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Miután pár nap alatt meglett a negyedik spanyol kecském, Alfonsoval átrepültünk Mallorcára, 
hogy mindketten birtokba vegyünk egy-egy Beloar bakot. Külön alfajként elismert állat, de a 
történelemből tudjuk, hogy az első nagy kereskedő nép, a föníciaiak is vittek magukkal 
állatokat, és azokat kitették az útba eső szigeteken, hogy visszafelé, vagy az elkövetkező utak 
során friss hússal egészítsék ki étrendjüket. Ezek a háziasított kecskék aztán elvadultak, 
elszaporodtak. Nagy valószínűséggel így kerültek Mallorcára is.  
 
Késő délután szálltunk le repülővel a szigeten. Házigazdánk Rodrigó szemüveges, ötven év 
körüli, magas, ősz hajú, kedves ember volt, de kiderült, hogy a hangját nagyon szerette. Pár 
óra alatt, míg együtt voltam vele, folyamatosan beszélt. Még a vadászat alatt is. Talán azért is 
beszélt olyan sokat, mert nyomozó tiszt volt, és munkaideje alatt ezt nem tehette meg. A 
repülőtérről elvitt minket egy tanyára, ahol már igazából nem folyt gazdálkodás, csak 
vadászházként szolgált. Féltucatnyi ember beszélgetett, és a pár nappal azelőtt elejtett fiatal 
kecskegidából és sárgalábú fogolyból készült az ebéd. Meg is kínáltak minket, én csodálkozva 
néztem, hogy a kecskepörköltbe tengeri óriásrák is volt belefőzve. Talán ezzel szaporították. 
Se nekem, se Alfonsonak nemigen ízlett. Ellenben a sárgalábú fogoly igen ízletes ételnek 
bizonyult. A hozzá kínált vörösbor is éppen olyan jól esett. Másnap reggel hat órára lett 
megbeszélve a találkozó a helyi kocsmában, a vadászterület gazdájával, Baltazárral. Éppen 
csak egy órát késett. A ködös, párás reggeli időben elindultunk Orient nevű falucskába. A 
völgy elején, melyről behajtottunk, két sorompó is elzárta az arra haladók útját, csak saját 
kóddal vagy kulccsal lehetett bemenni, mint kiderült, azért, hogy az arra csellengő turisták ne 
mehessenek be. Felhívták a figyelmem a több mint kétezer éves olíva fákra, melyeket még a 
rómaiak ültettek. Köves szerpentinen kapaszkodtunk fel a hétszáz méter magasságban lévő 
pihenőházhoz. A borongós, esős időben csak néha-néha lehetett látni a felhők közül 
felbukkanó napot. Házacskában nyílt kandallóban ropogott a tűz, az asztalra előkerült a helyi 
kolbász és a vörösbor. A kései reggeli elfogyasztása után úgy néztük, hogy a szél elfújta a 
felhőket, és indulhatunk vadászni. Hárman mentünk fel a magasabban lévő fennsíkra, melyet 
dús növényzet, magas fenyőfák és cserjék borítottak. Húsz méter megtétele után Rodrigó 
megállt, feltette a kezét, felmutatott a sziklára, és mondta, hogy figyeljünk, ez egy kecskegida 
hangja, a többiek is erre lesznek. A következő kanyar után meg is láttuk a sziklák tetején 
bandukoló állatokat. Vezetőnk elkérte tőlem a kereső távcsövet és elkezdte szemlélni a 
legnagyobb bakot, melynek szép vörösesbarna bundája és kapitális trófeája volt. Nyugodtan 
szemlélt minket, mivel még a két spanyol megtanácskozta, hogy ki fog előbb lőni, rám esett a 
választás, de nekem már nem volt időm arra, hogy fegyveremmel célba vegyem, mert a 
prédánk lassan, komótosan megfordult, szellentett egyet, és eltűnt a szemünk elől. Úgy is 
mondhatnánk, hogy ezt a bakot elfingtuk. Megközelítettük a hegygerincet, de ekkor egy 
kutyacsaholás állított meg. Pár lépéssel később meg is láttuk, hogy a madárvadász 
tradicionális madárfogással próbálkozik. A hegy oldalában kivágják a fenyőfák oldalágait, és 
egy kb. százötven méter hosszú légi folyosót hoznak létre, mely az orom felé vezet.  
Hegygerincen egy „V” alakú halászhálót feszítenek ki, melynek két szára hat-hat méter, és e 
között nagyon vékony és apró szemű necc feszül. Zárja el a légifolyosót, így a 
vándormadarak, melyek megpihenni jönnek a szigetekre, a mesterséges légifolyosók végén 
csapdába esnek. Több helyen láttam így vadászó mallorcaiakat, és több helyen láttam ilyen 
mesterséges légifolyosókat. A hegygerincről kémleltük a mellettünk lévő hegyoldalt, több 
csapatott is megfigyeltünk. Kidolgoztuk, hogy merre tudnánk megközelíteni őket, melyik, 
azaz út, amelyik biztonságos és gyors. El is indultunk rajta, de rövid időn belül emberi  



hangfoszlányokat hallottunk. Vasárnapi sportként huszonöt ember felszaladni kívánt a 
mellettünk lévő sziklára, amint beszélgetésükből megértettük. Meg is tették, és ennek az lett a 
következménye, hogy a kecskék előttük haladva átmentek a hegygerincre. Ezért vissza kellett 
fordulnunk, és úgy döntöttünk, hogy a már látott bakot fogjuk megkeresni. Ismételten a 
madarászó vadász felé vettük utunkat, és a mellette lévő sziklán kúsztunk fel, mely elég 
meredek volt. pár méter gyaloglás után az eső és a fagy által borotvaélesre csiszolt köveken 
haladva megláttunk egy kisebb nyájat, melyek teljesen feketék voltak, de érdemes bak nem 
volt közöttük. Veszélyes cserkelés volt, mivel a kövek között vagy félméternyi mély rések is 
voltak, és ha nem vigyáztunk, és az ugrásnál nem a kő élése ugrottunk, hanem mellé, akkor be 
lehetett csúszni a gödrökbe. Ezért igen lassan győztük le a métereket. Sejtettük, hogy nem 
lehet messze tőlünk a bak, mivel már elértük azt a helyet, ahol lesajnált minket. A közelben 
egy nagyobb kiterjedésű fenyves nőtt, és abban sejtettük őket. Néhány perces távcsövezés 
után meg is láttuk a legelésző állatokat. Egy részük a füvet csipkedte, de voltak olyan állatok, 
melyek két lábra állva a fenyőfa friss hajtásait legelték. Talán harminc méterre lehettek tőlem, 
mikor a jerkék között megláttam egy számomra megfelelő kost. Két társam nem látta, ők egy 
másikra akartak invitálni, de én meg azt nem láttam. Így úgy döntöttem, hogy elengedem a 
lövést. Az állat jelezte a találatot, de tovább ugrott. Nem ment messzire, mert pár lépés után 
megláttam, hogy beszorult a kövek közé, és a fejét jobbra-balra billentette. Már úgy is 
gondoltam, hogy megvan, ezért készítettem néhány fotót róla. Ez után letettem a fegyverem 
és a cókmókom a földre, hogy kihúzzam a szakadékból az állatot, de egy másfél méterre erőt 
vett magán és kiugrott a gödörből. Úgy gondoltam, hogy elkapom, hisz igen beteg volt. De az 
éles sziklákon így is gyorsabban tudott menekülni, mint hogy elérjem. Ezért pár lépés után 
abbahagytam az üldözést, és visszamentem a fegyveremért. Hamar utolértem, és gyorsan 
megszabadítottam fájdalmaitól. A szép színű, dús bundájú, kapitális méretű bakomat birtokba 
vettem, megsimogattam, kedvenc csemegéjét utolsó falatként szájába tettem, és nyugtáztam a 
többieknek, most már birtoklom mind az öt spanyol kecske trófeáját. 
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