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EGYESÜLETI ÉLET

A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Ta-
nácsa 2015-ben tervbe vette a szak-
mánkhoz közel álló egyesületekkel
felvenni a kapcsolatot, s tapasztalat-
cserét kialakítani a szenior tagozatuk-
kal, már ha van ilyen. Így került sor a
márciusi rendezvényünkön két egye-
sület tevékenységének megismerésé-
re. Szenior tagozatuk ugyan nincs, de
az egyiknek tagja egy szeniortársunk,
a másik egyesület rendezvényein,
szervezett útjain pedig sok szeniorko-
rú résztvevõt találhatunk.

Ezen a találkozón a Szeniorok „utaz-
tak”, hiszen elsõ elõadóként Németh At-
tila, a Világjáró Vadászok Klubja Egye-
sület elnöke vetített képes elõadásban
számolt be a 2011. évi, egyéves föld kö-
rüli útjukról. 

Azért a többes szám, mert az utat fe-
leségével, Bakonyi Andreával közösen
tették meg, két és fél éves elõkészület
után. 2011. januárban indultak „világ-
gá”, hogy karácsonyra hazaérjenek
(ajándékként).

Tizenkilenc országban jártak: Irántól
Thaiföldig, Nepáltól Argentínáig. Útjuk
során túráztak, hegyet másztak, horgász-
tak, búvárkodtak, sziklára kapaszkodtak
fel, nemzeti parkokat, gleccsereket, érin-
tetlen területeket látogattak meg, õsi tör-
zseket kerestek fel, no és Attila tíz or-
szágban vadászott is, nem is akármilyen
eredménnyel!  A tíz országban 33 vadfaj
43 egyedét ejtette el. Valószínû, hogy a
kék kosra a legbüszkébb, hiszen gróf
Apponyi Henrik, Halmágyi Takács Ist-
ván, Bakó Sándor után õ volt a negye-
dik magyar, aki ezt a vadfajt terítékre
hozta, ráadásul úgy, hogy Bakóval kö-
zös vadászaton voltak és mindketten si-
kerrel jártak. Egyébként 2-3 éves várako-
zó lista van erre a vadfajra.

Nagyon érdekes tapasztalatuk volt,
hogy ahol nem vadásszák a kék kost,
ott jól megközelíthetõek voltak, 15-30
méterrõl remek fotókat készítettek ró-
luk.

Az útról, elsõsorban a vadászatokról,
folyamatosan beszámoltak a Nimród
Vadászújság hasábjain.

Több helyen búvárkodtak és gyö-
nyörû élményekrõl számolt be az elõ-
adó (Thaiföld, Ausztrália Nagy-korall-
zátony). Fényképeztek és videóztak is a
tenger alatt.

Mindketten nagy túrázók, hegy- és
sziklamászók. Végigjárták Nepálban a
híres Annapurna kört, feljutottak az új-
zélandi Taranaki vulkán és az ecuadori
Chimborazo tetejére, Peruban az inka
úton közelítették meg a Machu Picchut.
Eljutottak a sziklamászók „paradicso-
mába”, a thaiföldi Ton Sai Beach-be,
ahol a mászás közben, ha baj van
(vagy, ha csak fürödni van kedvük) el-
rugaszkodnak a sziklafalról és a kelle-
mes meleg tengervízben csobbannak
(igaz 10-20 méter zuhanás után).

Számtalan nemzeti parkot látogattak
meg, olyan helyekre jutottak el, mint a
Kakadu NP Ausztráliában, a Galápagos-
szigetek a Csendes-óceánban, az Ao
Phang Nga NP Thaiföldön (3000 éves
sziklarajzok), a komodói sárkánygyí-
kok hazája Indonéziában, a Nagy-ko-
rallzátony Ausztráliában.

Természetesen a híres kultúrtörténe-
ti érdekességek sem maradtak ki, sem
Dél-Amerikában (Machu Picchu, Cusco),
sem Ázsiában (kínai nagy fal), sem
Ausztráliában (Sydney, Operaház).

Az egyórás elõadás keretében az él-
ményekben gazdag, öt földrészt érintõ
utazásból csak felvillantani lehetett egy-
egy epizódot, a részletekre is kíván-
csiaknak javasoljuk a 352 oldalas, 200
színes fotót tartalmazó „Kalandos év a
Föld körül (kamerával és puskával)” cí-
mû könyvük elolvasását. Akik pedig
jobban kedvelik a mozgó képeket,
azoknak a közelmúltban elkészített és
forgalomba hozott hat DVD-film áll ren-
delkezésükre. Mi az elõadáson a Nepál-
ról szólót láttuk. Nagy élmény volt.

Befejezésül megjegyzem (ha a ked-
ves olvasó még nem találta volna ki),
hogy a kamerát Bakonyi Andrea, a pus-
kát pedig Németh Attila kezelte.

De nem volt megállás, mert máris
folytatódott az „utazás” Gõgös Norbert,
a Magyar Földrajzi Társaság Expedíci-
ós Szakosztálya titkárának kalauzolá-
sával. Az ELTE-n végzett geográfus a
Teleki Sámuel Felfedezõ Klub alapító
tagja, évi 100-120 napot tölt a  klub ál-
tal szervezett utakon. Ezek kiscsopor-
tos (10-12 fõ) utazások és elsõsorban a
természeti szépségek (táj, állat- és nö-
vényvilág) bemutatására és fényképe-
zésére szolgálnak, de természetesen a
kultúrtörténeti látnivalókat sem kerülik
el. Ezeken az utakon csak kamerával
lehet vadászni!

„ALASZKA, az óriások vadonja”: táj-
kép- és nagyvadvadászat fényképezõ-
géppel.

Az utazás célkitûzése a rövid sarki
nyár világának bemutatása és megörökí-
tése volt Széchenyi Zsigmond vadász-
expedíciós útvonalának „újrajárása” köz-
ben. A feltáruló vadvilág: tengeri vidra,
Dall juh, karibu, jávorszarvas, grizzly és
fekete medve, valamint a legendás alasz-
kai lazacok. Az utazás része volt az óce-
ánba borjazó gleccserek és jégvájta fjor-
dok világának megtekintése, megörökí-
tése, kajaktúra a Columbia óriásgleccser
vízbeszakadt jéghegyei között fóka és
egyéb tengeri állatok megfigyelése köz-
ben. A Kenai Fjords Nemzeti Park nyílt
óceáni vizein madárszigeteket figyeltek
meg, útközben kardszárnyú delfineket,
hosszúszárnyú bálnákat, Steller orosz-
lánfókákat fényképeztek. Felhajóztak az
egyik borjazó gleccserben végzõdõ fjor-
don a jéghegyek között, ahol tengeri vid-
rákkal találkoztak. Ellátogattak a világ
legismertebb, legjobb lazachorgász terü-
letére, a Russien River torkolatához. Is-
merkedtek a Kenai Fjords, Vrangell-St.
Elias és a Denali Nemzeti Parkok élõvilá-
gával. A Vrangell-St. Ellias NP világörök-
ségi védelem alatt áll és ez a világ legna-
gyobb természetvédelmi övezete, amely
keleten átnyúlik Kanadába és csak az
alaszkai rész nagyobb, mint Svájc. A
park gerincét adó hegyvonulat tizenhat
4000 méter feletti csúcs láncolata, több
mint 1000 négyzetkilométernyi jégmezõ-
vel. A tajga és a tundra határán a Denali
úton (érintve a karibucsordák egyik leg-
fontosabb vonulási pontját) érték el a
Denali NP-ot. Ott él a legnagyobb tö-
megben a grizzly medve és a jávorszar-
vas a világon, de óvatos közlekedéssel
fehér kosokkal, hiúzzal, esetleg még ro-
zsomákkal is találkozhatnak. Errõl az
útról készült gyönyörû színes filmet is
megnéztük. A Teleki Sámuel Klub többi
útjáról már csak szóbeli tájékoztatás kap-
tunk.

A nagy utazásokat követõen, ismét
megtárgyalta a Tanács – Schmotzer
András szeniortársunk felvetésére – az
erdész elõdeink nyughelyeinek téma-
körét és elhatároztuk, hogy javaslatot
készítünk az elnökség részére. Ennek
összefogó felelõsei Scmotzer András és
dr. Halasy Gyula szeniortársaink.
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