
A tArtAlomból

megyénk vAdgAzdálkodásA

CsApdázás

vAdásznApok szerte megyénkben

2019. MÁJUS
29.  1. szám

Fotó:Blaumann Ödön

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



• Szabadtéri vadáSzati-
éS trófeakiállítáS

• vadáSztárSaSágok találkozója

• favágó verSeny

• timberSportS bemutató

• lovaS rönkhúzó verSeny

• kulturáliS műSorok

• különféle bemutatók
(kutyáS, SolymáSz, SzarvaSbőgő)

• vadáSzati cikkek áruSítáSa
éS Sok-Sok érdekeSSég

2000 ÓRAKOR APOSTOL ZENEKAR
ÉLŐ KONCERTJE

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

ÉS STIHL ORSZÁGOS FAKITERMELŐ BAJNOKSÁG

BÜKKZSÉRC

2
0

1
9

AUGUSZTUS 31.
Megyei
vadász-

nap



Vadász hírmondó

29. évfolyam  1. szám 3

MÁJUS
Borjak, gidák hava. Klasszikusan, a 

régi regulák szerint a következő hónap-
ban lenne szarvasféléink fő ellési ideje, de 
a gyakorlat azt mutatja, hogy a gímeknél 
e hónap elején, őznél, dámnál inkább a 
második felében van az utódok világra 
hozásának a java.

Sózóink folyamatos ellenőrzését, töl-
tését ebben a hónapban is a legfonto-
sabb teendőink között kell kezelnünk. 
Gím- és dámbikáinknál nagy erőkkel 
indul/megy az agancsépítés, nem mel-
lesleg a sózónk körül területgazdaként 
viselkedő bakunkat is könnyedén meg-
leshetjük egy-egy arrafelé irányuló cser-
kelésünk alkalmával.

A kukorica – napraforgó táblák irá-
nyából való elterelő etetést az előző 
hónapban már elkezdtük, nem szabad 
engedni belőle. Ha van arra alkalmas 
területünk, akkor ezeken egy műtrágya-
szóró és tárcsa segítségével ügyes dol-
gokat művelhetünk (búza, zab, árpa, 
kukorica, napraforgó, borsó, stb. – 
szétszórjuk, majd betárcsázzuk), jelen-
tős időre leköthetjük vele vadkárosíta-
ni szándékozó jószágainkat.  

E hónapban még nem kell jelen-
tős kártétellel számolnunk gabonafélé-
ink környékén, bár hónap elején a még 
kalász nélküli árpát szívesen „gyepeli” 
a disznó, illetve az éppen (május vége 
környékén) virágzó búzában is találha-
tunk már egy-egy bagót.

JÚNIUS
„Búzásdisznók” hava. Szerencsére a 

mezőgazdák nagy része már átállt az úgy-
nevezett szálkás fajták termesztésére, ame-
lyik még nem, az is hamarosan át fog – 
beszéljünk az ország bármely részéről –, 
hacsak nem feltett szándéka, neadj’ Isten 
bekalkulált költsége a vadkár igénylése 
(csak mert ilyenről is hallottunk már). 

Ugyanis tapasztalat, hogy ugyanazon 
helyen, míg a tarbúzában 100%-os kárt 
tapasztalhatunk, addig szálkás búzával 
jóval kisebb kártétel nélkül megúszhatjuk 
a dolgot. Nem azt mondom, hogy nem 
megy bele, mert belemegy, minden este 
megjelennek a disznóink, csámcsogják, 
bagózzák azt, mégsem keletkezik akko-
ra kártétel a búzánkban. Minden bizony-
nyal – bár az illata, íze kétséget kizáróan 
mágnesként húzza a disznót – a hosszú, 
hegyes toklásza kifejezetten kellemetlenül 
szúrhatja a száját, torkát. Hogyha vala-
ki készített már sertéspestis-monitoringra 
mandulamintát ilyen búzánál lőtt disznó-
ból, az minden bizonnyal tapasztalhatta, 
hogy a disznó mandulája tele volt a fen-
tebb említett toklászokkal. 

Zabnál nem ez a helyzet, ott még nem 
találták ki azt a fajtát, amit ne szeretne 
a disznó. Itt még nehezítő körülmény, 
hogyha csapadékos a tavasz, a tápanyag-
utánpótlást is megkapta a tábla tisztes-
ségesen, akkor oly magasra nőhet, hogy 
még a szarvas is alig van ki belőle, nehe-
zítve ezzel a vadkárelhárító vadászatot. 

Kukoricáink – ha sikerült az előző 
két hónapban a túráskárt elkerülnünk – 
ebben a hónapban már (és még) nem-
igen vannak kitéve disznók által okozott 
kártételnek, annál inkább a szarvasénak, 
ugyanis ilyenkor a szarvasaink előszere-
tettel „húzzák” ki a közepét az éppen 
térdig-hasig érő kukoricának. Bizonyára 
sokan hallottuk már júniusi búzaőrzés 
idején, hogy a szomszéd kukoricatábla 
„nyikorog”, nos az a hang az, amit sem 
a vadgazda, és legfőképp a mezőgazda 
nem szívesen hallgat.

Napraforgónál is hasonló a helyzet, a 
szarvas előszeretettel csipegeti azt, kelés-
től egészen bimbós állapotáig.

Vadkárelhárítási teendőinket búzá-
nál és zabnál vadászati tevékenységgel 
– esetleg vadászat kombinálva kémiai 
vadriasztószerekkel – tisztességesen lehet 
végezni (ugyebár itt leginkább disznó 
kártételéről beszéltünk), míg kukoricá-
nál és napraforgónál más a helyzet. Egy-
részt – bár a törvény engedi az idényen 
kívüli, tavalyi borjak nyári vadászatát – én 
nemigen vagyok híve a bőgés előtt egy-
két hónappal való szarvasabajgatásnak, 
másrészt pedig ezen kártételek általában 
nem világosban, hanem legtöbb esetben 

éjszaka történnek, és mint tudjuk gím-
szarvas vadászata kizárólag napkelte előtt 
egy órával kezdődhet, és legkésőbb nap-
nyugta után egy órával be kell fejeznünk 
azt. Éjszaka mind holdvilágnál, mind 
fegyverlámpával, mind egyéb „segédesz-
közzel” tilos! Így a szarvas távoltartásá-
ra maradt a megfelelő vadföldművelés, a 
kémiai vadriasztószerek, és egyéb mecha-
nikai huncutságok (pl. gázágyú, villany-
pásztor) használata. 

A következő télre is gondolván, ha 
van tisztességes lucernaföldünk, annak 
már a második kaszálása esedékes ebben 
a hónapban. Arra mindenképpen figyel-
jünk – bármily kecsegtető is a napköz-
beni szép idő – annak forgatását, taka-
rását kizárólag hajnalban, vagy estefelé 
végezzük, ugyanis a szarvasaink a télen 
szeretnének enni a lucerna leveléből is, 
nem csak a szárán rágódni.

Ha száraz nyarunk van, akkor a dago-
nyák, itató helyek töltését időben kezdjük 
el, ugyanis, hogyha már a kiszáradt dago-
nyákba locsolgatjuk a vizet, akkor nincs az 
a mennyiség, ami használhatóvá tenné azt.

Sózóinkra (most is) nagy figyelmet 
fordítsunk, legalább kéthetente járjuk 
végig őket, szükség esetén javítsuk, tölt-
sük fel azokat. A nyár a „nagy munkák” 
ideje, hogyha valahova etetőt, magas-
lest, új sózót, vagy bárminemű vadászati 
létesítményt szánunk, azok építésének, 
régebbiek felújításának, áthelyezésének 
most van ideje. Ha ezeket új helyre, erdei 
tisztásra, nyiladékra (bárhova) kívánjuk 
helyezni, mindenképpen járjunk utána, 
hogy ki a terület gazdája, hisz annak enge-
délye szükséges mindehhez. Ha neta-
lán Natura 2000-es, vagy védett terüle-
ten tevékenykedünk, akkor sok esetben 
egy-egy tisztásra, rétre való vadászati léte-
sítmény helyezéséhez külön engedélyre 
van szükségünk (ha egyáltalán megkap-
hatjuk azt) az illetékes nemzeti parktól is.
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JÚLIUS
Egyik oldalról nagyon várt, másik oldal-

ról „rettegett” hónap. Várjuk, mert min-
dent várunk, ami jó, és még előttünk van. 
Júliusban már megkezdődhet az üzekedés, 
valamint a napraforgók és kukoricatáblák 
melletti „nagyüzem”. És pont ez, a kukori-
cák melletti „nagyüzem” az, amitől minden 
vadgazda fél. Ugyanis a legtöbb vadásztár-
saság létét az határozza meg, hogy meny-
nyire sikerül kivédeni a kukoricás-vadkárt. 
Nagyon figyeljünk rá, hogy amikor már 
a kukorica tetején megjelenik a címer, 
vele egyidőben jelennek meg a csövek is. 
Hogyha ilyenkor akár csak pár napig nem 
figyelünk oda, akkor már igencsak nagy 
hátrányból fogunk indulni a vadkárelhárí-
tással. Eleve a disznók néhány nap alatt is 
hektáros nagyságrendű károkat okozhat-
nak, illetve, ha már egyszer megízlelték a 
tejes kukoricát, akkor nincs az a „pénz”, 
amiért kihagynák az éjszakai kukoricaláto-
gatást. De hogyan lehet mindezt kivédeni? 
Négy méter magas betonfal körbe a táb-
lán… az a tuti. Komolyra fordítva a szót, 
nem könnyű olyan módszert találni, ami 
költségben nem rúg az égig, és kielégítő 
eredményt lehetne vele elérni. De nézzük 
csak végig ezeket. Korábbi hónapokban 
már emlegettem a különböző szaghatású 
kémiai vadriasztó szereket. Nagyon fontos, 
hogy azokat hetente frissítsük, és váltogas-
suk, mert igen könnyen megszokja a vad. 
Okos dolog – és nem ma találták ki – a vil-
lanypásztor, bár tapasztalat, hogy egy teje-
sedő kukoricacsőért egy-egy disznó képes 
kibírni a pár ezer voltos áramütést is. Hogy-
ha a disznó már ismeri a villanypásztort, 
akkor nekifut (hogy hamarabb túl legyen 
rajta), előre visít, és átjut… Lehetne még 
sorolni pár dolgot, de a legfontosabb, hogy 
bármelyik módszert is használjuk, mellet-
te vadásszunk is. Hogyha a vad összekö-
ti, hogy ahol büdös van, ott lőnek is rá, 
akkor válhat igazán hatékonnyá a dolog.

Normális esetben a búzát, zabot már 
az előző hónapban levágták, esetleg, ha 
mégiscsak volna lábon belőlük, akkor 
a zabra mindenképpen figyeljünk oda, 
ott még érhetnek minket meglepetések.

Napraforgóéknál hasonló a helyzet, 
mint a fentebb említett kukoricánál, de 
talán nem annyira drasztikus a károsítás 
várható mértéke, bár az is igaz, hogy a 
letaposott napraforgó legalább kétszer 
annyiba kerül, mint a tengeri. Őzéknél 
e hónap végén indul az üzekedés, egy-
egy okosabb vén legényt most sikerül-
het becsapnunk, puskacső elé hívnunk.

Gíméknél a tehenek idei borjaik mellé 
visszafogadják a tavalyit, és kezdenek 
összeállni, kialakulni újra a rudlik, nem 
árt már ebben a hónapban kezdeni a 
feltérképezését, hogy hova, mikor járnak 
szívesen. A bikáink nagy részének már 
a barka alatt kész agancs van a fején, a 
komolyabbja a hónap második felében 
már az agancstisztítást is megkezdi.

Dámbikáink agancsa is szépen alakul 
már, bár ők a tisztítás megkezdésével még 
várnak egy keveset. Ha valamely vadföl-
dünkbe lucernát szándékoznánk telepí-
teni, annak talajelőkészítését a hónap 
második felében mindenképpen vigyük 
véghez, ugyanis augusztus folyamán majd 
bele kell juttatnunk a magokat a talajba.

Sózóinkat továbbra is tartsuk folya-
matos ellenőrzés alatt, valamint száraz-
ság esetén dagonyáink, itató helyeink víz-
ellátását is biztosítsuk.

AUGUSZTUS
Annyi teendő és élvezendő dolog van 

ebben a hónapban, hogy talán soha nem 
lehetne a végére jutni a felsorolásnak, de 
azért ugorjunk neki!

Kezdjük az „élvezendők”-kel… Ugye-
bár a hónap első felében még javában tart 
őzéknél az üzekedés. Hajnalonta, dél-
utánonként (esetleg napközben is) síp-
pal a szánkban, vagy éppen buttolóval a 
kezünkben találhat minket a természet, 
amint éppen egy-egy vastagon gyöngyö-
zött – csodáját próbálunk elcsenni tőle.

Hogyha valaki a keresett „Nagykanját” 
nem tudta megfogni júniusban búza mel-
lett, akkor az augusztusi teliholdnál a 
szomszédos táblában a kukoricánál jó 
eséllyel megteheti azt. 

Abban biztosak lehetünk, hogy 
augusztus hónapban járja a disznó a 
legjobban a kukoricát, ennek tükrében 
most kell nagyon odafigyelnünk a vadkár-
elhárításra. Nem szeretnék újra belemen-
ni a módszerek boncolgatásába – elég 
volt arról regélni az előző hónap(ok)-
ban, a lényeg, hogy nagyon figyeljünk 
oda mind a kukorica, mind a naprafor-
gó földjeinkre.

Következő dolog a BŐGÉS!!! Ebben a 
hónapban már legalább minden második 
gondolatunknak a Vadászkarácsony körül 
kell forognia. Az erdős részeinket, egy-egy 
jobb vadföldet, szarvasjárta legelőket – egy-
szóval mindent, ahol bőgésben meg sze-
retnénk fordulni e hónap elejétől (hogyha 
már nem kezdtük el korábban) pihentetni 
kell. Vadászati tevékenységet nullára redu-
kálni, az ott mozgó embereket szabályozni. 
Saját bevált módszerem, hogy az erdészeti 
tevékenységeket is nullázom – a nyári ápo-
lásokat, állományneveléseket befejeztetem 
augusztus elejével, a téli felújító vágásokat 
pedig legkorábban október közepén kez-
dem. Mellette a környéken tevékenykedő 
gombázó, szedergyűjtő népséggel is meg-
beszélem, hogy hova és mikor mehetnek 
az erdőre, de szeptemberre ezt is a nulla 
közelébe kell szorítani. Egy-egy erdei tisz-
tásra, legelőre (a tulajdonossal egyeztetve) 
kezdjük el a „répázást”. Sokat fog jelente-
ni, hogyha bőgésre lesz 3-4-5-(akármennyi) 
olyan lesünk, ami előtt délután már időben, 
hajnalban még virradat után is téblábol a 
szarvas. Ezen leseket, egy-egy erdei jobb 
bőgőhelyet, sózókat, tisztásokat összekötő 
cserkészútjainkat ehónapban tegyük rend-
be, hogy szeptemberben ne kelljen külön 
zajongnunk vele.

Ami az egyik legfontosabb, kezdjük 
(vagyis már folytassuk) a szarvasaink figyel-
getését. Bikákat is lehetne, de én inkább a 
tarvadra „esküszök”. Bikáink (már ameny-
nyiben jelen vannak a területen az év ezen 
szakában) még nem stabilak, a bőgés 
beindultával elmehetnek a világ végére, 
meg jöhetnek is onnan – ellenben, ha a 
tarvadcsapatainkat számon tartjuk, tudjuk, 
hogy hova és mikor jönnek-mennek, akkor 
azokkal bőgésben is lehet majd kalkulálni, 
ugyanis, hogy bika fog melléjük állni, abban 
biztosak lehetünk. Előző hónapban már 
emlegettem, hogyha lucernát szeretnénk 
telepíteni valamely vadföldünkbe, annak 
most van az ideje (vagy majd tavasszal).

Végezetül sózóinkat, dagonyáinkat, 
itatóhelyeinket tartsuk szem előtt ebben 
a hónapban is.

Juhász Ferenc
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A Magyar Közlöny 2019. március 
18-án megjelent 2019. évi 45. számá-
ban került kihirdetésre a 2019. ápri-
lis 15-én hatályba lépő, a fegyverek-
ről és lőszerekről szóló 253/2004. 
(VIII. 31.) Korm. rendeletnek (a 
továbbiakban: Kr.) a lőfegyver tar-
tására jogosító hatósági engedélyek 
visszavonásával összefüggő módo-
sításáról szóló 57/2019. (III. 18.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet)

A Korm. rendelet 1. §-a szerint a 
Kr. 5. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, 
hogy a „32. § (3) bekezdése szerinti 
bejegyzés megtörténtéig az Ftv. 3. § 
(1) bekezdés c) pont ca) alpontja sze-
rinti engedély nem vonható vissza 
abban az esetben, ha az engedély-
lyel rendelkező az engedélybe bejegy-
zett valamennyi, illetve utolsó lőfegy-
ver elidegenítése folytán a 38. § (1) 
bekezdés k) pontja alapján fennálló 
kötelezettsége szabályszerű teljesíté-
sét követő 120 napon belül jogszerű 
módon lőfegyvert szerez.

(4) Az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont 
ca) alpontja szerinti engedélyből a (3) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
elidegenített lőfegyver azonosító adatait 
és a bejegyzés keltét a 38. § (1) bekezdés 
k) pontja alapján fennálló kötelezettség 
szabályszerű teljesítését követően hala-
déktalanul törölni kell.

(5) A (3) bekezdésben biztosított 
határidő eredménytelen elteltét követő-
en az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) 
alpontja szerinti engedélyt az (1) bekez-
dés a) pontja alapján haladéktalanul visz-
sza kell vonni.” A Korm. rendelet 2. § 
alapján a Kr. 34. § (1) bekezdés b) pontja 
értelmében „az engedélyes által jogszerű-
en ténylegesen tartott valamennyi lőfegy-
ver azonosító adatait és a bejegyzés keltét, 
illetve – ténylegesen tartott lőfegyver hiá-
nyában – az engedélyes által jogszerűen 
tartható lőfegyvereknek a megszerzésük-
re való jogosultság igazolásának érdeké-
ben szükséges ismert azonosító adatait 
és a bejegyzés keltét.”

Sportvadászok vonatkozásában az 
alábbiakat jelenti: 

Az utolsó lőfegyver elidegenítésének 
rendőrhatósághoz történő bejelentése-
kor az engedélyesnek írásban nyilatkoz-
nia kell arról, hogy kíván-e a bejelentés 
másnapjától számított 120 napon belül 
a számára engedélyezett célnak (sportva-
dászati cél) és lőfegyver jellegnek (golyós, 
sörétes) megfelelő lőfegyvert vásárolni. 

Amennyiben az engedélyes nyilatko-
zata újabb lőfegyver vásárlására irányul, a 
hatóság a fegyvertartási engedélyben sze-
replő értékesített lőfegyver adatait érvény-
teleníti. Az engedélyben szereplő egyéb 
bejegyzéseket (pl.: személyes adatokat, 
iktatószámot, stb.) érintetlenül hagyja 
és az ügyfélnek a fegy-
vertartási engedélyt 
visszaadja. Ezzel az 
„üres” lőfegyvertartási 
engedéllyel vásárolha-
tó az újabb lőfegyver.  

A 120 napon belül 
megvásárolt lőfegy-
vert - amennyiben a 
lőfegyvertartás felté te-
lei továbbra is fennáll-
nak - az engedélyező 
hatóság lőfegyveren-
ként 3000 forint igaz-
gatási szolgáltatási díj 
megfizetése ellenében 
az engedélyes fegyver-
tartási engedélyébe 
bejegyzi. 

Amennyiben a 120 nap alatt az enge-
délyes nem vásárol újabb lőfegyvert, a 
hatóság a lőfegyvertartási engedély visz-
szavonására intézkedik.

 
Ha az Ügyfél az utolsó lőfegyver 

elidegenítésének bejelentésekor írásban 
úgy nyilatkozik, hogy nem kíván újabb 
lőfegyvert vásárolni, a hatóság az elide-
genítésről szóló iratot a fegyvertartási 
engedéllyel együtt átveszi és az átvétel-
től számított 8 napon belül (sommás 
eljárásban) egyszerűsített döntéssel hatá-
roz a fegyvertartási engedély visszavoná-
sáról. Ezzel egyidejűleg az igazolványt 
érvényteleníti.           

Bogacskó József

VADÁSZKUTYA VADÁSZATI ALKALMASSÁGI 
VIZSGA (VAV VIZSGA)

2019. június 1. szombat, SAJÓPETRI
2019. október 5. szombat, SAJÓPETRI

ÉRDEKLŐDNI: Éles Tibor 70/337-3898
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ÉV FÁJA – SAJMEGGY
Törökmeggynek is nevezik, fájából 

régen pipaszár készült. Ehető, kissé keser-
nyés, borsszem nagyságú, fényes feke-
te termése a madarak kedvelt eledele, 
fűszerként használt mandulaízű magja 
és a fa kérge gyulladáscsökkentő, nyug-
tató, értágító hatású kumarint tartalmaz. 

A sajmeggy (Cerasus mahaleb) ala-
csony, 10 méteres fa vagy cserje, koronája 
laza, terebélyes, ágai és gallyai kissé lehaj-
lók. Kérge sötétbarna, érdes, repedezett. 
Kihegyesedő csúcsú, fűrészes szélű, apró 
levelei kerekdedek vagy oválisak. Felüle-
tük fényes, fonákjukon szőrösek. Illatos 
virágai kicsik, fehérek, öttagúak. Európa 
középhegységeiben, Magyarországon az 
Északi- és Dunántúli-középhegységben, 
a Mecsekben gyakori. Száraz, meleg töl-
gyesek, tisztások, útszélek faja. 

ÉV MADARA – GÓLYATÖCS
A népi nevén székigólyaként is ismert 

apró, fekete-fehér madár hosszú lábával 
és csőrével valóban miniatűr fehér gólyá-
hoz hasonlít. Sekély vízborítású, szikes 
tavakon, laza telepekben él, de egyesével 
is költ. A Magyarországon fészkelő 200-

1000 költőpár száma az adott év csapa-
dékviszonyaitól függ. 

A mindössze 35-40 cm hosszú, 15-20 
dekát nyomó gólyatöcs (Himantopus 
himantopus) táplálékát a víz színéről és 
a partról szedegeti össze, főleg vízi rova-
rokat, rákokat, lárvákat. Vonuló. Tavasz-
szal március-áprilisban érkezik meg a tró-
pusi Afrikából, a költési időszak végén 
korán útra kel, többségük augusztusban 
el is hagyja hazánkat. Fokozottan védett, 
természetvédelmi értéke 250 000 Ft.

ÉV EMLŐSE – EURÁZSIAI HIÚZ
Az erdőkben rejtőzködő, ritkán látha-

tó eurázsiai hiúz (Lynx lynx) a harmadik 

legnagyobb (barnamedve, farkas után) 
ragadozó Európában. A hímek nagyob-
bak és robusztusabbak, mint a nősté-
nyek: tömege 20-35 kg, marmagassága 
60-65 cm, testhossza 80-130 cm között 
változhat. A pettyes ragadozó jellegze-
tessége fekete fülbojtja és rövid, alig 20 
cm-es farka. Kerüli az embert. Nyulakra, 
rágcsálókra, rókákra, őzekre is vadászik. 
Éjszakai életmódot folytat, a nappalokat 
kidőlt fákon, sziklarepedésekben pihen-
ve tölti. Európán kívül Oroszországban 
és Közép-Ázsiában is őshonos. Magyar-
országon az első világháború után tel-
jesen eltűnt, de az 1980-as években újra 
felbukkantak a Börzsöny, a Zemplén, 
az Aggteleki-karszt, a Mátra és a Bükk 
zárt erdeiben.

megyei KoronglöVő 
BAjnoKság

Az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete 
idén is megrendezi a négyfordulós koronglövő versenyt. A 
versenyen egyéni és csapatverseny is lebonyolításra kerül, 
melyen saját sörétes fegyverrel, és max. 2.5 mm-es sörét-
nagyságú, max. 28 gramm söréttöltetű saját lőszerrel lehet 
részt venni. A pontokat az 50 korongból elért eredményük 
alapján kapják a versenyzők, úgy, hogy a négy fordulóból 
a három legjobb eredmény számít bele a pontversenybe. A 
csapatok 3 főből állnak, itt az egyéniben elért eredmények 
számítanak bele a pontozásba. Mindenki csak egy vadász-
társaság vagy csapat színeiben indulhat.

A végeredmény augusztus 31-én, Bükkzsércen a Megyei 
Vadásznapon kerül kihirdetésre.

VERSENY IDŐPONTOK: 

2019. június 15. Pálháza, Koplalói lőtér                                 
2019. június 29. Hercegkút, Zempléni Koronglőtér 
2019. július 13.  Nagybarca, Lezák lőtér
2019. július 27.  Hercegkút, Zempléni Koronglőtér
 
Nevezési díj: B.-A.-Z. megyei vadászkamarai tagoknak 

3000 Ft, további indulóknak 4000 Ft. A nevezési díj a hely-
színen fizetendő.

Bővebb info: Rimaszécsi László 30/339-0671
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s CsApdázás
Sajnálatos módon napjaink gya-

korlatára még mindig jellemző, hogy 
az esetek döntő többségében a vad-
gazdálkodók lőfegyverre, kisebb 
mértékben a kotorékok ismeretére 
alapozott ragadozógyérítést végzik. 

Ezért kell megemlíteni újra és újra a 
csapdázást, mint alkalmazható gyéríté-
si módszert, mely a fegyverre alapozott 
módszereknél sokkal eredményesebben 
használható, természetesen a jogszabály 
adta lehetőségeken belül és a szükséges 
engedélyek birtokában. 

A csapdázás önmagában ugyan nem 
tudja biztosítani az összes ragadozófaj 
kívánatosan alacsony szinten való tar-
tását, de jól kiegészíti a gyérítés más 
módszereit. Ugyanakkor vannak olyon 
helyek, fajok és időpontok, amikor szinte 
kizárólag csak a csapdázás hozhat kielé-
gítő eredményt. Ilyenek például az éjsza-
kai rossz látási viszonyok, tavasszal és 
nyáron a növényzet miatt beláthatatlan 
vagy nehezen járható terep. Ezen felül 
nem kívánatos védett fajok esetében is 
csak az élve csapdázás, majd az áttele-
pítés jelenthet segítséget. Mindamellett 
nem elhanyagolható szempont, hogy a 
csapda akkor is „dolgozik”, amikor a 
vadász nem. Minden egyes ragadozó eltá-
volítása a területről potenciálisan növe-
li az apróvadállomány hasznosításából 
származó bevételeket. Ráadásul egy jó 
minőségű eszköz a beszerzés után mini-
mális ráfordítással, karbantartással éve-
ken, akár egy évtizeden keresztül is sike-
resen használható. 

Mindezekre tekintettel vadászkamarai 
szervezetünk a tájegységi fővadászokkal 
közös szervezésben, - csapdázási isme-
retek témakörében - hivatásos vadászok 
részére kétnapos továbbképzést tartott. 

Első nap április 9-én Sárospatakon, 
második napon április 10-én pedig Tisza-
kesziben gyűltek össze a téma iránt érdek-
lődő vadőrök. Annak ellenére, hogy a 
képzésen való részvétel önkéntes volt, 
mégis a két napon összesen közel 90 
fő vett részt. A rendkívül tartalmas, gya-
korlati bemutatókat is tartalmazó képzé-
sen, - melyet a Hortobágyi Nemzeti Park 
munkatársai, Csirmaz Imre és Borbély 
Gergely tartottak – Larsen-, létrás csap-
da, testszorító, hattyúnyak és visszatar-
tó kábeles csapdák bemutatása történt. 

Újságunk lapjai között a bemutatón 
elhangzott ismeretekből - az előadók 
jóvoltából - közre adunk egy rövid kivo-
natot azért, hogy minél több embert buz-
dítsunk e korántsem egyszerű, de annál 
hatékonyabb vadászati módnak a hasz-
nálatára. 

Tóth Á. Dénes

LARSEN CSAPDA
A Larsen csapda egy élve fogó esz-

köz, melyet dolmányos varjú és szarka 
fogására használunk. Felépítése egysze-
rű: áll egy tetőlécből készült keretből, 
ami különböző dróthálóval (csibehá-
ló, ponthegesztett háló) van bevonva. 
Leggyakoribb elrendezés szerint három 
rekeszt képez a szerkezet, melyek közül 
egy a hívómadár számára, kettő pedig 
befogásra szolgál. A befogórekeszek egy 
rugó által feszített ajtóval vannak ellátva. 
Létezik oldalajtós és felső nyílású válto-
zata is, vannak háromnál több rekeszes, 
és fémvázas típusok is. A Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) terü-
letén favázas, felső nyílású csapdák van-
nak használatban, mely szerkezeti felépí-
tésének köszönhetően a legalkalmasabb 
olyan élőhelyeken, ahol magasra növő 
gyepes területek fordulnak elő, ugyanis 
az ajtók bezáródása ebben az elrende-
zésben teljesen akadálymentes.

Működési elve: A hívómadár (és a csali 
falatok) hatására a madarak megközelítik 
a csapdát, szeretnének minél közelebb 
kerülni az idegen egyedhez (esetleg az 
élelmet is felvenni), majd mikor a fogó-
rekeszbe beugranak, kiütik az elsütő szer-
kezetet képező, két összeillesztett fapálcát, 
és a rugók által feszített ajtó felcsapódik.

Használata: A territórium védő ösz-
tönt használjuk ki a csapdázás során. 
Lombosodás előtt készített, minden 
évben frissített fészektérkép alapján 
költési időben ellenőrizni kell a fészkek 
lakottságát, és ahol költés zajlik, oda 
kell telepíteni az eszközöket, majd idő-
vel, mely a szarkánál rövidebb (általában 
néhány óra), dolmányos varjú esetében 
hosszabb (akár néhány nap) alatt meg-
fogja a revírjét védő egyedeket. A csap-
dákat fogások után át kell telepíteni a 
következő lakott fészek közelébe. Szar-
kánál sikeresen használható a fészkelés 
előtti időszakban is a gyülekezőhelyek 
közelében.

Naponta kétszeri ellenőrzése javasolt, 
fontos, hogy a csalimadarat naponta etes-
sük, és mindig legyen előtte víz. Ha a 
csalimadár elfárad, cseréje szükséges.

LÉTRÁS CSAPDA
A létrás csapda egy élve fogó csap-

datípus. A szarka és dolmányos varjú 
fiókák kirepülését követően egészen a 
következő költési időszakig tartó idő-
intervallumban használható eredménye-
sen. Ennél a csapdánál nem a territórium 
védő magatartást, hanem a konkuren-
ciával szembeni fellépést használjuk ki.

Előfordulnak fa, illetve fém vázas 
szerkezetek egyaránt, melyek drótháló-
val vannak bevonva. Méretük igen válto-
zó, a terepjáróval könnyen szállíthatótól 
a robosztus, többméteres paraméterű-
ekig előfordulnak. Téglalap alapterüle-
tűek és legalább 2 méter magasak, egy 
akkora ajtóval is el vannak látva, hogy 
az ember kényelmesen be tudjon menni. 
A felső része egy megfordított háztető-
höz hasonlít, melynek derekán egy létrá-
hoz hasonló, a beugrásra szolgáló elem 
található. A létra fokai a két szélen olyan 
távolságra vannak egymástól, hogy a szar-
ka, középen pedig 2-3 helyen, hogy a 
dolmányos varjú be tudjon ugrani. A 
fordított háztető elrendezésnek köszön-
hetően a madarak nem tudnak felkapasz-
kodni, kimászni, a létrafokoknál pedig 
repülve, azaz nyitott szárnnyal távozni.

A csapdákat olyan helyekre telepítjük, 
ahol előszeretettel gyülekeznek a varjú-
félék, szerencsés, ha néhány méterre egy 
magasabb beszállófa is rendelkezésre áll, 
melyen az érkezők egy kis bizalmat tud-
nak szerezni.

Az ellenőrzés és a fogott egyedek eltá-
volítása rövid idő alatt, sötétedés után 
történjen, hogy a környékbeli madarak 
ne tudják összekötni a csapda jelenlétét 
az emberrel. Nem célszerű sok madarat a 
csapdában hagyni, ugyanis akkor többet 
kell etetni, illetve nagyobb a stressz hatás. 
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Itt is fontos az ivóvíz folyamatos megléte, 
a megfelelő élelemellátás. Ha téli, tavaszi 
időszakban zsigereket, tetemeket helye-
zünk el a csapdában, nem csak a táp-
lálék kérdés oldódik meg, hanem plusz 
vonzó hatást is elérünk vele.

TESTSZORÍTÓ
A testszorító csapda az ölőcsapdák 

közé tartozik, különböző méretekben elér-
hető. Legkisebb változatai a kisebb testű 
menyétfélék megfogására is alkalmasak, 
azonban ma Magyarországon leginkább a 
rókára és borzra méretezett típusok hasz-
nálata jellemző. A HNPI vadászterületén 
330-as (33 cm magas) méretű testszorítók 
vannak alkalmazásban, melyek célirányo-
san borzra, - ritkán rókára - kotorékok 
szájára vannak kihelyezve.

A hatékony csapdahasználat alapja a 
precíz, folyamatosan frissülő kotoréktér-
kép. A borz csapdázása egészen egyszerű, 
a jól letelepített eszközzel szinte garantált 
a fogás, a róka azonban leggyakrabban 
kikapar mellette. Miután kiválasztottuk 
a kotorékunkat, amely akár lakottnak 
tűnik, vagy potenciálisan elfoglalható-
nak, emberi szemmel nézve borz szá-
mára kívánatosnak látszik, letelepítjük 
a csapdát. Ennek módja a következő: A 
legjobban használt járatokra helyezünk 
majd csapdát, a többit ágakkal sűrűn 
telenyomva, földdel betemetve eltöme-
dékeljük. A csapdát egy felhúzó szerkezet 
segítségével feszített, biztosított állapot-
ba hozzuk, és úgy helyezzük a kotorék 
szájára, hogy a síkja a nyílással, a hala-
dási irányra merőleges legyen. Ásóval ki 
kell alakítani a csapda megfelelő felfek-
vésének a helyét és (ha szükséges) le kell 
faragni a kotorék száját, hogy a csapda ne 
tudjon „beleharapni” a földbe, gyengítet-
lenül csapódhassanak a karok a ragadozó 
testére. A csapdát a rugók körbehajlított 
részeinél rögzítjük 1-1 db 1 m-es neve-
lőkaró leütésével, majd kisebb pálcák 
segítségével stabilizáljuk. Az ellenőrzés 
naponta történik, az áttelepítés/leenge-
dés időszaktól és fogásoktól függ. Tava-
szi, aktív időszakban néhány (4-5) nap-

nál nem érdemesebb tovább hagyni egy 
kotorékon a csapdát, ha nincs fogás, de 
téli, kora tavaszi időkben, és ha sok csap-
da áll rendelkezésünkre, akár több hétig 
is érdemes kint hagyni az eszközöket.

HATTYÚNYAK
A hattyúnyak egy ölőcsapda, Magyar-

országon csak szelektív változata hasz-
nálható, ami azt jelenti, hogy a kioldó-
szerkezet akkor old, ha erővel húzást 
idézünk elő. Egy erős laprugó pár feszíti 
össze a csapdakarokat, ami helyes fogás-
nál a ragadozó gyors halálát eredménye-
zi. 56-os és 70-es csapdákat használunk. 
Telepítésénél nagyon fontos, hogy a raga-
dozót az 56-os esetében szemből, tehát a 
kioldó szerkezettel ellentétes oldalról, a 
70-es esetében pedig szemből vagy oldal-
ról irányítsuk, hiszen így lehet szabályos 
fogást elérni. Helyválasztás után csapda-
ágyat kell készíteni, amiben a lehelyezett 
szerkezet precíz stabilizálása szükséges, 
hogy esetleges rálépésekor ne mozogjon 
az, a ragadozó ne fogjon gyanút. A csa-
lit úgy kell elhelyezni, hogy ne mozog-
jon, ne forogjon el, hiszen elsüléskor 
a ragadozó feje és teste így lesz megfe-
lelő pozícióban a szabályos fogáshoz. 
Nagyon fontos, hogy befedéskor nem 
csak a vasszerkezetet, hanem a csalit is el 
kell takarni (kb. 5 cm talajjal), így meg-
akadályozhatjuk a nem célfajok, mint pl. 
a ragadozó madarak általi elműködtetést. 
Az ellenőrzésnek a kora reggeli órákban 
kell megtörténnie, a csapdát megközelít-
ve, nem csak rátávcsövezve, hogyha eset-
leg valami lekaparta, eső lemosta, szél 
lefújta a földet a csaliról vagy a csapdá-
ról, azt mielőbb pótolni tudjuk.

VISSZATARTÓ KÁBELES
CSAPDA
A visszatartó kábeles csapda egy kanadai 

fejlesztésű szelektív és igen kíméletes élve 
fogó csapdatípus, melynél fogás esetén min-
dig lehetőség van az állat sértetlen szabadon 
engedésére, így használati területe gyakor-
latilag korlátozások nélküli. Van kaparás-
ra és taposásra kioldó típusa, kutyafélékre 
kifejlesztett változata a Belisle 6”-os. Ennél 
a csapdaféleségnél egy felcsapó karokkal 
rendelkező szerkezet fogja meg először a 
lábat, majd menekülés során egy, a vas-
szerkezetre felhelyezett kábel ráhúzódik a 
megfogott végtagra és a szabaduló mozgá-
sok hatására kioldódnak a feszítőrugók, a 
csapda leesik az állat lábáról, és csak a talaj-
ba rögzített kábel tartja a megfogott végta-
got. A taposásra kioldó típus telepítésének 
első lépéseként egy rókakaparás imitációt, 
majd a lyuk szájánál csapdaágyat kell készí-
teni, és rögzíteni benne a csapdaszerkeze-
tet. Ezután le kell ütni a kábel rögzítésére 
szolgáló „horgonyt”, majd fontos, hogy 
SZABÁLYOSAN kell felhelyezni a kábelt. 
A következő mozzanatok a csapdabefedés 
(1-1,5 cm talajjal), majd a kibiztosítás. A 
csapda vonzáskörzetébe érdemes egy figye-
lemfelkeltő tárgyat, mint például fellógatott 
madártollat kihelyezni, mellyel a hatótávol-
ságot (érzékelési távolságot) növelhetjük. A 
csalit a kaparásimitációba kell elhelyezni. 
Ez lehet akár élelem, akár más, figyelem-
felkeltő szaggal rendelkező anyag, mint pél-
dául a vizelet vagy speciális csalik. Ennél a 
csapdánál is fontos a ragadozó irányítása, 
hogy szabályos fogást és ne sikertelen elsü-
lést idézzünk elő. A kaparásra kioldó válto-
zatnál a különbség, hogy nem készítünk a 
csalinak látható lyukat, hiszen az a kioldó-
gyűrű alá kerül. A csapdák finombeállításai 
(elsülés ereje, kábel hossza) a különböző 
célfajok tekintetében bizonyos paraméte-
rekben eltérők lehetnek. Az ellenőrzésnek 
naponta, a reggeli órákban kell megtörtén-
niük, ilyenkor csalinak, kábelnek és telepíté-
si szerszámoknak rendelkezésre kell állniuk 
az esetleges újraállítás, újracsalizás, áttelepí-
tés megvalósítása érdekében.
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online járVányügyi
VAdászKÉpzÉs

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírusával fertőzött területeken járványügyi 
vadászképzés, illetőleg vizsga nélkül nem folytatható vadászati tevékenység!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a korábbi tanfolyami képzé-
sek mellett bevezette az online képzés lehetőségét is! A képzésre, első lépés-
ként  be kell regisztrálni a távoktatási portálon: http://edu.nebih.gov.hu/

A regisztrációt követően a kurzus a Kezdőoldalon az Ajánlott kurzusok 
menüpontból érhető el a kurzus nevére kattintva, vagy közvetlenül az aláb-
bi linken: http://edu.nebih.gov.hu/course/view.php?id=152.

A képzés tananyaga a segédanyagokkal együtt elérhető online, illetve 
letölthető pdf formátumban is. Online vizsgázni csak a tananyag elolva-
sását követően lehet! Sikeres vizsga után a tanúsítvány rögtön letölthető!

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

2019. április 14-től több ponton válto-
zott az egyes vadgazdálkodási eljárásokra 
vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. 
(XII.15.) Korm. rendelet. 

A változások érintik a zárttéri vadtar-
tást, a nemzeti értékké nyilvánított trófe-
ák elhelyezését, bemutatását, a vadászatra 
jogosultak nyilvántartásból való törlésé-
nek feltételeit, az üzemtervek benyújtását 
és a vadászvizsgához kapcsolódó egyes 
előírásokat.

A módosított jogszabály teljes szöve-
ge az alábbi linken érhető el:
h t t p s : / / n e t . j o g t a r . h u /
jogszabaly?docid=A1700412.KOR

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 
vaddisznókban előforduló afrikai sertés-
pestis betegség az alábbi helyeken for-
dul elő: megye észak-keleti részén, első-
sorban a Bodrog-folyó mentén /210 db 
elhullottan talált, 17 db diagnosztikai 
céllal kilőtt/, valamint Hangony és Cse-
répfalu térségében /1-1 db elhullott vad-
disznóban/. (2019. május 10-ei állapot)

Jelenleg fertőzött vagy szigorú korlá-
tozás alá tartozó területhez 54 vadászat-
ra jogosult tartozik, 68 vadásztársaság 
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pedig ASP szempontjából magas kocká-
zati területen található megyénk közép-
ső részén.

A betegség Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye után megjelent a közelmúlt-
ban Hajdú-Bihar megyében is a román-
magyar határ mellett.

A közeljövőben kiadásra kerül az 
ország ASP-mentesítési terve, amiről az 
állategészségügyi hatóság tájékoztatni 
fogja a vadászatra jogosultakat. Eddigi 
közreműködésüket a betegség leküzdé-

sében köszönjük, és kérjük, hogy a jár-
ványvédelmi előírásokat a továbbiakban 
is tartsák be! 

Felhívjuk a vadászok, vadászatokon 
résztvevők, erdőjárók f igyelmét arra, 
hogy továbbra is kísérjék figyelemmel 
a www.portal.nebih.gov.hu honlapot, 
ahol a betegséggel kapcsolatos legfris-
sebb hírek, információk megtalálhatók! 

Szarkáné dr. Takács Edit 
Helyi Járványvédelmi

Központ Vezetője
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V A 2018/2019-es VAdgAzdálKodási ÉV
eredmÉnyei B.-A.-z. megyÉBen

GÍMSZARVAS
Gímszarvas tekintetében megyénk 

kiemelkedő évet zárt. Az előző évihez 
képest terítéke közel 20%-os emelke-
dést mutat. Az elejtett mennyiség 3318 
darabról, 3930 darabra emelkedett. A 
teríték növekedése természetesen a terí-
tékre került gímszarvas bikák mennyisé-
gében is mutatkozik, a 2018-as vadgaz-
dálkodási évben 1014 gímszarvasbikát 
hoztak terítékre Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében. Az elejtett gímszarvas 
bikák aránya a teljes terítékhez képest 
25%. A gímszarvas bikák érmes aránya 
22,5%, 3 darab gímszarvas bika érde-
melt ki aranyérmes minősítést. Az elej-
tett gímbikák átlagsúlya 4,67 kg. A leg-
nagyobb súlyú gímszarvas bika tömege 
10,67 kg, amelyet a Zemplén-bodrogkö-
zi tájegységben lévő Bodrogközi Sza-
fari Vadásztársaság területén ejtettek 
el, nemzetközi pontszáma 220,18 IP.

DÁMSZARVAS
A dámszarvas terítéke a 2018-as vad-

gazdálkodási évben 105 darab, azonban 
meg kell jegyezni, a teríték több mint 
70%-át a megyében üzemelő két vadas-
kertben ejtették el. Állománya és elterje-
dési területe megyénkben folyamatosan 
nő, annak ellenére, hogy megyénk min-
den vadgazdálkodási tájegységében ter-
jedését meg kell akadályozni, a szabad 
területen élő állományok felszámolására 
kell törekedni. A legnagyobb dám bikát 

a Taktaharkányi Takta Vadásztársa-
ság területén ejtették el, súlya 3,91 kg, 
nemzetközi pontszáma 170,67IP ezüst-
érmes minősítést kapott.

ŐZ
Terítéke folyamatosan nő, az elmúlt 

évben 8112 darab őzet hoztak terítékre 
megyénkben, ami közel 15%-os emelke-
dés az előző évben elejtett 6983 darab-
hoz képest. Az őz terítékének növekedése 
egyértelmű összefüggést mutat az állo-
mány növekedésével. Megyénkben egyre 
több vadászterületen jelentkezik az őz 
által a mezőgazdálkodásban és az erdő-
gazdálkodásban okozott vadkár. A teljes 
terítékből 2663 db volt az elejtett bak és 
ugyanilyen arányú részesedést mutat a 
terítékből a suták és a gidák mennyisége.

A legnagyobb trófeasúlyú bak 620 g, 
152,73 nemzetközi ponttal aranyérmet 
kapott. A legnagyobb bakot a Mező-
kövesdi Matyó Vadásztársaság terüle-
tén ejtették el. A legmagasabb pontszá-
mot elért őzbak (155.5IP) a Mezőcsáti 
Hubertus Vadásztársaság területén 
kerül terítékre, a trófea súlya 578g. Őzbak 
esetében az érmes arány 9,5 %. Az elej-
tett őzbakok közül 12 db aranyérmes, 30 
darab ezüstérmes és több mint 50 darab 
őzbak bronzérmes minősítést kapott.

MUFLON
Terítéke és a vadászterületeken élő 

állomány nagysága folyamatosan csök-
ken Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
Állománya a nagyragadozók állandó 
jelenléte következtében a hegyvidékek 
peremterületeire szorult vissza. Teljes 
terítéke 575 darab, amelyből 137 darab a 
muflon kos. A Bükki tájegységben össze-
sen 116 darab muflont, míg a Zemp-

lén-bodrogközi tájegységeben 437 darab 
muflont ejtettek el. A Cserehát-aggtele-
ki tájegységben jelenléte csak két vadász-
területre korlátozódik itt az éves teríték 
összesen 15 darab. A trófea minőségét 
tekintve a megyénkben élő állomány 
gyengének mondható, csak két vadász-
területen – Tállya és Mikóháza környé-
kén – él országos viszonylatban is jónak 
mondható muflon populáció.

A legnagyobb pontszámot elért kost 
a Dél-Nyugat Zempléni Vadásztársa-
ság területén ejtették el, a csigák átlag-
hossza 77,65 cm, a trófea nemzetközi 
pontszáma 206,8 IP.

VADDISZNÓ
A vadászterületekről év közben beér-

kező információk szerint megyénkben 
csökkent a vaddisznó állománya, azon-
ban a terítékadatok összesítését követő-
en ugyan van kb. 5%-os csökkenés, de 
ez a csökkenés valószínűsíthetően nem 
az állomány csökkenésével magyaráz-
ható. A teríték csökkenését a vadásza-
ti aktivitás csökkenése és az ASP víru-
sának kimutatását követően elrendelt 
közel két hónapos vadászati tilalom 
okozza. A téli időszakban a Zempléni-
hegységben megtartott hajtóvadászatok 
több esetben kiemelkedő eredménnyel 
zárultak. Az elmúlt évben megyénkben 
terítékre került vaddisznók mennyisége 
14198 darab, amelyből a kanok mennyi-
sége 2577 darab. Az előttünk álló vad-
gazdálkodási év legfontosabb feladata a 
megyénkben élő vaddisznó állományá-
nak jelentős csökkentése, így talán las-
sítani lehet az afrikai sertéspestis víru-
sának terjedését.

A legerősebb agyarú kan a Bódva-
völgye Vadásztársaság területén került 
terítékre, a nagy agyarak átlaghossza 
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22,75 centiméter, az agyarak szélessége 
meghaladja a 29 millimétert, a trófea-
bírálati összpontszám 128,8 IP.

APRÓVAD
Megyénkben az elejtett apróvad meny-

nyisége az elmúlt években folyamatosan 
csökkenő tendenciát mutat, amelyet az 
idei év eredményei is igazolnak. Fácánból 
7288 darabot, míg mezei nyúlból össze-
sen 1892 darabot sikerült terítékre hozni. 
Remélhetően a szárnyas és szőrmés kár-
tevők fokozott vadászatának eredménye-
ként a megyénkben élő apróvad fajok 

állományában néhány éven belül állo-
mány növekedés érhető el.

A vízivad vadászat szempontjából 
megyénk közepes eredménnyel zárta az 
évet. Tőkésrécéből 2108 darabot, nyári 
lúdból 30 darabot, nagy lilikből 226 dara-
bot és vetési lúdból 9 darabot sikerült 
terítékre hozni.

A szőrmés kártevők vadászata néhány 
faj esetében kiemelkedő eredménnyel 
zárult az elmúlt évben. Rókát 5453 dara-
bot, aranysakált 183 darabot ejtettek el 

megyénk területén. A róka és az arany-
sakál elejtések az elmúlt évhez képest 
megduplázódtak, aminek oka róka ese-
tében egyértelműen a vadászati hatóság 
által előírt kötelező dúvad gyérítés, illet-
ve aranysakál esetében a faj állományá-
nak és elterjedési területének robbanás-
szerű növekedése. 

Szárnyas kártevők gyérítése során 584 
darab dolmányos varjú, 4411 darab szar-
ka és 701 darab szajkó került terítékre. 
Az elért eredmény az üzemtervi ciklus 
kezdete óta folyamatosan növekszik. Az 
eredmények folyamatos javulása a csap-
dák alkalmazásának, valamint a vadászat-
ra jogosultak által megkért idényen kívüli 
elejtési és befogási engedélyeknek tudha-
tó be. Nem őshonos fajok közül egyedül 
nyestkutyából sikerült 3 példányt elejte-
ni a megye vadászterületein.

Pecze István

Sajnos az időjósok által beharan-
gozott esős, hűvös és helyenként sze-
les májusi idő a kora délelőtti órákban 
megérkezett és sok látogatót távol tar-
tott a rendezvénytől.

Az ünnepélyes megnyitót a Bükki 
Vadászkürtösök kezdték, majd Tóth 
László előadásában a Vadász Himnuszt 
hallhatták az érdeklődők, amit Szeme-
nyei Péter atya hubertus áldása követett.

Az ünnepi köszöntőket Töklincz 
Piroska a NÖF Nonprofit Kft vezér-
igazgatója, Kriston Nándor az OMVK 
B.-A.-Z. megyei elnöke, Hörcsik Richárd 

a térség országgyűlé-
si képviselője, Buday 
Péter az ÉSZAKERDŐ 
Zrt. Hegyközi Erdésze-
ti Igazgatóságának igaz-
gatója és Pandák Pál 
Füzérradvány polgár-
mestere mondta.

A köszöntők után 
Töklincz Piroska felkö-
szöntötte a helyszínen 
megjelent Gróf nagyká-
rolyi Károlyi Lászlót és 
feleségét, Erzsébet asszonyt.

A rendezvény új vadász avatásával 
folytatódott. Az előző este 
a Zempléni Nagyvadász Vt. 
területén terítékre került 
őzbakot a Borsodi Dia-
nák hozták be saroglyán 
terítékre rakva. A vadászeti-
káról, terítékkészítésről és 
új vadász avatásról Bótáné 
Batta Olga tartott előadást. 
Az őzbak elejtőjét, Laurenc 
Szilast Szemán Jenő avatta 
őzbak vadásszá.

A hivatalos megnyitó a kürtösök szig-
náljával zárult. A további programok a 
meghirdetettek szerint zajlottak. A főző-
versenyt Kincses Róbert csapata nyer-
te, megvédve a tavalyi címét, második 
a Bodrog Vt., harmadik pedig Füzérrad-
vány Kisebbség csapata lett. A NÖF és 
az ÉSZAKERDŐ Zrt csapata különdíj-
ban részesült.

A rossz idő ellenére a rendezvény csa-
ládias légkörben, jó hangulatban zajlott.

Buday Péter

IMMÁR 11. ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE FÜZÉRRADVÁNYBAN A KÁROLYI KASTÉLY KERT-
JÉBEN A HAGYOMÁNYOS VADÉTELFŐZŐ VERSENY ÉS VADÁSZNAPI RENDEZVÉNY.
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Nehéz egy országos vadásznapi rendezvényt követően 
ugyanazon a helyszínen maradandót alkotni! Ez azonban 
mégis sikerült Putnokon, köszönhetően a térség vadgazdál-
kodóinak és az önkormányzat által szervezett három napos 
Gömör-Expo rendezvénysorozatának. 

A rendezvény első napján, május 10-én pénteken délelőtt 
nyitott a több száz hazai és külföldön elejtett vadfajok trófe-
áiból készült kiállítás, amely mellett a térség vadászható faja-
inak bemutatásán túl idén először - Kiss B. Zoltán jóvoltából 
- egy egzotikus diorámát is megtekinthettek az érdeklődők. 
Nagy látványosság volt - hogy csak egyet-kettőt kiemeljünk - 
a nyakba preparált jávorszarvas, kőszáli kecske, pézsmatulok, 
és a teljes alakos fekete medve, virginiai szarvas, havasi kecs-
ke preparátum is. A bemutató mellett szintén három napon 
keresztül festményeket, egyedi vadászbútorokat, könyveket is 
láthattak az idelátogatók.

Szombaton, a rendezvény főnapja a reggeli Hubertus-öku-
menikus istentisztelettel kezdődött, ahol Cseh István kanonok, 
és Dérer Zsolt református lelkész hirdetett igét és köszöntöt-
te a vendégeket. A szentmise előtt a térség vadgazdálkodói 
fenyőágyon egy őzbakot helyeztek a terítékre.

Ezt követően az ünnepélyes megnyitón Kriston Nándor a 
Vadászkamara elnöke, Riz Gábor, a megyei közgyűlés alelnö-
ke, Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere és dr. Ivan 
Gallo, a Szlovák Vadászkamara rozsnyói térségének elnöke 
üdvözölte a vadászokat és a vadásznap résztvevőit, beszédük-
ben kiemelve az ilyen rendezvények fontosságát. 

A megnyitó után Tóth Á. Dénes megyei fővadász szólí-
totta színpadra a térség legkiválóbb szakembereit, vadászait, 
akik eddigi tevékenységük elismeréseként vehették át kitünte-

téseiket. Az oklevelek és emlékérmek átadását követően már 
hagyományosan a közelmúltban vizsgázott, első vadászjegyet 
kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított avatásá-
ra került sor.

A délutáni programok között a vadásznapi forgatagon túl 
egyéb lehetőségek is kínálkoztak a kikapcsolódásra. Szeredy 
Krisztina, Zalatnay Cini, a miskolci Illés emlékzenekar Bródy 
Jánossal valamint az Agyagbanda zenekar is szórakoztatta a 
résztvevőket.

Dicséret illeti a szervezőket, hiszen mindannyiunk nevé-
ben elmondhatjuk, hogy kitettek magukért, minden tisztele-
tet megérdemelt az impozáns kiállítás, a számtalan kulturális 
program, valamint a vadászgasztronómia ízvilága és a színes 
vadásznapi forgatag.

Ezúton is köszönet érte a segítőknek és a támogatóknak!
 

Gyurán János

A VADÁSZNAP SORÁN
KITÜNTETETT SZEMÉLYEK:

Nimród érem: Hercsik István
 Nyizsnyovszki Géza

OMVK ezüstérem:  Gyüre Bálint
 Dolgos Attila

Hubertus kereszt arany fokozat: Kára Károly

FŐZŐVERSENY EREDMÉNYE:

I. díj: Putnoki Önkormányzat -  Gömöri töltött oldalas
II. díj: Mohosi Jógazdák Vt. – Keleméri töltött káposzta
III. díj: Alsó-Gömöri vadásztanulók – Zöldséges
    vadragu kenyérlángossal
Különdíj: Északerdő ZRt. - Pontyhalászlé
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Kamarai szervezetünk és Vadász-
szövetségünk hagyományaihoz híven 
február első hétvégéjén, február 2-án 
rendezte meg megyei vadászbálját a 
miskolctapolcai strandfürdő terüle-
tén található Panoráma Étteremben.

Idén is elmondhatjuk, hogy igen szép 
számban gyűltek össze a farsangi sze-
zonban a vadászok, szimpatizánsok és 

baráti társaságok, hogy elbúcsúztassák 
az elmúlt vadászati évet és eltöltsenek 
együtt egy kellemes estét. 

A több, mint 200 fős vendégsereg, 
- akik a megye különböző területeiről 
érkeztek - a megnyitót követően a Bükki 
Kürtösök műsorát hallgathatták meg. 

A svédasztalos, ízletes és minden 
igényt kielégítő többfogásos vacsorát 

követően a hajnalig tartó mulatságot 
mindössze az éjféli tombolasorsolás sza-
kította meg, ahol az értékes tárgynyere-
ményeken túl számos vadkilövés is gaz-
dára talált. 

Ezúton is köszönjük támogatóinknak 
azt a segítséget, amellyel az est színvo-
nalához hozzájárultak.

Tóth Á. Dénes

Az
idei
legnA-
gyoBB

Május 4-én a reggeli 
órákban, egy osztrák bér-
vadász hozta terítékre a 
Tiszaújvárosi Vt. területén 
a képen látható őzbakot.

A bírálaton 6 éves-
re bírálták, CIC pontja: 
166,98, súlya: 687 gramm

A közhiedelemmel ellentétben a kul-
lancsok nem a fákról támadják meg áldo-
zataikat és nem is kizárólag az erdőben 
jelentenek veszélyt. A fűben, bokrok ala-
csony ágain tartózkodnak, és az arra sétá-
ló állatok szőrébe vagy az ember ruhá-
ira akaszkodnak fel. 

A kullancsok kedvenc élőhelye az 
erdő, valamint a dús aljnövényzet, a 
magas páratartalmú környezet. A vára-
kozó kullancs az áldozat melegét és sza-
gát érzékelve támad és akaszkodik fel 
az állatokra, emberekre. Nem szereti a 
fényt, ezért a ruha alá próbál bebújni. 
Leginkább a lágyabb bőrrészeket kedveli, 
mint az ágyék, hónalj, térdhajlat, törzs, 
de a hajas fejbőr is gyakori előfordulá-

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 (miS-
kolc) 30/922-4042 • mihók iSt-

ván (SároSpatak) 70/772-7481 
• monoStori balázS (nagybar-
ca) 30/699-3418 • németh Sza-

bolcS (méra) 20/3162-522 • 
ruSzinkovicS ferenc (felSőva-

dáSz) 70/261-40-21 • Szabó ádám 
(Szögliget) 30/986-2556 • Szabon 
gábor (bánhorváti) 30/9955-095

si helye. A kullancs ormányát a bőrbe 
előzetes érzéstelenítést követően szúrja 
be, az esetek többségében csak viszke-
tést érzünk a csípés helyén. 

A kullancsok egy része több súlyos 
betegséget terjeszthet, ezért minden 
vadászat után alapo-
san át kell vizsgálni 
az egész testfelületet. 
Abban az esetben, ha 
kullancsot találunk, 
minél előbb távolít-
suk el, mert minél 
több időt tölt a bőr-
ben, annál nagyobb 
a veszélye a fertőzés-
nek. A kullancs eltá-

volítása történhet körömmel, csipesszel, 
de fontos, hogy elkerüljük a potrohának 
a szétnyomását, beolajozását. A köztu-
dattal ellentétben nem baj, ha a kullancs 
ormánya beleszakad a bőrbe, mert a szál-
kához hasonlóan kilökődik a bőrből.

forrás: webbeteg.hu
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VArázslAtos mAgyArország

LIPTAI GÁBOR
(1943 – 2019)

Liptai Gábor Diósgyőrben 
született. 1962-ben technikusi 
oklevelet szerzett, ugyanennek 
az évnek tavaszán részt vett az 
erdészeti középiskolák országos 
versenyén, ahol első helyezést ért 
el. Eredménye alapján felvették 
az Erdészeti és Faipari Egyetemre 
Sopronba. 1967-ben a Miskolci Erdészetnél műszaki vezetői 
beosztásba került, majd 1972-től erdészetvezető lett. 1976-
ban – átszervezés miatt – Gábort Miskolcról a Színi Erdé-
szethez áthelyezték ugyancsak erdészetvezetői munkakör-
be, ahonnan 2006-ban vonult nyugdíjba. Kiegyensúlyozott, 
nyugodt személyiségét szerették munkatársai, beosztottai. 
Segítőkész, megértő vezető volt, ápolta és tisztelte a barát-
ságokat. Szerette a szakmáját, a természetet, rendszeresen 
tartott kutyákat, kedvencei voltak a spánielek. Szenvedélye 
volt a sportlövészet, elérte az első osztályú minősítéseket, 
az országos válogatott keret tagja volt. 

A végleges búcsúzás mindig a legnehezebb, kedves Gábor 
nyugodj békében, üdv az erdésznek, jó szerencsét!

DIENES JÓZSEF
(1936 – 2019)

2019. április 12-én, váratlanul 
gyors lefolyású betegsége követ-
keztében elhunyt Dienes József 
(1936-2019), aki évtizedeken át 
volt a Háromkő-Bérc-, és jog-
elődje a Bánvölgye Vadásztár-
saság gazdasági vezetője. Ezzel 
együtt 27 évig Sajóvelezd tanács-
elnöke, majd polgármestere volt.

Ízig-vérig vadászbarátnak ismertük, környezetében mély 
tiszteletnek örvendett, aki a vadászatban a barátságot, annak 
ápolását tartotta a legfontosabbnak.

Élete során nagyon kevés „kárt” tett a vadállományban, 
alig lőtt valamit, mégis szinte minden közös vadászaton 
jelen volt, mert a barátság, a beszélgetések, a közösség sze-
retete Nála mindent megelőzött.

Nem volt családja, nem voltak gyermekei, de a vele egy-
korúakat családjának, a fiatalabbakat gyerekeinek tekintette.

Munkájáért, megkapta a Nimród érmet.

Józsi bácsi! Nyugodj békében!

Hetedik alkalommal osztottak díja-
kat a Magyar Természettudományi 
Múzeumban az 50 legeredményesebb 
fotósnak hazánk egyik legnehezebbnek 
mondható természetfotó-pályázatán, a 
Varázslatos Magyarországon. A verse-
nyen minden hónapban 4-4 kategóri-
ában (Varázslatos Magyarország termé-
szeti szépségei, madarai, egyéb állatai 
és Varázslatos Magyarország kompakt 
szemszögből) lehetett nevezni, ezek 
közül a 8 legeredményesebb hónap pont-
számai kerültek összesítésre mindenki-
nél, és így a legtöbb pontot szerző fotós 
nyerte el a fődíjat.

Bár sajnos kiemelkedő címet nem 
sikerült az idén megyénk fotósainak sze-
rezni, azonban az Északerdő ZRt. és a 
B.-A.-Z. megyei Vadászkamara méltán 
lehet büszke fotósaira - Béres Attila, ifj. 
Bóta István, Bozsó Gyula, Fehér János, 
Gutter Krisztián - hiszen az 1240 regiszt-

rált pályázó 25303 képéből, a 138 kiállí-
tott fotóból, mi 10-et tudhattunk magun-
kénak. A képek megtekinthetők voltak 
a Természettudományi Múzeumban, 

majd május végétől a 2019. évi Gödöl-
lői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál 
programjai keretében.

Bótáné Batta Olga
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meghíVó - hiVAtásos VAdászoK rÉszÉre

Hozzávalók 8 főre: 2 kg csontos 
vaddisznólapocka, 10-15 dkg füstölt 
szalonna, 1 közepes vöröshagyma, 40 
dkg leves zöldség (sárgarépa és petre-
zselyemgyökér vegyesen), 1 kisebb zel-
lergumó fele (10-15 dkg), 20-25 dkg 
erdeigomba-keverék, 10-15 dkg csiper-
kegomba, só, 2-3 ágacska friss kakukk-
fű, őrölt fekete bors, 2 babérlevél, 1 
mokkáskanál jóféle pirospaprika, 1 
púpozott evőkanál finomliszt, 1 nagy 
pohár (450 gramm) tejföl, 3 dl főzőtej-
szín, 1 tojássárgája, 1 kis csokor petre-
zselyem, citrom. Elkészítési idő: 2 óra

A vaddisznólapockát kicsontozzuk. 
A húst kicsi (1-1,5 centis) kockákra vág-
juk, és 1 percre forrásban lévő vízbe rak-
juk, azaz leforrázzuk. A csontot annyi 
vízben, amennyi ellepi föltesszük főni, 

ez majd alapléként szolgál a leveshez.
A szalonnát félcentis kockákra aprít-

juk, és zsírját egy lábasban vagy bogrács-
ban kiolvasztjuk. A megtisztított, finom-
ra vágott hagymát rárakjuk, kevergetve 
megfonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a 
húst is. Kis lángon, lefödve pároljuk a 
saját levében, ha kell, egy kevés vizet 
is öntünk alá. Nagyjából 45 perc alatt 
félig megpuhul.

Közben az összes zöldséget megtisz-
títjuk, a húshoz hasonló nagyságú koc-
kákra vágjuk, majd a vadhoz adjuk, 15-20 
percig együtt pároljuk. Ezután kerül bele 
az erdei- és a csiperkegomba. Megsóz-
zuk, a kakukkfűvel, a borssal és a babér-
ral fűszerezzük. Pár percig együtt pirít-
juk, majd a pirospaprikával és a liszttel 
meghintjük. Jól elkeverjük, majd annyi, 
a vaddisznó csontjaiból főzött alaplével 

öntjük föl, amennyi éppen ellepi. Kever-
getve addig főzzük, míg a vad puha, 
a zöldségek roppanósan puhára főnek.

A tejfölt egy kevés forró levessel simá-
ra keverjük, a levest ezzel gazdagítjuk, 
éppen csak fölforraljuk. A tűzről levé-
ve a tejszínben elhabart tojássárgájával 
dúsítjuk, a fölaprított petrezselyemmel 
fűszerezzük. Ha kell utánaízesítjük. For-
rón, citromkarikával és kakukkfűággal 
díszítve tálaljuk.

Az Országos Magyar Vadászkamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete 

2019. június 12. (szerda) délelőtt 900 órakor

SZAKMAI KONFERENCIÁVAL egybekötött, 
megyei HIVATÁSOS VADÁSZ OSZTÁLYÜLÉST tart.

Az ülés helye: Szerencs, Rákóczi-vár Színházterme
Határozatképtelenség esetén az ülés - változatlan napirenddel - ugyanazon 

helyen 915 órára kerül összehívásra.
Program:
1. Hivatásos vadász alelnök, hivatásos vadász küldöttek beszámolója az eltelt 

időszakról
2.  Szakmai konferencia 
3.  A konferencia zárását követően 1300 órától a szerencsi Levente lőtéren megyei 

hivatásos vadász verseny kerül megrendezésre. 
Az összejövetelre minden hivatásos vadászt

tisztelettel hívunk és várunk!

www.borsodivadasz.hu



felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó: dr. székely lászló, kriston nándor

kiadó címe: 3526 miskolc, tass u. 18.
tel/fax: 46/504-125 • tel.: 46/504-126 • megjelenik 4500 példányban

a kiadványt tervezte, kivitelezte: ad grafikai stúdió

JÚLIUS 20-TÓL!
Vadászszövetségünk - akkreditált képzésben – a jelentkezők igényeinek, illetve
létszámának (min. 15 fő) megfelelően – 2019. július 20-án Miskolcon indítja
a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás, kötelező képzését.

elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások: szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig
(5 hétvége, 10 alkalom)

A tanfolyam befejezését követően augusztus végén VADÁSZVIZSGA!
Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920

VAdásznApi
rendezVÉnyeK

Vadász hírmondó
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2019. JÚNIUS 22.
Sátoraljaújhely – Széphalom

XVII. Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny
és Vadásznap 

2019. AUGUSZTUS 31.
Bükkzsérc

Megyei vadásznap és favágóverseny

2019. SZEPTEMBER 6-7.
Sukoró-Velencei tó
Országos Vadásznap

A RENDEZVÉNYEKRE
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

VADÁSZVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

DIÁKOKNAK

10% KEDVEZMÉNY


