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A legutóbbi években igen sokszor hallottunk a vadállomány által 
okozott karokról pro és kontra. Tárgyalták az Erdészeti Lapok, a va
dászlapok foglalkoztak és foglalkoznak vele; a parlamentben, törvény
hatósági gyűléseken szólalnak fel miatta, a napi sajtó tárgyadja és 
ami a legsajnálaitosabb: a nagyközönség elé kerülő hozzászólások 
legnagyobb része nélkülözi a komoly biológiai vizsgálatokat, sőt, ezek
ről —• mintha nem is történtek volna — még csak meg sem emlékez-

• nek, hanem a külsőségek, sokszor avatatlan véleménynyilvánítások 
után mondanak bírálatot olyan kérdésekről, minek alapja csak igen 
kiterjedt és mindent felölelő, részletes, komoly vizsgálat lehet. 

Elsősorban tisztázzuk a fogalmakat: minden oldalról vadtenyész
tésről hallunk; jóllehet a mesterséges tenyésztést jelentő keltetés, tehát 
a legnagyobbmérvű elszaporítás ma Magyarországon igen ritka, mert 
annyi költséggel jár, olyan terheket kell vele kapcsolatosan viselni, 
hogy a régi tenyésztők legnagyobb része felhagyott vele. Érthető a 
mai nehéz gazdasági viszonyok között, mert lehetetlen erre a célra na
gyobb összeget fordítani — tyúkok, anyagbeszerzés, felügyelet, stb.; 
a természetes elszaporítás pedig csak addig a mértékig történhetik, 
amíg táplálkozási szempontokból a terület elérte a telítettségi pontot. 
Hogy egy vadászterületen a vad nagy mennyiségben legyen elszaporít
ható természetes úton, olyan terület szükséges, ahol a megfelelő táp
anyagokon kívül a vad keltése, a fiatal szaporulat felnevelése az elér
hető legnagyobb mértékig biztosítva van. Erre a célra a sokat emlege
tett és az ország területének mintegy %-ed részét kitevő községi terüle
tek — kisbirtokok a maguk 1—2 holdas megosztásával — alkalmasak a 
legkevésbé. A legkorábbi — tehát a legjobb keltést és szaporodást biz
tosító — fészkelések leginkább a korai takarmányfélékbe kerülnek, 
ami rendszerint már május végén betakarításra kerül. A benne lévő 
fészkek kitakarva elsősorban a községi lakosság, másodsorban a kó
bor kutyák, macskák és a nagy számban előforduló szárnyas ragado
zók — főként a varjú, szarkafélék — martalékává válnak. A lakos
ság igen sok vidéken táplálkozási célra szedi össze, ha ugyan nem 
tiporja el az egész fészket. Megfigyeléseim közben igen sokszor ta
pasztaltam,^ hogy megy tönkre sok-sok fészekalj ilyen módon. 



A vad elszaporodásához zavartalanság, nyugalom szükséges, hogy 
felesleges zaklatás el ne űzze a szaporodási helyéről, főként a fészke
lés ideje alatt. H a elgondoljuk, hogy mennyi zavarásnak van kitéve 
a vad a községi területeken, már is tisztában vagyunk vele — ha a 
vad biológiai körülményeit, a vele járó következményeket nyitott 
szemmel látjuk —, hogy ilyen területeken nagy vadállomány nem 
lehet. H a a vadat sokszor zavarjuk, akkor nyugalmasabb területet ke
res magának, hol zavartalanul fészkelhet és keresheti takarmányát. 
A túlszaparodás már csak azért is k i van zárva, mert ha egy terüle
ten eok a vad és takarmányozásáról nem gondoskodunk, akkor okvet
lenül elvándorol nagy része. Élelemszerzés közben a kisvadállomány-
nak mintegy 20—25% -a elhagyja a keltési területét még abban az 
esetben is, ha a kóborlást megakadályozandó, már augusztus végén 
megkezdjük magszórással a helyhezkötést. H a ez a körülmény fennáll 
vadgazdaságokban, ahol a vad minden életmegnyilvánulását, megmoz
dulását szemmel tartják és a zavaró hatásokat a lehetőséghez mérten 
kiküszöbölik; mennyire fennáll ott, ahol ezen a téren, mondhatnánk, 
semmi sem történik. Nem akarom folytatni ezt a gondolatfuttatást, 
arra kívántam rámutatni, hogy a vadgazdaságnak, nagymérvű elsza-
porításnak nem lehet helye csak igen kedvező viszonyok között; a köz
ségi területeken. A z ország vadászterületeinek — mint már említet
tem — majdnem %-ed részét pedig ezek teszik. 

A vadgazdaságnak, a vad fokozott elszaporításának helye a nagy
birtok, az egykézben lévő, tehát tulajdonjogilag is kiterjedt terület. H a 
számításba vesszük, hogy ezeken a birtokokon is csak részben foglal
koznak intenzívebben a vaddal, úgy nem is sok marad, mi vadgazda-
ságilag hasznosíttatik, illetve hol a tulajdonos vadtenyésztéssel, elsza-
porítással foglalkozik. De ezekkel a területekkel nincs is sok baj, mert 
ezek nemcsak ma szolgálják ezt a célt, hanem hosszú évtizedeken vol
tak a vadászat fáklyahordói. A községi területek — bérletek — leg-
felj"bb annyiban számíthatók ide, ha több vadtenyésztő — vadat védő 
nagybirtok veszi körül. Ez az eset azonban aránylag ritka, ahol igen 
magas vadászati haszonbérben (holdanként 1—1.50 Pengő!) látja a 
község a vadászterület hasznát. Marad tehát az átlagbérlet, ahol a vad 
a lehetőséghez mérten szaporodhatik, ami függ az időjárástól, függ 
a lakosság magatartásától és ragadozóktól, leginkább azonban a zavar
talanság mértékétől, mit községi területen soha sem lehet biztosítani. 

H a a vad szaporodási viszonyait tesszük vizsgálat tárgyává, ak
kor leszögezhetjük, hogy nincs olyan vadászterület — mesterséges kel
tetést figyelmen kívül hagyva —, hol a tyúkok 50'—00%-ánál több 
tényleges szaporodást tudnának életre hozni —, értve a fácánt és a 
foglyot. Ha ez fokozottabb vadvédelem esetében is fennáll, akkor ott, 
hol a vadvédelem gyengén fizetett, sokszor avatatlan vadőrben és fe
lületes ellenőrzésben nyilvánul meg, a szaporodás még kisebb lesz. 



Igaz, hogy még így is elég szép állomány fejlődhetik abban az érte
lemben, mihez ezeken a területeken hozzá szoktunk. 

Egy másik jelenség, mire k i akarok térni: a vadbecslés. Hányszor 
halljuk, hogy egy területen ezrekben számolják a vadat. Több alka
lommal végére jártam ilyen bizonytalan számoknak hajnali és esti 
megfigyelésekkel, az egész területen végzett próbahajtásokkal. Ahol 
4—5000 darab fogolyról volt szó, ott bizony jó volt, ha 1600—2000 da
rabot találtunk — ha ez is megvolt. Egyik évben egy 2400 k. holdas 
területről jeleztek „rengeteg, több ezer" foglyot. Alapos utánajárással 
kihoztam 900—1000 darabot és a vadászatnál bebizonyosodott, hogy 
majdnem túlbecsültem ezt is. Ugyanott ez évben 650—700 darabra 
becsülhető az állomány. Vegyünk ezekhez még 600—800 darab nyulat; 
kat. holdanként nem éri el az egy darabot átlagban. így vannak a 
vadbecslés-sel sokan, pedig a vadászati ismeretek egyik legnehezebb 
és legtöbb gyakorlatot kívánó ténykedése ez, mihez a hivatásos vadá
szok nagy része sem ért a kívánt mértékben. A „sok" vadat mindig 
pesszimisztikusan kell megítélnünk, mert a becslésnél óriási tévedé
sek szoktak történni. 

Összegezve az eddig elmondottakat: az átlagos községi vadász
bérleteken ma olyan nagy mennyiségű vadat, mi kat. holdanként átlag
ban az 1—1.5 drbnál többet jelentene, nem igen találunk. Kivétel 
van mindkét irányban, jóllehet meggyőződésem az, hogy a holdan
kinti egy darab átlagnál igen sok helyütt nincs több, sőt, ennyit sem 
igen ér el. Ez a vadmennyiség a háború előtt is megvolt, mégis akkor 
nem hallottunk annyit „vadkárokról". 

Ha a mult és a jelen vadászati eredményeit összehasonlítjuk, 
akkor megállapíthatjuk azt, hogy egyes kivételes esetektől eltekintve, 
a világháború előtti idők vadmennyi-sége nagyobb volt a mainál, fő
ként a nagybirtokokon. Vegyünk csak néhány példát: Illés N . Vadá
szati Kézikönyvének 188. oldala szerint a parádi szarvasállomány 
1888-ban 8092 kat. holdon 424 darab — egy darabra eső átlagterület 
nyiltvadasban 19.08 kat. hold. A gödöllői vada-sokban 1881—1890 
években lövetett 563 darab agancsár, 24 darab villás, 916 darab 
szarvastehén, 86 darab borjú; összesen: 1589 darab, évi átlagban 159 
darab. Ha az állomány 20% -át képezi a teríték, az állomány mintegy 
700—750 darabra tehető. Vagy vegyük a fácánállományt: Il'és sze
rint — 198. oldal — a pöstyéni gróf Erdődy-féle fácános területe 143 
hold és évről-évre 900—1200 darab fácánt tenyésztettek benne. Ugyan
így hivatkozhatunk a morvaszentjánosi Báró Hirsch — később Herceg 
Hohenlohe — vadászterületre, hol évi 18—20.000 darab fogoly esett 
egy vadászati évad alatt s annakidején a kontinens legszebb és leg-
vaddúsabb területe — mesterséges úton —, illetve vadászata volt. 
Vagy nézzük a gödöllői vadászati eredményeket: 1900-ban 66 darab 
erős, 36 darab gyenge agancsár, 4 darab nyársas, 88 szarvastehén, 18 



darab borjú, összesen: 212 darab szarvas; 55 darab különböző'vad
disznó; 76 darab őzbak és suta; 4962 darab mezei nyúl; 2457 darab 
üregi nyúl; 1286 darab fácán, 4125 darab fogoly esett. Ragad
junk k i ugyaninnét pár évet a fácánterítékre vonatkozóan: 1894-ben: 
2289; 1895-ben: 3005 darab; 1896-ban: 3494 darab; 1897-ben 3418 
darab. Ezekkel szemben ilyen terítéket felmutatni ma, legfeljebb a 
gróf Károlyi Alajos tótmegyeri vadászterülete tud s megközelíti a 
pusztaszeri, bár a nagykiterjedésű területre eső kat. holdankénti átlag 
alatta marad az előbbinek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy pl. 
a gödöllői fácános területe mintegy 7000 hold, 4500 k. hold erdő és 
cca 2500 k. hold mezőgazdasági terület, tehát aránylag kicsiny. 

Felesleges volna adathalmazt egybegyűjteni; egyet nem hagyha
tunk figyelmen kívül: a világháború után sokkal elterjedtebb a fácán, 
ami 20—25 évvel ezelőtt még — mondhatnók — a nagybirtok specia
litása volt. A fácán kártétele elvitathatatlanul nagyobb a fogolyénál, 
ezt mindenkinek el kell ismerni, de tagadhatatlan a nagyobb hasz
nos munkássága is, úgy az erdő, mint a mezőgazdaság terén. 

* 
Térjünk át a vadkárokra. A károkozás kétféle: nagyvadtól és k is -

vadtól származó. A z előbbiek károsítása értékben aránytalanul na
gyobb, mert kis állomány is okozhat nagy kárt, hol egyes mezőgazda
sági veteményeket állandóan és következetesen felkeres. A háború 
előtti nagyvadállományunk majd mindenütt nagyobb számú volt, mint 
a jelenlegi, tehát, a múlttal való összehasonlítás kedvező volna; ha a 
mezőgazdasági termelés nemzetközi válsága nem kényszerítené a ter
melőt a morzsák összegyűjtésére is. Ma egy cső tengerinek, egy burgo
nyának is „értéke" van, mit nem hagyhat számításon kívül a gazda, 
főként, ha a termése még gyenge is. 

Nagyvadunk közül a szarvas és a vaddisznó okozza a legnagyobb 
kárt. H a arányba állítjuk ezek pusztítását a kisvadéval, akkor 10 
szarvas 1500—2000 darab kisvad károsításával ér fel. A nagyvad 
lomb, fű-takarmánnyal, szemesterménnyel és gumósnövényekkel él, 
ahol hozzáférhet és legjobban a tengerit keresi fel. 10—30%-os kár 
állandó állománynál majdnem mindennapi, még ott is, hol nincs sok 
vad. Ugyanígy vagyunk a zabbal is, hogy más mezőgazdasági termé
nyeket ne sorolják fel. Az őz károsítása aránytalanul kisebb. Az érő 
tengeriben bont ki csöveket; megfelelő tenyészterületén azonban nagy 
károkat nem okoz. Amíg minden elejtett szarvasgyomorban nagy
mennyiségben találtam tengerit, kölest, burgonyát; addig az őz gyo
mortartalma majdnem mindig zöld, leveles vagy szálas lomb és takar
mányféle volt. Természetesen ezekben kultúrnövények is vannak, fő
ként hol kevés az erdő (pl. Sárosd vidékén az őzállomány a kevés erdő 
miatt az év legnagyobb részében a mezőgazdasági földeken tartózko
dik). Vizsgálataim száznál többre terjedtek k i , tehát vizsgálati anya-



gom volt bőven, ha nem is országos viszonylatban. A kultúrnövé
nyek fogyasztása arányban áll a kultúrterületek terjeszkedésével,, ami. 
ugyanott a nagyvadállomány csökkenését is okozza. 

Megfigyeléseim során a következtőket szűrtem le: szarvas, vad
disznó éjjel jár, amikor nagy területen keresik fel a legjobb cseme
gét, a legízesebb falatokat. H a nem zavarják meg közben, úgy rövid 
idő alatt nagy károkat okozhatnak nemcsak, a megevett, hanem a le
tört és letiport mennyiséggel is. Nagyobb állomány mellett a kár ter
mészetesen megsokszorozódhatok. Mégis vigasztaló, hogy a szarvast, 
vaddisznót természetes tenyésző körülményei kiterjedtebb erdőségek
hez kötik, hol károsításuknak mintegy 60%-a az erdőre esik, tehát a 
károsítás nagyobb része a saját kézben lévő erdő, illetve nem mezőgaz
dasági művelés alatt álló területet érint. A z őz nyáron — főként a 
legyek és szúnyogok elől menekülve —, előszeretettel fekszik meg a 
vetésekben, főként a lábonálló gabonákban. Az érés alatt mozgásával 
szemet ver ki a kalászokból, és abban természetesen legel is, mégis 
károsítása alig vehető észre. Marad az érő tengeri, amiben főként a 
megoszlott községi területeken 1—5%-nál nagyobb kárt sohasem lát
tam. A magasabb % is csak abban az esetben fordul elő, ha a tengeri 
erdőhöz van közel és ahol rendszeresen kiváltanak. Az érett kalászok
ból vesznek magukhoz táplálékot, de ne felejtsük el a természet bölcs
elrendezettségét, hogy mint az embernek vegyes táplálékra van szük
sége az egészséges életfenntartáshoz, a vad is erre van kényszerítve. 
Végeredményben összehasonlítva a nagyvad különböző fajait, általá
ban a következő arányt állapítanám meg, ha a teljes kárt 100%-ra 
tesszük, akkor a nem túlszaporodott állománynál nagyobb területen — 
nemcsak a kisebb pár holdas részeket értve —, 

sít. Eltérések vannak a természetes életlehetőségek és tápanyagviszo
nyok szerint, valamint az állomány nagyságához mérten, de ezek rész
letezése nagyon messze vezetne. 

Kisvadaink közül a nyúl károsítása leginkább a kéreghántásban 
— erdősítések, gyümölcsösökben — nyilvánul meg; a fiatal babszárt 
rágja le, valamint a káposzta, tök, dinnye és az uborka szenved tőle,, 
bár az ürge tenyészterületéről a két állatfajnak a károsítása nehezen 
választható el. Mezőgazdasági károsítási százalékát az átlagos vad
mennyiség szerint 2—3%-ra teszem. Tudjuk nagyon jól, hogy táplá
lékának nagy részét zsenge növényi részek képezik és rágása, kéreg
hántása télen a fogkoptatás eredménye legnagyobb részben. Kísérleti
leg kellene igazolni vágy megcáfolni egyes vadászok állítását, hogy a. 

az állandó szarvas 
vaddisznó 
tengeriben, burgonyában, nagyobb állo-

10—30%, 
15—20%, 

mánynál 30—50%, 
2— 5%-ot káro-oz 



kéreghántás a foszforsavasmész szükséglet kielégítésével járna együtt. 
Tapasztalatom szerint nagyvad-sózókra — miben foszforsavasmeszet 
adunk —, előszeretettel és sűrűn jár a nyúl, mégis ennek a kérdésnek 
az elbírálásához hosszabb kísérletekre, elemzésekre volna szükség. 
Több éven tapasztaltam az akác kéreghántását augusztusban, főként 
száraz időjárás alkalmával, esetleg kapcsolatban állhat a vízhiánnyal is. 

Mielőtt a kisvadkárokozók legkifogásoltabb fajaira: a fogoly- és 
fácánra rátérnék, röviden nézzük végig, hogy a különböző szakemberek 
természetrajzi szempontbői mit mondanak: 

Fogoly: Szécsi Zs. Vadászati Ismeretek Kézikönyve, II. köt. 120. 
oldal: „Tápláléka zsenge életkorában kizárólag, később is nagyobb
részt különféle rovarokból áll; t. i . sáskákból, tücskökből, csigákból, 
hernyókból stb., másodsorban búza, árpa, borsó, tatárka, köles, boróka, 
mindenféle gyommag képezi táplálékát. Végül pedig mindenféle zsege 
fű és növénylevél, valamint zöld. vetés egészíti k i a táplálékát." Dr . 
Keller Oszkár gazd. akad. r. tanár Gazdasági Állattanának 280. oldala 
szerint: „Tápláléka rovarokból, apró csigákból, magvakból, bogyókból 
és zsenge növényi hajtásokból áll. A csibék kezdetben csaknem kizáró
lag puha állati eledellel, férgekkel, rovarokkal, hangyatojásokkal, apró 
meztelen csigákkal élnek. Megerősödve, különféle magvakat, nagyobb 
rovarokat szedegetnek s ezek közül igen sok kártékony gyommagvat 
is elpusztítanak. Gabonamagvakat csak aratás idején esznek s ekkor 
is csak az elhullottakat szedegetik össze a tarlón... a fogoly tehát 
nagy szolgálatot tesz a gazdának." Diezel-Mika Fogoly és Fácán va
dászata 14. oldalán a következőket olvashatj.uk: A foglyok tápláléka 
vegyesen növényi és állati anyagokból áll. A tojásokból kikelt csirké
ket szülőik kezdetben hangyatojással, apró rovarokkal s főleg mezei 
meztelen csigákkal táplálják. A növényi anyagok közül főkép a gabona, 
különösen a búza és másféle magvak, fiatal zöld növények hajtásai, 
további bogyók szolgálnak rendes táplálékául." 

Fácán: Szécsi: Vad. isrn. Kézik. II., 127. old. „A fácán tápláléka 
mindenekelőtt gabona, tatárka, köles s más magvakból és zöld növé
nyekből á l l . . . sok csigát, szöcskét, másféle rovart s hangyabábot 
e s z i k . . . " Dr. K e l l e r 0. állattana 281. oldala: „Mindenevő, a csirkék 
főleg hangyatojást, rovarálcákat, férgeket, hernyókat, bábokat, mez
telen csigákat, keményszárnyú rovarokat, magvakat, bogyókat, gyö
kereket, friss hajtásokat esznek. A z öregek mindazt megeszik, amit a 
fiatalok és a gabonára, kölesre, bükkönvre is rájárnak. Ezzel tesznek 
némi kárt." Diezel-Mika: Fogoly és fácán 49. oldal: „Táplálékukat 
részben növényi anyagok, főleg magvak, bogyók, fiatal levelek és rü
gyek, részben rovarok, férgek, csigák képezik." 61. oldal: „Landois 
tanár egyetlen fácán begyében 250-nél több mezei kártékony csigát 
talált és Neurath báró észleletei szerint olyan években, midőn sok a 
cserebogár, a fácánnak ezek képezik majdnem kizárólagos eledelét." 
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H a s z n a vagy károsságára a következőket idézhetjük: D r . K e l l e r 
Állattan 280. o lda l : „ A fogoly tehát nagy szolgálatot tesz a gazdának, 
ami kárt okoz a f r i ss hajtások lecsipegetésével, azt bőségesen ellen
súlyozza a gyomok és kártékony rovarok pusztításával." Fácánra a 
282. oldalon: „Tesznek némi kárt, de ezt bőségesen ellensúlyozzák a 
káros rovarok és gyomok gyérítésével. Különösen hasznosak cserebo
garas esztendőkben, mert ez a kedvenc eledelük. Némelyik még az ege
ret és a dögöt is megeszi ." Fónagy: Fácán és fogoly 4. oldalán: a kö
vetkezőket írja: , , . . . mindentfaló állat, táplálkozik rovarokkal , fér
gekkel, álcákkal, lepkékkel, hernyókkal, mindenféle zöld fűfélével, rü
gyekkel , bogyókkal és magvakkal . N e u m a n n a következő ételek fo
gyasztását állapította m e g : állandó táplálkozás a különböző magvak, 
gyümölcsök, bogyók, zöld füvek, rovarok és férgek váltakozván az év
szakok szerint. Hangyák és azok tojásai a legkedvesebb eledele, vala
mint a k ics inyek felnevelésére a legszükségesebb táplálék . . . FöldmL 
velési szempontból a fácán rendkívül hasznos; igaz, hogy a kukoricá
ban, az új vetésben némi kevés kárt szokott tenni a fácán, de elenyésző 
csekélység ahhoz képest, amennyi r o v a r t pusztít el április, május hó
napokban, amikor a legtöbb féreg szaporít; a fácánnak főtápláléka 
i lyenkor többnyire férgekből á l l . . . M i n d e n kétségen felül áll, hogy a 
fácán az állati táplálékot fölébe helyezi minden másféle tápláléknak. 
Ősszel lövött fácán begyében a következő táplálékot találtak: hétszáz
huszonhat drótférget, egy makkot, k i lenc bogyót, nyolc szem búzát és 
egy csigát. Tegetmayer könyvében azt írja, hogy egy fácán begyében 
négyszáznegyven kukacot, csigát, legyet, hosszúlábú férget talált, me
lyek a legelőn lévő füveknek és ezek gyökereinek rendkívül ártalma
sak . . . A z z a l a falánk természettel, amive l a kártékony rovarokat , fér
geket pusztítja, abszurdum lenne ezt mondani , hogy a fácánnak a ga
bona lenne a kedvenc eledele; ezt mindenesetre megeszi, de csak szük
ségből . . . fácánokban akárhányszor találtak egeret. „ A z Erdészeti L a 
pok 1934. V . füzt, 419. oldalán Róth G y u l a : „Sok a vadrepce (S inap i s 
arvensis) és a nemes repce (S. a lba) , melynek magvát, az utóbbinak 
zöldjét is, a fogoly nagyon s z e r e t i . . . kukoricát a fogoly nem eszi, 
talán az aprószeműt igen, erre nincs adatom, de nagy szerepe semmi
esetre s incs" . 420. o lda lon: „ . . . a fogoly begyében is gyakor i a répa
bogár, drótféreg, különféle szöcskék, sáskák, a cserebogár, utóbbit a 
fácán is nagyon szereti , de a fogoly is eszi" . A z Erdészeti Lapok 1932. 
év 381. oldalon báró Inkey Pál: „ . . . megkülönböztessünk olyan vadat, 
amely tényleg közömbösnek mondható, min t p l . a fogoly, amely talán 
még ott sem okoz számottevő kárt, ahol nagy mennyiségben f o r d u l 
elő". 386. o lda lon: „Hogy a fácán a kukoricában bizony kárt tesz, azt, 
a k i egyszer látta a fácánt „munkában", nem tagadhat ja l e . . . H a 
összehasonlítjuk p l . a fácán és a varjú által kukoricában okozott kárt, 
akkor meg kel l va l lan i , hogy gyak ran szinte lehetetlen megmondani , 



melyik csinálta a kárt, sőt, gyakori eset az, hogy együtt károsítanak 
ke t t en . . . " 391. oldalon gróf Széchenyi Bertalan: „A túlszaporodott 
fácán feltétlenül -nagy károkat okoz! Gabona érésétől kezdve az új 
mag elvetésekor és tengeri érésekor stb. s t b . . . . Szarvas, vaddisznó, 
fácán túlszaporítva károkozóvá, elkeseredést szülő vadnemmé válhat! 
Sem az őz, nyúl, fogoly ezek sorába nem vonható . . . " 399. oldalon 
gróf Apponyi Károly: „Az egyes vadászterületeken a bérlők által erő
sen elszaporított apróvad által okozott károkat egyáltalán tagadom, 
mert itt csak nyúl és fogolyról lehet szó, mely részint említésre ér
demes kárt nem o k o z . . . Tagadhatatlan, hogy fácánt túlszaporítani 
lehet, tagadhatatlan, hogy fácán csak erdőbirtokon tanyázik és hogy 
erdőséggel határos mezőgazdasági területeken mennyiségéhez ké
pest kisebb-nagyobb kárt okozhat. . ." 799. oldalon báró Prónay Gá
bor : „Azt elismerem, hogy kárt tesz . . . a fácán a tengeriben, sőt az 
érett gabonákban, még arról is lehetne beszélni, hogy a fogoly is kárt 
tesz a learatott gabonakeresztekben. Azonban ez számításba alig jöhet 
a vadkár-kérdésnél. Mégis azt hiszem, hogy a fácán kártételénél számí
tásba kell venni azt a hasznot is, amit az év legnagyobb részében csi
nál a sok rovar, gyomnövénymag pusztításával." 

Hivatalos vizsgálatokra is kiterjeszkedhetünk, bár ezidő szerint 
rendszeres gyomortartalom vizsgálatról a fácánnál nem tudok és nem 
történhetik a tilalmi idő következtében. Igen tanácsos volna minisz
teri engedéllyel megbízható vadgazdaságokban ilyen gyomortartalom
vizsgálatokat végezni kora tavasztól, késő őszig, hogy pontos adatok
ból győződjünk meg a károsság vagy hasznosság mértékéről. Nézzük 
mit ír a fogolyra Brehm: 10 kötet, 97. oldalon: „A fogoly nemcsak 
mint . . . vad hasznos, hanem mint rovarpusztító is. Csirkéit kezdet
ben majdnem kizárólag puha hernyókkal táplálja, később rovarokkal 
és ha a rovarvilág elfogy, kap rá a szemre, amikor azonban szintén 
főleg gyommagvakat pusztít. Állati táplálékát Lósy József és Csiki 
Ernő, növényit Thaisz Lajos vizsgálta meg sok gyomortartalom alap
ján. Lósy a foglyot a gazda szemével nézve, nagyon hasznos madár
nak becsüli. „Szinte azt mondhatnám, a rovarsereg rosszakaratú káro
sítása ellen mezőrendőri szolgálatot teljesít" . . . Csiki szerint „ . . . azon
nal feltűnik madarunk kiváló gazdasági haszna, mert éppen a gazda
ságilag kártékony rovarok seregéből veszi rovartáplálékának nagy
részét" . . . Thaisz szerint: „....táplálékát nagy részben vetés közti 
kártékony gyomnövények magvai képezik. Igen gyakran találjuk 
ugyan begyében a gabonafélék magvait is, de ezek legtöbb esetben 
úgy is veszendőbe ment hullott magvak, melyeket a tarlón szed össze." 
A fácánra ezt írja Brehm: 10. kötet, 76. oldalon: „Gazdaságilag nem 
jelentéktelen, mert igen sok rovart pusztít, cserebogaras esztendők
ben jelentékeny mértékben pusztítja ezeket a veszedelmes kártevőket. 
Gazdasági jelentőség szempontjából leginkább a fogollyal lehet össze
hasonlítani. Éltmódja révén hasznos." 



A nemrégen bevezetett ilyenirányú gyomortartalomvizsgálataim 
közül felemlítek néhány érdekesebb eredményt. Fogoly: II. sz. 3 darab 
mezei poloska, 5 darab feketehangya, 76 gyommag (paraj). X . sz. 
Begy: 220 szem búza (tarlóról VII I . 27.), 1 darab még élő álca, 35 
darab feketehangya, 3 darab répabogár, 1 darab csiga, 6 darab Chry-
somelidae; gyomor: 4 búzaszem, megemésztett rostanyag, X I I . Begy: 
120 szem köles, 4 szem éretlen tengeri. Gyomor: 30 szem köles, 2 szem 
tengeri. X I V . Begy: 956 gyommag és 1 szem tengeri. Gyomor: 227 
különböző gyom és fűmag. X V I I I . Begy: 3 szem félig érett szőlőszem, 
1 babszem, 3 szem rozs, 1 növényi hagyma (gyöngyike), 21 szem 
búza, 16 fűszál és levélrész. Gyomor: othelló szőlőtől az egész gyomor
tartalom piros színű, 1 szőlőszem, 7 szőlőmag, 2 baltacinmag, 9 gyom
mag, 1 zöldlevél rész. X X I X . Begy: 86 darab mezei poloska, zöld levél
részek. Gyomor: már emésztett-rost. X X X I I . Begy: 250 vadmohar-
mag, 571 fűmag, 72 gyommag, 2 levélrész. Gyomor: 220 vadmohar-
mag, 42 parajmag, 52 egyéb gyommag. X X X I V . Begy: 310 vadmohar-
mag, 279 fűmag. Gyomor: 24 parajmag, 70 vadmoharmag — részben 
emésztett — és fűmagmaradványok. Fácán: I. sz. 46 szem tengeri, 
56 vadmoharmag, 84 darab kukac. Gyomor: tengeri és gyommagma
radványok. III. Begy: 13 szem tengeri, 102 kukac, 10 gyommag. Gyo
mor: 2 szem tengeri, kukac 5 darab, megemésztett gyommagmarad
ványok az egész gyomortartalomra vonatkoztatva 0.3. V I . Begy: 2 szem 
tengeri, 18 vadmoharmag, 3 levélrész. Gyomor: rovarmaradványok, 
vadmoharmag 279. Dr . Komlóssy vizsgált meg egy fácánt, minek a 
begyében 87 darab sáska volt. 

Mint látjuk, általánosságban minden vizsgálat, megfigyelés meg
egyezik abban, hogy a fogoly és a fácán életmódja révén nem káros, 
sőt, hasznos. A vélemények és a vizsgálatok közötti eltérés a helyi v i 
szonyokból származva igazolhatók; a foglyot inkább hasznos, mint ká
rosnak fogadhatjuk el. A fácánt, miután nagyobb testű lévén, több 
tápanyagra van szüksége, túlszaporítva károsnak mondhatjuk, azon
ban még mindig kérdés az, hogy milyen mértékben? 

Fogoly károsításáról — fácánnal együtt inkább rovar-, mint 
magevők lévén —, leginkább a szőlőkben beszélhetünk, hol nagyobb 
mennyiségben károsítása észrevehető. Szőlőérés idejében a szőlők tele 
vannak foglyokkal és 10—15%-os kárt is könnyen okozhatnak, ha nem 
őrizzük. De itt sem írható minden a fogolyra, mert a seregély, a rigó
félék, a méhészgyurgyalag szinte rajokban szállják meg érés idején 
a szőlőket. Vetett gabonákban, tengeriben a szem kiszedésével any-
nyira kevés kárt okoz, hogy szóra sem érdemes. 

Fácán: szárnyas vadjaink közül ellene merül fel a legtöbb pa
nasz. Megfigyelésem alapja olyan vadgazdaság, hol a fácán túlszapo
rítva 6—7 darab holdankénti átlagban fordul elő. Az okozott kárt te
hát maximálisnak vehetjük, mit vadgazdaságban meg lehet állapítani 
természetes elszaporítás mellett. 



A fácán károsítását három részre oszthatjuk: magvetésekben,, 
lábon álló és learatott gabonákban, valamint kapásokban okozottakra. 
Nézzük sorjában: 

Magvetés: Hosszú éveken keresztül történt megfigyeléseim sze
rint a fácán, bár bogarászik a vetéseken, természetes élelme a rovar, 
ami szántott földön gyakori, mégis jól — takarással — vetett gabona-
neműekben alig csinál kárt. Többet semmiesetre sem, mint amennyit 
az ürge, a vetési varjú, a vad- és házigalambok csinálnak, melyek kö
zül az örvösgalamb károsítása a legnagyobb. Rosszul vetett, kellően 
be nem takart vetéseken, ahol a szemből sok marad fent, bizony ha
mar megtalálják a szemet, amire rákapva, esetleg a soron is végig 
mennek. Rossz gazda vessen magára, ha kára van ilyen szempontból, 
de még akkor se varrjon mindent a fácán nyakára. Vetéseinkben 
— bárki meggyőződhetik róla — kár al ig van, tehát ebből a szem
pontból nem annyira fekete a posztó, mint sokan szeretnék hinni . 
Tengerivetéseknél már nagyobb a kár, ha a fácán rákapott a 
földszínen maradt szemekre. Kárt okoz főként akkor, ha nagyobb 
területen csak kis tengerivetés történt. Ebben az esetben képes 
kiszedni a szemet még újravetés esetén is. Védelem ellene — be
vált mód — a tengerit szántáskor eke után vetni. Min t említettem, 
állományunk nagy és rendszeres tengeritermelés folyik minden 
zökkenő nélkül a vadászterületünkön. 

Lábon álló gabona. A m i szem kipereg a kalászból, az mindig 
elég a vadnak, sőt, hogy ezt sem bírja fölszedni, bizonyítja az, hogy 
augusztus végén igen sok hullott mag csírázik k i , miről bárki meg
győződhetik. Ez úgyis veszendőbe menne, tehát kárnak nem számít
hatjuk. Inkább rovarokat keres benne a csibéjét nevelő tojó, lévén a. 
csibenevelés ideje. Ilyenkor még nem igen eszik szemet az alig k i 
kelt csibe. Kepékre inkább tollászkodni szállanak; jó gazda azonban 
egy hét után — ha kiszáradtak a kepék — úgyis asztagba hordja az 
áldást. Mennyi lehet a kár? 1 max. 3%. A k i pedig nem siet a taka-
rodással és mégis a fácánt okolja, az nézzen párszor körül a kepéjé
nél, mennyi másféle szárnyas is, főként galamb jár rá, hogy az ür
géket ne említsük meg. Azokon természetesen perelni nem igen le
het, sőt, az esetleges új vadászati törvény sem intézkedhetik róla. 

Őszi kapások. Kivéve a törpe tengerit, amit könnyen elérhet a 
fácán, számbavehető kárt csak akkor okoznak, ha a nagyvad letöri 
a csöveket. A magas száron álló tengeriben — normális fejlődés mel
lett — a kár nem haladja meg a 3—5%-ot a legrosszabb körülmé
nyek között sem, ha nagyvad nincs és a tengeri érése, törése rendes 
időben történik, de feltétlenül figyelemmel kell lenni a tengericsőre 
is szálló varjú- és galambfélék károsítására, mit a fácán megfigye
léseim szerint csak igen ritkán tesz meg. Burgonyánál panaszkodnak 



néha, hogy a fészkeket kibontja, azonban könnyen megállapítható, 
hogy rovarokat keres ott, tehát a kár egyúttal haszon is. 

Alacsony növények termelésénél — mohar, köles stb. — kára 
már nagyobb, mert a kalászt vagy termést elérve, sokat ver k i az 
érett szemekből. Itt a kár könnyen elérheti a 10—15%-ot is, s ha 
sokáig kint marad, akkor bár nagyobb a maghullás, mégis ez a ter
mészetes túlérés következménye. 

Összefoglalva az elmondottakat: fácánkár nagyobb mértékben 
csak ott állapítható meg, ahol nagyobb területen kis mennyiségben 
termelnek olyan gazdasági növényt, amit a fácán előszeretettel vesz 
fel és ez a termény csenderesekhez is közel fekszik. Légyen az búza, 
tengerivetés vagy lábon álló gabona, a fácán felkeresi azt. Védekezni 
megfelelő vetésmóddal lehet itt is — ha megértésen nyugszik a köl
csönös viszony -—, de ajánlatos a tényleges károkat peren kívül, a 
saját érdekünkben megtéríteni. Így mindig kevesebbe kerül, ha jó
indulatot tanúsítunk. Még egy lehetőség van a vadkár megelőzésére: 
a természetes élelem fogytával gondoskodjunk állományunk megfelelő 
élelmezéséről. 

Normális termelési megoszlásnál nagy vadkárról a már elmon
dottakra hivatkozva, nem lehet szó, mert maximális vadmennyiség
nél — természetes szaporodás esetén — sem tehetem többre az ösz-
szehasonlítást 5—8%-nál. Alacsony növényeknél esetleg felmehet 
10—20%-ra is, ez azonban elkerülhetetlen tétel, mivel számolni kell 
mindenkinek, nagy kiadást úgy sem igen jelent. 

Nem lehet és nem szabad figyelmen kívül hagyni az ürge, a ve
tési varjú, galambfélék kártékonyságát; szőlőkben a rigókat, mert a 
vadkárt kifogásolók ezeket is szeretnék a vadaknak tulajdonítani. 

H a összehasonlítjuk a mai, ide vonatkozó ismereteinket, akkor 
bizony a legnagyobb elfogulatlansággal le kell szögeznünk, hogy a 
kisvadállománynak tulajdonított károk mintegy 40—45%-át, — ott, 
ahol van, — ezek a nem vadászati vonatkozású állatfajok okozzák 
A fácán legkedvezőbb tenyészterül'ete a homok, de ezen szaporodik az 
ürge is a legnagyobb mértékben. Kártékonyságára dr. Keller azt 
mondja: „Zsenge növényi részekből, gyökerekből, gumókból, magvak
ból, különösen gabonafélék és hüvelyesek magvaiból táplálkozik. . . 
mezőgazdasági szempontból nagyon kártékony". Mezei pocokra: 
„Minden ehető növényi részt megeszik. H a teheti, akkor csak a kalá
szosok magját eszi". Nézzzük a galambféléket: A fiókák fészeklakók 
teljes kifejlődésig és a fejlődés alatt az öregek a begyben képződő 
pépszerű anyaggal, majd felpuhított magvakkal táplálják őket. A 
galambfélék táplálkozására Brehm (9 kötet) - a következőket mondja: 
„a kár, mit kendermag, lenmag, köles, répamag, repcemag, borsó, 
lencse és bükköny elköltésével okoz, alighanem számottevőbb, mint 
a gyommagvak fogyasztásával előálló haszon". 



Legyen szabad saját megfigyeléseimet is leközölni: Az ürge, hör
csög és egérfélék táplálékát a felbontott ko torékok, fészkek alapján 
65—70%-ban gazdasági magvak: gabona, here, stb, félék szolgáltat
ják mezőgazdasági földeken vagy azok közelében. Szaporaságuk révén 
egy évben — kedvező körülmények között — nagy mértékben el tud
nak szaporodni, amikor károsításuk már szemmel látható eredmény
nyel jár. Természetes, hogy ilyenkor sokkal eredményesebb az egész 
károsítást a kisvadra, főként a fácánra fogni, minek a károsítását 
a jóindulatú vadászati jogtulajdonos eddig is valamilyen formában 
megtérítette. 

A galambfélék az utóbbi években — valószínű a kedvező szapo
rodási viszonyok következtében •—• erősen szaporodnak s nemcsak a 
vetett magvakban, főként a búza és a tengeriben, hanem a lábon álló 
tengeriben is számottevő károkat okozhatnak az elvonulásig. Károsí
tásukra a következőket figyeltem meg: költési és nevelési időszak
ban — ami egybe esik nálunk a tengeri vetésével — úgy a házi ga
lambok, mint az örvös galamb és gerle, előszeretettel szedik fel a nem 
mélyre vetett esirázó tengerit (csőrrel). Oka valószínűleg a fiatalok 
táplálására szükséges pépszerű anyag előállításában keresendő, mert 
a második költés idején is ezekben a veteményekben (csalamádék) 
okoz számottevő károkat. E g y csalamádévetésen —• 3 kat. hold — 
július közepén mintegy 120 darab gerlét és házi galambot figyeltem 
meg egyidőben, amint a csírázó tengerit szedegették k i . Hasonlóan 
észleltem április második felében és május elején. Ezeket minden
esetre könnyebb vadkárnak minősíteni, főként, ha kártérítésről is le
het szó. Ne feledkezzünk meg arról sem (házityúk-károkra vonatko
zóan), hogy a fogoly és a fácán nem kapar, hanem mindig csőrrel 
vájja ki a magvakat. Kaparást sohasem tudtam, megfigyelni. 

Nem azt állítom, hogy vadkár nincs, mert a szarvas- és vaddisz
nóállomány feltétlenül okoz károkat az állomány nagyságához mér
ten; nem azt vitatom, hogy a kisvadállomány nem okozhat károkat 
bizonyos körülmények között, nem azt biznyítom, hogy vadkár nem 
lehet, hanem hozzá akarok járulni annak a megállapításához, hogy 
vadkár milyen körülmények között állhat elő és hogy ez a kár milyen 
nagyságú lehet. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a vadkárok köz
tudatba vitt nagysága végre tényleges értékre szállítttassék le és 
ezzel elejét vegyük azoknak a nagyhangú kijelentéseknek, amik a 
magyar vadászat jövőjét akarják kikezdeni. 




