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Bikavadásszá avatnak

Egy álom vált valósággá, amikor
szeptember 24-én reggel elejtettem életem első bikáját.
Férjemtől kaptam születésnapi ajándékként a Kab-hegyi
vadászatot. Első este kísérőmmel, Mesterházi Lajossal, aki a
terület minden szegletét kitűnően ismeri, a bőgő bikák nyomába indultunk, és sikerült is
megközelítenünk a rudlit, de a
csapatbika ﬁatal volt, így nem
jutottam lövéshez.
Lelkesen vártam a másnapot.
Dagonyákban gazdag szálerdőA gyönyörű terítékkel

ben lopakodtunk. A fülünknek
oly kedves hang egészen közelről hallatszott – nem is egy, hanem három bika bőgött körülöttünk. Az egyik öblös hang gazdája tartott felénk az elöttünk
lévő dagonyához.A szívem már
a torkomban dobogott, és amikor a bika sártól csöpögő agancsát felemelte, kísérőm „lőjed”
szava hozott vissza a valóságba.
Fegyveremet a vállára tettem,
de sajnos hiányzott a gyakorlat,
így a könyököm lebillent, és elhibáztam, fölé lőttem.

Éjszaka nem jött álom a szememre. Számtalanszor végiggondoltam, hol hibázhattam.
A következő hajnal már ismét
az erdőn talált.
A kísérővel elindultunk a bőgés irányába, de a hangok egyre
távolódtak tőlünk. Kétórás
cserkelés után elértük a beállóhelyüket, ahová már visszaváltottak. Jó széllel, a tehenek éber
tekintete elől a fák mögé rejtőzve, lépésről lépésre settenkedtünk.
Mozdulatlanul vártunk a megfelelő pillanatra. A hárem ura teheneivel már nem mozdult az
átláthatatlan sűrűből, kénytelenek voltunk hát keresztülküzdeni magunkat a bozótoson, de
megérte, mert megpillanthattam a királyi vad büszke lépteit a
bokrok között.
Kísérőm jelzésére, fegyveremet a vállára támasztottam, és
amikor két fa között megjelent
a bika jobb első lábának vonala a
céltávcsövemben, eldördült a
CZ-550-es.
A bika elugrott, de vágtája
egyre lasabbá vált, majd az oldalára dőlve nem mozdult többé a „förtélyesi hárem” ura.
A vadászláztól minden porcikámban remegve, örömkönynyekkel áztatott arccal térdeltem a gyönyörű állat mellett.
Bikavadásszá avatásomra is
sor került. Nagy örömömre már
a kandalló falát ékesíti a 7,17 kilogrammos, bronzérmes, számomra a legszebb trófea.
Lipp Adrienn

Leica – a távcsőbe épített
lézeres távolságmérés
úttörője immár 18 éve
Leica Geovid HD 8 x 56, 15 x 56 –
a nagyvadszezon közeledtével a szürkületi
teljesítmény ismét a legfontosabb a vadász
számára, de nagyon fontos a vadtól való
távolság is. A Leica Geovid HD 56 mm-es
fronlencséjű távcsövei a tökéletes megoldást
jelentik az esti, hajnali vadászatokhoz.
A lencséket a kiváló Aqua Dura bevonatok
védik a szennyeződéstől, víztől, a precíz
távolságmérő pedig segíti a pontos célzást.
Leica CRF 1600 – vannak helyzetek, amikor
egy nagy teljesítményű távmérőre van
szükség, méghozzá a lehető legkisebb
méretben. Az új Leica CRF 1600 akár zsebben
is elfér, 1500 m-ig képes mérni és ballisztikai
programmal segíti a vadászt. Strapabíró,
robusztus, mégis elegáns. Igazi társ.
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