
való egyszerű és a gyakorlati életnek mindenképen legjobban 
megfelelő számítási eljárást rendszeresíteni, úgy például, 
amint az a hivatkozott cikk végén levő javaslat összefoglalja. 

A Fakereskedelmi Szokványok állandósította helytelen 
arányszámokkal való számítási mód nemcsak a gyakorlati élet
ben érezteti káros hatását, de fonák helyzetet teremt a szak
oktatás szempontjából is. A főiskola az elméleti kiképzés mel
lett nagy súlyt helyez a gyakorlati oktatásra is, tehát szüksé
ges, hogy a gyakorlat számára ismertesse a Fakereskedelmi 
Szokványokat, ennek következtében tanítja a bebizonyítottam 
helytelen arányszámokat. De mint tudományos intézet ellen
őrzi azok helyességét és mivel a kérdéses arányok nem felel
nek' meg a valóságnak, nem zárkózhatik el a helyes arányszá
mok tanítása elől sem, sőt a teljesség kedvéért elő kell adni a 
hibás arányszámokhoz való korrekciókat is. Tehát kettős, ill. 
hármas ismeretekkel kell a hallgatóságot megterhelni az egy
szeres, de helyes helyett. 

A gimszarvasállomány kezeléséről 
Ismerteti: Hauszmann Béla. 

A természet örök törvényei alapján állva, azonos képesí
tésű vadásztársaim előtt nem újat kívánok ismertetni, csak a 
sok régi j ó közül az én gyakorlatomban is bevált módszert 
ajánlom követni. 

A mai kor vadászának az a feladat jutott osztályrészül, 
hogy szarvasállományát úgy szabályozza, hogy az a minden
kori erdő- és mezőgazdasági viszonyokkal összhangban legyen. 
Ezért ha a szarvasállomány mennyisége megengedhetően 
emelhető, úgy a lelövést korlátoznia, illetőleg teljesen beszün
tetnie kell. A többletet azonban okvetlenül terítékre hozni szük
séges, ha a túlságos kímélet folytán a rendelkezésre álló erdő-
és mezőgazdasági terület a vadállománnyal nincsen helyes 
arányban. Azt a fővad-, nevezetesen szarvasmennyiséget, 
amelyet egy bizonyos területen az erdő- és mezőgazdaság külö
nösebb sérelme nélkül fentartani lehet, a helyi viszonyok gon
dos tanulmányozása alapján a kellő elméleti és gyakorlati 



tudással rendelkező erdészember, bár nem könnyen, de mégis 
megközelítő pontossággal meg tudja állapítani. 

Ezeknek előrebocsátása után ha az alábbiakban egy 
szarvasállomány (g im) mikénti kezelését ismertetem, akkor 
nem olyan fővadállományra igondolok, amely egyes darabokból 
vagy kis csapatokból állva, sok kis erdőrészleten szétszórtan 
tartózkodik, ugyanannyi vadászati jogbérlőtől váltó vadként 
ide-odaűzve, létét nyomorogva tengeti, hanem egy olyan 
szarvasállományra, amely egy nagykiterjedésű, összefüggő er
dőterületen tenyészik, vagy tenyésztetik, ahol tenyészésének, 
illetve tenyésztésének feltételeit megtalálja. 

Az állami és egyes magánbirtokosok, hála Dianának, még 
rendelkeznek ilyen erdőterületekkel. 

Azonban ne felejtsük el soha, hogy a szarvasvad nemcsak 
az erdőben, — hanem az erdőből is él! 

Ha például egy 200 darabból álló állománynak elég termé
szetes táplálék állana rendelkezésre, de 250 darab számára már 
nem, akkor nemcsak 50 főnyi többlet kezdi nyúzni-rágni a fás
növényeket, hanem mind a 250, ha 200-nak van télre elég táp
láléka, de 250 számára már nincsen, akkor az egész vadállo
mányunk szenved és mind a 250 darab hántani kezd. 

Idővel pedig az erdővel a szarvasvad is elsatnyul, végül ki
pusztul. 

Nagy felelősség ez az erdész-vadászra. 
Mert kedvteléséért nemcsak magának, utódjainak, de Ha

zájának is felelős! 

Egy gímszarvasállomány kezelésének elveit röviden a kö
vetkezőkben foglalnám össze. 

A legfontosabb, hogy a vadállomány csak akkora legyen, 
amennyit az erdő elbír. Mert igazán nem okozhat örömet úgy 
vadászni, hogy lépten-nyomon az erdő romjait látni. 

Gondoskodjunk a szarvasbika és szarvastehén közötti 
arányról úgy, hogy az arányszám: l:1/-?* — legfeljebb 1:1 le
gyen, mert ez a megfigyelt természetes ivararány és ez felel 
meg a természet örök törvényeinek. Ilyen arányban lévő fővad-
nál igazán élvezni fogjuk a bőgést, a bikák verekedni fognak, a 
győztes mindig az -erős, egészséges fog maradni és csak az 



ilyen fog tehénhez jutni és a borítás eredménye erős, egész
séges borjú lesz. 

Harmadszor, tartózkodjunk vadászható (Jagdbar) szarvas
bikák terítékrehozatalától minaddig, amíg azok „az üzekedő-
helyen győztes bikák" (Honig), ú. n. „Platzhirsch"-ek. Ezeket 
lelővésre csak akkor irányozzuk elő, ha fejlődésük tetőfokán 
túl értek. 

Negyedszer, gyenge bikákat, le egészen a csaposig, elvből 
ne Jöjjünk, azok ímegitizedelését okvetlenül a természetre bíz
zuk. (Erős tél, erős bika majd végez vele.) 

Ötödször: borjakat vezető tehenek, szent és sérthetetlenek! 
Ellenben az ú. n. meddő tehenet (ez a legnehezebb, majd

nem sohasem sikerül!) és üszőket igyekezzünk mindenképen 
terítékre hozni. 

Hatodszor, elvből kíméljük a borjakat és a helyes kiválasz
tást itt is a természetre bízzuk. Tervszerű lelövetésüket okvet
lenül mellőzzük! 

Magától értetődik azonban, hogy minden beteg, csenevész, 
béna darab kíméletlenül golyónk áldozata kell legyen. Ezt a mű
veletet bízzuk a fővadál'lomány gondozásával megbízottra, aki
nek a mennyiség tekintetében se kössük meg a kezét. 

Ha egy gímszarvasállományt így kezelünk, — miért így 
és nem máskép, ezt hasonló képesítésű vadásztársaimnak ter
mészetesen nem kell részletesebben magyarázzam, akkor min
den cserkészésünk, minden lövésünk fővadállományunk nemes 
tökéletesítését fogja eredményezni. 

Ilyképen lehet azt a kárt, amit a szarvasvad az erdőben ter
mészetszerűleg okoz, egyensúlyba hozni azzal az ideális érték
kel, melyet a vad az erdőbirtokosnak, mint igaz vadásznak je
lent és így joggal elvárhatjuk, hogy nemes fővadunknak még 
beláthatatlan hosszú időre biztosítjuk a szabad mozgást a ma
gyar erdőkben! Jól tudom, hogy az ismertetett irányelvek el
len sorompóba szokták állítani a kedvtelésből vadászok, hogy 
a kevés sutavad (Kahlwild) miatt, azok az erősebb bikák, ame
lyek nem maradtak „üzekedő győztesek" (Platzhirsh), a ki
vándorlásra csábulnak. Ez a kifogás azonban jelen ismertetés 
keretében komoly megfontolást nem igényel, mert elöljárójá
ban kifejezetten említettem, hogy olyan nagykiterjedésű erdő-



területek gimszarvasállományára gondolok, melyek elég nagyok 
ahhoz, hogy esetleges kivándorlás ne történhessék. Különben 
is, ha minden kisebb erdőterületen a fővadállományt a felso
rolt elvek szemmeltartásával kezeljük, nem lesznek már sehol-
sem egész horribile dictu: — „tehéncsordák"! és így a han
goztatni szeretett: bikakivándorlási teória önmagától megszű
nik. Ami pedig azt az esetet illeti, hogy egy szomszéd úgy kí
vánna magának olcsó vadászmulatságot szerezni, hogy maga 
nem kevesbítené tehénállományát, hanem a határán esetleg be
váltó erősebb(?) (lehetne azonban az Schneider i s ! ) , „szom
széd bikát orozná el", — no, erről meg volna minden „igaz 
weidmann"-ak a véleménye! Eltekintve attól, hogy ilyen eset 
ellen nem egy bevált módszert ismerünk! 

Általában a sutavadnak (Kahlwild) olymérvű ápolása, 
amely a szükséges mértéket csak a legcsekélyebbel is túllépi, 
oly alapvető hiba, a szarvasállomány kezelésében, amely nem
csak a természet törvényeivel ellenkezik, hanem a fővadállo
mányt minőségileg, is lerontja, sőt létét befelé és kifelé egy
aránt veszélyezteti! 

Azt mondhatná valaki, hogy a rőt vadállomány nem szám
tani példa. Ez igaz, de viszont nem is képzeletalkotmány, amely
nek oszlopai a levegőben kalimpálnak. Aki azt hiszi, hogy a ka
pitális bikák a felhőkből pottyannak, az téved. 

Aki azonban azt vallja, hogy nyílt vadasban csak 50 darab 
tehénre van szüksége ahhoz, hogy évről-évre bizonyos mennyi
ségű bikát és borját lőhessen, annak az ő szempontjából igaza 
van, mert tényleg évről-évre a bőgés ideje alatt — ameddig a 
szomszédban még bikák vannak, ilyenek átváltani fognak és 
utódokról gondoskodnak. De, hogy így gondolkozzanak sokan, 
azt korrektül vadászókról fel sem tételezem. 

Egyébként beismerem, hogy az ajánlott módszert végre
hajtani nem könnyű, eltekintve attól, hogy a természeti viszo
nyok olykor a fővadállományunkból oly vámot szednek, amely 
szarvasállományunk erősségét és ivararányát lényegesen meg
változtathatja. De, ha egy vadászterülettulajdonos ezen okok
ból terv nélkül akarna tenyészteni és lőni, olyan erdészhez 
volna hasonlítható, aki erdejét tervszerűtlenül kezelné csak 



azért, mert egyetlen vihar egész gazdasági tervét halomra 
dönthetné. 

Igyekezzünk, mint mindenben, az életben a tökéletest el
érni és már magában ez a vágy, kell hogy az igazi vadászt job
ban kielégítse, mint a tervszerűtlen tenyésztési és lelövési mód
szer, amit sem maga, sem mások előtt nem képes igazolni. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 
A z Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányának Buda
pesten, 1929. évi április hó 24-én az egyesület helyiségében tartott 

rendes üléséről. 

Megjelentek: Hadik János gróf elnök, Térfi Béla és Inkey Pál báró 
alelnökök, Ajtay Sándor, Balogh Ernő, Béky Albert, Beyer Jenő, 
Erdőssy Bódog, Földváry Miksa, Fröhlich Brúnó, Gyarmathy Mózes, 
Hammersberg Géza dr., Hinfner György, Ivanich Ferenc, Kallivoda 
Andor, Kozma István, Nagy László, Onczay László, Osztroluczky Géza, 
Osztroluczky Miklós, Papp Béla, Pech Kálmán, Pfeiffer Gyula, Rá-
duly János, Schmied Ernő, Schmidt Károly, Sipos Antal, Takách 
Zsigmond, Vuk Gyula vál. tagok, Bíró Zoltán vál. tag, ügyvezető és 
Lengyel Sándor segédtitkár. 

Kimentették magukat: Borhy György, Kiss Ferenc, Mihalovics 
Sándor, Papp-Szász Tamás, Rimler Pál, Róth Gyula, Zelenski Ró
bert gróf és Zügen Nándor vál. tagok. 

1. Elnök a megjelenteket üdvözölve, az ülést megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Béky Albert és Kallivoda 

Andor vál. tagokat. 
Elnök: A tavalyi közgyűlés alkalmával, tekintettel nagy elfog

laltságomra, az elnöki állásról lemondtam, mert úgy éreztem, hogy 
másirányú teendőim miatt e megbízatásnak nem felelhetek meg úgy, 
mint azt óhajtottam volna. A közgyűlés ragaszkodott ahhoz, hogy az 
elnöki tisztet megtartsam. 

Minthogy a legközelebbi közgyűlésen a tisztújítás kérdése sző
nyegre kerül, elhatároztam, hogy addig átmenetileg vállalkozom az 
Egyesület ügyeinek irányítására. 

Mielőtt a tárgysorozat egyes pontjainak tárgyalására áttérnék, 
be kell jelentenem a következőket: 

A mult évi december 14-én tartott választmányi ülés Bund Ká
roly egyesületi titkár részére egy évi szabadságot engedélyezett s az 
elnökséget bízta meg, hogy a szabadság tartamára a titkár meg-


