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Ülést tartott a MÚOSZ Erdészeti, Termé-
szetvédelmi és Vadászati Szakosztálya,
aminek az adta az aktualitását, hogy Bul-
gáriában kapitális agancsú gímszarvas
bikát ejtettek el, amelyet a C.I.C. nemzet-
közi trófeabírálói 278,03 ponttal jutal-
maztak. A trófea ezzel átvette a világ-
ranglista vezetését. Több magyar szak-
ember feltételezése szerint a bikát zárt-
kertben, hormonokkal dúsított takar-
mánnyal etették, és csak így képzelhetõ
el az ilyen kimagasló trófea.

A meghívott szakemberek közül
elõször dr. Nagy Emil professzor adott
átfogó tájékoztatást a szarvasgazdál-
kodás múltjáról, jelenérõl. Mint el-
mondta, a Bulgáriában elejtett gímbiká-
ról megjelent információk nem támaszt-
ják alá egyértelmûen, hogy zártkertben
esett el. A C.I.C. szabályzata pedig nem
tesz különbséget a szabadtéri és a zárt-
téri szarvas között. A populációban lé-
teztek és léteznek ma is kiugró egye-
dek, erre számos példát lehet a múltban
is találni. Tény az hogy a bolgár és a
magyar vadgazdálkodás között már a
hatvanas évektõl kezdõdõen létezik a
vetélkedés. Mi magyarok hétezer kilo-

méter kerítéssel korlátozzuk a vad sza-
bad mozgását. A kerítések országa le-
szünk (vagy már lettünk), ha ez tovább
folytatódik. Ez nem természetközeli
vadgazdálkodás, így nem biztos hogy
jogunk van kritizálni a bolgár módsze-
reket. Etikai szempontból is megkérdõ-
jelezhetõ a gím tarvad terelõvadászaton
történõ vadászata is. Mint hangsúlyozta,
komoly figyelmeztetés kell legyen a
magyar vadgazdálkodás számára, hogy
a külföldiek ötven százaléka úgy megy
haza a bõgési idõszak után, hogy nem
sikerült bikát elejtenie.

A trófeabírálókat Szidnai László és
Bognár Gábor képviselte az ülésen.
Szidnai László hozzászólásában kiemel-
te az élõhely, az etetés, a nyugalom sze-
repét, amely elsõdleges a vad számára,
így születnek a kapitális bikák. A gím-
szarvas-állományunk nagyon elfiatalo-
dott, drasztikusan csökkent az öreg bi-
kák száma.

Bognár Gábor szerint már az is nehe-
zen meghatározható, hogy mik is a zárt-
kert kritériumai. A természet is kialakít
olyan területeket, amelyek szinte vadas-
kertként mûködnek, anélkül hogy be

lennének kerítve. Példaként hozta fel azt
a helyzetet, amikor egy völgyben áttelelõ
vadat több hónapon keresztül, intenzív
etetéssel segítik a túlélésben. A világ-
ranglista harmadik helyezett osztrák bika
mindössze egy négyezer hektáros terüle-
ten élt.  Vagy zártkerben nevelt vadnak
számít-e a kis dán szigeteken nevelt vad?
A saját házunk táján kellene elõször ren-
det tenni, mert nálunk is elõfordulnak
megkérdõjelezhetõ trófeák. Nem a jó
irányba vezet az sem, hogy a rossz lelö-
vésekért megszüntek a szankciók. Nagy
hiba az is, hogy az állam szinte teljesen
kivonult a vadászatból.

A további hozzászólások is azt
erõsítették, hogy a magyar vadászok
számára a jövõ elsõrendû feladata a
gímszarvas-populációnk világhírnevé-
nek megõrzése.

Kétségtelen, hogy a feltételezett be-
avatkozások nem csak etikai problémá-
kat vetnek fel, és könnyen belátható
hogyha az ilyen módszerek gyökeret
vernek a vadgazdálkodásban, akkor
ennek a „versenynek” beláthatalan kö-
vetkezményei lesznek.

Rasztig Sándor

Törôdjünk a magunk dolgával?

Ünnepélyes keretek között került sor az
EGERERDÕ Zrt. Szalajka-völgyi fejlesz-
tési projektje elsõ beruházásának
alapkõletételére. Ugyanekkor indult
meg a 2006. évi vasúti szezon is, mely-
nek megnyitóján vehették birtokba a
fogyatékos gyermekek azt a vasúti ko-
csit, melyet kifejezetten mozgáskorláto-
zottak számára alakítattunk át. 

A szilvásváradi Szalajka-völgy az or-
szág leglátogatottabb vidéki objektuma.
A felmérések szerint évente cca. 600
ezer ember fordul meg a völgyben, ha-
zaiak és külföldiek egyaránt. A terület
az Egererdõ Zrt. kezelésében, a Bükki
Nemzeti Park részeként funkcionál. A
Zrt. közjóléti tevékenységének és erõ-
forrásainak jelentõs része koncentráló-
dik ide, hiszen a páratlan szépségû ter-
mészeti képzõdményekben (Fátyol-víz-
esés, Szikla-forrás stb.) gazdag terület
fenntartása, a nagyszámú látogató pozi-
tív élményekkel történõ kiszolgálása
fontos és kiemelt feladat.

Az Egererdõ Zrt. a völgyben erdei
kisvasutat, erdei és erdészeti múzeu-
mot, erdei iskolát, pisztrángos tavakat

és egyéb közjóléti berendezéseket mû-
ködtet.

A völgy elejére magánvállalkozók te-
lepültek, gasztronómiai és szórakozási
lehetõségek széles választékát nyújtva
az idelátogatóknak. A völgy belsõ ré-
szeit azonban továbbra is a Zrt. szeret-
né kézben tartani, és igényes, biztonsá-
gos, jó színvonalú szolgáltatással mû-
ködtetni.

A Szalajka-völgyi fejlesztési projekt
elsõ szakaszában a völgy elején, az ed-
digi MÁV rakodó helyén elkerülõ út és

parkoló kiépítésére kerül sor. Szilvásvá-
radon – fõleg nagyobb rendezvények-
kor – rendkívül szûk a parkolási kapa-
citás, kocsisorok, dugók alakulnak ki,
ezért a település számára is fontos a
parkolási lehetõség bõvülése. Az elke-
rülõ út kialakításával lehetõség nyílik
arra, hogy a Szalakja-völgy elsõ szaka-
száról a gépjármûforgalom elterelõd-
jön, ezáltal a butik- és étteremsoron sé-
táló utca lehet. 

Sor kerül továbbá a kisvasúti kocsik
légfékes rendszerének kiépítésére is,
amely az ország legmeredekebb kisvas-
útján, forgalombiztonsági okokból
rendkívül fontos. 

A projekt második szakaszában a
völgy infrastruktúrájának fejlesztésére
kerülne sor. Nevezetesen: a múzeu-
mok, pisztrángtelep felújítása, további
vadbemutató helyek létesítése, nyilvá-
nos WC kiépítése, szelektív hulladék-
gyûjtõ rendszer kialakítása, stb. 

A végcél, hogy a Szalajka-völgyet
évente látogató, mintegy 600 ezer em-
ber színvonalas szolgáltatást kapjon. 

Fridél Veronika

Szalajka-völgyi fejlesztési beruházás


