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Mint arról az előző Hírmondónkban beszámoltunk megyénk egyes részein idén tavasszal és a 

nyár folyamán soha nem látott özönvízszerű esőzések, évszázados csapadékrekordok, 

rendkívül rövid idő alatt megáradt folyóvizek és gátszakadások voltak jellemzőek. Az 

apróvadban és az őzállományban már a folyamatos esőzés is veszteségeket okozott, de igazi 

pusztítást az árvíz hozott.  

 

Persze, az első az emberélet, ezért senki sem foglalkozhatott a vadállománnyal, miközben 

házak százai dőltek össze, és több ezer embert telepítettek ki, mely tényeket a 

vadásztársadalom is mélységes megdöbbenéssel és együttérzéssel fogadta. Ennek tükrében a 

Vadászkamara szervezetei a minden vadász utáni 100 Ft-os támogatással hatmillió forintot 

adományoztak Szendrő, Onga-Ócsanálos, és Sajóecseg önkormányzatainak. 

 

Szendrőben a kapott összegből, - a más forrásokból érkező összegekkel együttesen - sikerült 

helyreállítani az Idősek otthonát, a Gondozóházat és a város két részét összekötő, leszakadt 

közúti hidat is. 

Onga-Ócsanáloson a Közösségi Ház teljes felújítását végezték el, mely magába foglalja a 

Kultúrházat, a Könyvtárat és az Orvosi rendelő épületét is. 

Sajóecsegen nagy károkat szenvedett el az Óvoda épülete és udvara, melyet az 

adományoknak köszönhetően még szeptember előtt sikerült helyreállítani.  

 

A lakossági károk, településeken kárt szenvedett létesítmények segítése mellett eközben már 

javában gyűltek a támogatások a vadgazdálkodók megsegítésére is.  

 

Ennek eredményeként 11, leginkább rászoruló vadgazdálkodó részére kárenyhítésként – 

mintegy 3 millió Ft értékben - 4000 darab előnevelt fácánt tudtak a megyei és országos 

szervezetek vásárolni. A fácánokat az érintett vadásztársaságok augusztus 24-én Csobádon, 

valamint 25-én Taktaharkányban vehették át, melyeket szakszerű utógondozás mellett adtak 

vissza a természetnek. A telepítés 1:4 ivararányban történt, mely bizonyítja, hogy az 

elsődleges cél a veszteségek pótlása, a törzsállomány növelése volt, bízva abban, hogy a 

következő esztendőben a kihelyezett madarak megfelelő szaporulattal gyarapítják a 

természetes állományt.  

A kárenyhítésben résztvevő, rászoruló vadászatra jogosultak vállalták, hogy a fácánokat 

természet közeli helyen, de hálók mögött védik és gondozzák, majd az utónevelés után is 

fokozott figyelmet fordítanak a kihelyezett állományra és továbbra is folytatják az etetést és 

ragadozógyérítést. A telepítés helyén ezen felül vadászati tilalom is elrendelésre került. 

 

Az eddigi visszajelzések és a novemberi helyszíni szemlék, területbejárások alapján  

elmondható, hogy ezidáig sikeres volt a támogatás ilyen formában történő megvalósítása, 

mivel az érintett területeken jelenleg szép számban láthatóak a kihelyezett madarak.   

 

A fácántelepítéssel párhuzamosan mindenképpen meg kell említeni a VKE Diana Klub által 

gyűjtött támogatások felajánlását is. A vadászhölgyek felhívásának köszönhetően az 

országosan összegyűlt adományokat, közel 700e Ft-ot, valamint takarmányt, premixet és 50 

db előnevelt fácánt szintén a károsult vadászatra jogosultaknak osztották el egyenlő arányban.  

A premix átadására a közelmúltban, november hónap közepén került sor, amikor is a Vitfoss 

Hungaria Kft. 3 tonnányi mennyiséget adott át a károsultaknak. A program házigazdája a 

Bőcs és Vidéke Vadásztársaság vezetése volt, akik a vadászházukban ezen alkalomból egy 

tartalmas ebéddel is kedveskedtek a részvevőknek. 



 

Természetesen az elmondottak mellett tudjuk azt, hogy árvízi károkat csak igen kis részben 

sikerült enyhíteni, tudjuk azt, hogy a tönkrement mezőgazdasági kultúrák hatására a 

takarmányárak is az egekbe szöktek, és hogy sok-sok évnek kell eltelnie, míg az eredeti 

állapotok visszaállhatnak, de mégis úgy véljük, hogy erőnkhöz mérten megtettünk minden 

tőlünk telhetőt. Ezért továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy vadászati önmérséklet 

tanúsítása mellett tegyen meg mindent vadállományunk érdekében! 
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