat. A délután folyamán
megnézték a gúthi erdészet épületét
és a Zöldházat, majd egy hosszú este
következett a vadászkísérőkkel, melyet
beszélgetések és közös kürtölések színesítettek. Az elutazás napjának délelőttjén a Kisvadászház körül tett sétát egy
nagyon finom ebéddel zárták az egyesület tagjai.
A kellemes kikapcsolódást követően a csapat tagjai nem sokáig pihenhettek, mert húsvét hétfőn a MEOE
egri szervezete által rendezett vadászkutya kiállításon vettek részt Szilvásváradon. Korózs András a MEOE elnöke
nem kisebb feladattal bízta meg őket,
mint a Best in Show kör berendezése
és díszítése, valamint a győztes kutyák
tiszteletére elfújni a Hallalit. A vadászmisével kezdődő rendezvény a kutyák
bírálatával folytatódott, ahol a magyar
vadászkutya fajták bírálati köreiben a
fajtagyőztesek kiválasztását kürtszó
kísérte. A délutáni műsor keretében
kiválasztásra került többek között a
legszebb magyar vadászkutya fajta és a
kiállítás legszebb kutyája is. Természetesen az itt kiválasztott győztes kutyák-
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nak is megszólaltak a kürtök. Lényegét
tekintve két olyan rendezvényt tudhatnak magukénak az egyesület tagjai,
melyekben jelen van a vadászati kultúra és a hagyományok ápolása, ami egyben a Borsodi Vadászkürt Egyesület fő

IFJÚSÁGI

célkitűzése. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akiknek a segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg e két
rendezvény.
Fehér Tamás
az Egyesület elnöke

TÁBOR

A tavalyi szarvasbőgés hallgató tábor
sikerességén felbuzdulva megyénk Ifjúsági Szakbizottsága, úgy döntött, hogy
idén nyáron egy egyhetes tábort szervez
megyénk gyermekei
részére.

Jelentkezni és információt kérni
Bótáné Batta Olgánál lehet a 70/7025207-es telefonszámon.

2009. 06. 29 07. 05-ig szintén
Telkibányán, az alsó
ifjúsági táborban várnánk a gyermekeket.
Esti lesek, nappali és
éjszakai túrák, ügyességi játékok, feladatok, előadások várnák őket, melyek
minden részletében a
vadászathoz kapcsolódnának.
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TORZ

AGANCSOK

VADÁSZ HÍRMONDÓ

ZEMPLÉNI

HULLAJTOTT TORZ AGANCSOK

A Zempléni hegység területén átlagosan 10-15 éve kezdődött el a vadvédelmi kerítések építése, mivel a vadriasztó szerek nem hatásosak annyira,
mint a kerítések. Nyugalmi időszakban
a szarvasok e kerítéseket könnyűszerrel
átugorják, de nyilvánvaló, hogy nem
olyan mértékben tartózkodnak ezeken
a területeken, mint a kerítés nélkül. Az
év folyamán ezekben a felújított fiatalosokban találják meg a búvóhelyet és
a táplálékot, ami a szabad területeken
már ritkaság.
A képeken látható hullajtott agancsok az elmúlt 3-4 év során kerültek
elő javarészt Telkibánya térségéből. 7080 százalékuk a vadvédelmi kerítések
környékén, főleg azokon belül voltak
fellelhetők.
Erdészeti gyakorlatban a június-júliusi hónapokban végzik e területek tisztítási és ápolási munkáit. Szarvasaink
fejlődő agancsa ezen időszakban a legsérülékenyebb. Ekkor az erdei munkások sokszor találkoznak olyan esettel,
hogy a megzavart szarvasok nekirohannak a kerítésnek. A nyár folyamán
barkában még ritkán láthatók ezek a
bikák, de a bőgési időszakra, amikor

igazán megfigyelhetők lennének, eltűnnek. Legközelebb tavasszal a hullajtási
időszakban szembesül a terület gazda
azzal, hogy milyen rendellenes agancsú bikák voltak a területen. A vadászok táborában aligha akadna olyan
ember, aki ne lőne meg egy ilyen bikát,
mégis ezen agancsok viselői közül az
Északerdő ZRT területén 4 éve került
csak terítékre egy agancsár. Az erdészeti

Fotó Varga Bernadett

Aktívan vadászó, többszörös küllem és munkagyőztes
szülőktől minőségi Drótszőrű Magyar Vizsla kölykök eladók! tel: 30/239-4920
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területeken 5-7 évente sikerül lőni egyegy ilyen bikát, ők is megerősítik azt a
tényt, hogy a fellelhető hullajtott agancsokhoz viszonyítva ez csak a töredéke az itt élő mechanikai sérüléses torz
bikáknak.
Szemán Jenő
vadgazdálkodási biz. tagja

A Négy Évszak Vadásztársaság területén Szalonna község határában 2009. január 17-én vaddisznóhajtás közben találtak rá a két
összeakadt gímbikára. Miután a két állat közelébe emberi erővel
nem lehetett férkőzni, a szerencsétlenül járt agancsosokat a terület egyik hivatásos vadásza Keresztesi Béla kegyelemlövéssel váltotta meg a szenvedésüktől.

Monostori László preparátor és dermoplasztikai
műhely: Miskolc, Madarász V. u. 12. Tel: 46/348013, 20/9335-457, laszlomonostori@t-online.hu
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A

VADÁSZSZÖVETSÉG TAVASZI AJÁNLATA
SZÖVETSÉGÜNK VADÁSZSZAKÜZLETE A VADGAZDÁLKODÓKAT SEGÍTVE MEGKEZDTE A LARSEN, ÉLVEFOGÓ CSAPDÁK FORGALMAZÁSÁT, MELY A DOLMÁNYOS VARJÚ MELLETT LEGFŐKÉPPEN A SZARKA ELFOGÁSÁRA HASZNÁLHATÓ
RENDKÍVÜL NAGY EREDMÉNYEKKEL.

A

MEGYÉBEN MÁR TÖBB HELYEN CSAP-

DÁT HASZNÁLÓK VISSZAJELZÉSEI SZERINT EGY CSAPDA NAPONTA

2-4 SZARKÁT

IS KÉPES BEFOGNI. ÍGY A TAVASZI SZEZONBAN EGY VADÁSZTERÜLETRŐL AKÁR

TAVASZI

AJÁNLAT

VADÁSZ HÍRMONDÓ

60-80

SZARKA IS ELTÁVOLÍTHATÓ, NEM BESZÉLVE A KIESŐ SZAPORULATRÓL,

MELY HIÁNYA ÍGY JELENTŐS SEGÍTSÉGET JELENT AZ APRÓVADÁLLOMÁNYNAK.

A

CSAPDÁK ÁRA

EZÚTON

LÓKNAK:

12.500 FT +

ÁFA.

GRATULÁLUNK MEGYÉNKBEN A LEGAKTÍVABB CSAPDAHASZNÁ-

• KEMELY ÉS VIDÉKE VT. • MISKÓC-IKR VT. •
HEGYALJAI VADGAZDÁLKODÓK VT. • TÁLÓKÖZI VT. •
654210. SZÁMÚ FTVK.

DIÁNA
FEGYVERSZEKRÉNY
5

FEGYVER

TÁROLÁSÁRA

KÖNYVEK

• VADÁSZISKOLA
• AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA
TESZTKÉRDÉSEI

• AMIT

A FEGYVERISMERETI

VIZSGÁN TUDNI KELL

• EGYÉNI

VADÁSZATI NAPLÓ

ÉS TERÍTÉKNYILVÁNTARTÁS

• TÁRSAS

VADÁSZATI NAPLÓ ÉS

TERÍTÉKNYILVÁNTARTÁS

• MEGYEI VADÁSZNAPRÓL DVD
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KÖNYVEK

VADÁSZ HÍRMONDÓ

MEGJELENT

mustár, bor és liszt keverékéből a habarást. Miután a hús már csaknem kész
van, adjuk hozzá a leveshez a kb. 1,52 órán keresztül hideg vízben áztatott
vargányaszeleteket, valamint a finomra
vágott petrezselymet és a tárkonyt. 5-10
perc múlva - hőkiegyenlítés alkalmazása mellett - keverjük hozzá a habarást,
amivel még további 5 percig lassan forraljuk.

• A Népiskolától az Akadémiáig
(Kittenberger Kálmán életéről,
munkásságáról.)
• Fejet hatunk
(vadászati emlékhelyek
Magyarországon)
A kötetek irodánkban
megvásárolhatók.

TÁRKONYOS

VADDISZNÓLEVES VARGÁNYÁVAL

40 dkg vaddisznó lapocka • 3 evőkanál libazsír • 2 fej hagyma • 2
gerezd fokhagyma • 3 db babérlevél •
2 evőkanál cukor • 1-1 marék kockára
vágott sárgarépa, fehérrépa, zellergumó
• 1/2 marék szárított vargánya • 1 dl
száraz fehérbor • 1 csokor friss, vagy 1
púpozott evőkanál szárított tárkony •
2 dl tejföl • 2 dl tejszín • 1 evőkanál
liszt • 1 evőkanál mustár • 1 kis csokor friss petrezselyemzöld • só, bors
Egy lábasban, közepes tűzön felhevítjük a libazsírt, ezen aranybarnára
karamelizáljuk a cukrot, majd hoz-

záadjuk a finomra vágott hagymát és
hagyjuk, hogy a levében felolvadjon
a cukor. Ezután rátesszük a felkockázott vaddisznóhúst, ízesítjük babérlevéllel, sóval, frissen tört feketeborssal
és a zúzott fokhagymával. Hozzáadunk
egy csésze vizet és fedő alatt pároljuk
lassú tűzön. Mikor a hús már félpuha, a zöldségeket is elkezdjük adagolni
hozzá, előbb a fehérrépát, majd 10-15
percenként a zellert és a sárgarépát is.
Az elfőtt vizet időközben pótoljuk, és
ügyeljünk rá, hogy le ne égjen.
A hús kb. másfél óra alatt puhul
meg, addig készítsük el a tejföl, tejszín,

Borajánló:
Hegyaljai Furmintot ajánlunk hozzá.
Komplex, minerális savai jól fogják
hangsúlyozni a vaddisznó és a tárkony
harmóniáját.

F O T Ó P Á L Y Á Z A T

VADON

ÉLŐ ÁLLATOK, TERMÉSZET, TOVÁBBÁ VADÁSZAT TÉMAKÖRÖKBEN.

A BEADOTT ALKOTÁSOKAT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN, 2009. JÚNIUS 15-IG KÉRJÜK AZ
INFO@VADASZSZOVETSEG.HU E.MAIL CÍMRE MEGKÜLDENI. A DÍJAZOTT MUNKÁKAT A KÖVETKEZŐ
LAPSZÁMAINKBAN MEGJELENTETJÜK, TOVÁBBÁ AZ ELSŐ HELYEZETTEKNEK DÍJAKAT ADUNK ÁT.
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