
A tArtAlomból

SzAkmAi tAnulmányút

VAdáSzkAmArAi törVénymódoSítáS

SzArVASbőgéS tApASztAlAtAi

Fotó: Blaumann Ödön

vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége
és az országos magyar vadászkamara b.-a .-z . megyei területi szervezete l apja

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS VADÁSZÉLMÉNYEKBEN
GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!



Vadász Hírmondó

2 26. évfolyam  3. szám

Megyei vadászbál - Miskolctapolca, strandfürdő
panoráMa ÉttereM - 2017. február 04.

M
eg

ye
i 
va

d
á
sz

b
á
l

Az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete és
a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége

tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait

2017. február 4-én

melynek helyszíne,

Miskolctapolca, Strandfürdő Panoráma Étterem.  
(Miskolc, Aradi sétány 1.)

A bálra előzetes helyfoglalás:  
Miskolc, Tass u. 18. Telefon: 46/504-125, 46/504-126

A báli belépő díja személyenként
7.500.- Ft

a MEGYEI VADÁSZBÁLRA 
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JótÉkonysági vadászat

Jó
tÉ

k
o

n
ys

á
g
i 

va
d
á
sz

a
t

A vadászat során – miként az elmúlt 
évben is – a legfőbb törekvés nem a 
minél nagyobb teríték elérése, hanem 
egy nemes cél, a Megyei Kórház 
Gyermekegészségügyi Központjának 
támogatása, eszközkészletének bővítése 
volt. Ezen célkitűzés annál is inkább fon-
tos, hiszen az osztály a megye és Mis-
kolc város közel 150 ezer gyermeklakosa 
számára biztosít fekvőbetegellátási hátte-
ret. Évi betegforgalma 11-13 ezer közöt-
ti fekvő-, valamint 220-250 ezer közötti 
járóbeteg gyermek.

A jótékonykodni kívánó vadászok 
önkéntesen személyenként 25.000 Ft-ot 
fizettek a részvételért. Az így befolyt összeg-
ből – a szervezési díjak levonását követő-
en – valamint a kamarai költségvetésben 
erre elkülönített összeggel együttesen 500e 
Ft-os támogatás került átadásra december 
21-én a gyermekközpont számára.

A vadászat reggelén a vadászkürt szig-
nálját követően Tóth Á. Dénes a megyei 
Vadászkamara titkára, megyei fővadász, 
majd Géczi Ferenc a vadásztársaság 
elnöke, és Novák József vadászmester 
köszöntötte a résztvevőket és tartott tájé-
koztatót a nap során követendőkről.

Az eligazítás, majd a vadászati naplóba 
történő regisztráció után a vadászat hely-
színéül a Rózsás település környezete szol-
gált, ahol szép időben, nagyon jó baráti 
hangulatban zajlott a példásan megszerve-
zett vadásznap, ahol kivétel nélkül minden-
ki szép vadászélményeket tudott szerezni.

A vadászat végeztével a vad számára 
nyújtott tiszteletadás következett, ami-
kor kürtszó kíséretében, levett kalapban 
adták meg a terítéken fekvő fácánoknak 
a végtisztességet. A teríték mellett Kris-
ton Nándor, a megyei Vadászkamara 
elnöke méltatta a kezdeményezést vala-
mint szervezést, gratulált az elejtőknek, 
és köszönetét fejezte ki a résztvevőknek a 
balesetmentes, fegyelmezett vadászatért 
és természetesen a beteg gyermekek meg-
segítésében nyújtott támogatásukért.

NÉV SZERINT KÜLÖN KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI
A TÁMOGATÓKNAK:

Bobkó János, Bótáné Batta Olga, Ész József, Grolmusz Csaba, Kanyok Zsolt 
Imre, Kerchner Gábor, Kerchner József, Kerülő Gyula, dr. Kiss István, Kristóf 
János, Kriston Nándor, Lezák Zoltán, Mester Barna, Monostori László, Orosz 
Zoltán, Pócsi Viktor István, Sebestyén Csaba, Sever Özer, Sonkolyos Szilárd, 
dr. Szabó Balázs, Szabó István, Szabó Zoltán, Terjéki Béla, Tóth Á. Dénes, 
Urbán Ádám, Vass Gábor, Verhóczki Péter, Vojtovics Gábor vadásztársainknak.

Az értékelőt követően a vadásztársa-
ság vezetése is megköszönte a hajtók, 
kutyások munkáját, majd kiosztotta a 
résztvevők számára az őket megillető 
kompetenciát, vadászrészt. 

Úgy véljük, hogy a megyei kamara - 
a jelenlévő média és sajtó képviselőinek 
segítségével - a nemvadászó társadalom 
számára is be tudta mutatni azt, hogy 
a vadászat nem pusztán a vad elejtésé-
ről szól, hanem barátok közös időtölté-
séről, embertársainkról való törődésről, 
valamint a közös és nemes célok megva-
lósításáról is. Mindennek egy igen jeles 
eseménye volt ez a jótékonysági céllal 
egybekötött apróvad társasvadászat.

Köszönjük mindehhez a nagy segít-
séget és támogatást!

Tóth Á. Dénes

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN A TAVALYI ÉV SORÁN HAGYO-
MÁNYTEREMTŐ JELLEGGEL INDULT TÁMOGATÓ, JÓTÉKONYSÁ-
GI AKCIÓ AZ IDÉN OKTÓBER 29-ÉN FOLYTATÓDOTT, AMIKOR IS 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA BORSOD-ABAÚJ-ZEMP-
LÉN MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE ÉS A SÁROSPATAKI KOSSUTH 
VADÁSZTÁRSASÁG KÖZÖSEN, BETEG GYERMEKEK MEGSEGÍTÉSÉRE 
APRÓVAD TÁRSASVADÁSZATOT HIRDETETT.
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A rendezvényen a társaság vadászterü-
leteiről származó 98 trófeán túl, további 
11 trófeát is bemutattak. Szerencséje volt 
a szervezőknek, mert a tartósan esős idő-
járásban sikerült kifogni egy igazi verőfé-
nyes őszi napot, melynek köszönhetően 
láthatóan az eddigi legtöbb érdeklődő 
látogatta meg a rendezvényt.

A résztvevőket Zay Adorján, az erdé-
szeti társaság vezérigazgatója köszöntöt-
te. Beszédében a következetes szakmai 
munkát értékelte, amivel elérték, hogy 
a szarvasbőgési időszakban ilyen szép 
mennyiségű szarvasbika esett a társa-
ság által kezelt vadászterületein. Meg-
köszönte a kollégák áldozatos munká-
ját, majd - a hagyományokhoz híven 
– oklevelet adott át az ÉSZAKERDŐ Zrt. 
2015/2016 vadászati szezon legjobb hiva-
tásos vadászának. Ezt a Hernádvölgyi 
Erdészeti Igazgatóság megbízott igazga-
tója, Mihók István vehette át, az elis-
meréshez egy muflon kos elejtési lehe-
tőség is társult.

Az eseményt megtisztelte Ugron 
Ákos Gábor a Földművelésügyi Minisz-
térium Földügyekért felelős helyettes 
államtitkára is, aki beszédében megerő-
sítette, hogy kiállnak az állami erdőgaz-

daságok általuk is elismert szakmai ala-
pokon folytatott gazdálkodása mellett.

Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Földműve-
lésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály-
vezető helyettese a megyei vadászati 
eredményeket foglalta össze. A megye 
három vadgazdálkodási körzetében 
növekedést mutat a gímszarvas állo-
mány, amit igazol az is, hogy több mint 

55 vadászterület mutatott be gím agan-
csot bírálatra. A tavalyi évhez hasonlóan 
az idén is az ÉSZAKERDŐ Zrt. egyik 
– jelen esetben a Jósva-Tornai Erdészet 
- vadászterületéről került ki a megyében 

A ROTÁCIÓS ELV ALAPJÁN ISMÉT A JÓSVA-TORNAI ERDÉSZETI 
IGAZGATÓSÁG TÖLTÖTTE BE A HÁZIGAZDA SZEREPÉT ÉS ADOTT 
HELYSZÍNT A FELÚJÍTOTT SZELCEPUSZTAI TURISTAHÁZ KÖRNYE-
ZETÉBEN AZ ÉSZAKERDŐ ZRT. VIII. TRÓFEAMUSTRÁJÁNAK. 

elejtett legnagyobb (11,18 kg), legtöbb 
pontszámot (211,13 IP) elért, egyetlen 
aranyérmes gímbika.

Szentléleki Tibor, az ÉSZAKERDŐ 
Zrt. vadászati és idegenforgalmi osztály-
vezetője beszámolt arról, hogy a társa-
ság 8 vadászterületén az idei bőgésben 
103 bika került terítékre, melyből a 98-at 
a helyszínen meg is tudnak mutatni. A 
jó agancsfelrakási időszaknak 5,5 kg-os 
átlagsúly lett az eredménye – ez a legna-
gyobb az elmúlt 8 évben. Ezzel együtt 
37%-ra nőtt az érmes arány is. Öröm-
mel konstatálta, hogy két egymást követő 
évben is örülhetnek egy-egy kiemelkedő, 
11 kg feletti bika elejtésének. Megköszön-
te a kiállításon vendégkiállítóként részt 
vevő, a Jósva-Tornai Erdészet által kezelt 
vadászterülettel szomszédos Martonyi és 
Vidéke Vadásztársaságnak, hogy közösen 
mutathatták be a térségben élő, kiváló 
minőségű, így jelentős értéket képvise-
lő gímszarvas állományból idén teríték-
re hozott gímbikákat.

A napfényes, de hideg időben is kitar-
tó érdeklődőket egy tál meleg ételre látta 
vendégül az erdőgazdaság.

Szentléleki Tibor
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2016. október 11-től 12-ig kétna-
pos szakmai tanulmányutat szerve-
zett a borsod-abaúj-zemplén megyei 
vadászkamara és az észak-magyaror-
szági vadászszövetség a két szervezet 
vezetőinek, bizottsági elnökeinek és 
tagjainak.

A kiránduláson 29 fő vett részt, akik 
a buszon, a jó hangulatnak köszönhető-
en észre sem vették az idő múlását, így 
vidáman és jókedvűen érkeztek meg a 
déli órákban a Nógrád megyei Bárnára, 
a Bárna-Vad Kft-hez, ahol a házigaz-
da Csörgő Dániel és neje, Csörgőné 
Halasi Erzsébet fogadta szívélyesen a 
borsodi delegációt.

A szálláshelyek elfoglalását, majd a 
Kft, mint vadaskertet üzemeltető cég 
bemutatkozóját követően került sor az 
ebéd elfogyasztására, majd ezt követően 
az Utánkeresők Baráti Körének szak-
mai előadására. Külön öröm volt, hogy 
a nagyszerű és kivétel nélkül minden-
ki számára igen érdekfeszítő tájékozta-
tót, élménybeszámolókkal, fotókkal és 
videókkal színesített programot Szabon 
Gábor és Kosztra Csaba, mint Borsod 
megyei vérebesek vezényelték le.

Az előadást követően ki terepes autóval, 
ki gyalogosan a vadaskertben tekinthette 
meg a különféle vadászati, vadgazdálkodá-
si berendezéseket, illetve a vadállományt 
is. Többen voltak olyan szerencsések, akik 

betelepített Dávid szarvasokkal is találkoz-
hattak a területbejárás során.

A programok után egy kitűnő és igen 
tartalmas vacsora, majd ezután egy késő 
estébe nyúló baráti - szakmai beszélge-
tés várta a résztvevőket.

Másnap reggel a kis csapat megláto-
gatta a gyönyörűen felújított, hatvani 
Grassalkovich-kastélyt, mely 2014 óta 
ad otthont a Magyar Vadászati Múze-
umnak, mely egyedülálló, modern, láto-
gató- és gyerekbarát kiállításaival, a kas-
télyparkban létesített élményelemekkel 
igazi élményközponttá varázsolja a város 
közepén álló létesítményt.

A tárlatvezetéssel megtekintett ki állí-
tóhelyiségek után, mintegy levezetésként 

még egy előadás is várta a tanulmány-
út résztvevőit. Wallendums Péter a 
Magyar Vadászlap felelős vezető-szerkesz-
tője igen részletesen és kivételesen szólt 
életútjáról, pályájáról, vadászati élménye-
iről, aminek köszönhetően a sűrű prog-
ramok miatt ekkor már megfáradt csapat 
mégis teljes figyelemmel kísérte a beszé-
det és fotókkal tarkított bemutatót. 

A késői ebéd elfogyasztását követően 
hasznos ismeretekkel és információkkal, 
tapasztalatszerzéssel indult haza a Bor-
sod megyei vadászok csapata, azzal, hogy 
megosszák élményeiket az otthonmaradt 
vadásztársaikkal.

Tóth Á. Dénes 

A Parlament október 25-ei ülésén 
fogadta el a vadászkamarai törvény 
módosító javaslatot, amely értelmében 
2017. január 1-jétől ismét kötelezővé válik 
a vadászkamarai tagság a sportvadászok 
számára. Aki ekkor rendelkezik érvényes 
vadászjeggyel, de nem tagja a szervezet-
nek, annak a törvény hatályba lépését 
követő 30 napon belül be kell nyújta-
nia a tagfelvételi kérelmét. 

Ez azonban mondhatni, hogy 
megyénkben formaság, hiszen mind a 
hivatásos vadászok, mind a sportva-
dászok - évenként változó, kb. 4000 - 

4200 fő - teljes létszáma, tehát 100%-a, 
több, mint 10 év óta kivétel nélkül 
tagja a megyei szervezetünknek!

Emellett a jogszabály rögzíti az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara feladataként 
a külföldi vadászok vadászati engedé-
lyének kiadását is. Ennek köszönhető-
en jóval egyszerűbbé válik az ügymenet, 
hiszen mindent egy helyen, készpénz-
ben, hétfőtől péntekig folyamatosan ren-
dezhet az ügyfél, nem kell időpontot 
egyeztetnie, két szervezethez, valamint 
a befizetés miatt még postára is mennie.

A vadászati engedélyek kiadását 2017. 
március 1-jétől végzi majd az OMVK. Az 
ezzel kapcsolatos eljárási rendről megyei 
szervezetünk időben tájékoztatni fogja 
a vadászatra jogosultakat.

vadászkaMarai törvÉny Módosítás
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Az afrikai sertéspestis (ASP) járvány-
ügyi helyzete Kelet-Európában, vala-
mint az Európai Unió balti tagállama-
iban (Észtországban, Lettországban és 
Litvániában) 2016. második félévében 
tovább romlott. Az elmúlt hónapokban 
Lengyelországban és Ukrajnában az ASP 
számos kitörését észlelték nagyüzemi és 
kistermelői (háztáji) sertésállományok-
ban, valamint vaddisznókban. Október 
elején a Moldovai Köztársaság északi 
részén is megállapították a betegséget 
kistermelői sertésállományokban. 

Az európai unió ASP-vel foglalkozó 
szakértőinek 2016-os elemzése szerint az 
ASP behurcolásának kockázata Szlováki-
ában és Romániában nagy, míg Magyar-
ország esetében jelenleg közepes. A jár-
ványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása 
következtében a hazai vaddisznó- és ser-
tésállomány veszélyeztetettsége folyama-
tosan nő. 

A betegségtől mentes régiókba /orszá-
gokba az ASP vírusa behurcolható az 
országhatárokon átjáró, fertőzött vad-
disznó kondákkal, a nem megfelelően 
tisztított és fertőtlenített állatszállító jár-
művekkel, a tiltott módon (illegálisan) 
behozott sertésszállítmányokkal, a fer-
tőzött állatokból származó sertéshússal 
és nem hőkezelt sertéshús-készítmények-
kel, de a kamion parkolókból származó 
élelmiszerhulladék is fertőző forrás lehet. 

Az EU balti tagállamaiba és Lengyelor-
szágba az ASP vírusát a szomszédos orszá-
gokból (Oroszországból és Fehéroroszor-
szágból) átvándorló, fertőzött vaddisznó 
kondák hurcolták be, mert az első esete-
ket a határ menti övezetben és elhullott 
vaddisznókban állapították meg.

A fentiekre tekintettel a megyei állat-
egészségügyi hatóság (élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv),  a megyei vadászati 
hatóság, valamint a megyei vadászati 
érdekképviselet vezetői és munkatársai 
2016. november 18-án Miskolcon egyez-
tető megbeszélést tartottak az ASP meg-
előzésével és korai felismerésével kapcso-
latos időszerű feladatokról.

Itthon fontos állat-járványügyi és vad-
egészségügyi feladat, hogy a vaddisznók-
ban megjelenő ASP betegséget korán fel-

ismerjük és a fertőzöttség házi sertésekre 
való átterjedését minden lehetséges esz-
közzel megakadályozzuk. 

A résztvevők kiemelték a törvényi elő-
írások betartásának fontosságát, különös 
tekintettel a vad védelméről, a vadgazdál-
kodásról, valamint a vadászatról szóló, 
többször módosított 1996. évi LV. tör-
vény 35.§ (1) és (2) bekezdéseire: 

„(1) A vadászatra jogosult köteles 
megtenni mindazokat az intézkedéseket, 
amelyek a vadállománynak az állatbe-
tegségektől való megóvása, a beteg vad 
gyógyítása, az állatbetegségek megszün-
tetése és terjedésének megakadályozása 
érdekében szükségesek.

(2) A vadászatra jogosult az (1) bekez-
désben foglaltak végrehajtása érdekében 
köteles:

a) a fertőző állatbetegség gyanúját 
vagy fellépését, valamint a vadállomány-
ban tapasztalható jelentősebb elhullást,

b) a növényvédő szer által a vadban 
okozott károsodást vagy annak gyanúját

az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek 
haladéktalanul jelenteni.”

A vadászatra jogosultakat érintő 
fontosabb feladatokat néhány pontban 
összefoglaltuk:

 1.  Az elejtett vaddisznók klasszikus 
sertéspestis (KSP) és afrikai sertéspestis 
(ASP) monitoring vizsgálatainak kereté-
ben a megyei állategészségügyi hatóság 
által előírt mintavételeket a 2016/2017-es 
vadászati év végéig kötelező teljesíteni. 
Ezekből a mintákból a NÉBIH vizsgáló 

laboratóriumai állami költségen elvégzik 
a KSP és az ASP kimutatására /kizárá-
sára irányuló vizsgálatokat. 

2.  A szabad vadászterületen vaddisz-
nók között észlelt, több állatot érintő 
megbetegedést, vagy elhullást soron kívül 
be kell jelenteni a vadászterület helye 
szerint illetékes járási főállatorvosnak 
(az ASP és a KSP betegségekre irányu-
ló laboratóriumi diagnosztikai vizsgála-
tok érdekében).

3. Vadaskertekben, vadasparkok-
ban, vadfarmokon vaddisznók között 
tapasztalt megbetegedéseket, elhulláso-
kat soron kívül be kell jelenteni a terü-
letileg illetékes járási főállatorvosnak. 

4. A betegség tünetei miatt kilőtt, vagy 
elhullott vaddisznókon kívül az ország-
úton elütött vaddisznókból  is indokolt 
a mintavétel (lép-, vese-, máj- és tüdőda-
rab, néhány nyirokcsomó) az ASP és a 
KSP betegségekre irányuló laboratóriu-
mi diagnosztikai vizsgálatokhoz. 

5. Vaddisznók zárt területre való vásár-
lását, vagy szabad vadászterületre törté-
nő kihelyezését előzetesen jelentsék be 
az illetékes járási főállatorvosnak is.

6. A vadászterületen ne szórjanak szét 
olyan hulladékot, amely állati eredetű 
élelmiszerek maradékát is tartalmazza. 

7. Ha az egyéni vagy a hivatásos 
vadász saját udvarában házi sertéseket 
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tart, akkor minden vadászatot követő-
en cserélje le ruházatát és lábbelijét mie-
lőtt sertései itatásához, vagy etetéséhez 
fogna. Meg kell előzni, hogy a vaddisz-
nó zsigereléséből származó nyesedékhez 
és hulladékhoz a házi sertések hozzá-
férjenek.

8.  Sertéstartó udvarokban szabad 
vadászterületről befogott vaddisznókat 
elhelyezni tilos!

9. Nagyüzemi sertéstartó telepen állat-
gondozóként dolgozó vadászok a mun-
kakezdés előtt tájékoztassák a telepveze-

tőt arról, ha előzőleg olyan vadászaton 
vettek részt, ahol a vaddisznók zsigere-
lésekor, vagy egyéb jelek alapján felme-
rült bármilyen fertőző betegség gyanúja.

10. Vezessenek pontos nyilvántartást 
az etető és szóró helyekről, valamint a 
természetes vízfolyásokról, itatóhelyek-
ről is. Ezek rendszeres ellenőrzése fontos 
járványügyi információkkal szolgálhat.

 
11. Mérjék fel a vadászterületen élő 

vaddisznó kondákat, azok létszámát és 
mozgását, mert egyes kondák „eltűnése”, 
kipusztulása az ASP jelenlétére is utalhat.

 
12. Az ASP-vel fertőzött országok-

ból érkező vendégvadászokat kérjék meg 
arra, hogy ne hozzanak magukkal ser-
tés-, vagy vaddisznóhúsból készült élel-
miszereket. 

A megyei állategészségügyi hatóság 
és a megyei vadászati hatóság (a 2017. 
január 1-től életbe lépő szervezeti vál-
tozásoktól függetlenül) elvárja, hogy a 
fent említett feladatok végrehajtásában 
a vadászatra jogosult társaságok együtt-
működjenek. 

Dr. Hajtós István

szarvasbőgő hÉtvÉge
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Az OMVK B.-A.-Z. megyei terü-
leti szervezete 2016. szeptemberében 
- gyermekek részére -ismét megszer-
vezte a szarvasbőgő hétvégéjét Répás-
hután a Bükk- hegység szívében. A 
táborhely és környéke igazi vadász-
paradicsom, melytől jobbat egy ilyen 
rendezvény nem kívánhat magának. 
Mindezek mellett felbecsülhetetlen 
az a támogatás, amit elsősorban 
Erdős Tamás polgármester Úrnak, 
az ÉSZAKERDŐ ZRT-nek és a Bükki 
Nemzeti Parknak köszönhetünk.

A foglalkozások, programok során 
számtalan érdekes tevékenységet kipró-
báltunk, trófeát bíráltunk, állathangokat 
utánoztunk, kürtöltünk, kirándultunk, 
hajnali és esti leseken vettünk részt, terí-
téket készítettünk. A napi program sze-
rinti foglalkozások mellett sokszor az 
élet maga írta meg a tábor programját.

A pénteki nap folyamán, mivel a suli-
ból természetesen senki nem hiányoz-
hat „csak” egy esti leselkedésre futot-
ta az időnkből. Az esti elmaradhatatlan 
tűz körüli beszélgetésnél Mlakár Pétert 
köszönthettük köreinkben. Érdekes elő-
adásában, ami inkább egy interaktív 
beszélgetés volt sok mindent megtud-
hattunk a táborhelyünket körülölelő 
területről. Természetesen, mint mosta-
nában már megszokottnak mondható, 
a legnagyobb érdeklődést a bükki farka-
sok elterjedése kapta. A gyerekek közö-
sen megszavazták, hogy következő közös 
hétvégénk egy „Farkas üvöltés hallgató” 
hétvége legyen 2017. januárjában.

Szombaton a Kisgyőri Vt. két tag-
jának, Borbély Istvánnak és Borbély 
Gábornak köszönhetően minden Ifjú 
Nimród nekilátott a saját bőgőkürtjének 
elkészítéséhez, szürke marha szarvból. Ez 
az esti leselkedésig kitöltötte időnket.

Vasárnap délelőtt a Répáshuta mel-
lett található ősember lakta barlanghoz 
túráztunk, ahol kísérőnk Regős József 
volt. Rengeteg érdekességet tudhattunk 
meg egészen a Bükk hegység kialaku-
lásától az ősemberek ideéig, az ebben 

az időszakban élt állatokról, az ősembe-
rek vadászati szokásairól, életmódjukról. 
Olyan tudásanyaggal lettünk gazdagab-
bak, melyeket könyvekben nem olvasha-
tunk, csak egy szenvedélyes archeológus 
élménybeszámolójából őrizhetünk meg. 

Tisztelet és köszönet azoknak az 
embereknek, akik munkájukkal és tudá-
sukkal hozzájárulnak a fiatalok „vadász-
szá válásához”!!!

Bótáné Batta Olga



2017 JANUÁR

	 1		 V	 Újév,	Fruzsina	
	 2		 H		 Ábel	
	 3		 K		 Benjámin,	Genovéva	
	 4		 Sz		 Leóna,	Titusz	
	 5		 Cs	 Simon		 w
	 6		 P	 Boldizsár	
	 7		 Szo	 Attila,	Ramóna	
	 8		 V	 Gyöngyvér	
	 9		 H	 Marcell	
	10		 K	 Melánia	
	11		 Sz	 Ágota
12		 Cs	 Ernő		 l
13		 P	 Veronika		
14		 Sz	 Bódog	
15		 V	 Lóránd,	Lóránt	
16		 H	 Gusztáv	
17		 K	 Antal,	Antónia	
18		 Sz	 Piroska	
19		 Cs	 Márió,	Sára	
20		 P	 Fábián,	Sebestyén
21		 Sz	 Ágnes	
22		 V	 Artúr,	Vince	
23		 H	 Rajmund,	Zelma	
24		 K	 Timót	
25		 Sz	 Pál	
26		 Cs	 Paula,	Vanda	
27		 P	 Angelika	
28		 Sz	 Karola,	Károly		 l
29		 V	 Adél	
30		 H	 Martina	
31		 K	 Gerda,	Marcella

FEBRUÁR

	 1		 Sz		 Ignác	
	 2		 Cs	 Aida,	Karolina	
	 3		 P	 Balázs	
	 4		 Sz	 Csenge,	Ráhel		 w
	 5		 V	 Ágota,	Ingrid
	 6		 H	 Dóra,	Dorottya	
	 7		 K	 Rómeó,	Tódor	
	 8		 Sz	 Aranka	
	 9		 Cs	 Abigél,	Alex	
	10		 P	 Elvira	
	11		 Sz	 Bertold,	Marietta		 l
	12		 V	 Lídia,	Lívia	
	13		 H	 Ella,	Linda	
	14		 K	 Bálint,	Valentin	
	15		 Sz	 Georgina,	Kolos	
	16		 Cs	 Julianna,	Lilla	
	17		 P	 Donát	
	18		 Sz	 Bernadett	
	19		 V	 Zsuzsanna	
	20		 H	 Aladár,	Álmos	
	21		 K	 Eleonóra	
	22		 Sz	 Gerzson	
	23		 Cs	 Alfréd	
	24		 P	 Mátyás	
	25		 Sz	 Géza	
	26		 V	 Edina		 l
	27		 H	 Ákos,	Bátor	
	28		 K	 Elemér

w

JÚLIUS

		1		 Sz	 Annamária,	Tihamér	w
		2		 V	 Ottó		
		3		 H	 Kornél,	Soma	
		4		 K	 Ulrik	
		5		 Sz	 Emese,	Sarolta	
		6		 Cs	 Csaba	
		7		 P	 Apollónia	
		8		 Sz	 Ellák	
		9		 V	 Lukrécia		 l
		10		 H	 Amália	
		11		 K	 Lili,	Nóra	
		12		 Sz	 Dalma,	Izabella	
		13		 Cs	 Jenő	
		14		 P	 Örs,	Stella	
		15		 Sz	 Henrik,	Roland	
		16		 V	 Valter	
		17		 H	 Elek,	Endre	
		18		 K	 Frigyes	
		19		 Sz	 Emília	
		20		 Cs	 Illés	
		21		 P	 Dániel,	Daniella	
		22		 Sz	 Magdolna		 l
		23		 V	 Lenke	
		24		 H	 Kincső,	Kinga	
		25		 K	 Jakab,	Kristóf	
		26		 Sz	 Anikó,	Anna	
		27		 Cs	 Liliána,	Olga	
		28		 P	 Szabolcs	
		29		 Sz	 Flóra,	Márta	
		30		 V	 Judit,	Xénia		 w
		31		 H	 Oszkár	

AUGUSZTUS

		1		 K	 Boglárka	
	 	2		 Sz	 Lehel	
	 	3		 Cs	 Hermina	
	 	4		 P	 Dominika,	Domonkos	
	 	5		 Sz	 Krisztina	
	 	6		 V	 Berta,	Bettina	
	 	7		 H	 Ibolya		 l
	 	8		 K	 László	
	 	9		 Sz	 Emőd	
		10		 Cs	 Lőrinc	
		11		 P	 Tiborc,	Zsuzsanna	
		12		 Sz	 Klára	
		13		 V	 Ipoly	
		14		 H	 Marcell		
		15		 K	 Mária	
		16		 Sz	 Ábrahám	
		17		 Cs	 Jácint	
		18		 P	 Ilona	
		19		 Sz	 Huba	
		20		 V	 István	
		21		 H	 Hajna,	Sámuel		 l
		22		 K	 Menyhért,	Mirjam	
		23		 Sz	 Bence	
		24		 Cs	 Bertalan	
		25		 P	 Lajos,	Patrícia	
		26		 Sz	 Izsó	
		27		 V	 Gáspár	
		28		 H	 Ágoston	
		29		 K	 Beatrix,	Erna		 w
		30		 Sz	 Rózsa	
		31		 Cs	 Bella,	Erika

SZEPTEMBER

	 	1	 	P	 Egon,	Egyed	
	 	2		 Sz	 Dorina,	Rebeka	
	 	3		 V	 Hilda	
	 	4		 H	 Rozália	
	 	5		 K	 Lőrinc,	Viktor	
	 	6		 Sz	 Zakariás	 l	
	 	7		 Cs	 Regina	
	 	8		 P	 Adrienn,	Mária	
	 	9		 Sz	 Adám	
		10	 V	 Hunor,	Nikolett	
		11		 H	 Teodóra	
		12		 K	 Mária	
		13		 Sz	 Kornél		
		14		 Cs	 Roxána,	Szeréna	
		15		 P	 Enikő,	Melitta	
		16		 Sz	 Edit	
		17		 V	 Zsófia	
		18		 H	 Diána	
		19		 K	 Vilhelmina	
		20		 Sz	 Friderika		 l
		21		 Cs	 Máté,	Mirella	
		22		 P	 Móric	
		23		 Sz	 Tekla	
		24		 V	 Gellért,	Mercédesz	
		25		 H	 Eufrozina,	Kende	
		26		 K	 Jusztina
		27		 Sz	 Adalbert	
		28		 Cs	 Vencel		 w
		29		 P	 Mihály	
		30		 Sz	 Jeromos

OKTÓBER

		1		 V	 Malvin	
	 	2		 H	 Petra	
	 	3		 K	 Helga	
	 	4		 Sz	 Ferenc	
	 	5		 Cs	 Aurél		 l
	 	6		 P	 Brúnó,	Renáta	
	 	7		 Sz	 Amália	
	 	8		 V	 Koppány	
	 	9		 H	 Dénes	
		10		 K	 Gedeon	
		11		 Sz	 Brigitta	
		12		 Cs	 Miksa	
		13		 P	 Ede,	Kálmán		
		14		 Sz	 Helén	
		15		 V	 Teréz	
		16		 H	 Gál	
		17		 K	 Hedvig	
		18		 Sz	 Lukács	
		19		 Cs	 Nándor		 l
		20		 P	 Vendel	
		21		 Sz	 Orsolya	
		22		 V	 Előd	
		23		 H	 Gyöngyi	
		24		 K	 Salamon	
		25		 Sz	 Bianka,	Blanka	
		26		 Cs	 Dömötör	
		27		 P	 Szabina		 w
		28		 Sz	 Simon,	Szimonetta	
		29		 V	 Nárcisz	
		30		 H	 Alfonz	
		31		 K	 Farkas

w
w

w
w
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FEBRUÁR

	 1		 Sz		 Ignác	
	 2		 Cs	 Aida,	Karolina	
	 3		 P	 Balázs	
	 4		 Sz	 Csenge,	Ráhel		 w
	 5		 V	 Ágota,	Ingrid
	 6		 H	 Dóra,	Dorottya	
	 7		 K	 Rómeó,	Tódor	
	 8		 Sz	 Aranka	
	 9		 Cs	 Abigél,	Alex	
	10		 P	 Elvira	
	11		 Sz	 Bertold,	Marietta		 l
	12		 V	 Lídia,	Lívia	
	13		 H	 Ella,	Linda	
	14		 K	 Bálint,	Valentin	
	15		 Sz	 Georgina,	Kolos	
	16		 Cs	 Julianna,	Lilla	
	17		 P	 Donát	
	18		 Sz	 Bernadett	
	19		 V	 Zsuzsanna	
	20		 H	 Aladár,	Álmos	
	21		 K	 Eleonóra	
	22		 Sz	 Gerzson	
	23		 Cs	 Alfréd	
	24		 P	 Mátyás	
	25		 Sz	 Géza	
	26		 V	 Edina		 l
	27		 H	 Ákos,	Bátor	
	28		 K	 Elemér

MÁRCIUS

		1		 Sz	 Albin	
		2		 Cs	 Lujza	
		3		 P	 Kornélia	
		4		 Sz	 Kázmér	
		5		 V	 Adorján,	Adrián		 w
		6		 H	 Inez,	Leonóra	
		7		 K	 Tamás	
		8		 Sz	 Zoltán	
		9		 Cs	 Fanni,	Franciska	
		10		 P	 Ildikó	
		11		 Sz	 Szilárd		
		12		 V	 Gergely		 l
		13		 H	 Ajtony,	Krisztián	
		14		 K	 Matild	
		15		 Sz	 Kristóf	
		16		 Cs	 Henrietta	
		17		 P	 Gertrúd,	Patrik	
		18		 Sz	 Ede,	Sándor	
		19		 V	 Bánk,	József	
		20		 H	 Klaudia		
		21		 K	 Benedek	
		22		 Sz	 Beáta,	Izolda	
		23		 Cs	 Emőke	
		24		 P	 Gábor,	Karina	
		25		 Sz	 Irén,	Írisz	
		26		 V	 Emánuel	
		27		 H	 Hajnalka	
		28		 K	 Gedeon,	Johanna		 l
		29		 Sz	 Auguszta	
		30		 Cs	 Zalán	
		31		 P	 Árpád

ÁPRILIS

		1		 Sz	 Hugó	
		2		 V	 Áron	
		3		 H	 Buda,	Richárd		 w
		4		 K	 Izidor		
		5		 Sz	 Vince	
		6		 Cs	 Bíborka,	Vilmos	
		7		 P	 Herman	
		8		 Sz	 Dénes	
		9		 V	 Erhard	
		10		 H	 Zsolt	
		11		 K	 Leó,	Szaniszló		 l
		12		 Sz	 Gyula	
		13		 Cs	 Ida	
		14		 P	 Tibor	
		15		 Sz	 Anasztázia,	Tas	
		16		 V	 Csongor	
		17		 H	 Rudolf	
		18		 K	 Andrea,	Ilma		
		19		 Sz	 Emma	
		20		 Cs	 Tivadar	
		21		 P	 Konrád	
		22		 Sz	 Csilla,	Noémi	
		23		 V	 Béla	
		24		 H	 György	
		25		 K	 Márk	
		26		 Sz	 Ervin		 l
		27		 Cs	 Zita	
		28		 P	 Valéria,	Nimród	
		29		 Sz	 Péter	
		30		 V	 Katalin,	Kitti

MÁJUS

	 1		 H	 Fülöp,	Jakab	
		2		 K	 Zsigmond	
		3		 Sz	 Irma,	Tímea		 w
		4		 Cs	 Flórián,	Mónika		
		5		 P	 Györgyi	
		6		 Sz	 Frida,	Ivett	
		7		 V	 Gizella	
		8		 H	 Mihály	
		9		 K	 Gergely	
		10		 Sz	 Ármin,	Pálma		 l
		11		 Cs	 Ferenc	
		12		 P	 Pongrác	
		13		 Sz	 Imola,	Szervác	
		14		 V	 Bonifác	
		15		 H	 Szonja,	Zsófia	
		16		 K	 Botond,	Mózes	
		17		 Sz	 Paszkál	
		18		 Cs	 Alexandra,	Erik		
		19		 P	 Ivó,	Milán	
		20		 Sz	 Bernát,	Felícia	
		21		 V	 Konstantin	
		22		 H	 Júlia,	Rita	
		23		 K	 Dezső	
		24		 Sz	 Eliza,	Eszter	
		25		 Cs	 Orbán		 l
		26		 P	 Evelin,	Fülöp	
		27		 Sz	 Hella	
		28		 V	 Csanád,	Emil	
		29		 H	 Magdolna	
		30		 K	 Janka,	Zsanett	
		31		 Sz	 Angéla

JÚNIUS

	 1		 Cs	 Tünde		 w
		2		 P	 Anita,	Kármen	
		3		 Sz	 Klotild	
		4		 V	 Bulcsú	
		5		 H	 Fatime	
		6		 K	 Cintia,	Norbert	
		7		 Sz	 Róbert	
		8		 Cs	 Medárd	
		9		 P	 Félix		 l
		10		 Sz	 Gréta,	Margit	
		11		 V	 Barnabás	
		12		 H	 Villő	
		13		 K	 Anett,	Antal	
		14		 Sz	 Vazul	
		15		 Cs	 Jolán,	Vid	
		16		 P	 Jusztin		
		17		 Sz	 Alida,	Laura	
		18		 V	 Arnold,	Levente	
		19		 H	 Gyárfás	
		20		 K	 Rafael	
		21		 Sz	 Alajos,	Leila	
		22		 Cs	 Paulina	
		23		 P	 Zoltán	
		24		 Sz	 Iván		 l
		25		 V	 Vilmos	
		26		 H	 János,	Pál	
		27		 K	 László	
		28		 Sz	 Irén,	Levente	
		29		 Cs	 Péter,	Pál	
		30		 P	 Pál

w

w
w w

w

NOVEMBER

		1		 Sz	 Marianna	
		2		 Cs	 Achilles	
		3		 P	 Győző	
		4		 Sz	 Károly		 l
		5		 V	 Imre	
		6		 H	 Lénárd	
		7		 K	 Rezső	
		8		 Sz	 Zsombor	
		9		 Cs	 Tivadar	
		10		 P	 Réka	
		11		 Sz	 Márton		
		12		 V	 Jónás,	Renátó	
		13		 H	 Szilvia	
		14		 K	 Aliz	
		15		 Sz	 Albert,	Lipót	
		16		 Cs	 Ödön	
		17		 P	 Gergely,	Hortenzia	
		18		 Sz	 Jenő		 l
		19		 V	 Erzsébet,	Elizabet	
		20		 H	 Jolán	
		21		 K	 Olivér	
		22		 Sz	 Cecília	
		23		 Cs	 Kelemen,	Klementina	
		24		 P	 Emma	
		25		 Sz	 Katalin	
		26		 V	 Virág		 w
		27		 H	 Virgil	
		28		 K	 Stefánia	
		29		 Sz	 Taksony	
		30		 Cs	 Andor,	András	
	

DECEMBER

	 	1		 P	 Elza	
	 	2		 Sz	 Melinda,	Vivien	
	 	3		 V	 Ferenc,	Olívia				l
	 	4		 H	 Barbara,	Borbála	
	 	5		 K	 Vilma	
	 	6		 Sz	 Miklós	
	 	7		 Cs	 Ambrus	
	 	8		 P	 Mária	
	 	9		 Sz	 Natália	
		10		 V	 Judit	
		11		 H	 Árpád		 												
		12		 K	 Gabriella	
		13		 Sz	 Luca,	Otília	
		14		 Cs	 Szilárda	
		15		 P	 Valér	
		16		 Sz	 Aletta,	Etelka	
		17		 V	 Lázár,	Olimpia	
		18		 H	 Auguszta										l
		19		 K	 Viola	
		20		 Sz	 Teofil	
		21		 Cs	 Tamás	
		22		 P	 Zénó	
		23		 Sz	 Viktória	
		24		 V	 Ádám,	Éva	
		25		 H	 Eugénia													
		26		 K	 István		 												w
		27		 Sz	 János	
		28		 Cs	 Kamilla	
		29		 P	 Tamara,	Tamás	
		30		 Sz	 Dávid	
		31		 V	 Szilveszter

w
w

VADÁSZATI IDÉNYEK!

www.borsodivadasz.hu

Vadfaj / korcsoport III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X XI. XII. I. II.
Gímszarvas, golyóra érett bika

Gímbika

Gím tehén, ünő

Gím borjú

Dámszarvas, golyóra érett bika

Dámbika

Dám tehén, ünő

Dám borjú

Őzbak 15

Őz suta, gida

Muflonkos

Muflon juh, jerke

Muflon bárány

Vaddisznó kan, koca, süldő, malac

Szikaszarvas, bika, tehén, ünő, borjú

Mezei nyúl

Üregi nyúl

Fácánkakas

Fácántyúk

Fogoly

Nyári lúd

Vetési lúd, Nagylilik, Kanadai lúd, Nílusi lúd

Tőkésréce 15

Szárcsa

Erdei szalonka VADÁSZATI IDÉNY NÉLKÜL

Örvös galamb, balkáni gerle 15

Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya, Mosómedve

Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó
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vadászati etika, etikett
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Kamarai szervezetünk egyik fő célki-
tűzése, hogy vadászati hagyományain-
kat, a vadászati etikát, etikettet ápoljuk, 
azok ne vesszenek a feledés homályába. 

Sajnálatos módon az újabb vadászge-
nerációk azonban egyre kevésbé találkoz-
nak a vadászat ezen elemeivel, és ezért 
nem is áll módjukban azt gyakorolni. 

Éppen ezért újságunk lapjai között 
visszatérően az Etikai Kódexből kira-
gadunk egy-egy olyan vadászati szertar-
tást, alapelvet, szabályt, mely segítségül 
szolgálhat, és nem hagyja azt esetlege-
sen veszendőbe menni.

VADÁSZAVATÁS
Mivel javában benne vagyunk a 

vadászszezonban, és remélhetőleg sok 
vadász gazdagodik számára új, első vad-
faj elejtésével, ezért ebben a számban a 
vadászias vadászavatással foglalkoznánk.

Nézzük elsőként, hogy mi is illik? 

Illik …
- a nagyvad elejtésének színhelyén, 

a vad végtisztességének megadása után 
az avatási ceremóniát lefolytatni, ahol 
a kísérő feladata mindaz, ami a vadász-
háznál, terítéknél szokásos.

- a teríték megszemlélése után - ünne-
pélyesen - felavatni az első vadját sikere-
sen elejtő vadászt.

- az, hogy az avató személye köztisz-
teletben álló, tekintélyes, jó példát muta-
tó vadász legyen.

- még az avatás megkezdése előtt levág-
ni az avató pálcát, amely ne legyen se hosz-
szabb, se rövidebb kb. másfél méternél.

- az avató pálca vastagabb végét úgy 
megfaragni, hogy oda az elejtett vadfaj 
és a vadászterület neve, valamint az ava-
tás dátuma beírható legyen.

- egy emléklapot is kiállítani a felava-
tott vadász számára.

- az avatandó vadászt a lőtt vadja mellé 
térdeltetni - ebben az esetben az avató-
pálcát a jobb vállra kell helyezni, vagy 
az avatandó vadászt a vad fölé fektetni 
- ebben az esetben az avatópálcával a 
nadrág ülepére kell finoman (!) sújtani.

- hogy az avatandó vadász minden 
esetben — a lőtt vadra helyezze a nyi-
tott zárdugattyújú golyós vagy megtört 
sörétes fegyverét.

- a felavatott vadásznak gratulálni.

Vadászavatás bemutatása az ifjúság számára

- az avatópálcát vagy pálcákat meg-
becsült vadászati ereklyeként megőrizni, 
trófeaként kezelni.

Nem illik … 
- az avatás jó kedvű, baráti szertar-

tását brutális, kultúrálatlan “ütlegelés-
sé” silányítani.

- megfeledkezni az avatópálca, az 
emléklap átadásáról.

- „elveszíteni” az ünnepélyesen átvett, 
egyszerű botból vadászati ereklyévé vált 
avatópálcát.

Példa az avatás szövegére:
Légy mindig igaz vadász, nemes lelkű 

türelmes és udvarias. Védd, tiszteld és sze-
resd a természetet. Ne csak lődd, etesd, 
gondozd is a vadat. A szép lövés legyen 
büszkeséged, de ha sebeztél, kötelességed 
a vad kitartó keresése és szenvedéstől való 
megváltása. Tiszteld és ápold a magyar 
vadászhagyományokat, oszd meg élmé-
nyeidet barátaiddal, és amit tapasztaltál, 
add át az utódoknak.

Az első pálcaütés után:
(a vadfaj neve) ……….. vadásszá fogad-

lak a vadászat védőszentjének, Szent 
Hubertusznak nevében.

A második pálcaütés után:
Felavatlak az igaz magyar vadászok 

nevében.

A harmadik pálcaütést követően:
és felavatlak, (a vadfaj neve) …………. 

vadásszá fogadlak a magam nevében!
Vadászataidon Diana istenasszony 

fogadjon kegyeibe, és sokszor díszítse 
kalapodat a töret!

VADÁSZTEMETÉS
„ Amikor egy hullócsillag alábbhull, 

valaki meghal idelent, s lelke felmegy az 
Úr elé, ítéltetni!”

Ha vadászetikáról beszélgetünk egy 
társaságban, talán még kimondatlan gon-
dolataiban sem jelenik meg egy teme-
tés képe. Sajnos bármelyikünk, bármikor 
belekerülhet egy olyan pillanatba, ami-
kor is meg kell állnunk egy vadásztársunk 
koporsója mellett. Ekkor felvetődhet az 
a kérdés, amely a hétköznapokban szin-
te soha sem foglalkoztat minket, hogy 
milyen is egy vadászias vadásztemetés és 
hogyan is kell ott viselkednünk.

Bár minden vadásztársunktól való 
végső búcsút szeretnénk, ha hozzá 
méltó lenne, mégis a legfontosabb sza-
bály egyike, hogy a család akaratát kell 
elsősorban szem előtt tartanunk. Sem-
miképpen nem erőszakolhatunk rájuk 
olyasmit, amit ők nem szeretnének.

Az adott vadászközösség vezetői-
nek döntésén múlik, hogy ki az, akit 
saját halottjuknak tekintenek, de min-
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Sokat vitatott, emlegetett téma, hogy 
a vaddisznó hogyan is jelzi a találatot. 
Úgy gondolom, hogyha a lövés leadá-
sakor nyitva van a szemünk, fülünk, 
bizony akkor elég sok mindent megál-
lapíthatunk. Azt biztos, hogy a disznó 
nem jelezné a találatot, azt semmikép-
pen nem. Mondókám folyamán közel 
tucatnyi lehetőségét szeretném meg-
vizsgálni annak, hogy egyes helyzetek-
ben hogyan is viselkedik a meglőtt disz-
nó, mire kell odafigyelnünk, mikor és 
hogyan kell(ene) utánamennünk. 

Kezdjük talán a leghamarabb halált 
okozó lövéssel, fej- és nyaklövés…

Azért bátorkodtam egybevenni a két 
találati helyet, mert a „hatás” ugyanaz, 
ugyanis – így a központi idegrendszer 
első felén – ezek, ha tisztességesen van-
nak helyezve, akkor a leghatásosabbak, 
úgyis írhatnám, hogy a leghumánusab-
bak, ugyanis a vad alól egyből kicsú-
szik a talaj, és utána maximum csak az 
idegek játszhatnak a berögzött moz-
dulatokkal. Ezeknél a találatoknál azt 
javasolnám, hogy kizárólag csak akkor 

erőltessük őket, hogyha tisztességen le 
tudunk támasztani (legalább két pon-
ton), közel van a vad, és nagyon bízunk 
a kezünkben és a puskánkban is. Ugyan-
is mind a két esetben elég kicsi a cél-
pont – mondjuk egy süldőnél 5x5 centi 
környéke az, amibe bele kell találnunk, 
ezzel párhuzamosan elég nagy a – csú-
nya – sebzés esélye. Ha csak pár centit 
tévedünk, akkor könnyen lehet belőle 
egy nyaki „gerinctüske” – magasan, üres 
nyaklövés – alacsonyan, esetleg egy csú-
nya nyelőcsövet érő találat – ezekbe leg-
több esetben (a tüskében nem mindég) 

a vad hosszú szenvedések árán, napok, 
vagy hetek múltával pusztul bele. És még 
nem is beszéltem a fejen előfordulha-
tó sebzésekről. Ugyebár ott, ha maga-
sat lövünk, akkor egy jó fejhorzslövéssel 
– enyhe agyrázkódást, esetleg fülcakko-
zást okozva – a vadunk rögtön „tűz-
ben rogy”, aztán rövid kapálódzás után, 
egyre inkább erőre kapva faképnél hagy-
hat minket. Ellenben, ha másik irányba 
bicsaklik meg a kezünk, akkor a lehető 
legcsúnyább sebzést, orr- és (vagy) áll-
kapocslövést szenvedhet el a disznónk. 
Ebben az esetben igenfurcsa, reccse-

den esetben a társaság nevében legalább 
egy koszorút el kell helyezni.

Abban az esetben, ha a család elfo-
gadja segítségünket a vadászias temetés 
megszervezésében, kérjük ki vélemé-
nyüket a meghívottak listáját illetően. 
Elhunyt vadásztársunk ravatalának fel-
díszítésében segédkezzünk, kitüntetéseit 
egy zöld párnára helyezzük el.

Amennyiben a temetés kürtjelek elfú-
jásával kezdődik és végződik, úgy a meg-
szokott gyászzene mellett vadászias zene 
is szólhat. 

A résztvevő vadászoknak mindig 
kalapban kell érkezniük, melynek jobb 
(!) oldalára gyásztöretet tűznek. A gyász-
töretről előre gondoskodjunk és érkezés-
kor osszuk ki vadásztársainknak, akik 
végül a sírhantra vagy a virágok közé 
helyezik majd azt.

A vadászias temetés három legfon-
tosabb 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 fegy-
veres testületek szótárában létezik csak, 
és mi vadászok nem tartozunk közé-
jük. 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 véleményü-
ket, tapasztalataikat. A koporsó felett 
felhangzó Hallali a végtisztesség meg-
adásának legmagasztosabb módja, mely 
a méltó búcsúzás mellett az erdők és 
mezők szépsége és titkai előtt is tiszte-
leg és arra is figyelmeztet bennünket, 
hogy saját sorsunk is kiszámíthatatlan, 
hisz mi magunk is halandók vagyunk.

Bótáné Batta Olga, Tóth Á. Dénes

UTÁNKERESÉST
VÁLLALNAK

Csontos Béla (telkiBánya) 
30/854-73-91

erdős tamás (répáshuta)
20/926-10-86

kaCzúr andrás (tolCsva)
30/263-55-08

kosztra CsaBa (edelény)
20/512-6515

leskó tiBor (miskolC)
30/922-4042

mihók istván (sárospatak)
70/772-7481

monostori Balázs (nagyBarCa) 
30/699-3418

németh szaBolCs (méra)
20/3162-522

ruszinkoviCs FerenC (Felsővadász) 
70/261-40-21

szaBó ádám (szögliget)
30/986-2556

szaBon gáBor (Bánhorváti) 
30/9955-095
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nős- roppanós becsapódást hallhatunk, 
a disznó legtöbb esetben feljajjdul, egy-
helyben forog, nekimegy mindennek, 
majd pedig a kezdeti sokkból magához 
térve – ésszel menve – elbúcsúzik tőlünk, 
és bizony sokszor még a legjobb véreb-
nek is feladja a leckét a kézrekerítése. 

Következő találati pontnak a lehető 
legbiztosabbat, legvadásziasabbat ven-
ném, a laplövést. Ezt nem bontanám 
külön – lap mögötti, még tüdőt érő, lap 
közepén, szintén a tüdőt telibetalálóra, 
vagy alacsony – legtöbb esetben a szívet 
is érő lövésre. Általában (ha megfelelő a 
kaliber- és lövedék összhangunk) ilyen 
lövéseknél bőséges vérzés van (ugyebár 
a habos tüdő, vagy a „komoly” szívvér 
milyenségét mindenki ismeri). Legtöbb 
esetben a vad nem marad helyben (azért 
van, hogy az is megesik), a disznónk a 
lövésre megiramodik, hogy aztán (álta-
lában száz méter alatti) rövid halálvág-
ta után kimúlva térjen át az örök túró-
földekre. Azért is jó ez a lövés, mert 
itt „hibázhatunk” is, ugyanis még egy 
kisebb süldőnél is egy 30x30 centi-
nyi darab az az oldalából, amibe bele 
kell találnunk, így szadabkézből, gyen-
ge támasztásból is viszonylag biztosan 
terítékre hozhatjuk a disznónkat…

Laplövés környékén is lehet ám sebez-
ni… Ha a megengedettnél magasabbra 
csúszik a lövés, akkor legjobb esetben a 
gerincet töri – magas lap lövés – itt a vég-
kifejlett hasonló a fentebb említett fej- 
vagy nyak lövésnél, ellenben, ha a velőt 
nem bántja a lövésünk, hanem egy kicsi-
vel még magasabbra sikeredik, és csak 
a csigolyák tövisnyúlványait (gerinctüs-
két) sértik – neagyisten még azok között 
is átsiklik, akkor a találat jelzés hason-
ló – legalábbis az első fázisban, ugyanis 
a vadunk tűzben rogy, de igen hamar 
erőre kap, és ha nem vagyunk minden 

helyzetre felkészülve, akkor bizony már 
csak bottal üthetjük a nyomát a későbbi-
ekben. Ezért nagyon fontos dolog, hogy 
a helyben maradt vadnál a lehető leg-
gyorsabban új töltény toljunk a csőbe, 
és azon nyomban igyekezzünk hozzá, 
de ha mégis ragaszkodnánk az ötperc-
nyi várakozási időnkhöz, akkor azt tűz-
kész- és folyamatosan a vadat célzó fegy-
verrel tegyük.

Hogyha a lövésünk nem magasra, 
hanem éppen alacsonyabbra sikerül a 
kelleténél, akkor jobb esetben megússza 
a disznónk valami horzslövéssel, ilyen-
kor tépett szőrön, esetleg pár csepp véren 
kívül egyebet nemigen találhatunk, ellen-
ben, ha éppen a lapocka közepe alatt 
lövünk egy alacsonyat, akkor bizony jó 
esetben telibe trafáljuk a lábakat. Láb-
lövésnél is előfordulhat, hogy a lövés-
be a disznó belejajjdul, sokszor el is 
esik, de aztán gyorsan észhez tér, és 
igenhamar megtanul három lábon járni. 
Ilyenkor a rálövésnél élénkpiros vért, és 
csövescsontokat találhatunk. Ha mind-
két mellső lábat csontosan töri a lövé-
sünk, akkor nem igazán tud menekülni 
a sebzett vad, hátsó két lábával próbál-
ja tolni magát, igyekezzünk minél előbb 
megadni a kegyelemlövést neki…

Hogyha egyre jobban eltávolodunk, 
a test hátsó részei felé, akkor a követke-
ző lehetőség, a máj- és gyomorlövés. 
Azért írtam így egybe, mert csak tisztán 
májat nagyon ritkán találunk. Általában, 
félkeresztben álló vadra leadott lövés-
nél érheti – jobb esetben – a tüdővel a 
májat is, ilyenkor a fentebb leírt laplövés-
nél levő dolgok lépnek életbe, esetleg a 
vérnyomban lehet sötétebb, „májvér” is. 
Ellenben, ha testközépen (vagy egy kicsit 
még hátrébb) éri a disznónkat a lövés, 
akkor találkozhatunk májat, lépet, gyom-
rot, esetleg a beleket érő lövéssel. Ilyen-

kor nagyon tompán puffanó, már „gya-
núsan jó” becsapódást hallunk, a disznó 
összehúzza magát, majd sokszor lassú 
tempóban menekül. A rálövés helyén 
gyomortartalmat, bélsarat, esetleg sötét 
májvért, de legtöbb esetben ezek keve-
rékét találhatjuk. Általában, ha van tisz-
tességes sűrű a közelben, akkor a lehető 
legkorábban lefekszik. Ilyenkor semmi-
képpen sem zavarjuk egyből, esti lövés-
nél azt szoktam mondani, hogyha van 
tisztességesen követhető vérnyom, akkor 
az első száz métert megnézhetjük (persze 
nem sűrű kökénybokorban hason kúsz-
va), mert benne lehet a pakliban (főleg, 
hogyha nem teljesen keresztben állt a 
lövéskor a vad), hogy a lövedék neme-
sebb szerveket is ért, és akkor a közel-
ben megtalálhatjuk kimúlva a disznón-
kat, de ha pártíz méter után nem lelünk 
rá, akkor mindenképpen hagyjuk reggel-
re a keresés folytatását.

Hogyha ilyen hátracsúszott lövések-
nél még egy kissé magasat is lövünk, és 
a disznónk gerincét, medencéjét éri a 
goló’, akkor a lövés pillanatában a disz-
nónk fájdalmasan visítani kezd, „leül” 
(lebénulnak a hátsó lábai), igyekezzünk 
minél hamarabb megadni neki a kegye-
lemlövést. Jelentős helyváltoztatásra már 
nem képes – csak a mellső lábaival húzza 
magát, de hogyha sűrűbb helyen van, 
akkor tudhat kalamajkát okozni, ugyanis 
ő már akkor tudatában van annak, hogy 
menekülni nem tud, így mindenképpen 
támadásra foghatja a dolgot.

Beszélnem kell még a hátsó vég-
tagot, combokat ért találatról. Ha a 
hátsó lábak valamelyikét éri a lövedé-
künk, akkor hasonló lehet a helyzet az 
első lábat ért lövéshez, a disznónk felvi-
síthat, általában forog egyet-kettőt, aztán 
pedig gyorsan megtanul három lábon 
szaladni (jobban, mint amikor az első 
hiányos), sokszor még a legjobb kutyák-
nak is feladja a leckét. Hogyha a combot 
éri a lövés, akkor már másabb a helyzet. 
Ott komoly erek húzódnak, sok esetben 
a rálövés helyétől komoly vérzést adhat 
(sokszor szív lövéssel is összetévesztik 
eleinte), a combok előtt ott bújnak a 
belek, hogyha azokat is éri a lövedék, 
akkor a vadra mindenképpen hosszú, 
erős kínok közötti szenvedés vár, és igye-
kezzünk mindent megtenni a mielőbbi 
kézrekerítése ügyében, amihez minden-
képpen kutyára lesz szükségünk.

Juhász Ferenc
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A 2016. év agancsfelrakási időszaka 
kedvezően alakult. A tél enyhe és csapa-
dékszegény volt, a kemény fagyok és a 
hótakaró hiánya a mortalitásra kedvező-
en hatott. A tavasz korán érkezett, elő-
rébb hozva a füvek sarjadását és a rügy-
fakadást. A nyár sok csapadékot és meleg 
időjárást hozott, ennek köszönhetően 
a tavalyi évhez viszonyítva az élőhelyek 
minősége jobb volt, táplálékhiány nem 
lépett fel. A kedvező időjárásnak köszön-
hetően a szarvasbikák időre felrakták és 
letisztították agancsaikat.

A meleg időjárás szeptemberre is 
áthúzódott, de ennek ellenére a szar-
vasbőgés a szokott időben szeptember 
első dekádjában elkezdődött. Szeptem-
ber 20. után esett az éjszakai hőmérsék-
let 10 C fok alá, de napközben ekkor 
is közel 20 C fokot mértek. A fő bőgé-
si időszak szeptember 15-25 közé esett. 
A meleg időjárás következtében a bőgés 
rapszodikus és hektikus volt, intenzitá-
sa területenként változott. Sok terüle-
ten a bőgés sötétedés után kezdődött 
és pirkadat előtt véget is ért, megne-
hezítve a vadászatot. Remélem, hogy a 
kialakult körülmények ellenére a vadá-
szok most sem használtak tiltott vadá-
szati eszközöket.

A terítékre került trófeákat a vadá-
szatra jogosultak a Vadászati Hatóság-
nak a törvényi előírásoknak megfelelő-
en bemutatták. Ha összehasonlítjuk a 
bőgési időszakban esett idei és az előző 
évi gímszarvas trófeákat megállapíthat-
juk, hogy a bemutatott trófeák mennyi-
sége tovább növekedett, minőségi válto-
zás továbbra sem tapasztalható.

Lássunk néhány számadatot a bőgé-
si időszakban bírálatra került gímszar-
vas trófeákról:

Lapzártáig bírálatra 83 db vadászatra 
jogosult mutatott be trófeát, ami 15 %-os 
növekedést jelent. A több éves adatok-
ból látható, hogy a gímszarvas populáció 
terjeszkedik, új területeken jelenik meg.

A lebírált trófeák db száma 544, ami 
10 %-al több az előző évinél. A trófea 

átlagsúly 5,35 kg, ami kismértékű emel-
kedést mutat. A legmagasabb bírálati 
pontszám (C.I.C.) 211,13 (tavalyi leg-
több érték 94 %-a). A legnagyobb súlyú 
agancs az idei évben 11,18 kg-os volt, az 
elmúlt évben a legnagyobb trófeasúlyú 
gímbika agancsa 11,07 kg-ot nyomott. 
A legmagasabb pontszám és súly egy-
azon trófeáé volt, melyet az Aggteleki-
karsztvidéken az Északerdő Zrt. terüle-
tén ejtettek el.

A korosztályi megoszlást vizsgálva a 
fiatal korosztály kilövési aránya idén kis 
mértékben csökkent (232 db; 42,7 %), 
a középkorú korosztály aránya viszont 
növekedett (296 db; 54,4 %), az öreg kor-
osztályú egyedek száma az előző évinek 
a kétszerese (16 db; 2,9 %). Az elejtés 
során a középkorú korosztály elsőbb-
sége továbbra is megmaradt. Kívánatos 

lenne, hogy a jogosultak a vadászat során 
a fiatal selejtes egyedeket távolítsák el a 
populációból, biztosítva ezzel az ígére-
tes bikák életterét a golyóérettség eléré-
séig. A bikák golyóérettségi kor eléré-
sét a 20 éves vadászati üzemtervi ciklus 
biztosítja.

A bemutatott trófeák érmes aránya 
az előző évhez hasonlóan 31 % volt az 
alábbi megoszlásban:

-  Bronzérem: 130 db; 23,9 % (aránya 
előző évivel közel azonos)

-  Ezüstérem: 40 db; 7,3 % (aránya előző 
évivel azonos)

-  Aranyérem: 1 db; 0,2 % (aránya előző 
évivel azonos)

A hibás kilövések nagysága idén növe-
kedett. Az évek óta a 10 % körüli érték 
12,9 %-ra emelkedett, 70 db bika eseté-
ben adott a Hatóság mínusz pontot. A 
mínusz pontok emelkedése feltételezhe-
tően a késő esti bőgés idején a kedve-
zőtlen fény és látási viszonyoknak tud-
ható be.

Összegezve a 2016. évi szarvasbőgés 
tapasztalatait megállapíthatjuk, hogy 
idén az időjárás kedvezően hatott az 
agancs alakulására, ennek ellenére szá-
mottevő minőségi változás nem tapasz-
talható. A jobb eredmények eléréséhez 
az élőhely fejlesztés, a vadföld gazdálko-
dás és a fent említett selejtezési szem-
pontok betartása szükségesek. A követ-
kezetes munka eredményeként várható, 
hogy a 20 éves üzemtervi ciklus dere-
kán már a mennyiségi növekedés mellett 
a minőségi javulás is tapasztalható lesz.

Berta Béla

Ssz. Súly IP Érem Vadászterület

1. 11,18 211,13 A 651610 FTVK

2. 9,96 201,76 E Csereháti Cseppkő Vt.

3. 9,79 201,14 E Abaúji Aranyszarvas Vt.

4. 9,58 199,49 E 656310 FTVK

5. 9,57 200,90 E Abaúji Aranyszarvas Vt.

Legnagyobb súlyú gímtrófeák:
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kisvasúttal a vadászati kultúráÉrt

területkialakítások - vadgazdálkodási
üteMterv - táJegysÉgi fővadászok
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A Lillafüredi Állami Erdei Vasút 
(LÁEV) hazánk egyik legnépszerűbb 
erdei kisvasútja, melyre évente mint-
egy 220 ezer utas vált menetjegyet. 
Az összesen 25 kilométeres hálóza-
tának fővonalán a szerelvények egész 
évben menetrend szerint közleked-
nek, míg a mahócai szárnyvonalon 
csak alkalmi, illetőleg különvonati 
vonatközlekedés van. Az üzemelte-
tő ÉSZAKERDŐ Zrt. szándéka, hogy 
a kisvasút kiemelt és népszerű köz-
jóléti létesítményként több fronton 
szolgálja az erdőt járó vagy kikap-
csolódásra vágyó közönséget. 

Ennek jegyében az év minden szaká-
ban számtalan tematikus különvonatot 
indít. A Lillafüredi Kisvasútért Alapít-
vány kezdeményezésére, a Földműve-
lésügyi Minisztérium támogatásának 

köszönhetően, idén tavasszal egy több 
elemből álló elképzelést valósított meg 
a LÁEV, melynek keretében négy alka-
lommal szerveztek vadászati tematikus 
vonatozásokat. Ezek a „Szalonka Varázs 
Expressz”, „Kittenberger Kálmán Külön-
vonat” és a „Lutra Expressz” nevet kap-
ták, míg a legutolsót „Őzbakcserkelés a 
Hegyközben” címmel illették. 

A szervezők a kisvasutas élmények 
mellé szakmai és természetismereti prog-
ramokat is biztosítottak, melynek során 
a résztvevők előadásokat hallhattak az 
utánkeresésről, a hagyományos vadásza-
ti módokról, illetőleg a vadászati kultú-
ráról és etikáról is. A rendezvényeknek 
minden esetben részét képezte a Bükki 
Kürtösök vadászkürtös előadása és vad-
étel-kóstoló, valamint vadhúsból elké-
szített ebéd is. 

A pályázatnak fontos és maradan-
dó eleme volt továbbá az a két, temati-
kus vadászati vasúti kocsi, amely belső 
kialakításában a vadászházak hangula-
tát idézi. Ezekben trófeákat, fafaragáso-
kat és különféle ismeretterjesztő táblá-
kat helyeztek el. A tablókon keresztül az 
utasok ízelítőt kaphatnak a hazai apró- 
és nagyvadfajok életéből, de a vadászati 
etika alapelvei mellett ezek részletesen 
szólnak például a „vadásznyelv” sajátos-
ságairól is. A vadászkocsik menetrend 
szerinti forgalomban is közlekednek, az 
első, igazán stílszerű útjukat szeptember 
24-én, a hagyományos szarvasbőgés-hall-
gató vonatozás keretében tették meg a 
mahócai szárnyvonalon. 

Bóta István

Országos szinten március 1-től 1389, 
míg megyénkben – a jelenlegi 119-el 
szemben – 124 vadászterületen fog-
nak gazdálkodni a különféle vadásztár-
saságok és néhány gazdasági társaság.

Megyénk túlnyomó részén lezárultak 
a földtulajdonosi alakuló ülések, elfogad-
ták a terület bérleti díjakat, eldőlt, hogy 
a következő húszéves ciklusban kik lesz-
nek a haszonbérlő gazdálkodók. Ennek 
megfelelően jónéhány helyen kezdemé-
nyezték már a vadászati hatóságnál a 
nyilvántartásba vételt is, ugyanis a vadá-
szatra jogosult bejegyzésére a földtulaj-
donosi közösségek lezajlását követően 
kerülhet sor.

A vadászterületek kialakításánál figye-
lembe kellett venni az újonnan létre-
jött tájegységi határokat is. Ezen táj-
egységek tervei lapzártánkig még nem 
kerültek elfogadásra, azonban hamaro-
san várhatóak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 4 táj-
egység érinti: 203-as számmal a Bükki, 
204-es számmal a Cserehát-aggteleki, 
205-ös számmal a Bükkalja-taktaközi és 
206-os számmal a Zemplén-bodrogközi.

A vadgazdálkodási törvény rendelke-
zése szerint a miniszter a fenntartható 
és szakszerű vadgazdálkodással és vad-
védelemmel összefüggő feladatokat táj-
egységenként - 2017. január 1-től felsőfo-
kú szakirányú végzettséggel és legalább 
ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező 
- tájegységi fővadászok útján látja el. 
Ennek megfelelően a fővadászok alkal-
mazásának a minisztérium szakmai fel-
ügyelete és irányítása alatt álló szerveze-
ti keretek között lesz helye.

Lapzártánkig sajnálatos módon csak 
a munkakör betöltésének pályázati sza-
kasza kezdődött el, a beérkezett pályáza-
tok elbírálásáról, illetve a meghallgatások 
eredményéről nincs információnk. Arról 
következő, áprilisi számunkban tudunk 
majd beszámolni. 

A tájegységi gazdálkodáshoz, illetve 
a vadászatra jogosultak nyilvántartásba 
vételéhez szorosan kapcsolódik a húsz-
éves vadgazdálkodási tervek kérdés-
köre is.  

A legutóbb, november 19-én módo-
sult végrehajtási rendelet értelmében, ha 

az adott tájegység vonatkozásában nincs 
kiadott tájegységi vadgazdálkodási terv, a 
vadászati jog haszonbérletére vonatkozó 
szerződést a vadászati hatóság azzal hagy-
ja jóvá és a vadászatra jogosultat azzal 
veszi nyilvántartásba, hogy a vadászat-
ra jogosultat kötelezi a vadgazdálkodá-
si üzemterv - tájegységi vadgazdálkodási 
terv hatálybalépését követő hat hónapon 
belüli - benyújtására.

Ez azt jelenti, hogy a vadgazdálko-
dási üzemtervet a nyilvántartásba vétel-
nél egyenlőre nem kell elkészíteni! A 
nyilvántartásba vételkor a hatóság mora-
tóriumot, haladékot ad majd, mely sze-
rint az üzemtervet a tájegységi terv kihir-
detését követő hat hónapon belül kell 
benyújtani!

az észak-magyarországi

vadászszövetség az aktuális

időpontban,
mint szakértő iroda,

a legkedvezőbb feltételekkel

vállalja a dokumentumcsomag

elkészítését!
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DR. PÁZMÁNDY GYULA 

dr. Pázmándy Gyula 1940-ben született Budapes-
ten. Vegyészmérnökként került 1963-ban a Bor-
sodi Vegyi Kombinátba, ahol 1986-ig dolgozott, 
majd átkerült a bankszakmába, ahol különböző 
helyeken a nyugdíjazásáig tevékenykedett. Munkái 
mellett a vadászat és a vadászbarátok jelentették a 
kikapcsolódást. A 70-es évektől tagja a Háromkő-
Bérc Vt-nak, illetve annak jogelődjének, egészen a 

2016. szeptember 6-án bekövetkezett haláláig. Mindig szívesen jött hozzánk 
vadászni és barátkozni, bár az utóbbi időben a betegségei miatt egyre ritkáb-
ban találkoztunk, mígnem elköltözött az örök vadászmezőkre.

Gyuszi Nyugod békében!
vadászbarátaid: a Háromkőbérc Vt. tagjai

kedves vadásztársak!

Ezúton köszönjük meg minden 
vadásznak, aki személyi jövedelem-
adója 1%-ával támogatta a Vadász-
szövetség természetvédelmi tevé-
kenységét.

Kérjük ezévben is támogassa a 
2016. évi adója 1%-ának felajánlásá-
val törekvéseinket, munkánkat.

Támogatásának megvalósításá-
hoz az szükséges, hogy a személyi 
jövedelemadó bevallásában talál-
ható rendelkező nyilatkozaton a 
kedvezményezett adószámánál a 
19066754-2-05 számot, a kedvez-
ményezett nevénél pedig a Vadász-
szövetség-et tünteti fel.

1%
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Nagyvad vadászati idényben különös 
jelentősége van a megfelelő lőszer kivá-
lasztásának. A lövedék becsapódásainak 
hatásával a célballisztika foglalkozik.

A lövedék feladata a vad testébe tör-
ténő becsapódást követően, hogy minél 
több eret elvágjon. Amennyiben sok eret 
vág el a lövedék, sok vér folyik el gyor-
san, vagyis oxigén nélkül marad a vad 
és elveszíti eszméletét. Ahhoz, hogy sok 
eret vágjon át a lövedék, többféle képes-
séggel kell rendelkeznie a lőszernek. 

Elsősorban a lövedéknek segíteni kell 
a bő kivérzést. Ehhez bemeneti és kime-
neti nyílást kell nyitnia, ahhoz, hogy 
a vad mindkét oldalán vérezzen. Nagy 
belső üregeket is kell képeznie, hogy az 
elvágott erekből a vér elfolyhasson.

A bemeneti nyílás néhány lövedék 
típus kivételével jellemzően össze szo-
kott záródni. A kimeneti nyílás sem szo-
kott olyan hatalmas lenni, így a vérvesztés 
elsősorban a mellüregbe, vagy a hasüreg-
be, vagy akár mindkettőbe irányulhat. 

Ebből következik, hogy kellő áthato-
lási képességgel kell rendelkeznie a löve-
déknek ahhoz, hogy elérhesse a létfon-
tosságú szerveket, valamint át is üsse a 
vad testét. E hatások mellett fontos az 
is, hogy a lövedék képes legyen megfe-
lelő módon leadni mozgási energiáját, 
jó legyen az energia átadó képessége. A 
lövedék a szövetben maradandó és idő-
szakos sebcsatornát hoz létre. A mara-
dandó sebcsatorna nem záródik vissza, 
míg az időszakos sebcsatorna – a moz-

gási energia elnyelése közben összenyo-
módó szövetek között létrejövő üreg – 
visszazáródik. 

Az energia leadás közben a környe-
ző szövetek is roncsolódnak. Nem csak 
a lövedék által vágott vonalon sérülnek 
az erek, hanem a sebcsatornát követő 
mechanikai lökéshullám mentén is sza-
kadnak, ahol szintén elindul a vérzés.

A mechanikai lökéshullámot a löve-
dék hozza létre. A sejtek belső folyadék-
terén, ill. a sejt közötti állomány folya-
dékterén keresztül terjed szét, és mivel 
a folyadék nem nyomható össze, ez a 
lökéshullám mintegy szétveti a folyadék-
tartalmú szöveti tereket. Minél rövidebb 
idő alatt minél nagyobb energia leadás 
történik, annál nagyobb lesz a lökéshul-
lám ereje is. 

Ennek feltétele a 750-800 m/s feletti 
sebességgel történő becsapódás, amely-
hez 1000 m/s körüli lövedék kezdőse-
besség szükséges. Ez a hidrodinamikai 
hatás, ami egy nagy sebességű lövedék 
becsapódásánál a vad testében kialakul-
hat és azonnal sokkot okozhat. A sokk 
előidézését nagyban befolyásolja a löve-
dék konstrukciója is.

A tűzberogyást is ez a lökéshullám 
idézi elő. Hatékony lökéshullám ele-
gendő zárt, egybefüggő folyadéktérrel 
rendelkező szövetekben alakulhat ki. A 
hasüreg nem alkalmas arra, hogy jó lökés-
hullám alakuljon ki. Az izmos szegy, a 
mögötte lévő vitális részek, nagy erekkel, 
a szívvel, az itt található nagy ereket tar-

talmazó tüdővel viszont segíti a lökés-
hullám kialakulását, terjedését. Ezért for-
dulhat elő, hogy a vad egy szegyet ért 
horzslövésbe is bele tud rogyni, de mivel 
nincs olyan folyamat, ami a halálához 
vezet, kis idő múlva feláll és elmegy. 
Ugyanakkor egy rekesz környéki tüdő-
lövéssel el fog menni a vad, mert ugyan 
kialakul a lökéshullám, de a nagy erek 
hiánya és a tüdő légtartalma miatt gyor-
san csillapodik a lökéshullám, anélkül, 
hogy lényeges károsodást okozna. Ez a 
vad majd az elvérzésbe, ill. a légzési elég-
telenségbe fog elpusztulni, jóval később.

Az energia szempontjából ugyanilyen 
fontos a lövedék tömege is. Olyan komp-
romisszumra van szükség, ahol a vad tes-
tét a relatíve nagy maradványtömeg átüti. 
Az viszont, hogy a tömeget a sebesség 
rovására növeljük, ellentmond a fentebb 
leírt kívánalmaknak. Sem a szabványos, 
sem a sokat reklámozott, különleges fel-
építésű lövedékek nem fedik le a széles 
felhasználási spektrumot.

A megfelelő lőszer kiválasztásánál tud-
nunk kell, hogy milyen méretű, milyen 
kemény izomzatú vadra fogunk vadászni, 
csontot, vagy lágy blattot tervezünk lőni. 
Tudnunk kell, hogy milyen távolsági tar-
tományban tervezzük meglőni a vadat. 

Végezetül a lőtéren meg kell győződ-
nünk arról, hogy az általunk választott 
lőszer, fegyverünkből kilőve, képes-e 
megfelelő szórásképet mutatni. 

Bogacskó József
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vadászJegy ÉrvÉnyesítÉs
Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei 

Területi Szervezete, Miskolcon a Tass u. 18. szám alatti székházában, 2017. január 
2-án kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:

Hétfőtől-Csütörtökig 8.30 - 12.00; 13.00 - 15.00
Pénteki napon nincs ügyfélfogadás!

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük hozza magával:
- vadászjegyét - 2016. évi egyéni lőjegyzékét - személyazonosító igazolványát,

lakcímkártyáját - fegyvertartási engedélyét

Az érvényesítés díja:
- kamarai tagdíj:   4.000 Ft
- vadászjegy:   10.000 Ft
- vadász felelősségbiztosítás:  alapdíjas:  1.000 Ft
  emeltdíjas: 2.000 Ft
                            (arányban áll a szolgáltatással)

A választott felelősségbiztosítás alapján a vadászjegy ára kompletten:
15.000 Ft vagy 16.000 Ft.

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - gyorsított, 
soronkívüli ügyintézés mellett - lehetőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy 
kiváltására is. Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 46/504-126 telefon-
számokon.

alManach akció
a vadászJegy ÉrvÉnyesítÉs időszakában!

2016. februárjában megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok Vadá-
szati Almanach-ja. A kiadvány az elmúlt 15 év eseményein túl megyénk vadgazdál-
kodásával, vadászatával, vadászati közéletével teljesen átfogóan, több száz oldalas, 
- fotókkal, ábrákkal és grafikonokkal kiegészített - kalendárium formájában foglal-
kozik, azért, hogy közösen tegyünk vadászati hagyományaink és vadászati kultú-
ránk értékeinek megőrzéséért.

A Vadászati Almanach 2017. január 2-tól rendkívül kedvező áron, mindössze

500 Ft-ért 
megvásárolható a Vadászkamara székházában, Miskolcon a Tass utca 18. szám alatt.

VADÁSZVIZSGA 
ELŐKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM

FEBRUÁR 11-TŐL!

Vadászszövetségünk, - akkredi-
tált képzésben, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
engedélyével – a jelentkezők igénye-
inek, illetve létszámának (min. 15 
fő) megfelelően 

2017. FEBRUÁR 11-ÉN

Miskolcon indítja a jogszabály 
által előírt, vadászvizsgát megelőző 
100 órás, kötelező képzését.

Elméleti - gyakorlati (terepi, 
lőtéri) oktatások: szombat, vasár-
nap 8.00-18.00 óráig (5 hétvége, 10 
alkalom)

A tanfolyam befejezését köve-
tően 2-3 héten belül Vadászvizsga!

Bővebb információ:
46/504-125; 30/239-4920
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