társada[om fe[é, a vadászat szélesebb
kor etfogadtatása, a szimpátia kiví-

vása szempontjábÓt kiemelkedo jetent séggeI bírnak. TudomásuI ke[[

patizánsaik szemében.

kus kozvé[emény meggycjzése.

A

kutatási programok bebizonyí-

A szÜkséges gyakorlati terepet a Cyu_
la1
d

egészítcívizsga szÜ kséges.

Battisztikai szempontboI fontos

fegyverekkeI torvényesen vadászni, ez

várhatoan a vadászok táborának egy

nyi

most

jra lehet ség fekete lciporos

id t tolt, tehát lovéskor konnyebben e[ránthatjuk a fegyvert. Az ajántott tcjtávolság 50-80 méter, ezen betL]t

vadászházában, jÚrnius 3-án
rendezett konferencia vendégeit C -

ÓbirÓdi

minimátis a lovedék esése, megfe-

teI az

bol s Péter, az erdogazdaság vezér_

a

átutcjercj

nagy és hossz a

l

becsapodáskor,

csatorna a vad tes-

tében.

igazgatoja koszontotte, kulon megko-

E[cíny, hogy nincs bevérzés, a vad-

szonve a szakértcjknek és dr. Jámbor
Lászlonak, az oMVK elnokének, az

h s mincjségét ronto gombásodás

okozta roncsolodás, és a vékonyabb

oMVV a[eInokének részvéte[ét.

ágak, levelek nem expandátják a tove-

adta,

déket. Az elejtett vad átlagos mene'10-40 méter, ritka,
kutési távotsága

hogy 2O16' j rtius 1-jét ttegátis vadászati mod a nagyvad egyéni vadászata

amelyik

és

t

zben rogy, vagy amelyik en-

né[messzebb megy.

nagyvad társas vadászatára egye[círe

A hagyományos vadászati modok
nagyon jot kommunikáthatok a civil

dászat megrij hodás ához. Az etottott
fegyver tartását _ mivel nem mincjsuI
lofegyvernek _ megkonnyíti a tartási-

használati engedé[y, vadászjegy és ki-

A Cyutaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

érdeklodésaz etottott fegyve_

da

tudniva[Ó, hogy a lovedék a csoben jo_
vaI hossza bb, mintegy háromszor any-

tik

res vadászat iránt.

m

hathatos

Mintegy százév kihagyás után nyí-

is van

ez a vadászati

engedéty-mentesség, ha viszont vadá_
szati célra akarjuk haszná[ni, akkor

támogatásáva[.

vést tÜkrozi a modosított Vtv. is, rámutatva, hogy a mai rohanÓ világban

jÓt kapcsotÓdik

hagyományorzés elvéhez, a reneszánszát é[o solymászat, agarászat, íjas va-

jelo[ték ki,

7rt. Europa-hírrli, kL-llonleges ren_

ettetésrlj vadászteruletein

a vezetcíségés a szemé[yzet

hogy az OMVK és az oMVV kr]zd a
technikai eszkozok terjedése e[[en, és
maximá[isan kiátt a hagyományos vadászati mÓdok me[[ett. Ezt a torek_

dik a vadászo ember szerepe, nagyban

vadászunk, az á[[andÓ defenzívábol

tották, hogy az etottottcj fegyverek a[kalmasak a vad vadászias elejtésére.

még nem engedélyezett)'
Dr. .jámbor Lász[Ó hangs rlyozta,

to_

vábbá, hogy jetent sen megemelkenoveli értékÜket hasznátoik és a szim-

i

etottott fegyverre[ (aprovadra

tokb t (esétyadás, onmérsék[et),

vennt-ink, nem e[ég, hogy torvényesen
vato kijovetelhez elengedhetetlen a [a-

A konferencia apropÓját az

ezzeI szemben vadászetikai szempon-

Az etottott fegyverek használata

j l meg kelltanu[ni ezt
az eszkozt annak, aki meltette dont'

szijkebb szegmensét fogja csak érdekelni. A tapasztalat viszont azt mutat-

nem egyszerrll,

ja, hogy aki belekostol, az konnYen

Etcínye a viszonylag kicsi hátrarrigás, a

megfertcízcídik, azok számára orok sze_

re[emmé vá[ik.
Az érem másik olda[a - számba ke[[

venni ezt is -, hogy az eloltoltcí-fegy_
veres vadászat je[ent sége vadgazdá[kodási szempontbÓ[ cseké[y.
A konferencia idejévet egybeescí
trianoni em[éknap apro poján meg ke[l
em[ékezntjnk arro[_ ahogy ezt a részt-

vev k egyperces néma felállással meg
is tették

-, hogy ezeket a ,,tomkod s''

puskák csove a kisebb errjhatás kovetkeztében nem haszná[ dik et akár száz
év alatt sem.

A konferencia másnapján a bátor
váttatkozokat etottott -fegyveres [ovészverseny várta. A cé[lÓvészet otven

méterre kitett szarvassziluettre tortént (tcÍbot használata engedélyezett
vo[t), de koronglovészetben is osszemérhették tudásukat a versenyzcík, ot
toáttásbÓt tizenot, változatosan beáttí-

puskákat sajnos már nem haszná[hat-

tott vadászkorongot kellett elta[á[ni.

juk határainkon belÜ[ ot olyan elvesztett nagyvadfajunkra (medve, zerge,
siketfajd, hiÚrz, farkas), amelyek egy-

Magyar Vadászíjász EgyesÜlet e[noke,
Polik Sándor, a Magyar Etottotto-fegy-

koron vadászel deink honi vadászzsákmányai kozé tartoztak.

Hatékonyság és eredményesség'' eme két, manapság gyakran hangoz,,

- szempontjábÓ[ ezek a
fegyverek PerSZe Ócsárolhat k a korlátozott lcítávolság, az ismét[ési [ehetciség és a céltávcscj hiánya, az Ürítés,

tatott jelszo

párásodás problematikája stb. miatt,

Et adást tartott Ambrozy Árpád,

a

veres Lovészek Szovetségének f titkára, Németh Balázs,a Magyar EioltÖtto_
fegyveres Lovészek Szovetségének e[nÓke, Hamza Emil ballisztikai szakérto,
CáIos Csaba, a Cyulaj Zrt. vadgazdálkodási ágazatvezet

j

e és KaImár

Öd

n,

a Polgári KézilcÍfegyver és Lcjszervizsgáto Kft. rigyvezeto igazgat ja.

Preisz Gyula

