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Elindult az Országos Vadgazdálkodási Alap
A pályázat kiírása

Az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége szeptember 28-ai
Budakeszi megtartott ülésén elfogadta a vadászatra jogosultak
vadgazdálkodási tevékenységének
fejlesztését támogató Országos
Vadgazdálkodási Alap működési
(továbbiakban: OVAL) szabályzatát,
ezt követően „Az Országos Magyar
Vadászkamara 2017. évi pályázati
felhívása az Országos Vadgazdálkodási Alapból finanszírozható tevékenységek támogatására” címmel pályázati felhívást tett közzé a
honlapján.
Az alapból való pályázat beadásának feltétele volt, hogy azt az
illetékes vadászati hatóság által
nyilvántartásba vett vadászatra
jogosultak, illetve azok konzorciumai nyújthatták azt be az érintett
vadászterület szerint illetékes területi szervezethez 2018.november
30-i postára adási dátummal.

A pályázatok bírálata
Határidőre az Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei Területi Szervezetéhez 54 db pályázat
érkezett be, amelyet először egy
ún. formai megfeleltetésnek kellett alávetni. A formai vizsgálat a
benyújtott adatlapok helyes kitöltésére, a határidők betartására, a
nyilatkozatok hitelességére, az aláírási címpéldányok, valamint a banki igazolások stb. meglétére vonatkoztak. Az előzetes érkeztetéskor
a fenti okok miatt formai hibára
való hivatkozással elutasításra került 5db pályázat. A pályázatokat
ezt követően egy ún. KAPOR informatikai rendszeren keresztül a
kamara munkatársai egy központi
adatbázisba töltötték fel a beérkezést követő december 31-ig.
A tényleges szakmai bírálatot az
OVAL szabályzata szerint a Megyei

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási
Bizottságok végzik, amely Somogy
megyében 2017. 12. 13-án tartotta értékelő ülését.
A beérkezett pályázatokat elsődlegesen itt már tartalmilag bírálták,
a bírálat során az OVAL működési
szabályzata és a szakmai irányelvek voltak a meghatározóak. A
bizottság az ülésére meginvitálta
az OMVK központjából Kovács Gábor kamarai főmunkatársat, aki az
OVAL kidolgozásától gondnokolta
a témakört és hasznos instrukciókkal látta el a megyei bírálókat.
A pályázatban kiírt öt célterülettel
kapcsolatosan az alábbi eredmények születtek Somogy megyében:
- 2/1. Ökológiai jelentőségű területek (EFA), biodiverzitás területek,
szegélyek kialakítása, kezelése,
rágóerdő telepítés, csenderesek,
vadbúvók kialakítása célterületre
8 db érvényes és pozitívan elbírált pályázat érkezett,
- 2/2. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány keverékek telepítésével célterületre 12 db pályázat
érkezett be, ebből 1 db pályázat
formai hiba miatt illetve 1db nem
támogatható költségek miatt elutasításra került,
- 2/3. Vadászterület vízellátását javító, a természetes ökológiai víz
megtartását célzó beavatkozás
célterületre 4 db pályázat érkezett. 3db esett pozitív elbírálás
alá, 1db formai hiba miatt elutasításra került,
- 2/4. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztés célterületre 14
db pályázat érkezett, ebből 2db
formai hiba miatt elutasításra került, 1 db pályázat nem támogatható költségtételeket tartalmazott, 11 db pályázatból pedig 7
jogosult részére tisztázandó kérdést fogalmazott meg a bizottság
(a válaszokat követően kerültek
elutasításra),
- 2/5. Fácán, fogoly, mezei nyúl és

őz állománygazdálkodás fejlesztése célterületre 16 db pályázat
érkezett, 1 db formai hiba miatt
elutasításra került, 15 db viszont
eredményes, és pozitívan elbírált
státuszt kapott.

A bizottság egyhangúan úgy döntött tehát, hogy a 2/4. célterülettel
kapcsolatosan beadott pályázatok
vonatkozásában 7 jogosult részére
3 napon belül megválaszolandó,
tisztázó kérdést tesz fel.
A jogosultak válaszát (ahogy pályázatát sem) a bizottság nem tartotta szakmailag indokoltnak azok
sablonos és szakmaiatlan mivolta
miatt, így ezen pályázatok elutasításra kerültek.
A Kamara Területi Szervezete ezt
követően 2017. december 20-án
megtartott elnökségi ülésén megtárgyalta a bizottság által elé tárt
pályázati bírálati eredményt, és
azt jóváhagyta 17/2017. számú
elnökségi határozatával.
Ezt követően a pályázatokat 2017.
december 31-ig a Területi Szervezet továbbította az OMVK elnöksége részére, amely 2018. január
29-ei ülésén ezt megvitatta, és a
2/2018. számú határozatában elfogadta, de egyben döntött arról,
hogy (forráskimerülés miatt) a rendelkezésre álló pályázati összeget
az idei évben elsősorban a vadásztársaságok által benyújtott pályázatok finanszírozására fordítja.
A döntés által egyben tartaléklistára helyezték a Bizottság által befogadott, pozitívan elbírált, az állami
erdőgazdaságok, a nemzeti parkok
és az egyéb gazdasági társaságok által benyújtott pályázatokat.
Az Alap működési szabályzatának
megfelelően a sikeresen pályázott
jogosultak neve, a nyertes pályázatok címe és az elnyert összegek
elérhetőek az OMVK honlapján.
Az OMVK kérésére az OVAL-lal kapcsolatos tapasztalatainkat és jobbító szándékú javaslatainkat 2018.
Folytatás az 5. oldalon
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Somogy Megyei Vadásznap

2018. június 2. - Barcs, Középrigóc
Programok
9.15

Vendégek érkezése, fogadása
Térzene
(Barcsi Városi Fúvószenekar)
9.30 Zászlóbevonulás huszárokkal
Nemzeti Himnusz
Vadászhimnusz
Vadászkürtös üdvözlés
(Vadászkamara Kürtegyüttes)
9.45 Üdvözlés:
Horváthné Madarász Zsuzsanna
Köszöntés: Berend Ferenc
Megnyitó: Dr. Neszményi Zsolt
10.00 Hubertus mise:
Sass Rudolf esperes, plébános
10.30 Kitüntetések átadása
Berend Ferenc, Oláh Csaba,
Pongrácz István
11.00 Ifjú vadászok fogadalomtétele
Kemenszky Péter
12:00-12:30 Vadászkamara
Kürtegyüttes műsora

MEGHÍVÓ

12:30-13:00 MEGAROX Társulat
musical, operett műsora
13:00-13:30 Boróka Senior Tánc
együttes műsora
13:30-14:00 A Kaposvári SZC Dráva
Völgye Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
és a Tehnička škola Virovitica
tanulóinak műsora
14:00-14:30 Vénusz Mazsorett
Csoport műsora
14:30-15:15 Acoustic Classroom
koncert
15:15-16:00 Szuloki Német
Nemzetiségi Egyesület
énekkara és tánccsoportjának
műsora
16:00 Eredményhirdetés
lövészet, főzőverseny,
gyermeklövész verseny,
trófeabírálat
16.30 A rendezvény hivatalos zárása
Horváthné Madarász Zsuzsanna
17:00 K.B.N.F. - Kemping Bringán
Nincsen Fék zenekar koncertje

Kísérõ programok
Vadászok utcája
Somogyi Vadászhölgyek Klubja
jótékonysági sütizés
Vadászok a Civilekért Véradó
Mozgalom (véradás 9.00-től)
Vadászművészek kiállítása
Terepjáró bemutató
Lepke kiállítás az iskola gyűjteményéből
Játszóház, játszótér
Pónilovaglás
Tematikus trófeakiállítás (őz)
Kézművesek
09.00-13.00 Vadásznapi főzőverseny
10.00-15.00 Gyermek lövészverseny
11.00-15.00 Vadásznapi lövészverseny
13.00
Solymász bemutató
14.00
Vadászkutya bemutató

Vadászok a Civilekért Véradó Mozgalom
Idén újra Barcson lesz a vadásznapi véradás
A „Vadászok a Civilekért Véradó Mozgalom” immár több
mint 12 esztendeje kerül megrendezésre rendszerint a megyei vadásznap keretein belül. Évről évre mind többen keresik fel a véradó helyiséget ezeken a napokon.
Az első „vadásznapi” véradásra 2006-ban Szőcsénypusztán került sor az akkori országos vadásznapon. Idén - túl
a 12-dik éven és a több mint 770 véradón – ismét meghirdetjük ezt a nemes kezdeményezést és folytatjuk a hagyományt. Akkor és azóta is a Nagyatádi Véradó Állomás kolléganői várják a vérüket felajánlókat. A lelkes véradóknak
2018. június 02-án Barcs-Középrigócon lesz lehetőségük
„karjukat nyújtani az arra rászorulók felé”. Jöjjünk el mind
többen és segítsünk együtt!
Kemenszky Péter
OMVK Somogy megyei titkára
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Disznóvágás Lábodon

Klub események

A disznóvágás, nálunk, hölgyeknél egyfajta ünnep. Készülünk
rá, szervezkedünk, beszélünk róla. Kora reggeli találkozó után
a feladatok megbeszélése és elosztása mellett kezdtünk neki a
nagy munkának. Az idei évben két disznót dolgoztunk fel - ahogy
szoktuk- fülétől a farkáig és készítettünk belőlük finomabbnál finomabb dolgokat. Természetesen férjeink is kivették részüket a
munkából. Míg ők segítettek darabolni, csontozni, addig a konyhában a hölgyek másik fele az ilyenkor szokásos ételeket készítette.
Reggelire reszteltmájat tálaltak a hölgyek finom ropogós kenyérrel
és savanyúsággal. A vacsorára pedig rotyogott a töltött káposzta,
főtt a húsleves és persze sült a friss kolbász és hurka. Igazi ünnepi lakoma kerekedett vadászhölgy módra.
Dr. Bartal-Kovács Judit

8. születésnap
Nyolcadik születésnapját ünnepelte a Somogyi Vadászhölgyek
Klubja 2018 februárjában. A hagyományokhoz híven, ilyenkor mindig a Somogy Megyei Vadászkamara irodájában gyűlnek össze a
hölgyek egy kis évösszegzésre, egy jó beszélgetésre és persze
a következő év programjainak, távlati céljainak megbeszélésére.
A nagy napra Szabó Lászlóné, Klári egy egész évet összefoglaló
fényképekből álló diával készült. Jó volt újra élni a pillanatokat. Az
idei születésnapi estére meghívót kapott Berend Ferenc és Pongrácz István. Az urak egy-egy szál virággal köszöntötték fel a hölgyeket, és egyben köszönték meg a klubban végzett munkájukat. Ez
az esztendő is tartogat feladatot a tagok számára. A somogyi vadásztársadalom az idei vadásznapon újra találkozhat a hölgyekkel
a régi megszokott formában, ezen kívül sok hasznos és karitatív
programot tervez a klub a 2018-as évre.
Dr. Bartal-Kovács Judit
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február 28-ig megküldtük a pályázat kiírójának, amelyben szerepel a
kimondottan nagyvadas adottságú
megyék (mint Somogy) számára is
kedvező, a trófeagazdálkodást elősegítő nagyvadas célterület.

A pályázati összegek kifizetése
Somogy megyében – a tartaléklista eredményeképpen - 17 vadászatra jogosult 27 db pályázattal
25.166.136 Ft támogatást nyert el
a megye vadgazdálkodásának fejlesztésére.
Megyénkben a nyertes pályázatok
jelentős része a „Fácán, fogoly,
mezei nyúl és őz állománygazdálkodás fejlesztése” célterületre fókuszált, mivel a célterületek közül
kimondottan a megyére szabott
(nagyvadas) pályázatok nem kerültek egyenlőre kiírásra.
Március hónapban a nyertes pályázók és az OMVK között megtör-

téntek a szerződéskötések és a
támogatási összeg március 31-i
határidővel – tudomásunk szerint
– minden érintett pályázó részére
átutalásra is került.

A nyertes pályázatok
Megyei Vadgazdálkodási Alapból
való további támogatása
Fontos információ, hogy a megyei
Kamara 6/2018. számú határozatával úgy döntött, hogy az OMVK-val
való szerződéskötést követően az
idei évben a sikeresen pályázó vadászatra jogosultakat egy helyben
létrehozott Megyei Vadgazdálkodási alapból jogi személyenként 250
000 Ft-tal támogatja a Küldöttgyűlés jóváhagyó döntését követően.

Az OVAL pályázatok felhasználása,
elszámolása

5

ben részletezetteknek megfelelően a támogatott tevékenységhez
kapcsolódóan 2018. március 1 2019. február 28. közötti időszakban felmerülő pénzügyileg teljesített költségekre fordíthatják.
A pályázaton nyertes jogosultak az
Országos Vadgazdálkodási Alapból pályázott támogatási összeg
felhasználásáról és a támogatott
feladatok szerződésszerű megvalósításáról kötelesek a projekt fizikai zárását követő 60 napon belül,
de legkésőbb 2019. március 20.
napjáig postai úton tértivevényes
küldeményként szöveges szakmai
és tételes pénzügyi beszámolót (a
továbbiakban: Beszámoló) benyújtani a Támogató Kedvezményezett
vadászterülete szerint illetékes
megyei területi szervezetéhez.

A kedvezményezettek a támogatást és az azon felül vállalt önerőt
a benyújtott pályázati költségterv-

Dr. Boda Pál
OMVK
Somogy Megyei Területi Szervezet
elnök

Kapitális muflonkos került terítékre
Az elmúlt vadászati idény végéhez közeledve egy
nem mindennapi trófeájú muflonkos került terítékre a SEFAG Zrt. Szántódi Erdészetének Kereki vadászkerületében.
A már jó ideje ismert kosra délutáni lesvadászat
alkalmával tett lövést egy hazai bérvadász, Rituper Balázs kerületvezető kíséretében. Mivel a
vad a lövés után sebzetten távozott, a hivatásos
vadász rövid keresés után úgy látta, hogy a további utánkereséshez vérebvezető segítsége szükséges. A döntés helyesnek bizonyult, mert a kost
csak másnap délelőtt egy igen nehéz körülmények között lefolytatott hosszú és kitartó vezetékmunka, majd az azt követő közel egy kilométeres
hajsza után sikerült csak terítékre hozni Ozvári
Zoltán tájegységi fővadász és Szofi nevű hannoveri vérebe segítségével. A 95,05 cm-es (jobb:
96,4 cm, bal:93,7 cm) trófeát a megyei bírálat
után országos trófeabírálaton is bemutatásra került, ahol a végleges pontszáma 220,45 IP lett, s
ezzel Somogy-megye, de egyben a Dél-Dunántúl
eddigi legnagyobb muflonkosaként került nyilvántartásba.
Kemenszky Péter
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„VAV” vizsgák vadászaton
Hosszú ideje foglalkoztat a vadászkutyák munkájának
vadászatokon történő elbírálása. Teszem is és a kétezres
évektől rendszeresen így oldom meg a vizsgák jelentős részének lebonyolítását. Sokszor ütköztem „falba” mondván,
hogy ott nem lehet azonos feltételeket biztosítani a vizsgázó vadászkutyáknak. Ez a feltevés igaz a versenyekre, de
a vadászaton nincs két azonos szituáció, amit a vadászatra képzett kutyának meg kell tudni oldani. A kutyával való
vadászat lényege, hogy segítse a vadász vadászati hatékonyságát, tegye a vadászatot kultúrálttá, etikussá és nem
utolsó sorban feleljen meg az állatvédelmi elvárásoknak a
sebzett vad mielőbbi terítékre hozásával. Tehát e területen minden résztvevő kutyának, fajtától független az alkalmazott vadászati mód kívánalmának kell megfelelni. Ezért
nem sablonosan kell a begyakorolt feladatokat egyénileg
bemutatni, mint a mesterséges körülmények között megrendezett vizsgákon. Vadászaton a kapott parancs után, az
adott körülmények között a kutya önállóan, az öröklött és
tanult tudására hagyatkozva hajtja végre feladatát. A vizsgáztató, pedig az egész napi vadászaton látottak alapján
tudja nagy biztonsággal megállapítani a vadászati módnak
megfelelő vadászati alkalmasságot. Véleményem szerint
ez, az egyedüli járható megoldás, ahol nyugodt lelkiismerettel mondhat a bíró véleményt a vadászkutya munkájáról és
a vadászatra való megfeleléséről.
A 2008. január 1- től hatályos VAV. szabályzat a lehetséges vadászati módok mindegyikének taglalja az eredményes vizsga letételéhez szükséges elvárásait, az esetleges
kizárás okait, mesterséges és valós vadászati szituációkban. Az apróvad vadászatra alkalmas fajták esetében viszont nem tartalmaz a vadászaton szükséges elvárásoknak
megfelelő „bírálati lapot”. A most leírtakban e témával kívánok részletesebben foglalkozni.
A vadászkutyák vadászaton történő alkalmazhatóságáról a vadászati jog rendelkezik, az 1996. évi LV. a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló törvényben, annak 2015. évi módosításában, valamint a 79/2004.(V.4.) FVM rendelet és annak módosító.
24/2017.(V:17.) FM. rendeletbe foglaltak szerint.
Ennek értelmében: „A vadászeb fajtacsoportba a vadászkutyaként elfogadott és nyilvántartott fajták közül az apróvad és nagyvad vadászatára, solymászatra, az agarászatra,
valamint kotorékmunkára Magyarországon jellemzően használt fajták tartoznak.”
„….A vizsgát elsődlegesen az e célból szervezett vadászaton, ha ez nem lehetséges, mesterséges körülmények
között kell megtartani.”
A fenti mondat nagyon fontos, mivel az eddigiekben a
vadászaton rendezett vizsga csak másodlagos, esetleges
volt, most viszont fordított a helyzet. Ez végérvényesen alátámasztja az általam már alkalmazott gyakorlatot az apróvad vadászat területén is.
Fontos szót ejteni a vadászat fogalmáról. A törvény értelmezése szerint: „Vadászat a vadnak az e törvényben engedélyezett eszközzel, vagy ragadozó madárral, illetve magyar
agárral és engedélyezett módon vadász által, vadászterületen történő elejtésére, vagy elfogásra irányuló tevékenység.” Ennek tisztázására azért van szükség, mert vizsgára
nem csak vadász hozhatja el kutyáját, hanem a vadászat

személyi feltételeivel nem rendelkező vadászkutyát tartó
személy is. Ennek figyelembe vételével kell a vadászatra
jogosultnak a vadászatot megrendezni. A résztvevő nem
vadász, kutyásokra természetesen a vadászat rendjének
betartása és a baleseti oktatáson való részvétel kötelező.
Vizsgáljuk meg, mit bíráljunk az éles apróvad vadászatokon.
Apróvad vadászat történhet egyéni és társas vadászati
formába. A társas forma több módon rendezhető. Részben
területi képességek figyelembe vételével, részben a piaci
igényre való tekintettel.
A vadászterületen figyelembe kell venni, milyen esélye
van a vadászoknak a vadászható fajok elejtésére. A várható teríték, a területi adottságok valamint a növényi kultúrák összessége határozza meg a vizsgán résztvevő kutyák
darabszámát. Az eddigi gyakorlatom alapján javaslom úgy
kialakítani a csoportokat, hogy 3 kutyánál több ne kerüljön
egy bíró mellé. Megoldható a csoportok cseréje akkor, ha
a terület fedettsége nagyon eltérő, így minden kutya kipróbálható változó körülmények között. A vízi munkát a vadászat végén együtt kell elbírálni, amennyiben másként nem
oldható meg.
Egyéni vadászatokon kis területekre szorítkozik a vadászat, általában csatornák, árokpartok, fasorok mentén,
ritkábban nádasokban. Minden esetben értékelni kell a fegyelmet, behívhatóságot, a vad jelzését, viselkedést a vad
kelésre, lövést követően a vad esésre. Fontos, hogy csak
parancsra, soha ne önállóan kezdjen a feladat végzésébe.
Ezt követően viszont legyen kreatív. A vad elhozásnál, fogásánál nem lehet engedékenynek lenni. Tilos a vad űzése,
kívánalom a „nyúl, -és az őztisztaság”. A keresési stílus,
a gyorsaság legyen harmonikus a területi adottsággal. A
vizsgázó vadászkutya a teljes vadásznapon a feladatra koncentráljon, ne zavarja társait, ne tanúsítson agresszív magatartást sem emberrel, sem fajtársaival szemben.
Társas vadászat, a vizsga szempontjából ideális a kisebb
csoportban rendezett kereső vadászat. Itt is fontos a vadászat szervezésekor figyelemmel lenni a helyi adottságokra, a szokásos teríték nagyságra és a vizsgázó kutyák
darabszámára. Az egy bíró, három kutya csoportok kialakítása itt is ajánlott. A bírálati szempontok megegyeznek
az előzőekben már leírtakkal. Fokozott figyelmet érdemel,
a nagyobb vadász és kutya létszámra tekintettel a kutya
– gazda kapcsolatának milyensége, a kutyák vadászat előtti, alatti (agresszivitás, féltékenység, egymás zavarása) és
utáni (terítéknél) viselkedése. Bírálandó a kutya viszonya
a vadászathoz és a vadhoz, (érdeklődő, szenvedélyes, közömbös). A vadászkutya munkáját befolyásoló tényezők közül csak vadászaton bírálható a kondíció, amely jelentős
hatással van a temperamentumra és a kitartásra.
A teljes vadásznapon bírálandó, hogy a kutya mily módon
segíti, netán akadályozza a vadász munkáját, mennyire van
hatással a vadászat eredményességére, nem utolsó sorban
megfelel-e az állatvédelmi és etikai elvárásoknak. A kutya
vezetője mindenkor legyen tekintettel – a bíró véleményétől
független – arra, hogy mások szórakozását, vagy munkáját
ne tegye tönkre kutyája esetleges helytelen viselkedésével.
Előfordulhat a nagyterítékű vadászatokon történő bírálat is.
Ott ajánlott a lőállásokban és a hajtásokban elbírálni a kutyák
viselkedését, amennyiben lehetséges a bíró egész vadászaton azonos kutyacsoportot értékeljen. E vadászati módnál fokozott figyelmet kell fordítani a fegyelemre úgy a lőállásban,
mint a hajtásban. Egy parancs nélküli „akció” a hajtás, illetve
a vadászat sikerességét negatívan befolyásolhatja.
Bármilyen vadászati mód esetén a kizáró hibák azonosak.
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Ezek:
A vadászat állandó zavarása; vad többszöri űzése, behívhatatlanság; apport megtagadása; a vad kikezdése, roncsolása, elásása; lövésfélés; folyamatos agresszivitás;
Pomázi Ágoston
kynológus
rovatvezető
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VAV BÍRÓI TANFOLYAMot hírdet az OMVK

Azon érdeklődők jelentkezését várjuk, akik szeretnének VAV bírók
lenni és megfelelnek az alábbi feltételeknek: Minimum 5 éves vadászati és vadgazdálkodási gyakorlat; érvényes vadászjegy; legalább
két önállóan kiképzett és vizsgáztatott vadászkutya.
A tanfolyam várható időpontja október eleje.
További információ: Pomázi Ágoston Árpád, +36 30 6058382
Jelentkezési határidő: május 20.

Tisztelt Vadásztársak!
Az elmúlt év sok társaságnak hozta el az új ciklus indulásával a megnyugvást, néhányan azonban komoly bajba kerültek
a területük elvesztésével és volt olyan is, ahol mély tüske
maradt a társaság tagjaiban emiatt. Remélem, a kedélyek
lassan megnyugszanak, és a ”nem haragszom, de nem felejtek” állapot is szelídül, hogy ismét a vadászat, vadgazdálkodás, a közös munka kerülhessen a középpontba.
Az átalakult és az újonnan alakított vadásztársaságok tagfelvételi kérelmeit a Szövetség elnökségi ülése határozatában
jóváhagyta, aminek köszönhetően jelenleg 63 vadászatra jogosult tagja van a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének.
2017. évben 12, 2018. évben 5 új taggal bővült szervezetünk.
A Somogy Megyei Kormányhivatal Vadászati Hatósága jelenleg 94 vadászatra jogosultat tart nyilván, amelyek között vannak gazdasági társaságok is, valamint olyanok is, akik több
vadászterülettel is rendelkeznek.
Az elmúlt évben a korábban említett nehézségek ellenére
– pár terület csak a vadászati év közben kapta meg a jogosultságát - is elindult a vadászat, vadgazdálkodás a tervekben meghatározottak szerint. Az elmúlt vadászati idényben
8.257 db gímszarvas (1.764 bika), 1.440 dám (409 bika),
3942 őz (1.558 a bak), valamint 15.033 db szabad területen elejtett vaddisznó került terítékre. A Vadászati Hatóság
a Vadgazdálkodási Tanács közreműködésével április 19-én
véglegesítette a 2018-2019. évi vadgazdálkodás terveket,
ami valószínűsíthetően az előző évihez képest nem hoz jelentős változást. Somogyban továbbra is komoly gondot jelent a sakál térnyerése, ami a Belső - somogyi területek dám
és őz állományának jelentős csökkenését okozta. Az elmúlt
vadászati idényben 1.665 db sakál elejtését jelentették a
vadászatra jogosultak, a nagyvadállományban helyenként
történő további károkozás elkerülése érdekében a lelövések
fokozása (akár a csapdázással kiegészítve) elengedhetetlen.
A Vadászati Hatóság – a törvényi kötelezettség okán – az
idei évtől kötelező ragadozó kvótát ír elő a jogosultak részére, amely jogosultanként 100 ha/1 szőrmés, vagy szárnyas
ragadozó igazolt elejtését jelenti a jövőben. Annak ellenére,
hogy az érdekképviseletek 200 ha/1 ragadozót is elegendőnek találták volna kezdésnek, az intézkedéssel a Kamara és
a Szövetség alapvetően egyetértett a Vadgazdálkodási Tanács ülésén, de javasolta a Hatóságnak a borz, a dolmányos
varjú, a szarka és a szajkó esetében az idényen kívüli engedélyek kiadását már a jóváhagyott éves tervekben.
Az idei év azért tartogat számunkra más komoly kihívásokat is. A vadkárok és haszonbérleti bérleti díjak őszi letétbe
helyezése több társaság anyagi helyzetét kritikussá teheti,
ezért erre már mindenkinek jó előre fel kell készülni, a vadkárok megelőzése terén. Nem mozdítja elő az anyagi stabilitást
a vaddisznóhús árának drasztikus lecsökkenése sem.
Somogy vadgazdálkodási eredménye az elmúlt vadászati

évet tekintve 248,8 millió forint volt, amely alapján szerénynek minősíthető a megyei eredmény. Csökkent viszont (legalábbis papíron) a kifizetett mezőgazdasági vadkár (405,2
millió Ft) valamint az erdei vadkár (6,4 millió Ft) összege.
A Szövetség az elmúlt évben is eleget tett a vállalt feladatainak, képviselte a Tagjai érdekeit, folytatta a vadászvizsgára
való felkészítő tanfolyamok megszervezésével és lebonyolításával az új vadászgenerációk felkészítését. 2017. évben
68 fő vett részt tanfolyamainkon, a megszokott helyszíneken
(Barcs, Kaposvár, Siófok) és az idei évben is előreláthatólag
hasonló létszámban lesznek új jelentkezők.
2017. év végére korábbi terveink révbe értek, és a Somogy
Megye Vadászok Szövetségének vadászatra jogosultként
való nyilvántartásba vétele megtörtént a Kaposvár melletti
„vadászterület” véglegesítésével. Ezúton is mindenkinek köszönjük, aki támogatta ez irányú törekvésünket. A vadászterület szót azért is tettem idézőjelbe, mert semmi esetre sem
mondható klasszikus értelemben vett vadászterületnek, mivel közvetlenül a város határán fekszik, jelenleg is kiránduló
útvonalak, kerékpárutak haladnak át a területen. Kérelmeztem a terület különleges rendeltetésének közérdekből történő megállapítását, amely alapján elsősorban oktató bázist
akarunk kialakítani Ifjúság vadászprogrammal, a vadászat
szépségeinek és hagyományainak megismertetésével az
arra nyitott és fogékony gyermekek körében. Megismerhetik
a vadászati berendezéseinket, valamint az olyan hagyományos vadászati módokat, mint az íjászat és a solymászat,
valamint bepillanthatnak vadászkutyák használatának fontosságába is.
A Szövetség és a Kamara megyei együttműködése jó, mondhatni példás Somogyban. A Zárda utcai irodánkban a két
szervezet egy-egy kedves kolleginája várja készségesen az
ügyfeleinket, ezúton köszönöm a hölgyek hozzáállását és kiemelkedő munkáját. Fontos azonban beszélni arról is, hogy
ellenérzésekkel viseltetünk és aggódva nézzük a Védegylet
és az Országos Kamara közötti, személyi ellentéten alapuló
konfliktust, azt gondolom ezzel más megyék is hasonlóan és
felelősen éreznek. A szervezetek megyei szoros együttműködései nem múlhatnak ezen, hiszen ebből a szempontból a
Vadásztársadalom egységes.
Az Országos Magyar Vadászkamara jelentős pénz fölött rendelkezik, de esetenként megfeledkezünk arról, hogy a Kamara az egyéni (hivatásos és sport) vadászok köztestülete a
Védegylet pedig a vadászatra jogosult társaságok érdekképviseleti szerve. Emlékezni kell mindenkinek, hogy a Védegylet
és elődei sok évtizedes múltra tekinthetnek vissza, az 1881ben alapított szervezet kétség kívül hazánk legpatinásabb és
legnagyobb múltra visszatekintő vadászati szervezete.
Vadászüdvözlettel:
Berend Ferenc, elnök
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Összesítõ a 2018. évi természettakarítási akcióról
A vadászatra jogosultak egy része az
idei évben is komolyan vette a Kamara és a Szövetség által meghirdetett
Tavaszi Természettakarítási Akciót.
Ahogy ígértük, a dokumentált megmozdulásokat azonnal publikáljuk, az első
tudósítás a Gyótai Vadásztársaságtól
érkezett.
A tavalyi sikeres szemétszedésen felbuzdulva idén is csatlakozott a Gyótai
Vadásztársaság az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete és a Somogy
Megyei Vadászok Szövetsége által
meghirdetett Tavaszi Természettakarítási Akcióhoz. Tagjaink több kisebb
csoportban 2018. április 21-én és
22-én a gyótai, pusztakovácsi és somogyfajszi beíró körzetekhez tartozó
erdőkben végeztek szemétgyűjtést. A
közlekedési utak melletti árkokban, a
turista útvonalak mentén, a vadászaink által leggyakrabban felkeresett magaslesekhez vezető utak környékén, a
vadvédelmi kerítések építési területein szedtünk össze 85 zsák szemetet
és felszámoltunk három kisebb szeméttelepet is. A tavalyi évhez képest
annyi változás volt, hogy külön gyűjtöttük a pet palackot, az alumínium dobozokat, valamint az üveget és elhelyeztük a településeken található szelektív
konténerekbe, így sokkal kevesebb
újrahasznosítható hulladék megy a
lerakóba. Így is jutott a Marcali hulladéktárolóba, két nagy konténerben 6
darab TV, nagyon sok autógumi, karosszéria elem, porcelán fürdőszoba
berendezés, hűtőszekrény, különböző
műanyag tároló dobozok, olajoskanna
és gyerekjáték.

Tisztelt Vadászkamara!

Tisztelt Vadászkamara, Vadásszövetség!

A természettakarítási akcióban felhívásukra a Kutas és Vidéke „Kossuth”
Vadásztársaság is szerepet vállalt. A
takarítást 2018. április 21-én, szombaton szerveztük meg, 14 fő részvételével A kutasi és a nagybajomi Önkormányzat területén végeztük az akciót.
A tevékenységünket fotókkal is dokumentáltuk,melyek a levél csatolmányában találhatóak.

Megkaptuk a felkérésüket a Tavaszi
Természettakarítási Program keretein
belül, így küldöm az erről készült dokumentációt.
A Claessens Group is csatlakozott a
Somogy Megyei Vadászkamara és a
Somogy Megyei Vadászok Szövetsége által kezdeményezett, és a Victoria
Jagd Club vadásztársaság által szervezett Tavaszi Természettakarítási Programhoz. A bolhási, somogyszobi és a
nagyatádi önkormányzat támogatásával április 20-án megvalósult szemétszedési akció keretében a cég néhány
munkatársa közmunkásokkal közösen
megtisztította a bolhási bekötőutat,
valamint a Somogyszob és Nagyatád
között lévő főút menti területet. A hulladék elszállításában a Közútkezelő
Kht. és a Netta-Pannonia Kft. is közreműködött. Köszönjük az együttműködést minden résztvevőnek!

Vadászüdvözlettel:
Talián Attila
Vadásztársaság Elnök

Üdvözlettel:
Barka Daniella
HR munkatárs

A jövőre nézve javasolom, hogy sokkal
korábban (még márciusban) kellene
szervezni a gyűjtést a vegetáció takarása miatt!
Tibáld Béla, elnök

S������ V������� H�������� – 2018. I. ����

Amikor ez a cikk íródik, akkor kezd
aktuálissá válni, a vadkárelhárítás.
Jönnek a „kötelező” kiülések. A vadkárelhárító vadászaton a hangsúly a
vadkárelhárításon van, és nem a vadászaton. Szeretném előrebocsátani,
hogy a vadkárelhárításra nem ideális
eszköz a vadászíj. Mégis aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy adottak
bizonyos feltételek pl. kis táblát kell
őriznie, és nem elégszik meg a lesen
üldögéléssel, szeret cserkelni, csúszni-mászni a vad után, összekötheti a
kellemest a hasznossal. Különösen,
ha a hold is besegít egy kicsit, szívet

Í������, ����������

melengető élményeket lehet szerezni.
Meg tapasztalatot. Ilyen esetekben
célszerű a vadászíjász felszerelést,
egy eszközzel kiegészíteni. Ez pedig
a térdvédő. Mert bizony, könnyen előfordulhat, hogy a cserkelés során, a
vadászíjásznak többször is „térdre
kell rogynia a vad előtt”, mire lövéshez jut. Az sem ritkaság, hogy többet
kell négykézláb haladni, mint talpon.
Ezekben a helyzetekben, ha egy rög
kerül a vadászíjász térde alá, hirtelen
olyan közel kerülnek a csillagok, hogy
megszámlálni se nehéz őket. Ezeket
a napokig fájdalmas emlékeket lehet
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Vadkárelhárítás

megelőzni, térdvédő használatával. Ha
már a táblát úgyis őrizni kell, jó alkalom lehet ez a cserkelés gyakorlására.
Ha pedig nem sikerül lövéshez jutni,
és a vad elugrik, a vadkárelhárító vadászat lényegét, a vadkárelhárítást akkor is megtettük.
Harnos Tibor
rovatvezető

így is lehet!

Megint tavasz van! Illetve, ha az időjárást nézzük akkor inkább nyár, de
ezt szerintem sokan látják viszon kevesen neheztelnek a hirtelen jött melegre. Talán nehéz elhinni, de az ilyen
hirtelen évszakváltásokat a solymász
madarak is nehezen viselik. Különösen tavasszal, amikor komoly, nagyon
fontos biológiai folyamatok indulnak
el és ezekre a madaraknak alaposan
fel kell készülni, már ha van rá idő. Az
idén nem nagyon jutott idő a felkészülésre, hiszen szinte napok alatt léptünk a fagyos télből a füllesztő, szúnyog invázióval érkező forró nyárba.
Ennek megfelelően a madaraink körüli
folyamatok is felgyorsultak, összekeveredtek. Minden esetre a tenyész és
vedlési szezon javában folyik.
Az aktualitások összefoglalása után be
szeretnék számolni egy, az előző hirlevélben is meghirdetett és nagy sikerrel
lezajlott solymász rendezvényről. Január 13-án Keszthelyen a Vadászati Kul-

túrális Egyesület Solymász Rendjének
szervezésében került megrendezésre
az első solymászati nyílt nap. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy
az érdeklődők számára megmutassunk egy teljes solymász vadásznapot és rávilágítsunk az abban található
kultúrális értékekre, hagyományokra.
A gyülekezésre és a megnyitónak a Vadászati Múzeum adott helyet. Már itt
érezhető volt a siker, hiszen a média
képviselőin kívül a helyi vezetők, más
hagyományos vadászati módok vezetői, a solymász szervezetek képviselői
mellett szép számú érdeklődő állta
körben válogatott solymász csapatot.
A megnyitót követően indultunk ki a vadászterületre, ami tekintve a több mint
száz résztvevőt nem is volt egyszerű
feladat. Ezen a napon a solymászok a
megszokottól eltérően nem madárfajonként külön csoportban indultak vadászni, együtt volt látható a hatalmas
szirti sas a tüzes héja a villámgyors

sólyom munka közben. Természetesen ezért a szokásosnál még jobban
oda kellett figyelnünk egymásra, hogy
egyszerre csak egy madarat eresszünk
el, hiszen madaraink egymást is zsákmánynak tekinthetik. Kiváló hangulatú
vadászatot természetesen terítékkel
zártuk, a napi zsákmányt egy fácánkakast amit egy solymász hölgy zsákmányolt a héjájával, egy Szegedről két
kisgyermekkel érkezett család kapta
meg a csemeték nagy örömére. Az is
természetes, hogy terítéket követően
nem búcsúztunk el egymástól, hanem
a szokásoknak megfelelően egy közeli
étteremben összeültünk és közös vacsora mellett értékeltük az eltelt vadásznapot.
Ezzel a rendezvénnyel egy sorozatot
indítottunk el,a tervek szerint évente
több alkalommal szervezünk ehhez hasonló napokat,hogy minél több ember
számára biztosítsunk lehetőséget a
solymászatban rejlő értékekhez való
hozzáférésre.
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Lóki György
fősolymász, rovatvezető
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Afrikai Sertéspestis Magyarországon
Tisztelt Vadászatra Jogosult Képviselõ!
Dr. Zányi Zoltán főosztályvezető-helyettes a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Földhivatali Főosztály Főosztályvezető helyettese megküldte az Országos Főállatorvos tájékoztatását az Afrikai sertéspestis magyarországi megállapításáról. Kérte, hogy – annak ellenére, hogy megyénk az alacsony kockázatú területek közé tartozik - a tájékoztató tartalmát a vadászok, vadászatra
jogosultak minél szélesebb körével ismertessük meg.
A betegség elleni védekezéssel kapcsolatos teendőket az Országos Főállatorvos 1/2018. sz. határozata tartalmazza, amely itt elérhető:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/1.2018.pdf/af113ead-3813-4a98-a0580115a7b26982
Elérhető a tájékoztatás továbbá a Kamara honlapján is: www.omvk-somogy.hu
A tájékoztatást az tette szükségessé, hogy Magyarországon vaddisznó hullából vett minta alapján kimutatták az Afrikai sertéspestis fertőzést. A vaddisznó Heves megyében, Gyöngyös közelében hullott
el, a NÉBIH Referencia Laboratóriuma 2018. április 20-án mutatta ki az Afrikai sertéspestis vírustörzset. Véleményük szerint a fertőzés a környékre nagy számban bejáró ukrajnai vendégmunkások
élelmiszer maradékaival kerülhetett be, amelyet a későbbiekben járványügyi nyomozás tisztáz majd.

Az érintett területeken elrendelték a járványügyi
intézkedéseket, amelynek elrendeléséért, végrehajtásáért és kommunikációjáért Dr. Bognár Lajos Országos Főállatorvos a felelős.

Kemenszky Péter, titkár – fővadász
Forrás: NÉBIH
A képek a National Research Institute for Veterinary Virology and Microbiology of Russia weboldaláról származnak!
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