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Palánki Gábo1 erdészetv ezető
-

A barcogós sorón folyamoto;qn érkeznek vendégek az

erdészethez' Milyen szempontok szerint rendeIi a kísérőket oz egyes bérvadószokhoz?

- A helyi szakemberek kiválasztásához igyekszünk

minden tontos szempontot figyelembe venni. A nvelvte_

rÜletnél égetőbb kérdésaz elvárt agancsméret, továbbá,
hogy a vendég milyen módon tud vadászni, például ké-

pes-e hosszabban cserkelni vagy sem? Van-e valamilyen
kÜlönös óhaja, elvárása, problémája? Úqv vélem, csak
a kísérőkkel egyeztetve lehet jó döntéseket hozni, mer[

az aktuális lehetőségekkel mindig ők vannak tisztában,

és ez napról-napra változha[ is.
- Van olyan visszajóró vendégük,
dik egy-egy kísérőhöz?
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Ha a visszatérő vendégÜnk ugyanaz[ a kísérőt kéri,
akkor azzal fog kimenni, akivel korábban is vadászott.
SzerinLem ennek az oka egytajta bizalom, amelye| a kö-

zös siker alapoz meg, de természetesen lehet egyéni
szimpátián alapuló kérésis.
- Gyokran előfordul, hogy kényszerűségbőI kísérőt kell

cseréIni?

il

- Kísérőt csak akkor cserélünk, ha a vendég esélye_
ezzel javítani tudjuk. Például, ha egy területrészen

a barcogás intenzívebb és a vendég még nem Volt eredményes, Úgy igyekszÜnk átirányítani erre a területrészre'

Természe|es, hogy ilyenkor kísérőt is válLunk, hiszen így
a vendég azzalvadászhaL, aki az adot't terÜletrészt a legjobban ismeri' A vadászok kéréséreszinte soha nem kellett még másik kísérőt adnunk, azért csak szinLe, mert aZ
elmúlr t.íz évből egyetlen ilyen esetre azért emlékszem...
- Mitől fügs o vodószati mód kivólasztóso?
- A vadászati módról minden esetben a kísérőnek kell
döntenie, egyetlen szempont alapján; a vendég igényeit
és képességeit is figyelembe véve a legeredményesebb
lehetőséget kell válassza'
- Ön szerint milyen kvalitósokkal rendelkezik az ideóIis

kísérő?
- A magas szintű szakmai felkészÜltségen tÚl tonLos,
hogy tudjon és akarjon is kommunikálni a vendéggel' Ez
nemcsak nyelvismeretet jelent, hanem azt is, hogy a va_
dászt igyekezzen igényeinek, egyéniségénekmegtelelően inlormációval ellátni, vagy éppen csöndben maradni.
Természe|es elvárás az udvariasság és időnként elkél
a határozottság is. Alapvető a |iszta, rendezett megjelenés és a pontosság.
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-Mikor kezdődnek el barcogós előtt o munkólatok, és

miként ijtemezik ezekeL?

_ A barcogásra való telkészülés már
a nyár tolyamán
elkezdődik. llyenkor pótol.1uk, cseréljük a régi leseket,
leskosarakat' A barcogóhelyeken a cserkelőu|ak takarítására már inkább szeptemberben kerül sor és napi
feladatot jelenL a barcogás végéiga lolyamatosan hulló
lomb miatt. Ahol szÜksége5, o|[ javítjuk az utakat is, lezúzzuk a növényzetet. Természetesen a vadászház sze-

mélyze[e is felkészÜl a vendégek logadására, ellátására.
- Átlagoson hóny napot szan egy vendég o dómbikg et-

ejtésére?
_ A vendégek általában három-négy
napra érkeznek
hozzánk, és ez idő alatt jellemzően eredményesek is
szoklak lenni.

- Gyulajról köztudott, hogy fogadnak kerekesszékes és
elöltöItős puskóval érkező vadószokat is. íjószokkal szin-

tén foglalkoznak? Mennyiben igényel mós felkészijlést
puskós és oz íjósz vendég
vqdósztatóso?
- ljászokat nem logadunk, bár volt már ilyen próbálkozásunk is. A mi esetünkben az fiászok vadász[a[ása nem
o kerekesszékes, az elöltöltős

tűnt kellően eredményesnek a lelhaszn álLidőhöz

kötött

és a le-

kapacitásokhoz viszonyítva. Az elöltöltős vendég
ese|én egyeElen probléma a kisebb lőtávolság, ám kÜlön
felkészülést nem igényel. A kerekesszékes vadászoknál
a leskosár megközelíthetőségéről kell gondoskodnunk és
fel kell készíteni a terepjárót a vendég szállítására.
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Királv Attila, kerületvezető vadász

sebez a vendég, akkor mi alopjón dönt az utónkeresés
mikéntjéről? Kísérőkéntpétdóul visz-e mogóval puskót,
avagy bízik onnyiro o vendégben, hogv ő mgjd megadja
g vadnak a kegyelemlövést?
- Többtéle választ lehetne adni erre a kérdésrea va- Ho

dászterÜle[től' az elejteni kívánt vadt'ól tÜggően, és mindegyik helytálló lehetne. Mivel az én esetemben Gyulajról
van szó - és általában a dámról -, ígv a válaszom is a területhez és a vadhoz igazodik' Vérebekkel rendelkezem'
ezérL kicsiI szélesebb körben válogathatok a lehetséges
megoldások közÜl. Soha nem engedek el egv sebzett Vadat sem egy u|ánkeresés reményében, amelyel szintén
szívesen végzek, csakúgy, mint magát a vadásztatás[.Van
a dámnak egv tulajdonsága: sebzettenjó esetben egvszer
megvárja az embert, és akkor lehetőség nyílhat egv újabb
lövés leadásár'a. A terÜlet jellegéből adódik, hogy messze
ellátni az erdeinkben a lombkorona alatt. Ez egv lehetőség, amivel viszont fedett Lerület esetében nem szoktam
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élni. ldekapcsolódik, hogy a sebzet't dám kevés vért ad,
és telugrasztva feladja a leckét a keresés során. Egyébként ritkán viszek magammal puskát, mert úgy gondolom, hogv egy szolgál[atást végzek, amelynek a lénvege,
hogy az álEalam kísértvadász maradékt'alanul elégedett
legyen. llyenkor telmerülhetne a vendégemben a kérdés:
miért hozo[t ő is puskát? Bele tog lőni a vadamba, ha
nem jól találom el? Bevallom, hogy ez a mentalitás nekem sem tetszene! Nem egy veszélves vadra vadászunk,
ahol esetleg emberéleteket kellene menteni' egy vadkan
esetében már más lenne a válaszom. A kegyelemlövést
is minden esetben át'engedem a vadászvendégnek' hisz
az is a vadászatrésze, ami azért is tontos, merL ha sikerrel jár, feledtet'i vele az első lövése pon|atlanságát' Ehhez a kérdéshez t'artozik az is, hogy elég a kísértvadász
puskáját tolyamatos konLroll alatt tartanom. Figyelek rá,
hogy biztonságosan hordja-e magával; és én sem vagyok
tévedhetet'len, ha az enyém is nálam lenne'
- Mennyire szokto ,,tipizólni" a vendégeket? Példóul életkor, avagy testi adottsógok alapjón? Befolyósolják ezek
a faktorok, hogy milyen stratégióval vadósznak majd?
- Ká1 hogy a lottószámokat nem találom el úgy előre,
mint azt, ami tÖrténni fog az esetek többségében. ltt nem
csak a negatívumokra kell gondolni. Figyelnem is kell az
illető vadász képességeire, és úgv kell alakítanom a VadászaI menetét. Ez mindenki érdeke!
- Mennyire ismeri ki előzetesen a vendéget?

- A vadászat megkezdése előtt röviden ismerletem

a terveimet és hamar kiderÜl, hogv közös-e az elképzelésÜnk.Van olvan eset, amikor rövid idő áll rendelkezésemre képet kapni a másikról, és ez a vadászvendég
szemponLjából is hasonló lehet', talán ezért is alakulnak ki

életre szóló párosok, kísérő és vendégvadász eset'ében'
Összeszokva sokkal eredményesebb lehet a vadászat.
Szorgalmazni szok[am a próbalövést' de az esetek többségében nem igénylik, mert sokan már otthon lekon[rol-

lálják a puskájukat. A vadászLerületre való kiutazás közben
az általános kérdésekelhangzanak a magam, és vendégem

részéről is. Ha több napot töltÜnk egyLitt, értelemszerűen
szinte mindenI megtudunk egymásról, ami font'os lehet.
- Milyenek a dóm érzékszervei? A hollásóra, lótósóra avagy
o szaglósára tómaszkodik elsősorban. Csak jó széllel lehet

becserkelni?
- A dám látáSát emelném ki elsősorban. Felismeri az ember
formáját, alakját' Sokkal érzékenyebb, mint eqv gímszarvas.
Természe|esen a jó szélirány a dám esetében ugyanolyan
fontos, min| bármely vadtajnál.
- Leggyakrabban milyen koliberű puskóval vodósznak g va_
dószvendégek? on melyiket tartja a tegideótisobbnok? tgoz-e,
hogy puha vod a dóm?
- Anatómiailag a bendő egy kicsit előrébb nyúlik a mellüreg
felé, ezért egy jónak tűnő lapocka mögötti lövésI gyakran köVeL egv kegyelemlövés. Ugyan végzetes találat éri a tes[e[, de
még jó ideig képes vele életben maradni, és akár a közele_
désÜnkre felugrani. Általában a jól ismert középkaliberekkel,
illetve a manapság elterjedt magnumokkal érkeznek hozzánk a dámra vadászni szándékozó vendégeink' Fon[osnak
lartom, hogy azért a 6,5 millimétert haladja meg a kaliber,
de legalább olyan kardinális kérdés- bármilven kalibert is
emlí[enénk - a töltet és a lövedék harmóniája, ugyanis a dám
nem ,,puha vad''! Vannak olyan vadászok, akik direkt vékony
kalibert használnak a vadászaLára, mondván: elég az is! Sok
meglepe[[ arcot láLtam már, amikor a viszonylag jól meglőtt
lapátos faképnél hagyott bennünke[...

Poszpis Péter, kerületve zető vadász

Mi az ideólis lőtóvolsóg barcogósbon? Miként di:nti el, hogy
az adott lőpozíció megfelelő-e vagy sem?
- Az ideális lőtávolság a barcogóhely tedettségétől, a domborzati viszonyoktól és a kiszemelt bika biztonságos megközelíthetőségétől tügg, ami '150 méterig terjedhet, etölott már
-

kockázatos a lövés kimenetele, amit egv vadász, illetőleg
vadásztató sem engedhet meg magának. A bizonytalanabb

kezű vendégeket nyugtatni és biztatni kell, de a legÍontosabb,
hogy megterem[sÜnk számára minden körülményt, ami a vad
t'erítékre hozását elősegíti, gondolok itt például a letakarított'
cserkelő utakra és a kényelmes lesekre.
-

on szerint melyik vadúszati mód o legeredményesebb?
dámbikák vadászata erős he|ytartó tulajdonságuk

-A

miaLt könnyen megoldha[ó

a

megFigyelt területrészeken'

A barcogás közepe felé leskosárból, magaslesről, illetőleg

cserkelve Iehet a legsikeresebben vadászni.
- Melyik nopszakban eredményesebb q dómbika_vadószot?
- Hajnalban és este lehet a legeredményesebben vadászni, de a javabarcogásban a bikák pár napig napközben is
aktívak. llyenkor egyébként figyelmellenebbek a bikák, és
ha megsejtik a jelenléti.lnket, faképnélhagynak minket, de
a barcogóteknőjüket

egy óra elEelLével újra elfoglalják.

Mennyire ismerik úgy áltolában o vendégek a dómot?
- A faj ismereLe változó. A bikák bírálata az összes többi
agancsoshoz képest a legszubjektívebb, ezér[ sok Lapaszta-

lat kell a pontos kor- és agancstömeg megállapításhoz.
- Kísérőkéntmit tud tenni a vendég vqdószlózánok csillo-

pításóra?
- A vadászlázat Íolyama[os báLorítással meg lehe[ előzni,
de ha már beköve[keze[L, akkor jobb megvárni, míg elmúlik,
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mert Van, aki annyira remeg, hogy biztosra lehet venni a hibázást, vagy rosszabb ese[ben a sebzést. A személyes tapasztalataim alapján igyekszem határozottan és hamar lövéshez
juttatni a vendéget, akkor nincs ideje izgulni.
- Mennyire igénvlik o vendégek a vadószszokósok (végtisz_
tesség, ava tó s, m egj el e n é s) be ta r tósót?
- A hagyományok ápolása természetes dolog számunkra

és a tradicionális szokásokat a vendégek is komolyan veszik, sőt igénylik is. Leginkább a német, osztrák és magyar
nemzetiségű vadászoknak Fontos a szokások tenntartása, de
bármilyen nációból is érkezik a vendég, tisztele[ben tartja az
itteni vadászetikát'
ÖsszetÍllította: Kókai Márton
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