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Tisztelt Vadásztársak!
Kívánom mindannyiunknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepünket.
Kívánom, hogy ez az ünnepi idő segítsen bennünket az igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi, lelki megújuláshoz,
feltöltődéshez, hogy az új esztendőt jó szívvel és újult erővel kezdhessük.
A jelen ölelje át emlékezettel a múltat és vágyakozással a jövőt.
Az elnökség és a munkatársaim nevében:
Örömteli Karácsonyt és vadászsikerekben gazdag, békés boldog új esztendőt kívánok minden vadásztársamnak
és kedves családjának.

Kocsner Antal

elnök

2

KÖZÉRDEKŰ

2009. DECEMBER

Kamarai vezetőségválasztás
Idén lejárt a kamarai tisztségviselők négy éves mandátuma. A tisztújító küldöttgyűlésre 2009. szeptember 28-án
került sor. A választásokat követően a területi szervezet tisztségviselői és országos küldöttei a következők:
Vezetőség és bizottsági tagok
Elnök

Kocsner Antal

7133 Fadd, Mátyás kir. u. 75

Sportvadász alelnök

Kékes Gábor

7100 Szekszárd, Major u. 21.

30/538-89-32

Hivatásos vadász alelnök

Gálos Csaba

7226 Kurd, Hunyadi u. 47/a.

30/331-92-03

30/239-46-39

Titkár

Király István

7130 Tolna, Ybl M. u. 7.

30/239-46-40

Etikai Bizottság elnök

Dr. Tóth Mihály

7025 Bölcske, Lomb u. 12

20/421-76-62

tag

Kovács Zoltán

7044 Nagdorog, Damjanich u. 102.

70/633-42-14

tag

Stein József

7030 Paks, Duna u. 13.

30/492-93-91

tag

Ludvig Pál

7090 Tamási, Árpád u. 3.

30/363-18-15

tag

Csík Gyula

7090 Tamási, Építők u. 25.

30/856-36-46

Vadvédelmi és Vadgazdál
kodási bizottság elnök

Kupás Deák Zoltán

7191 Hőgyész, Erdélyi u. 49.

30/947-08-94

tag

Birck László

7140 Bátaszék, Kölcsey u. 3.

30/348-37-22

tag

Fodermayer Vilmos

7140 Bátaszék, Szabadság u. 2.

30/348-37-46

tag

Bognár Mihály

7100 Szekszárd, Rozsnyai M. u. 12.

20/570-96-34

tag

Farkas Dénes

7054 Tengelic, Rákóczi u. 16.

30/237-11-52

Felügyelő bizottság elnök

Bajor József

7092 Nagykónyi, Nagy u. 102.

30/927-67-26

tag

Heidt János

7193 Regöly, Szemenyei u. 22.

20/533-00-86

tag

Varga Mária

7150 Bonyhád, Kőrösi Cs. S. u. 42.

30/385-40-05

Vezetőségi tag

Dr. Szíjártó István

7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 45.

30/968-57-59

Vezetőségi tag

Ezer Csaba

7130 Tolna, Sziget puszta 14.

70/967-25-49

Országos küldöttek
Sportvadász osztály
Soós József

7081 Simontornya, Malom u. 12.

20/412-00-68

Kékes Gábor

7100 Szekszárd, Major u. 21.

30/538-89-32

Heidt János

7193 Regöly, Szemenyei u. 22.

20/533-00-86

Szabadi István

7100 Szekszárd, Zöldkert u. 32.

30/957-66-67

Bajor József

7092 Nagykónyi, Nagy u. 102.

30/927-67-26

Király István

7130 Tolna, Ybl. M. u. 7.

30/239-46-40

Ludvig Pál

7090 Tamási, Árpád u. 3.

30/363-18-15

Dr. Szíjártó István

7361Kaposszekcső, Ifjúság u. 45.

30/968-57-59

Hivatásos vadász osztály
Fodermayer Vilmos

7140 Bátaszék, Szabadság u. 2.

30/348-37-46

Kocsner Antal

7133 Fadd, Mátyás k. u. 75.

30/239-46-39

Stein József

7030 Paks, Duna u. 13.

30/492-93-91

Miklós János

7132 Bogyiszló, Rákóczi. u. 3

30/335-48-63

A vezetőség tagjai
balról jobbra:
Ezer Csaba,
Kupás Deák Zoltán,
Dr. Tóth Mihály,
Bajor József,
Kékes Gábor,
Kocsner Antal,
Gálos Csaba,
Dr. Szíjártó István,
Király István
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Módosultak a vadhús
forgalmazásának szabályai
Az elejtett vad jelöléséről, valamint
kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről szóló
141/2009. (X. 29.) FVM rendelet hatálybalépésével változott a lőtt vad
forgalomba hozatalának feltételrendszere is. A megváltozott szabályozás sok vonatkozásában kedvező
feltételeket teremt a vadászatra jogosultak lőtt vad forgalmazásának
terén. E cikk során ezeket tekintjük át
a teljesség igénye nélkül, kiemelve
a jogszabályból a legfontosabb elemeket.
Az elejtett vad forgalomba hozatala
A vadászatra jogosult a tulajdonában lévő emberi fogyasztásra szánt
elejtett vadat:
a) magánfogyasztásra felhasználhatja (pl. vadászvacsorák),
b) kis mennyiségben magánfogyasztás céljára átadhatja vagy eladhatja az elejtőnek, mint végső fogyasztónak (pl. kompetencia),
c) kis mennyiségben magánfogyasztás céljára átadhatja vagy eladhatja az elejtőtől eltérő végső fogyasztónak (kiseladás civil lakosnak),
d) kis mennyiségben átadhatja
vagy eladhatja a kizárólag a végső
fogyasztót közvetlenül ellátó, a vadászterülete határain belül található,
illetve székhelyétől vagy a húsvizsgálat helyétől közúton maximum 1 óra
alatt elérhető helyi kiskereskedelmi
vagy vendéglátó egységnek, beleértve a saját maga által üzemeltetett

ilyen vállalkozásokat is, vagy
e) vadfeldolgozó üzemnek értékesítheti.

szati hatóság által kiadott kódszáma,
• vadászatra jogosult 4. § szerinti tevékenységének pontos megjelölése.

A rendelet szerint a b) és c) pont
szerint forgalomba hozott vad tovább
nem forgalmazható. További előírás,
hogy az b)-d) pont szerint forgalomba hozott vad kis mennyisége nem
haladhatja meg vadászatra jogosultanként havonta a 3 000 kilogrammot, illetve naptári évente a 10 000
kilogrammot. A meghatározott men�nyiségeket kültakaróval együtt, nagyvad esetében lábvégek és - a vaddisznó kivételével - fej nélküli, zsigerelt
állapotában mérve kell számítani.
Ezt a kvótát és a megye vadászatra jogosultjainak számát (64) figyelembe véve, összesen éves szinten
640 000 kg vadhús kis mennyiségű
értékesítésére nyílik elvi lehetőség.
Viszonyításképpen a 2008/2009-es
vadászati évben megyénk összesen
578 932 kg lőtt vadat értékesített,
vagy használt fel.

A nyilvántartás feltétele a c) és d)
pontok szerinti tevékenység folytatásának, hogy a vadászatra jogosult
rendelkezzen a rendeletnek a 12.
§-ban, a vadbegyűjtő helyre vonatkozó feltételekkel, így megfelelő létesítménnyel, illetve nyilvántartásokkal.

Mit is kell tennie a vadászatra jogosultaknak a vad forgalmazása érdekében?
Az a) és b) pontok szerinti esetek
kivételével, a tevékenység megkezdése előtt öt nappal a vadászterület
helye szerinti MgSzH területi szervénél
(állategészségügyi hatóság) nyilvántartásba kell vetetnie magát, az
alábbi adatok feltüntetésével:
• a vadászatra jogosult neve, székhelyének címe, levelezési címe, a vadá-

Az elejtett vad vizsgálata
• Valamennyi emberi fogyasztásra szánt vadat – kivétel ez alól az a)
pont szerint felhasználás, valamint az
elejtő, mint végső fogyasztó részére
átadott vagy eladott apróvad – vizsgálat céljából az elejtést követően
be kell mutatni képesített vadhúsvizsgálónak.
• Hatósági állatorvos által elvégzett
húsvizsgálatnak kell alávetni a c)-e)
pontok szerint forgalomba hozott vadat, mielőtt azt a végső fogyasztók
számára forgalomba hoznák.
A kiadott rendelettel kapcsolatosan egyeztetést folytattunk az állategészségügyi hatósággal a jogalkalmazás terén. E szerint, azok a
vadászatra jogosultak kerülhetnek
be az MgSzH területi szervénél a nyilvántartásba a c) és d) pont szerint kis
mennyiségű forgalmazásra, akik rendelkeznek a már említett vadbegyűjtő helyekre vonatkozó előírásoknak
megfelelő létesítménnyel.

Vadászjegy érvényesítés
g
g
g
g
g
g

A vadászjegyek érvényesítése január 4-én, hétfőn kezdődik.
A vadászjegy érvényesítéshez, kérjük, hozza magával vadászjegyét és lőjegyzékét is.
A 70. évüket betöltött vadászok tagdíjmentességet élveznek.
A fegyvertartási engedély hatósági érvényességét kérjük jelezni, hogy nyilvántartásunkban rögzíthessük.
Elveszett vadászjegy pótlására eljárási díj befizetése mellett van lehetőség.
Első vadászjegyet csak személyesen és csak a szekszárdi irodában adunk ki.

Vidéki vadászjegy érvényesítés:
PAKS:
DOMBÓVÁR:
TAMÁSI:

2010. január 21.
2010. január 28.
2010. február 04.

Paks, Rákóczi u. 5-7.
Dombóvár, Ady E. u. 9.
Tamási,

Dunamenti Zrt. irodaháza
Szálkereszt Vadászbolt
Földhivatal, 2. emelet

Ezeken a napokon, (január 21. csütörtök, január 28. csütörtök, és február 04. csütörtök) az ügyfélfogadás Szekszárdon SZÜNETEL!!!
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Hétköznapjaink
A kamara elsődleges feladata a
vadászok érdekképviselete, érdekvédelme, melyről lapunk hasábjain
titkár úr tollából bővebben olvashatnak. Ha az adminisztrációs feladatokat nézzük, kamaránk fő tevékenységei közé tartozik az állami
vadászvizsgák lebonyolítása, valamint az állami vadászjegyek kiadása, illetve érvényesítése. Ezen felül
számos egyéb, a vadászokat, vadásztársaságokat segítő ügyintézéssel is foglalkozunk. A szövetség égisze
alatt készítjük fel tanulni vágyó leendő vadászainkat, hogy aztán kellő
ismeretanyaggal felvértezve indulhassanak neki a vadászvizsgának.
Idén négy tanfolyamot indítottunk,
melyből az utolsó még lapzártakor is
tart. Rendkívüli igény mutatkozik az
állami vadászvizsgákra, éppen ezért
nemcsak a kötelezően előírt négy
alkalommal, hanem idén már hetedszer rendeztünk vadászvizsgát. A
felkészültség néha még hagy kívánni
valót maga után, de ami még nagyobb problémát okoz számunkra,
hogy sokan meggondolatlanul bejelentkeznek, és nem jelennek meg a
vadászvizsgán.
A vadászjegyek tekintetében hasonló a helyzet a tavaly decemberi
létszámhoz, hiszen éppen átleptük a
2300 fős taglétszámot. A hölgyek száma egyre gyarapszik, bár megállapítható, hogy aktívan vadászni csak
kevesen fognak közülük, hiszen –
többször kiderült - van, aki csak párja
unszolására, vagy „kisegítésére” teszi
le a vadászvizsgát. Idős vadászaink
száma 100 fölött van, értjük ez alatt
a 70. életévüket betöltött társainkat.

Ezzel kapcsolatban elindult egy kezdeményezés, mégpedig az úgynevezett Szenior Klub megalakításának
lehetősége, melynek első lépcsőfokaként az időseket elvitte a kamara
a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum
vadászati kiállítására. A kirándulásról, valamint a klub céljáról, elképzelésekről bővebben olvashatnak
lapunk hasábjain.
A kamara évekkel ezelőtt vállalta magára azt a feladatot, hogy a
fegyvertartási engedélyek hatósági
érvényességét nyilvántartásba veszi,
figyelemmel kíséri, és lejárat előtt a
vadászokat értesíti kötelezettségükről. Ez a tevékenységünk bevált, jól
működik, és a visszajelzések alapján
rendkívül hasznosnak bizonyult. Ezt
erősítette meg az októberben Lengyel-Annafürdőn tartott kerekasztal
beszélgetés is, melyet a rendőrkapitányságok igazgatásrendészeteinek
dolgozóival és a vadászati hatóság
bevonásával tartottunk.
Hogy a vadászkutyáinkról se feledkezzünk meg, hiszen „eb a vadász kutya nélkül”, novemberben két
helyszínen, Tamásiban és Őcsényben
tartottunk Vadászati Alkalmassági
Vizsgákat vadászkutyák részére. A
törzskönyvvel nem rendelkező ebeket a helyszínen tetoválják, regisztrációs számmal látják el. A vizsgáról az
ebek gazdái VAV igazolványt kapnak. A vizsgákról Eppel János úr cikkét olvashatják a lapban.
Képesített vadhúsvizsgáló képzésre folyamatosan várjuk a jelentkezőket, ám a kis létszám miatt nem
sikerül indítanunk a tanfolyamot.
Amennyiben a környező megyékben

indítanak ilyen irányú képzést, úgy
értesítjük a regisztrált jelentkezőket a
vizsgázási lehetőségről. ( Ez a vizsga
ugyanis nincs állandó lakhelyhez kötve, mint az állami vadászvizsga.)
A Tolna Megyei Vadász-Szövetség,
mint már évek óta folyamatosan az
idei évben is nyújtott be pályázatot
a Nemzeti Civil Alapprogram keretein belül, melynek eredményeként
300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Feladatunk
volt a vadásztársaságok segítése is,
így öt vadásztársaság vette igénybe
ezt a szolgáltatást, mindegyik nyert,
még ha nem is az igényelt összeg
erejéig. Jelenleg az EMVA keretein belül lehetőség van a vadászati
turizmus fejlesztésére pályázni, így
ezzel kapcsolatban a szövetség ös�szehívta a vadászatra jogosultakat,
ahol tájékoztatta az érdeklődőket a
pályázatról szakember segítségével.
Amennyiben segítségre van szükségük, kereshetnek minket a 74/512224-es telefonszámon, ahová akár
faxot is küldhetnek. Acsádiné Varju
Ildikót elérhetik a 30/983-91-50-es számon, Király István a 30/239-46-40-es
mobil számon ad felvilágosítást vadászainknak. Írhatnak nekünk e-mailt a
postmaster@tolna-omvk.t-online.hu
email címre, valamint ajánljuk figyelmükbe a www.omvk-tolna.hu
weboldalt, ahol sok hasznos, érdekes
információt találhatnak.
Munkaidőben készséggel állunk
vadászaink rendelkezésére!
Acsádiné Varju Ildikó
munkatárs

Érdekképviseleti tevékenységek
Vízivad vadásatának
lehetősége a Dunán
Mint az már a megye sok vadásza
előtt ismeretes a természetvédelmi hatóság, mint szakhatóság állásfoglalásának köszönhetően 2008-óta nem lehet
vízivadra irányuló vadászati tevékenységet folytatni a Duna hullámterében,
illetve az azt határoló töltés mentett
oldali lábától. A hosszadalmas jogorvoslati próbálkozásokat követően ez év

februárjában a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium (KVVM), az Országos Magyar Vadászkamara központja és Tolna megyei Területi Szervezete
egyeztető tárgyaláson elvi megállapodást kötött a probléma rendezéséről,
tekintettel arra a körülményre, hogy
ilyen irányú korlátozás a Duna BácsKiskun megyei szakaszán nem áll fenn.
Sajnos az ezt követő tulajdonképpen új eljárás az azt megelőző számos
egyeztetőtárgyalás ellenére ismételten
meghiúsult a Duna-Dráva Nemzeti Park

„szakembereinek” köszönhetően. Jelenleg végső bizodalmainkat az ügybe
helyezve ismételten fellebbezési eljárást
kezdeményeztünk, amelynek eredménye lapunk kiadásakor még ismeretlen.
A dolog tanulsága summázva annyi
lehet, hogy a hazai természetvédelem
semmilyen egységes irányvonalat nem
képvisel, ami a kiszámítható vadgazdálkodást időnként lehetetlenné teszi
és sajnos nem is beszélhetünk egyedi
esetről.

2009. DECEMBER

Extenzív állattartás és
vadgazdálkodás érdekellentéte
Szerintem az ilyen és hasonló eset
szinte minden vadászatra jogosult területén előfordult már, vagy ha nem
akkor elő fog fordulni. Az előzményekről annyit, hogy az Úttörő Vadásztársaság (Paks, Cseresznyéspuszta) területén egy állattartó extenzív állattartás
keretében magyar szürke marhákat
tart. Sajnos nem éppen kis számban,
időnként akár ötszáz példány is előfordul a vadászterületen. Ez önmagában nem is lenne gond, hiszen a
földhasználat előnyt élvez a vadászati jog gyakorlásával szemben. Persze, ha azt a vonatkozó jogszabályok
alapján folytatják. Nos, esetünkben ez
nem így történt. Annyira nem, hogy az
állattartóval szemben már évek óta
folytat eljárást hol a vadászati hatóság, hol az erdészeti hatóság, hol pedig karöltve mindkettő.
Ezt a helyzetet unta meg a vadásztársaság és kérte a vadászkamarát,
hogy ügyükben segítséget nyújtson. A
kamara az állattartással érintett hatóságokat, állat-egészségügyi-, természetvédelmi-, erdészeti- és vadászati
hatóságokat, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
helyi kirendeltségét mozgósítva próbált az ügyben koordinátorként közreműködni. Sajnos az MVH számunkra
ismeretlen okból folyamatosan szabotálta a közreműködést. A többi hatósággal, a vadásztársasággal és az
állattartóval együtt szeptember elején tartottunk egy közös helyszíni bejárást (szemlét), ahol megállapítást
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nyert az állattartó tevékenységével
kapcsolatosan számos jogszabálysértő momentum. A célja az eljárásnak –
legalábbis a vadásztársaság részéről
– az volt, hogy az állattartó a jövőben
jogszabálykövető állampolgár módjára végezze tevékenységét. Sajnos
a szemlén résztvevő hatóságok nem
egyformán értékelték a helyzetet és
az is sajnálatos, hogy ismételten az
előbbi bekezdésben említett természetvédelemmel foglalkozó szervezet
tanúsított olyan megnyilvánulásokat,
amelyek a jelenlévő szakemberekben hatalmas kérdőjeleket vetettek
fel a szakmaiság terén.
Azt, hogy maga az eljárás hathatós eredményt hozott-e még nem lehet tudni. Annyi biztos, hogy egy ideig az állattartó a vadásztársasággal
együttműködő magatartást tanúsított, de az is biztos, hogy a szemlét
szabotáló MVH és a kétes szakmai
irányelveket képviselő nemzeti parkos
kollegák akár olaj is lehettek a tűzre.
Lobby találkozó
Aki előtt nem ismeretes ez a fogalom, úgy akkor röviden róla. A kezdeményezésnek köszönhetően 6. alkalommal került megrendezésre ez a
rendezvény, amelynek házigazdája a
FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. A rendezvény a szekszárdi bor
hírnevének öregbítése és a környék,
a borér tenni tudó vállalkozóinak az
összejöveteleként indult. Az esemény
mára már megyei rendezvénnyé nőtte ki magát, így részt vesznek
önkormányzatok, közhivatalok is szép számmal. Ezzel kapcsolatosan úgy éreztük, hogy
a vadászok érdekképviseletének is van keresnivalója ezen a helyen. A rendezvény jó
hangulatban telt. A
résztvevők a szervezőktől regisztráció ellenében sátrat kaptak teljes felszereléssel, ahol
minden intézmény,
vállalkozó, borász elké-

szítette a saját főztjét és vendégül látta a kapcsolatteremtés reményében
a másikat. Ez az év a próbaév volt, de
megítélésünk szerint a vadásztársadalom népszerűsítése érdekében az ilyen
és hasonló rendezvények látogatása
szükséges és folytatásra érdemes.
A rendőrhatóság tájékoztatása
a vadászattal kapcsolatos
ellenőrzések tárgyában
Az elmúlt időszakban a Tamási
Rendőrkapitányság felkérésére tájékoztató előadás keretében tartottunk
oktatást a rendőrhatóság dolgozóinak a vadászattal kapcsolatos rendőri intézkedések segítése céljából. A
tájékoztatás során a vadászati jogszabály alapvető fogalmairól, a vadászok személyi és tárgyi feltételeinek köréről, az elejtett vad jelöléséről, annak
jogszerű szállításáról adtunk tájékoztatást. Az előadás során szó esett az
élővad szállításának lehetőségeiről,
továbbá a vad tartásának szabályszerűségéről is, kiemelve a nagyszámú jogtalan tartások bűnügyi vonatkozását is a vad vadgazdálkodási
értékének ismertetése mellett. Ezek
mellett szó esett a kompetenciaként
szállított vad szabályszerűségéről is,
ami sok vadásztársaság visszajelzése
alapján mindig is problémás kérdésként csapódott le.
Természetesen a vadászfegyver
szállításának szabályait is megvitattuk a találkozó alkalmával.
Ezek a tájékoztatások és együttműködések az érdekképviseleti munka
igen fontos részét képezhetik, hiszen
az egyik legfontosabb probléma
mindig is az „orvvadászat” volt és lesz
is, amelynek kiszűrése a jól felkészített
rendőrhatósági dolgozók közreműködésével hatékonyabb lehet.

Tájékoztatjuk a tisztelt vadásztársakat,
hogy december 24. és január 4. között
az ügyfélfogadás szünetel!
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Két nap a természetben
A Diana Klub tagjai a Pacsmagi
Tájvédelmi Terület érintetlen belsejébe
vitték a kicsiket idén nyáron.
A 26 fős csapat érkezés után útnak
indult. Kétórás séta, kirándulás során a gyermekek megismerkedtek a
pacsmagi tavakkal, a tó élővilágával, ahol kiemelten az ott élő madarakat mutatta be vezetőnk. Átkeltünk
a Koppány folyón, és a közeli dombtetőre felérve elénk tárult az érintetlen természet gyönyörű látképe.
Délután gyermekeinket kézműves
foglalkoztatóra invitáltuk. Uzsonna
elfogyasztása után dámszarvasokat
próbáltunk becserkészni, megfigyelni. Bár jómagam kevésbé hittem a
sikerben - miután egy csapat színesbe öltözött, és legjobb jóindulattal
sem halknak nevezhető csoportunk
elindult -, mégis szerencsével jártunk.
Csodálatos látványban volt részük
gyerekeinknek. Felfogva a helyzet
komolyságát, apró léptekkel, pisszenést sem hallatva vonultunk egyre
közelebb és közelebb a dámcsapathoz. A bikák agancsa barkában
pompázott.
Sötétedés után a gyerekek legnagyobb örömére megérkeztek vendéglátónk rókái, akik egészen közel
merészkedtek hozzánk, és az elfogyasztott vacsorájuk és kiadós hancúrozásuk után leheveredtek ők is a
tábortűz mellé…
Reggelre Zoli bácsi hálója kismadarakat fogott, a házigazda elmondta, hogy épp milyen fajta kismadarat
tart a kezében, megmutatta, hogy
hogyan történik a madárgyűrűzés.
A bátor vállalkozók pedig kezükbe
vehették az apró kis állatot és szabadon engedhették.

A délelőtt folyamán a Gyulaj
Zrt. jóvoltából meglátogattuk a
vadasparkot. Az állatsimogatás után
felmentünk a tamási kilátóhoz, majd
a játszótéren folytatódott a mozgás.
Kiemelten köszönjük a segítséget
Heidt János elnök úrnak, valamint
Pencs József hivatásos vadásznak,
akik mindent megtettek annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat
náluk.
A gyerekek nevében köszönjük
a Tolna Megyei Vadász-Szövetség
anyagi támogatását, melyet a kiránduláshoz nyújtottak, köszönjük a
Gyulaj Zrt-nek, hogy meglátogathattuk a vadasparkot, valamint köszönjük a Regölyi Kapos-Koppány
Vadásztársaság segítségét.
És természetesen köszönjük Hajas
Krisztina tagtársunknak, aki a szer-

vezés oroszlánrészét vállalta magára, valamint az összes Dianának, aki
valamilyen szinten kivette a részét a
munkából és szabadidejét áldozta a
gyerekek nevelésére, és a természet
megszerettetésére.
Acsádiné Varju Ildikó
Diana klubtag

Irodánkban megvásárolhatók:

„DIÁNA” FEGYVERSZEKRÉNYEK
5 fegyver tárolására
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Fürjvadászok lettünk…

Augusztus végén egynapos szerbiai
fürjvadászaton vehettünk részt, Pesti Tamara vajdasági vadásztársunk
meghívására. A Tolna megyei Dianákat négyen képviseltük (Klézli Erika,
Varga Mária, Schuszterné Dobó Kata
és jómagam). A röszkei határátkelőt
elhagyva, rövid autózás után érkeztünk Adára.
A másnap reggeli hajnali ébredés
kicsit nehézkesen ment, de gyorsan
elkészültünk és már indultunk is a
vadászatra. Vadászbarátaink utazásunk előtt elláttak minket mindenféle
hasznos információval, amit ezúton is
köszönünk nekik.
Az autóban arról beszélgettünk,
milyen is egy fürj vadászat??? A területre érkezve, „felfegyverkeztünk”,
meghallgattuk a precíz eligazítást.

7

DIANA

Mikor meghallottuk, hogy a fürj akkora mint egy „hízott veréb”, mosolyogtunk. A következő információ,
mely szerint laposan kell lőnünk, már
sokkolt minket. Véleményem szerint joggal kérdezgettük egymástól,
hogy „Mit fogunk vacsorázni?”, a tervek szerint ugyanis az általunk elejtett
fürjeket…
A kezdeti döbbenet után elindult
a vadászat, és sorra dördültek fegyvereink, így a nap végére mindegyikünk fürjvadásszá lett.
A sikeres és élmény dús vadászat
után a lányok elindultak haza, hogy
a megyei vadásznapon is megmutassák kik a TOLNA MEGYEI DIANÁK!!!
Gubritzky Mária
Diana Vadászhölgy Klub megyei elnöke

Acsádiné Varju Ildikó neve sokak számára ismert. Sok elismerést kap munkája so rán, de ez a kitüntetés – a
Hubertusz kereszt ezüst fokozata – ez
az igazi jutalom. Megérdemelte!
Ildikó a Tolna megyei Vadászkamaránál dolgozik, figyeli és szerkeszti a
Tolna megyei Dianák és a megyei
vadászkamara honlapját. Vadászik, aktívan
részt vesz a
Hölgyvadász
Klub életében, mindezek mellett
feleség
és
két gyermek
édesany ja.
Örülök, hogy
részt vehettem ezen az
ünnepségen,
Budapesten, 2009. június 13-án szombaton a Vajdahunyad várában. A
Tolna megyei Dianák közül öten kísértük el, a nagy meleg ellenére sokan
voltunk jelen az ország minden tájáról. Nagyon jó volt látni, hogy mások
is osztoznak Ildikó sikerében.
Pintér Anita
Diana Klubtag

Pusztai István

PUSKAMŰVES

Vállalok:
Javítást
Vizsgáztatást
Belövést
Barnítást
Távcsőszerelést
Agyazást
7352 Györe, sport u. 1.
Telefon: 06/74459-759
06/30-2588816
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Kirándulás és klubélet az idős vadászoknak

N

éhány évvel ezelőtt rendszeresen gondolt a kamara az idősödő vadászokra, s hol egy vadászat, hol csak egy kis eszmecsere
apropóján hívta össze a szeniorokat.
Ez a jó szokás egy időre valamilyen
sajnálatos oknál fogva megszakadt,
idén azonban újra felmerült, hogy
egy kicsit több figyelmet szenteljünk
öregjeinknek. A gondolat merész,
mely szerint egy úgynevezett Szenior

velünket, amely egyfajta igényfelmérés volt, s amelyre nagy meglepetésünkre, de még nagyobb örömünkre
több mint 30 szenior vadászunk jelentkezett. Ne felejtsük azonban megemlíteni azokat sem, akik vették a fáradságot, felemelték a telefonkagylót,
és elmondták, hogy legnagyobb lelkesedésük ellenére sem tudnak részt
venni rendezvényeinken, bár a szívük
erősen húzná őket. Volt, aki betegség-

Klub megalakítását szorgalmazzuk, hiszen az újdonságokban mindig jelentős kockázat rejlik. Lesz-e érdeklődés?
Melyek azok a témák, amik érdeklődésre tarthatnak számot? Elindulhat-e
egy olyan klubélet, amely azon kívül,
hogy összehozza a régi jó vadászbarátokat – esetleg ellenségeket – tulajdonképpen csak lehetőséget biztosít
a nyugdíjas vadászoknak a kimozdulásra, a beszélgetésre, emlékezésre?
Nos, ezekkel, és még számos kérdéssel
a fejünkben megfogalmaztuk első le-

re, volt aki közlekedési nehézségre hivatkozott, amely „kifogások” így 70
felett már érthetők is. A korosztályra
jellemző, hogy néhányan hosszasan
beszélgettek, meséltek a telefonba,
szükségük volt arra, hogy valakinek
elmondják gondolataikat, hiszen ezek
az emberek többségében már szűk
környezetben mozognak, vagy talán
egyedül élnek.
Nos, lendületadó rendezvénynek a
kamarai vezetés egy kirándulást gondolt ki az érdeklődőknek. Keszthelyen

meglátogattuk a Helikon Kastélymúzeum újonnan nyílt Vadászati Kiállítását, amely kiállítás öt földrészen elejtett, mintegy 200 vadfaj trófeáinak
ad helyet. Híres magyar vadászok tevékenységének állít emléket, de itt
látható a mai napig vadászó Dózsa
György és a kiállítást megálmodó és
létrehozásában kulcsszerepet játszó
Hidvégi Béla számtalan trófeája is. Az
Ázsiát, Afrikát, Európai hegyvidéket és
Dél-Amerikát bemutató diorámák lenyűgöző látványt nyújtanak, a látogató a vadfaj sajátos élőhelyével is megismerkedhet ez által. Több világrekord
trófeával találkozhattunk sétánk során. Az élményt a témához kapcsolódó néprajzi és képzőművészeti gyűjtemény teszi teljessé.
Bizony sokat tapasztalt, idős vadászaink is elcsodálkoztak egy-egy
érdekes preparátum előtt, beszélgettek, tanakodtak, és közben egymásnak mesélték saját vadászélményeiket. Volt, aki azt mondta, hogy a
látottakról csak szuperlatívuszokban
lehetne beszélni, annyira lenyűgöző
volt.
A remek délelőttöt Gyenesdiáson
jóízű, kiadós ebéddel folytattuk. Itt az
aperitif elfogyasztása után Kocsner
Antal elnök szívélyes szavakkal köszöntötte időseinket, és reményét fejezte ki
a folytatás iránt. Hazafelé jókedvűen,
borkóstolgatással, beszélgetéssel telt
az út. A meghívottak nevében Nagy
Imre vadásztársunk köszönte a szervezőknek a lehetőséget, és a szép napot, amelyre igen nagy szüksége van
ennek a korosztálynak, hiszen kimozdulhattak, emlékezhettek, találkozhattak egymással.
S a folytatásban reményeink szerint
szerepel majd egy-egy szakmai nap,
néhány kötetlen beszélgetéssel töltendő délután, esetleg filmvetítés, azaz
klubélet.
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Vadásznapi beszámoló
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett:
Kocsolai Földtulajdonosi Közösség

Hubertusz – kereszt gyémánt fokozat:
Szabadi István (Szekszárd)

Magyar Vadászatért érdemérem:
Tamás Lajos (Tamási)

Hubertusz – kereszt arany fokozat:
Gréczy Tamás (Szekszárd)
Lubiczki János (Báta)
Füle József (Váralja)
Berczek Péter (Dombóvár)
Berczek Zoltán (Dombóvár)
Keller Ádám (Kocsola)
Szabadiné Babruskai Éva (Szekszárd)
Dr. Szabadi Éva (Szekszárd)
Ifj. Szabadi István (Szekszárd)

Nimród érem:
Dékány Ferenc (Kakasd)
Gallyas Vilmos (Paks)
Buják Imre (Tengelic)
Karácsonyi György posthumus
(Bogyiszló)
Kamarai Aranyérem:
Ifj. Fodermayer Vilmos (Bátaszék)

Hubertusz – kereszt ezüst fokozat:
Erdélyi István posthumus
(Iregszemcse)
Schuszterné Dobó Katalin (Tolna)
Kiss Ferenc (Dombóvár)
Klotz István (Dombóvár)
Hubertusz – kereszt bronz fokozat:
Karika Ferenc (Hőgyész)
Fördős József (Kakasd)
Mátyás Gyula ( Kakasd)
Szatmári Lajos ( Bonyhád)

Gemenci Sulyom Kürtegyüttes a megnyitón
Kölesdi Néptánccsoport

Király István,
a vadászkamara titkára

Tamás Lajos a Magyar Vadászatért Érdemérem
kitüntetést vehette át

A Gyulaj Zrt. csapata
szép eredményt ért el a koronglövészeten

Karácsonyi György posthumus
Nimród érmét kisfia vette át

Munkában Eppel János a kutyabemutatón

10

KÖZÉLET

2009. DECEMBER

SÖRÉTTORONY

A kölesdi Honismereti Szakkör 2009. november 6-án nyitotta meg azt a kiállítást, ahol többek között bemutatásra kerül a sörétgyártás műemléke. A
kiállítás hűen mutatja be az 1930-as
évek történetét, kiemelten foglalkozik a borjádi Söréttorony épületével.
A söréttorony megépítésének ötlete
Pichler Gusztáv mérnök nevéhez fűződik, aki felismerte azt a lehetőséget, hogy az iparnak és a vadászatnak milyen nagy mennyiségű sörétre
van szüksége. A borjádi söréttorony
rendkívüli technológiával készült, mert
az építés során a habarcsba oltatlan
mészport kevertek, és ezért a tégla
sorok szinte összeégtek, így vált rendkívül stabillá az építmény. 1939-ben a
megmagasított épületben már nem
csak aprósörétet, de nagyobb szemű
sörétet is gyártottak.

A kiállítás anyagából láthatjuk,
hogy milyen nehéz volt megfelelő
alapanyaghoz jutni – és mennyire figyeltek a minőségre. Megismerhetjük
a söréttorony terveit, a készítés módját, az értékesítés lehetőségét. Köszönjük Kőnig György vadásztársunknak,
hogy a dokumentumokat megőrizte
az utókornak.
Kocsner Antal
elnök

A sörétgyártás technológiája igen
érdekes eljárás, hiszen a középen üres,
többemeletes torony felső szintjén lévő tégelyből a megolvasztott ólomötvözetet csepegtetik, a cseppek lehullva a felületi feszültségtől gömb alakot
vesznek fel, majd a torony alján lévő
kád vizében kihűlve megszilárdulnak.

Vadászpalántáknak

Y
N
É
V
T
J
E
R

A gyerekrovatot
Acsádiné V. Ildikó
állította össze

A 2009. júniusi számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Pacsmagi tavak. A helyes megfejtést beküldő vadászpalántáknak a megyei vadásznapon egy-egy vadászmotívummal díszített bögrét adtunk ajándékba, ők a következők voltak: Farkas István
Dombóvár • Fodermayer Eszter Bátaszék • Gondos Attila Döbrököz • Gondos Balázs Döbrököz
• Ifj. Malagurszki Lajos Báta • Jakabovics Liliána Kölesd • Kiss Balázs Németkér • Kiss Gréta Németkér • Malagurszki
Csongor Báta • Pintér Miklós Értény • Stier Mónika Döbrököz • Szabó Dorottya Iregszemcse • Szabó Nóra
Iregszemcse • Szabó Orsolya Iregszemcse • Werner Attila Szekszárd • Werner Zita Szekszárd • Zengő Zoltán Gyönk
Az alábbi rejtvény megfejtését 2010. február 20-ig
lehet beküldeni, a megfejtéshez annyi segítséget
adunk, hogy ez egy vadászati mód megnevezése.
A megfejtéseket a Vadászkamara címére várjuk,
amely: 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.

1. A gímszarvas hímivarú egyede
2. A vadászat istennője
3. Vadászfegyverfajta
4. A vadász hűséges társa
5. Szárnyas apróvad
6. Dámszarvas párzási időszaka
7. Fegyver másképp
8. Rókalyuk
9. Fák koronája
10.	Vadászathoz szükséges okmány
11. Lábbeli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Őzállomány vizsgálata Tolna megyében
II. rész

Mint arról már az ez évi első számunkban beszámoltunk a Tolna Megyei
Vadászkamara
Vadgazdálkodási
Bizottsága, a Tolna Megyei Vadászszövetség, a Tolna Megyei Vadászati
Felügyelőséggel közösen a megye
dél-mezőföldi régiójának tíz vadászterületén az őzállománnyal kapcsolatos vizsgálatot folytat. A vizsgálat
tavasszal elvégzett feladatairól történő beszámolónkat felidézve, akkor
a vadászterületek őzállományának
nagyságát, a tavaszig felnevelt szaporulat sutánkénti arányát, valamint
az állomány ivararányát mértük fel.
Mivel a vizsgálat őszi szapor ulat
felmérése még folyamatban van,
ezért csak az alábbi adatok vonatkozásában számolunk be:
• az állomány szaporodási mutatói: az őszig felnevelt szaporulat
aránya, suták vemhesülési aránya,
embriók arányszáma
A vizsgálat módja
A nyár végéig felnevelt szaporulat
felmérésékor a mintaterületeken a
megfigyeltük a sutákat valamint a
hozzájuk tartozó gidák számát. Az így
kapott adatok alapján kiszámítható
a gida/suta arányszám, ezzel a vadászati idényig felnevelt szaporulat,
valamint az, hogy az állományokon
belül mennyis suta vezet egy-, kettő-, illetve három gidát és az is, hogy
hány sutának nincs gidája. A minél
pontosabb adatfelvétel érdekében
célszerű a felmérést a bak vadászati
idényét követően elvégezni, lehetőleg még a tarvad hasznosításának

megkezdése előtt. Ez esetünkben
október és november hónapokban
történt meg.
Az állomány szaporodási mutatóinak felmérését az elejtett suták boncolása során mértük fel. A lőtt suták
boncolásakor sutánként eltávolítottuk a petefészkeket és az abban található sárgatestek jelenléte alapján
a megtermékenyülési arányra és a
sárgatestek számlálásával az embrió
arányszámra utaló adatokat vettünk
fel. Ezek együtt tulajdonképpen az
állományok potenciális szaporodóképességét mutatják meg.
Az eredmények ismertetése
A nyár végéig felnevelt szaporulat
alakulása
A sutánkénti gidaszám kiszámításánál egy hazai módszer szerint
(MAJZINGER ISTVÁN, VADBIOLÓGIA
2004) korrigáltuk a gidát nem vezető suták számát. Ennek oka az, hogy
azok között minden bizonnyal voltak
ünők is, amelyek ebben az időszakban még nem vezetnek gidát, viszont
ha ezek egyedszámát is beleszámoljuk akkor az a gida/suta arányt torzítja, tulajdonképpen rosszabb színben
tünteti fel. Az adatokból láthatjuk,
hogy a korrigált gida/suta arány a
vizsgált állományokban 0,65 és 0,89
db gida/suta közt változott, amely értékek átlagosan 0,79 gida/suta eredményt adtak. (1. táblázat és 1. ábra)
Ez egyébként az adatok kis szórását
jelenti, azaz a területek ilyen mutatói
közt nincs számottevő különbség.
Az egy sutára eső gidaszámra jel-

1. ábra: Az egy sutára jutó gidaszám alakulása.

lemző volt, hogy a legtöbb suta egy
gidát vezetett (48,5%) az ikergida
arány mindössze 12,7% volt és mindössze egy esetben láttunk három
gidát vezető sutát. Az ünőket kizáró
korrekciót követően a suták 31,9%-a
nem vezetett gidát.
Az állományok szaporodási mutatói
E cikk készülésének időpontjáig
mindössze két vadászterületen sikerült ez irányú adatgyűjtést végeznünk, mivel a suták vadászati idénye
még csak a kezdetén van. Az elvégzett boncolások során 14 suta petefészkét vizsgáltuk meg, és ez alapján
az átlagos sárgatest szám 2,2 darabnak bizonyult. A vizsgált suták mindegyike vemhes volt, azaz a vemhesülési arány 100%-nak bizonyult.
Az eredmények értékelése
Az eredmények értékelése bizonyos szempontból nehézségekbe
ütközik, mivel megyén belül az elmúlt évek során nem folyt ilyen témájú vizsgálat, így a viszonyítási alap
hiányzik. Éppen ezért lesz értékes
adatsorunk abban az esetben, ha
a megkezdett munkát a következő
években folytatjuk, ökológiai faktorok felmérésére (időjárás, vetésforgó,
ragadozók jelenléte) vonatkozóan is.
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a sárgatestek száma és a vemhesülés aránya alapján a vizsgált őzállomány
hasonló szaporodási mutatókkal bír,
mint más hazai, mezei élőhelyeken
(ökotípusban) található őzállományok. Tehát a potenciális szaporodóképesség vonatkozásában nincs
eltérés más hasonló élőhelyen élő
őzállományokhoz képest.
Mindenképpen figyelemre méltó
eredmény azonban a vadászati idényig felnevelt szaporulat aránya, amely
átlagosan 0,8 gida/suta érték volt.
Ezt összevetve más hazai vizsgálatok eredményeivel azt a megállapítást tehetjük, hogy a vizsgált
őzállományok, ezen belül a gidák
egységesen nagyarányú nyári veszteséget szenvedtek el, ami mindenképpen megfontolandó körülmény
a suta és gida hasznosítások terén.
Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy a
vizsgált állományok mind a mezei ökotípusból kerültek ki, amelyek hazai vizsgálatok alapján jobb
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korrigált
gida/suta
(db)

34

24

15

14

5

0

44.1

41.2

14.7

0.0

0.62

0.71

Bölcskei Tátorjános Ve.

21

19

17

5

11

3

0

26.3

57.9

15.8

0.0

0.81

0.89

Madocsai
Földtulajdonosok Vt.

30

27

23

10

11

6

0

37.0

40.7

22.2

0.0

0.77

0.85

Dunakömlődi Vt.

n.a.*

Szentgyörgy Vt.

n.a.*

Új Élet Vt.

63

47

41

12

29

6

0

25.5

61.7

12.8

0.0

0.65

0.87

Gerjeni GE-FA Vt.

n.a.*

Dunagyöngye Vt.

44

40

29

13

25

2

0

32.5

62.5

5.0

0.0

0.66

0.73

Tengelici Vt.

46

37

28

10

9

4

0

27.0

24.3

10.8

0.0

0.61

0.76

Újbarázda Vt.

56

51

33

14

20

5

3

27.5

39.2

9.8

5.9

0.59

0.65

Tolna-Fácánkerti Vt.

27

24

19

10

9

5

0

41.7

37.5

20.8

0.0

0.70

0.79

Mindösszesen

326

279

214

89

128

36

3

31.9

45.9

12.9

1.1

0.66

0.77

gida (n)

39

Mintaterület

korrigált
suta (n)

Dunaföldvári Vt.

suta (n)

gida/suta
(db)

1. táblázat: A felnevelt szaporulatra vonatkozó adatok.
egy sutára eső
gidaszám arányának
alakulása (%)

egy sutára eső
gidaszám alakulása (db)
0

1

2

3

0

1

2

3

*nincs adat

szaporodási és ezáltal jobb túlélési
mutatókkal bírnak, így az erdei őzállományok esetében vélhetően még
kisebb gidaaránnyal számolhatunk a
2009/2010-es vadászati évben.
Összehasonlítás képen a 2. táblázatban egy több éve folyó és több
alföldi területre kiterjedő – szintén
mezei őzek – vizsgálat eredményei
láthatók, amelyek alapján a különbség a felnevelt szaporulat vonatkozá-

Ebből a könnyebbség érdekében
100 bakkal számolva, 125 sutánk és
64 gidánk van a tavaszi állományban, azaz összesen 289 ~ 300 egyed.
Az őszi felmérés átlagos eredményeit
figyelembe véve, a 125 suta összesen
100 gidát vezet (0,8 gida/suta). Így az
őszi állományunk 100 bakból (mínusz
a már hasznosított egyedek), 125 sutából és 64 korosodott gidából, valamint 100 ez évi gidából, összesen 389

Fentiek alapján egy olyan nagy
nyári elhullással járó év során a tervezéssel mindenképpen óvatosan kell
bánni és a 30% alatti hasznosítás tűnik szakmai szempontból megfelelőnek, kiegészítve azzal, hogy az erdei
ökotípusú őzállományok esetében ez
az arány akár még kisebb is lehet.
Ezért sem célszerű a tervezést lezártnak tekinteni a tavaszi időszakban,
hanem a gondos gazdálkodónak a

2. táblázat: Alföldi őzállományok szaporodási mutatói.

sárgatest

felnevelt
szaporulat

sárgatest

felnevelt
szaporulat

sárgatest

felnevelt
szaporulat

2008

felnevelt
szaporulat

2007

sárgatest

2005

felnevelt
szaporulat

I.
terület
II.
terület

2004

sárgatest

2003

2,10

0,75

1,88

1,04

2,05

0,76

2,15

0,94

2,08

0,94

1,83

1,17

2,17

1,57

-

1,33

2,04

1,36

1,92

1,85

sában jól megfigyelhető. Egyben az
is megfigyelhető, hogy az egymást
követő évek értékei jelentősebb eltérést is mutatnak.
Ha a gyakorlati vadgazdálkodás
során az ez évi felmérés adatait az
őzállománnyal történő gazdálkodás
céljából akarjuk használni akkor azt az
alábbi példán keresztül tehetjük meg:
A tavaszi felmérés során a tíz vadászterület adatainak átlagait figyelembe véve az ivararány 1:1,25
(bak:suta) volt és a tavaszig felnevelt
szaporulat 0,51 gida/suta.

~ 400 egyedből áll. Ha szinten tartó
vadgazdálkodás kívánunk folytatni,
akkor az elejthető egyedek száma a
szaporulatnak megfelelő, azaz 100
egyed, ami a tavaszi állományunk
33%-a.
Azonban fontos és semmiképpen
sem figyelmen kívül hagyható szempont, hogy a szakirodalom a gidák
téli elhullásának mértékét a nyári elhullásénál is nagyobbnak írja le, és a
felnőtt egyedek elhullása is jelentős
lehet az állományokban mind a nyár,
mind pedig a tél folyamán.

rábízott állományt, annak populációdinamikai jellemzőit az év során
folyamatosan nyomon kell – kellene
– követnie, hogy a rutinszerű vadgazdálkodás okozta hibákat elkerülje
A vizsgálatok még nem értek véget, és szándékaink szerint több éves
monitoring program keretében folytatni kívánjuk azt, a megye szakszerű
vadgazdálkodásának segítése érdekében.
Farkas Dénes és Király István
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Vadászkutyák Vadászati
Alkalmassági Vizsgája (VAV)
A vadászkutya az ember hűséges
vadásztársa, s ha ez igaz, - akkor sokat kell törődnünk vele.
A vadászkutya vadászati kultúránk
része. A különböző vadászati módnak megfelelően került kitenyésztésre (pl.: apróvadra, nagyvadra, stb.)
Nem volt könnyű a sokrétű vadászkutya munkájának megfelelő szabályzatot megalkotni – még akkor
sem, hogyha elődeink jó alapot biztosítottak.
Sok vita után sikerült elfogadtatni a
szabályzatokat.
A vizsgaszabályzat az FVM Értesítő 2008. évi 1. szám 287-306. oldalán
megjelent.

A „Vizsga követelmények” füzet a
Vadászkamaránál megrendelhető.
Miért fontos a Vadászkutyák Vadászati Alkalmassági Vizsgája?
A vadászkutya egy élő fegyvernek
is tekinthető,- sokat segíthet, de el is
ronthatja a vadászatokat.
Gondoljunk arra, hogy ha nincs tanítva, vagy nincs szoktatva a mindennapi vadászati feladatok végzésére,
- milyen problémákat okozhat (fegyelmezetlen, elzavarja a vadat, stb.).
A vizsgára az ember általában készül a kutyájával, ez egy picit kényszer is. Van egy alapmérce, amit tudnia kell a kutyának, mert nem kapja
meg a „megfelelt” minősítést.
A hatóságnak és a vadászat vezetőnek is egyszerűbb, ha egy független vizsgabizottság állapítja meg az
alkalmasságot.
A vadászatra jogosultaknak fontos
feladata, hogy a vadászkutyások
számára biztosítson felkészülési lehetőséget, területet.
Az OMVK megyei területi szervei
évente több alkalommal hirdetnek
meg és bonyolítanak le vizsgákat. Tolna megyében tradíciója van a vadászkutyázásnak és a vizsgáztatásoknak.
A vizsgákra lehet jelentkeztetni
származási lappal rendelkező kutyát

és származási lappal nem rendelkezőt is. A származási lap nélküli kutyák
esetében a rendező szervezet gondoskodik a regisztrációról és a tetoválásról.
A vadászkutyák jobb fülébe kell tetoválni a megye számát, az 1-el kezdődő nyilvántartási számot és az évszám két utolsó számát. Ez kerül bele
a VAV igazolványba is.
A tetoválás nélküli kutyák VAV igazolványa érvénytelen.
A VAV igazolvány - „szigorúan sorszámozott” - hivatalos okmány.
Igazolvány alapján lehet biztosítást
kötni. Kár esetén kártalanításra jogosít.
A származási lappal rendelkező kutyák esetében a Chip száma, illetve
a származási lapon szereplő tetoválási szám kerül a VAV igazolványba.
Az egyes vizsga típusok az adott
fajtához, fajtacsoporthoz és vadászati módnak megfelelően kerültek
kialakításra.
A vizsgákat egy nap alatt kell lebonyolítani. A vizsgán imitált vadászati szituáció alapján kidolgozott feladatsorok elvégzésével - a vadászati
használhatóságot kell megállapítani.
Igen fontos, hogy a vizsgára jelentkezők ismerjék a követelményeket,
- hiszem, - hogy egyszerűek és megtaníthatók.
Sokszor kérdezik, hogy milyen kortól
érdemes a kutyát vizsgára vinni. Lehetne azt mondani:- ha felkészült és
érett a vizsgára.
Vadászati Alkalmassági Vizsgára 1
éves kor előtt ne vigyünk kutyát, de lehetőleg 2 éves koráig tegye le a vizsgát.

Mely vadászkutyáknak nem kell
vizsgát tenni? A vaddisznóhajtáson
dolgozóknak, de azok számára is
ajánlatos, mivel azokat is kell irányítani és engedelmesnek kell lenniük.
A VAV igazolványt a vadászjegyünkkel együtt tartsuk.
Vadászaton – legyen az egyéni,
vagy társas – csak vizsgázott kutyával lehet vadászni.
Jó vadászatot kívánok - hűséges
vadásztársunkkal - a vadászkutyával.
Eppel János
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Bölcskei Tátorjános Vadászegylet

Társaság Tolna megye észak-keleti szegletében, Keletről a Duna
folyam, Nyugatról a gyűrűsvölgyi halastavak közé ékelődött, az északi, északnyugati részén a somogy-tolnai
dombságot, a déli, délkeleti részén pedig
az Alföldet idéző domborzati viszonyokat
mutató, nettó 5300 hektárnyi területen
gazdálkodik.
A Vadászegyletet az 1996. augusztus 18án megtartott alakuló ülésén hozta létre a
korábbi önálló bölcskei és madocsai vadásztársaságok részére az 1960-as években elrendelt kényszerházasság gyötrelmeinek tűrésébe belefáradt 18 bölcskei
sportvadász. Elhatározásukat – az új Vtv.
önálló vadászterület kialakítását lehetővé
tevő rendelkezései mellett – természetesen erősítette a tervezett vadászterület jelentős részén gazdálkodó Termelőszövetkezet és az ugyancsak számottevő terület
felett diszponáló Önkormányzat támogatása és a jogi tagként való belépéssel kinyilvánított közösségvállalása is.
Északon a dunaföldvári, Keleten a
solti, Délen a madocsai, míg Nyugaton a
dunakömlődi Vadásztársaságok területeivel vagyunk határosak, a szomszédokkal
korrekt, egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartó kapcsolatokat ápolunk és
erősítünk.
Az Egylet –első hallásra talán szokatlannak tűnő – névválasztásával a természetnek kívántunk tisztelegni, amely
megalkotta és napjainkig megőrizte a
tátorján nevű, ma már fokozottan védett
ősnövényt, melynek legnagyobb hazai,
de Európai rangsorban is tiszteletre méltó
helyen számon tartott populációja a Va-
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dászterületünk egy részét alkotó Természetvédelmi Területen található.
Közgyűléseinkre ma 28 vadász és kettő
jogi személy kap meghívót. Tapasztalataink szerint a területen jelentkező vadgazdálkodási feladatok fizikai és gazdasági
terhei, a még viselhető károkat okozó
szinten tartani szándékozott mennyiségű
vadállomány, nemkülönben a társasvadászatok biztonsága, ezzel a létszámmal
garantálható.
A társaság a gazdálkodás megkezdésekor a területet, a vadállományt ismerte.
Nyilvánvaló volt, hogy az adottságok elsősorban a meglévő vadféleségek (főként
az őz, a mezei nyúl és a fácán) darabszámának optimalizálását, minőségének
javítását teszik lehetővé, új –esetleg korábban honos – vadfajok betelepítésére,
illetve a nyomokban meglévők szaporítására nem gondolhattunk.
A felsoroltak mellett természetesen sokunknak volt már része az egyébként átvonuló vadként nyilvántartott gímszarvas
és vaddisznó elejtése feletti örömben, de számos emlékezetes vadászélménnyel gazdagodhattak
azok a vadásztársaink is, akik a
vízivad vadászatának szerelmesei.
Az Egyesületünk a tagdíjbevételekből, a tagság esetenként
szükségessé váló pótbefizetéseiből, illetve a bérvadászat bevételeiből finanszírozza a feladatait,
kötelezettségeit. Sajnálatos, hogy
a bérvadászatból származó bevételeink jelentősen csökkenhettek
egy nyilatkozattételre jogosított
szervezet legalább kétféleképpen

értelmezhető jogszabályokra hivatkozó állásfoglalásának köszönhetően. E szervezet
lojalitására jellemző, hogy azzal a végső
érvvel javasolta a vizivad (korábban lehetséges) vadászatának engedélyezése
tárgyában benyújtott kérelmünk elutasítását, hogy „.a Duna túlpartján jelenleg
is engedélyezett a vízivad vadászata.” (!)
Társaságunk tagsága ennek ellenére
továbbra is optimista, elfogadja és közreműködően segíti az Intéző Bizottságnak
a költségeket a vadnyomásos területek
őrzésével, a bekövetkezett mezőgazdasági károsodások térítési díjának megegyezéssel való csökkentésével, a vadütközések elkerüléséhez saját hatáskörben
szükséges intézkedések megtételével, a
kártérítésben marasztalás elkerüléséhez
elengedhetetlen részletes helyszíni szemlék „kierőszakolásával” kapcsolatos indítványait.
Dr. Tóth Mihály
titkár

Tamási „Széchenyi” Vadásztársaság

adásztársaságunk területe 8 936
ha, 80%-ban Tamási város közigazgatási területén helyezkedik el.
Szomszédaink a Gyulaj Zrt, Nagykónyi,
Iregszemcse, Ozora, Pincehely. Kapcsolatunk szomszédjainkkal jó. Társaságunk
a „Széchenyi” nevet az 1956-s forradalom
utáni újjáalakuláskor vette fel. Kezdetben
taglétszáma 25-30 fő volt, zömmel tamási
munkásember. Sajnos az alapítók közül ma
már senki nem vadászik, de néhányan még
együtt vadásztunk velük. Szellemi örökségüket az emberi együttélés szabályainak
betartását a mai napig követendőnek tartjuk. Elmondhatom, hogy napjaink gondjainak ellenére társaságunk tagjai (61 fő)
egymáshoz való viszonyában ez az örökség a meghatározó. Ennek szellemében
tevékenykedik a társaság vezetősége is,

akik közül néhányan évtizedek óta bírják
a tagság bizalmát.
Társaságunk anyagi helyzete a jelen gazdasági környezetben is stabilnak mondható, természetesen a tagság jelentős erőfeszítései árán.
A vadászterület jellemzően mezőgazdaságilag művelt terület, erdősültsége csekély.
Vadászható vadjaink az őz, nyúl, fácán és
récefélék. Váltó vadként szarvas, vaddisznó
is előfordul a területen, de fő vadunk az őz.
Őzállományunk minősége a megyei átlag körüli. Nálunk az 500 g feletti trófea kiemelkedőnek mondható. Vadgazdálkodásunkat meghatározza a terület jellegéből
adódó termelési, művelési mód (30-40 ak.
földek), valamint a tulajdonosi szerkezet.
Élőhely-fejlesztésre egyelőre nincs mód.
Vadgazdálkodásunk meghatározó eleme
a meglévő élőhelyek megőrzésének elősegítése, az élőhelyeken a vad nyugalmának biztosítása, a vadászható ragadozók
létszámának féken tartása, lehetőségeinkhez mérten a vadtakarmányozás megoldása. Ez utóbbit részben vadföldön termelt, illetve vásárolt takarmánnyal oldjuk meg. A
szakmai munkát 3 fő hivatásos vadász végzi.
A szakmai színvonal növelése érdekében
az országos, illetve a megyei kamarák által
szervezett vadgazdálkodással kapcsolatos
programokon részt vettünk, az ott szerzett új
ismereteket munkánk során felhasználjuk.

Társasági életünk javítása, elmélyítése
érdekében minden évben hagyományosan családi-baráti összejövetelt (juniálist)
szervezünk, ezen túlmenően minden évben
megrendezzük vadászbálunkat. Rendezvényeink nagy népszerűségnek örvendenek.
Társaságunk több tagja a megyei vadásznapokon hosszú éveken át kiváló eredményeket értek el koronglövészetben.
Úgy ítéljük meg, hogy napjainkban a vadásztársaságok helyzete, működése nem
könnyű, megítélésük enyhén szólva ellentmondásos. Néha fórumokon, sajtóorgánumokban
a vadásztársaságok múltbéli és jelenlegi helyzetét és
munkáját átfogóan nem
ismerő olyan
emberek fejtik
ki véleményüket, akiknek a vadásztársasági forma szálka a szemükben.
Bízunk benne, hogy érdekképviseletünk
ezen egyesületek hosszú távú fennmaradása, a magyar vadgazdálkodásban betöltött szerepük, színvonalának növelése
érdekében a jövőben is mindent megtesz.
Tamási, 2009. november 12.
Ludvig Pál
Vt. Elnök

K

Szekszárd – Szálkai Vadásztársaság

orábban, 1954 óta Szekszárdi
Szakszervezeti
Vadásztársaság néven
ismertek bennünket, jelenlegi nevünket 2007 óta viseljük.
Társaságunk 4289 hektáron gazdálkodik 45 vadásztaggal. Két hivatásos vadász
látja el a területen a feladatokat. Területünk a Szekszárdi-dombvidéken
fekszik.
Terhmészetvédelmi terület a
szekszárdi sötét-völgyi erdő,
és kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrző
területnek számít a Szekszárdi-dombvidék. Az itt előforduló Pannon molyhos tölgyesek, gyertyános tölgyesek,
illír bükkösök állományának
hosszú távú megőrzése és
fenntartása a cél. A terület
vízellátása jó, erdősültsége
63%-os.
Gímszarvas állományunk stabil és a
dél-dunántúli jelleg miatt értékes. Igen jelentős és kiemelten nagy értéket képvisel
az itt található dámállomány, amely az
1979-es Gyulajból történt telepítés eredménye. Őzállományunk kisebb jelentőséggel bír, bár néha 400g fölötti bakok is
felbukkannak. Vaddisznó állományunk jó,
állománynagysága jelenleg növekvő tendenciát mutat.
Apróvad állományunk nagysága kicsi,
ezen belül a fácán állomány kismértékű
növekedést mutat.
Éves szinten 72 gímszarvast (22 bikát), 44
dámszarvast (12 bikát), 55 őzet (20 bakot),
120-140 vaddisznót ejtünk el.
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A 90-es években esett nálunk egy 13,80
kg agancssúlyú bika és egy 24 cm hos�szúságú agyart viselő vadkan. Ebben az
évben a legnagyobb dámunk agancsa
3,95 kg-ot nyomott, a legnagyobb őzünk
agancsa 428 g volt.
34 hektár vadföldet művelünk és 200
hektár vadlegelőnk van. Évente 20 tonna
szálas, 40 tonna szemes és 30 tonna lédús
takarmányt juttatunk ki a vadnak.
Bevételünk a vadhús értékesítéséből, a
gímbikák, a dámbikák és őzbakok vadásztatásából valamint a terelő vadászatok eladásából adódik össze. Társaságunknak
anyagi nehézségei nincsenek.
A társaság elnöke: Pálfi János
Gazdasági vezetője: Vajda Balázs
Titkára: Pintér Gábor

Természetvédelmi felelőse: Gréczy Balázs
Vadászmestere: Kékes Gábor
A társasági élet bázisa a három vadászház (szálkai, grábóci, sötét-völgyi), ahol
sok kellemes napot töltenek együtt a vadásztársak.
Nehézséget a mezőgazdasági vadkár
és vad – gépjárműütközés jelent. Ezek
mértéke nagyban befolyásolja a társaság
anyagi helyzetét.
Társaságunk tagjai szerencsésnek érzik
magukat, hogy ezen a szép vadban gazdag területen vadászhatnak.
Kékes Gábor
Vadászmester

Gazda Vadásztársaság

Gazda Vadásztársaság Tolna megye délnyugati részén helyezkedik
el. Területe jelenleg 5003 hektár. A
társaság területe átnyúlik Somogyba is.
Szomszédaink a Hármashatár Vt., a Dombóvári Föltulajdonosi Közösség, a Naki Földtulajdonosi Közösség, a Göllei Fekete István Vt., a Nagyberki Vt. és a Kercseligeti
Vadászati Kft. A társaság 1996-ban alakult
30 taggal, Attalai és Kapospulai vadászok
a földtulajdonosok bevonásával alakították, hogy a két falu területén a vadászati
jogot megszerezzék. Jelenlegi taglétszám
25 fő.
A társaság vezetősége:
– Elnök: Stemler József (alapítás óta)
– T itkár: Dr. Szíjártó István
– Vadászmester: Árbogást Gyula
– Gazdasági vezető: Bognár Attila
– Természetvédelmi felelős: Király Péter
– Hivatásos vadászok:
Farkas Attila, Gergits László
Területünk fő vadfaja az őz, melyből
területünkön kb. 300 db található. Az állomány jó közepes, minden évben van
egy-egy érmes bakunk. Vegetációs időszakban komoly létszámban fordul elő
szarvas és vaddisznó. 2008-ban egy bronz-

érmes, 2009-ben egy ezüstérmes bikát sikerült elejteni. A zsákmányolt vaddisznók
száma 30 és 50 db közé tehető. Apróvad
állományunkkal sajnos dicsekedni nem
lehet, fácánunk éves kilövése kb. 120 db,
nyúlállományunk lassan növekszik. Területünkön kb. 170 hektár halastó található, így a vízivad létszáma aránylag soknak
mondható.
Vadászati létesítményeink között található 68 db magasles, 50 db etető és sózó, valamint 3,5 hektár vadföldet művelünk. Téli
időszakban kb. 120 mázsa csöves kukoricát
és mintegy 20 mázsa búzát
etetünk meg.
Minden évben közösen
meglátogatjuk
a
FEHOVA-t, vadászmajálist
és vadászbált rendszeresen tartunk.
A társaság anyagi helyzete stabil, kellő pénztartalékkal rendelkezünk. A
társaságnak van egy Mitsubishi terepjárója, mel�lyel a külföldi vendégek
vadásztatását és a téli etetést is meg tudjuk oldani.

Őzbak vadászatra 12 éve állandó vadászvendégeink vannak, ami jelzi a kölcsönös megelégedést. Vízivadra is vis�szatérő olasz vendégeink vannak, akik
korrekt vadászok, már nagyvad vadászat
is érdekli Őket.
A földtulajdonosokkal korrekt kapcsolatot tartunk, a tényleges vadkárokat
megtérítjük. Lehetőséget biztosítunk a vadásztársaságba való belépésre. A jó kapcsolatot bizonyítja, hogy a 97-ben még
3300 hektáros területünk mára 5003 hektárra nőtt.
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Stein Krisztián

Stefán Vadászcentrum
Szekszárd, Kossuth L. u. 32. • Telefon: 74/ 510-995 Fax: 74/ 510-996

VADÁSZBOLT:

- vadászfegyverek
- maroklőfegyverek
- gáz-és riasztófegyverek
- légfegyverek,
- vadászati felszerelések
- vadászruházat

FEGYVERJAVÍTÓ
MŰHELY:

- javítás
- távcsőszerelés
- belövés
- barnítás
- fegyverek vizsgáztatása

NYITVA TARTÁS:

FÖLDALATTI LŐFOLYOSÓ:
A bolt nyitvatartási ideje alatt
üzemel.

TEREPLŐTÉR:

Preparátor
Vállalom
vadászható
madárfajok és
emlősök
preparálását

Tavasztól őszig ügyeleti nyitva tartás.
Vadásztársaságok, baráti társaságok
háziversenyének szervezése,
lebonyolítása.
Évente 4-5 koronglövő verseny
rendezése.
Tagfelvétel a Stefán Lőegyletbe.
Tagoknak kedvezményes lőtérhasználat.

hétfőtől–péntekig: 800-tól 1700-ig
szombat, vasárnap: 900-től 1200-ig

Telefon: 06/30-3319174

A Tolna Megyei Vadász-Szövetség és Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei Területi Szervezetének lapja
KIADÓ: Kocsner Antal elnök • SZERKESZTI: Király István, Acsádiné Varju Ildikó

CÍM: Szekszárd, Tormay B. u. 18. • TELEFON: 74/512-224 • EMAIL: postmaster@tolna-omvk.t-online.hu • HONLAP: www.omvk-tolna.hu

Címlap kép: Boros Andrea természetfestő alkotása

