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a Duna-TiszaKoziYadgazdálkodási Tájban
akezdeményezési szándékkal keresem meg Önt, hogy
*.g, féuruai zs-idt 28-ig tar1ó időszakban egy dúvadgyérítési

a

táj fővadászaival, szervezzúnk
prú'u-ot u -. gy" Y adászatr a Jo go sultj ainak b evonásával'

közösen

/ Pest' Heves' Szolnok' Bács-Kisk_un'
Ezze| egy időben a 3_as Vadgazdálkodási Táj minden megyéjében
ami remélhetően így eredményes lesz' és
Csongrád l szervezetten keriilne sor a dúvadgyérítésre,
nagyÁértekt en az aprővad állomány hasznára válik'

vennének részt'
A dúvadgyérítésbena tájegységi fővadászok szakmai koordirrátorként
bemutatására, atapasztalatok kiértékelésére'
A program zárásakéntsor kerülhetne egy megyei teríték

kérem a Vaclászatra Jogosultak értesítéséta
Telefonon tor1ént egyeztetósünknek megfelelően, tisztelettel
formában'
gru-ról, akár aíáaa."u^ara hon1apj án il1etve elektronikus
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Előre is köszönöm
Vadásziidvö

eglüttmíiködésiiket!

z|ettel:

Demeter Erzsébet
f

Duna-Tisza Közi Y adgazdálkodási Táj

őosztáIyvezető_helyettes

Kossutlr Lajos tér l l
FÖldmírveléstigyi Minisztérium 1055 Budapest'
gov
htr
vgtl@hn
e-rnail:
Telefon: (06 1) 896-4173
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országos Magyar Vadászkamara
Bács_Kiskun megyei Területi Szervezete
6000 Kecskemét, Rákócziu.9. l/5.
Tellfax. : 06-7 6 I 325-254
E-mail: omvkbacs@omvkbacs.t-online. hu
lkt.szám: /201.
Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség
6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9. l/5.
E-mail: vadaszszovetseg@gmail.com
Tel./Fax: 06-75/418-800
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A Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség és az oMVK Bács Kiskun Megyei Területi Szervezete a
Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj tájegységi fővadászaival közösen dúvadgyérítési
programot
hirdet meg.
A program célja, hogy a február folyamán szokás szerint végzett ragadozó gyérítést
koordinálva, az eredményekről és tapasztalatokról egymást tájékoztatva végezzék a vadászatra
jogosultak, és hogy a jól megtervezett ragadozó-gazdálkodás fontosságára felhÍvjuk a figyelmet.
Kérjük, hogy február 23-28. közötti időpontban fokozott figyelmet szenteljenek a dúvad
gyérítésre.A program keretében a hivatásos állomány munkaszervezése során kiemelten kezeljék a
ragadoző gyérítést,és a Vadásztársaság tagságát is biztassák erre. Február 24. szombaton és 25'
vasárnap minél több vadásztertjleten dúvad hajtásokat végezzenek, az eredményesség érdekében a
szo mszédos vadászte rü letekkel egyeztetve.
Azért, hogy a program eredményéről pontos képet kapjunk és arról mindenkit tájékoztathassunk,
kérem, hogy a program végénaz összesített terítékről szíveskedjenek fotót kütdeni.
Kérem továbbá, hogy külön tájékoztassanak arról, hogy egy-egy vadászati módon mennyi ragadozót
sikerÜlt terítékre hozni.
A programhoz való csatlakozási szándékával, esetleges kérdéseivela terliletileg illetékes
tájegységi fővadászo khoz ford
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hat.

Kecskernét, 2078. február 73.
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Kecskemét, 2o1'8. február 1'3.
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országos Magyar Vadászkamara
Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete
6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9. l/5.
Tel/fax. : 06-7 6 I 325 -254
E-mail: omvkbacs@omvkbacs.t-online.hu
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A Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség és az oMVK Bács Kiskun Megyei Területi Szervezete a
Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj tájegységi fővadászaival közösen dúvadgyérítési
programot
hirdet meg.
A program célja, hogy a február folyamán szokás szerint végzett ragadozó gyérítést
koordinálva, az eredményekről és tapasztalatokról egymást tájékoztatva végezzéka vadászatra
jogosultak, és hogy a jól megtervezett ragadozó-gazdálkodás fontosságára felhÍvjuk a figyelmet.
Kérjiik, hogy február 23-28. közötti időpontban fokozott figyelmet szenteljenek a dúvad
gyérítésre.A program keretében a hivatásos állomány munkaszervezése során kiemelten kezeljék a
ragadozó gyérítést,és a Vadásztársaság tagságát is biztassák erre. Február 24. szombaton és 25.
vasárnap minél több vadászterÜleten dúvad hajtásokat végezzenek, az eredményesség érdekében a
szomszédos vadászte rületekke l egyeztetve.

Azért, hogy a program eredményéről pontos képet kapjunk és arról mindenkit tájékoztathassunk,

kérem, hogy a program végénaz összesített terítékről szíveskedjenek fotót küldeni.
Kérem továbbá, hogy kÜlön tájékoztassanak arról, hogy egy-egy vadászati módon mennyi ragadozót
sikerült terítékre hozni.

A programhoz valő

csatlakozási szándékával, esetleges kérdéseivela terÜletileg illetékes

tájegységi fővadászokhoz fordulhat.

Kecskemét, 2018. február 13.
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