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Ismét eljött az ősz, a kecskék üzekedési időszaka, a spanyol kecskék nászának ideje. Már ötödszörre 
jártam az ibériai országban, amelyben négy őshonos és egy már több ezer éve házi kecskéből elvadult 
hegylakó él. Ismételten barátom szervezte meg a Gradosi alfajú kecske vadászatát Lorcától körülbelül 
százhúsz km-re, délnyugatra. Meg is kérdeztem tőle, hogy miért nem a Grados hegységben próbáljuk 
elejteni ezt az alfajt, hisz én úgy gondoltam, hogy csak ott él ez a faj. A válasz érdekes volt: az 
országban többször telepítenek át kecskéket más-más élőhelyre, természetvédelmi, üzleti okokból. Így 
az alfajok nem csak a nevükhöz kötődő területen élnek, hanem számos más helyen is az országban. 
Egy kisebb vadászterületet bérelt ki, melyen egy legfeljebb hatvan öt cm hosszúságú Gradosi 
kecskebak kilövésére kaptam lehetőséget, de emellett még vaddisznóra, vöröslábú fogolyra, 
törpenyúlra, galambra is ráemelhettem volna a fegyverem.  
 
Minden reggel hajnalban keltünk, és a napfelkeltét már a vadászterületen érhettük meg. Csípős 
hajnalok voltak, általában nulla fok alatti hőmérséklettel. A terület közepén, a hegyek között egy 
ötvenhektáros mandulafa ültetvény és egy húszhektáros olíva ültetvény helyezkedett el. Szokás szerint 
kémleléssel, a hegygerincek megfigyelésével kezdtünk, kerestük a kecskéket. Én azért megtömtem a 
zsebeimet a fákon maradtak mandulával, melyekre igazából a vaddisznók vágytak. A területet 
körbejárva csak egyetlen helyen láttunk egy fiatal bakot, ezért úgy döntöttünk, hogy a hegyet 
megkerülve megnézzük őkegyelmét. Autónkat egy vízmosásba állítottuk, és ahogy szedelőzködtünk, 
két jerke két gidával átfutott előttünk. Valamiért talán megijedtek, ezért rohantak keresztül az 
ültetvényen. Lassan nekiduráltuk magunkat a hegynek, a szokásos növényzet, alacsony fenyők, 
bokrok, kiszáradt fűcsomók fogadtak. Ötven méter szintkülönbség legyőzése után ismételten leültünk 
látcsövezni. Megtaláltuk a jerkéket a gidákkal, az ültetvény szélén legelésztek. Ezek a mellettünk 
eliramlók lehettek. Bakot nem láttunk. Felmásztunk a völgyet uraló legmagasabb hegygerinc alá és 
újabb figyelésbe kezdtünk. Megtaláltuk a fiatal bakot, és mellette négy jerkét láttunk. Azonban 
idősebb „fiút” nem láttunk. Alfonso végigpásztázta a völgyet, és rövid nevetéssel felhívta a 
figyelmem, hogy a völgy szélén álló háztól ötven méterre egy közepes nagyságú kecskebak legel. Ami 
aztán körülbelül két órán át ott is maradt a gyümölcsfák között. Felmentünk a hegygerincre, innen 
messze el lehetett látni, a távolabbi völgyekben is megművelt földek, utak és víztározók látszottak. 
Minden nagyobb gyümölcsös vagy szőlő felett vagy víztározó épült, vagy a nagyvárosokhoz közel, 
ipari vízvezetéket építettek ki. Ezeket a víztározókat már ősidők óta építették a rómaiak, több százat 
emeltek, melyek még a mai napig is üzemelnek. Alfonso elmondása szerint Franco idején a politikai 
bebörtönzöttek egyik kényszermunkája volt a víztározók építése. Egy sziklaormon megálltunk 
ebédelni. A szél igen erős kecskebak szagot hozott felénk. Úgy gondoltuk, itt várunk néhány órát, 
hátha megláthatjuk az úrfit. Azonban az idő elteltével semmi nem történt, ezért elindultunk visszafelé. 
Egy kettő négyzetkilométernyi magaslati fennsíkon haladtunk át, ahol előttem, körülbelül öt méterre 
felugrott egy vadkan, de négyszeri hibázásom után sértetlenül tűnt el a növényzetben. A völgybe 
leérve autónkkal még egyszer körbejártuk a területet, de csak foglyokat és friss disznótúrásokat 
találtunk. Leparkoltunk a ház mellett, nem messze ahol láttuk a bakot legelni. Az autó mellett állva 
kémleltük a tájat. Alfonso halk neszezésre hívta fel a figyelmemet, és a tőlünk 30 méterre lévő 
kiszáradt víztározóban megláttuk a bakot. Nem értettük, hogy mit keres itt, távcsövünkkel 
megszemlélve láthattuk, hogy az állat beteg. A bundája szürke, néhol vonalas, még fényképet is 
tudtam róla készíteni, és rövid tanácskozás után úgy döntöttünk meglövöm, mivel nagy 
valószínűséggel rühes. A birtokbavételnél teljesen egyértelmű volt, hogy az állatnak csak napjai voltak 



hátra, ezért nem ment fel a hegyekbe, maradt a víztározónál, talán ezért nem ment a jerkék után. 
Különös gondossággal lemetszettem a fejét és nylonba csomagolva a trófeáját elraktuk, nehogy 
valamelyikünk fertőzést kapjon. 
 
Második nap reggel ugyanúgy megfigyeléssel kezdtünk a vadászatot. A völgyben csak jerkéket és 
gidákat láttunk, melyek autónktól meg sem ijedtek, így közelebbi képeket is tudtam róluk készíteni. 
Utunk ugyanarra vezetett, amerre az előző napon. Első részében ismételten fentről vizsgáltuk át a 
völgyet. Most már két közepes bakot is észrevettünk. A dél közeledtével egy négy kilométerre lévő 
sziklacsúcson meglátta a bakot. Szerinte megfelelő nagyságú, ötven öt -hatvan cm lehet, sötét bundájú, 
szép, m erőteljes baj. Széllel szemben indult el és gyakran felemelte az orrát, ebből rájöttünk, hogy 
valahol érzi a jerke illatát, tehát az üzekedés elkezdődött. Megpróbáltuk takarásában lassan követni, 
mert ha magasról észrevesz minket, akkor elillan, és nem láthatjuk. Úgy döntöttünk, hogy lemegyünk 
a völgybe, mert ott magasabb növényzet, több a fenyő, és azok takarásában irányát alapul véve 
megpróbáljuk a völgy végében utolérni. Egy háromnegyedórás cserkelés után indultunk egy 
magaslatra. Alfonso négy-öt lépéssel volt előttem, és nem vette észre, hogy a vízfolyásban már 
előttünk jár a bak. Én gyorsan egy száraz fűbuckára tettem a fegyverem, és többször megszólítottam 
vezetőmet, aki sajnos csak másodpercekkel később vette észre a vadat. A bak észrevett minket, és 
elkezdett figyelni. Alfonso le akarta törni a fegyver előtt lévő faágakat, hogy biztos legyen a lövés, 
ezért elém állt, így nem tudtam megcélozni a tőlem hatvan méterre lévő prédát. Az állat ezt a sok 
mozgást nem tudta elviselni, és hangos sípolással felrohant a sziklákra. A riasztásra négy-öt jerkét 
vettünk észre, akik kibújtak a takarásból és keresték a veszélyt. Tíz perc elteltével egy bak állt fel egy 
kőplatóra. Vezetőm megmérte, háromszáz negyven öt méterre van. Számomra ez nagy kihívás, mert 
itthon nyolcvan száz méternél nem nagyon kell messzebbre lőni. De már annyiszor elmagyarázta, 
hogy mi módon kell hosszúra lőni. Összeszedtem magam, és a nyugodtan álló bakra céloztam. 
Szerintem ez ugyanaz a bak volt, mint amelyiket követtük, Alfonso szerint másik. Ez kisebb és 
világosabb. Azt mondta, ez ötven –ötven öt cm között van, úgyhogy lőjek. A bak tűzbe rogyott. Még 
két órát vártunk, hátha előkerül a másik, de csak a jerkéket és a gidákat láttuk elsétálni, és láttuk, 
ahogy megbámulják az örök álomra szenderült bakot. Az előző napi pihenő és étkező helyünktől 
harminc méterre esett el az állat. Tehát lehet, hogy tegnap is ugyanitt voltak az állatok délidőben. 
Végtisztesség megadása után birtokba vettem, és a késő délutáni órákban visszaindultunk. 
Találkoztunk egy közepes méretű bakkal, mely hosszú perceken át a hegygerincről figyelt minket. 
Biztosan úgy érezte, nincs veszélyben, mert nem ugrott el.  
 
Harmadik nap délelőtt vendéglátómnak hivatalos elintéznivalója akadt, így kora délután a városhoz 
közeli vadászterületére mentünk. Egy kiszélesedő völgy, melynek közepén egy száraz patak medre 
alakult ki, így a völgyet termékennyé tette, zöldségeket és gabonát termesztettek itt. Ez év júniusában 
itt lőttem a búzán a legnagyobb kanomat, tizenhét cm agyarú volt. Két féle nyúl volt honos, egy kicsi, 
a mi üregi nyulunkhoz hasonló méretű, és egy nagyobb, mely a mezei nyulunkat formázta. Egymástól 
ötven méterre tapostuk a növényzetet, néha egyet-egyet füttyentve, hogy kiugrasszuk a nyulakat a 
bokorból. Igen szemfülesek voltak, mert őröket állítottak ki, és éles sípolással jelezték a veszélyt. 
Cikázva futottal el előlem, és a másfél órás vadászat alatt nem is sérült meg egyetlenegy sem, habár 
vagy harminc nyulat is láttam. Sárgalábú foglyok is tanyáztak errefelé, felrebbenésüket hangos 
szárnycsapások követték, így elvileg időben észre kellett volna vennem, és jóval elébük célozva 
barátom szerint legalább négy darabnak kellett volna a terítéken lennie. De ezen a napon nem jutott 
babér. Ezzel szemben megcsodáltam a völgy elején lévő gyors folyású, bővizű patakocskát, mely 
érdekes módon, a magas szikla aljából eredt, és csak ötven méter haladt a felszínen, majd a köves 
patakmederben eltűnt a felszínről, ugyanúgy, mint a Dunánk a forrásától nem messze.  
 



A következő vadásznapon a reggeli nézelődés közben, és az elmúlt napok tapasztalatai alapján arra 
jutottunk, hogy az állatok a völgyben vannak, a gyümölcsfák, az ültetvények mellett, mivel ott 
rendszeres az öntözés, így itt még találnak lédús élelmet. Mivel már hónapok óta nem volt kiadós és 
hosszantartó eső, így a dombok, sziklák tetején nem találnak az állatok megfelelő élelmet, ezért lent 
kel keresnünk őket. Ezért aztán nem is indultunk fel az előző napokban bejárt területre, hanem gyalog 
az ültetvények szélén cserkeltünk. Többször találkoztunk jerkékkel, gidákkal, fiatal bakokkal. A kora 
délutáni órákban egy magaslaton ülve ismét a gyümölcsfák szélén legelésző kisebb nyájra lettünk 
figyelmesek, melyben három jerke, egy hároméves bak, és egy egyéves bak legelészett. Észrevettek 
minket, és mivel nem tudták eldönteni, hogy veszélyesek vagyunk e számukra vagy sem, így feljöttek, 
és tíz méterre megközelítetek minket. Ekkor én feltérdelve, hogy megfelelő képeket készítsek, akkor 
ugrottak csak meg, akkor jöttek csak rá, hogy talán veszélyesek is lehetünk árjuk, Mivel mindkét állat 
fiatalnak minősült, így lövésről szó sem lehetett, csak néhány közeli képet készítettem. A korai 
szürkületben autóval jártuk be az ültetvényeket, és onnan vettünk észre egy bakot, mely egymagában 
ácsorgott. kettőszáz negyven méterre volt, közepes nagyságúnak tűnt, de ismét látszott rajta, hogy a 
bundája nem csillog, az állat nem egészséges, úgyhogy Alfonso kilövésre ítélte. Az első lövésemre 
jelzett, de elporoszkált, a második lövésem nem talált, a harmadik lövésem, mely kettőszáz hatvan 
nyolcméterre repítette el a lövedéket, az állat elpusztult. Birtokbavételkor meggyőződtünk, hogy ez a 
bak is rühes és beteg volt. Lehet, hogy ezért is adták ki ezt a vadászterületet ilyen kedvezményes 
feltételekkel, így a tulajdonosokkal úgy egyeztünk meg, hogy tovább nem vadászunk, és ők is csak 
egy vad árát kérik.  
 
Az ötödik ősszel tudtam csak elejteni a negyedik őshonos kecskémet, melynek nagysága nem 
kimagasló, de melyre számomra érdekes, néhol nehéz, néhol igen könnyű vadászattal tehettem szert. 
 
Lorca, 2013.12.06. 
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