
lábúak mennyiségi és minőségi vizsgálatát tervezte be a KNP minden egyes 
területére kiterjesztve munkáját. 

Az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság hidrológusai a KNP természetes vizei 
vízháztartási mérlegének elkészítését (Kolon-tó, Kondor-tó, szikes tavak stb.) 
a KNP teljes vízrajzi megfigyelési rendszerének és hálózatának kidolgozását 
kezdték meg, számítógépes feldolgozás segítségével. A Fővárosi Állatkert mun
katársai egyes védett madarak költésbiológiai vizsgálatait, reprodukciós és re-
patriációs kísérletek beállítását tervezik a KNP területein. 

Fentebb részletezett kutatásokon kívül a tanács tagjai közül többen is végez
nek egyéni vizsgálatokat a KNP néprajzi értékeinek (tanyavilág, népi műemlé
kek stb.) feldolgozásához és megmentéséhez, földtani vonatkozású összefüggé
sek megállapításához stb. Tudományos szaktanácsot kapunk az egyes domeszti-
kált állatfajok „génbank" tenyészetei kialakításánál felmerülő genetikai kérdé
sekben is a tanács illetékes tagjaitól. Hely hiányában nem áll módomban ismer
tetni a különböző disszertációk, diplomatervek és szakdolgozatok témáit, melyek 
nemzeti parkunk élővilágának kutatásával, feldolgozásával kapcsolatosak. Talán 
ez a rövid tájékoztatás is érzékelteti azt a nagyjelentőségű tudományos munkát, 
mely nemzeti parkunkban napjainkban bontakozik ki. Ezek eredményeire tá
maszkodva nagyobb biztonsággal tudjuk majd napi és távlati természetvédelmi 
feladatainkat is ellátni. 

Dr. Tóth Károly 

A HASZNOS VADÁLLOMÁNY 
ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT 
KÁROSAN BEFOLYÁSOLÓ 
SAJÁTOS EMBERI ÉS ÁLLATI 
TEVÉKENYSÉGEK 

A hasznos vadállomány életkörülményeit, életterét károsan befolyásoló em
beri és állati kártevések leghétköznapibb módjait — mint az orvvadászat, a 
hurkolás, az elszaporodott róka, vagy más ragadozók, az állatbetegségek stb. — 
mindenki, de elsősorban a vadászok ismerik, az ellene való védekezés ajánlott 
és lehetséges formái több-kevesebb sikerrel már kialakultak, alkalmazhatók. 

Az utóbbi időben egyre több sajátosnak mondható kártételt, káros tevékeny
séget, álláspontot tapasztalunk, amelyek káros hatásának felszámolására, gya
korlati és jogszabályi intézkedéseket kell tennünk, hogy megakadályozzuk fő
leg az apróvad és az őzállomány további pusztítását. 
Az alábbiakról van szó: 

— tarló, fű, árokpart, nádas és egyéb területek égetése, 
— új ebadó következményei, 
— bírósági állásfoglalások a kóbor eb lelövése esetén, 
— iparszerű termelési rendszerek kialakítása a mezőgazdaságban, 
- r - erdőgazdálkodási rendszerek kialakítása, 
— erdei legeltetés (szarvasmarha-, sertés-, juhtartás az erdőkben), 
— juhtartás (magán és üzemi) mezőgazdasági területeken. 

634.0.450 

Balázs István 



A Nimród 6-os számának Fórum melléklete tárgyalt néhányat a fentiekből, 
de más megvilágításban és nem a rendeletek oldaláról megközelítve. Mi ezt 
tesszük most. 

A legveszélyesebb a tarlóégetés, majd a szárnyas apróvad búvóhelyéül szol
gáló nádasok és az árokpartok égetése. A mezőgazdaság számára — a szakem
berek szerint — szükséges a legvágott gabona után a tarlóégetés, mert ezzel a 
szártőbetegségek, a rovarkártevők és a mezei rágcsálók elpusztítását segítik 
elő. Ez ellen nem is szólnának a vadászok, ha a munkát nem körbeégetéssel 
végeznék és a kijelölt időpontot, valamint a kötelezően előírt őrzést betartanák 
az üzemek és a vadászatra jogosítottat az égetés előtt előírás szerint értesíte
nék a megfelelő óvóintézkedések megtétele érdekében. 

A MÉM Növényvédelmi Főosztályának közleménye a tarlóégetésekről 
(MÉM Értesítő 1974. aug. 9. 30. szám 843 old.) 10. pontban sűríti a teendőket, 
amelyeket a mezőgazdasági üzemekben kell betartani a mezőgazdasági növé
nyeket pusztító károsítok fellépésének megelőzését szolgáló tarló- és növényi 
hulladékok égetésének végrehajtása esetén. A rendelkezés legfontosabb tételei: 
a tűz terjedésének irányában a hasznos vad menekülését biztosítani kell, a 
tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, 30 ha-nál na
gyobb területen szakaszosan kell végezni a tarlóégetést és megfelelő létszámú 
kioktatott őrző személyzetnek és egy traktornak ekével kell a helyszínen 
lennie. 

Az előírások be nem tartása esetén megsértik a 4/1974. (VIII. 1.) BM. számú, 
a tűz elleni védekezésről és tűz oltásáról szóló rendelet 137. § és 138. §., vala
mint egyéb §-okban foglaltakat és legalább szabálysértést követnek el a fele-

"lősök. Súlyosabb esetben bűntettnek minősül az eset, és az elpusztult vad ér
tékének megtérítésére kötelezhető a mezőgazdasági üzem. 

Az elszáradt fű, az árokpart, a nádas és az egyéb területek égetését éppen 
abban az időszakban végzik, amikor az apróvad a következő év szaporulatá
nak felnevelését végzi, vagy éppen a párzási időszakot éli. Törvény hazánkban, 
hogy II. 15-től október 15-ig tilos a nád és a tarlóégetés a védett területeken. 
Mégis szinte mindenütt lángol márciustól—áprilisig a nádas, az árokpart és 
minden elszáradt füves rész, hogy „jobban nőjjön a fű, a nád". Pedig az ége
téseket végre lehet hajtani október 15. és február 15. között is. 

Országosan el kell fogadtatni és terjeszteni ezt a régen feledésbe ment ren
delkezést, mert tapasztalataink szerint a hasznos vad mellett nagyon sok ter
mészetvédelem alatt álló (pl. sün) pusztul el az ilyen égetés következtében és 
a madárvilág fészkelő helyei teljesen elpusztulnak. 

Szólni kell az új ebadó következményeiről. Sajnos mind több kutya talál
ható, különösen a lakott helyek közelében, mert az üdülő és a vikkend telkek 
tulajdonosai a telken tartott kutyát magára hagyják, nem viszik haza az őszi— 
téli időszakra. Az új ebadó miatt rengeteg kutyát vittek ki a városi, községi 
lakók a területre és elengedték, magára hagyták. Csak az a lehetőség marad a 
vadászok, hivatásos vadászok számára, hogy a hasznos vadállományban kárt 
okozó kóbor ebeket lelöjjék. Meg kell tenni, mert a kártétel mellett ezek hor
dozói lehetnek a veszettségnek is, vagy pedig a lakásokhoz, „kiszolgáláshoz" 
szokott, sok esetben kényelmes körülmények között nevelt szobakutyák éhen 
pusztulnának. 

Ebben a tevékenységben ügyelni kell arra, hogy csak a valóban kirakott, 
kóborló ebeket lőjjék le és ne forduljon elő olyan eset, amikor a kutya gaz
dája ott van a helyszínen és éppen mellőle lövi le a kutyát a hivatásos, vagy a 
sportvadász. Annál is inkább körültekintően ajánlatos eljárni, mert az utóbbi 
időben több olyan eset fordult elő, amikor értékes, fajtatiszta kutyákat lőttek 



le, veszélyeztetve az eb gazdáját is. A bíróság több esetben súlyos kártérítés 
megfizetésére kötelezte a kutyákat lelövő vadászokat, hivatásos vadászokat. 
Tudunk olyan esetről, amelyben két kutyáért 15 000,— Ft-ot kellett kártérítés
ként megfizetni. A bíróság egyértelműen csak a kóbor eb lelövését fogadja el 
jogosnak, ezért a gazda nélküli, vagy a hasznos vadat láthatóan pusztító kutya 
lelövése az igazolható eljárás. 

Az iparszerű termelési rendszerek (ITR) kialakulása a mezőgazdaságban, az 
igen nagy egybefüggő kukoricatáblák, a burgonya, a zöldség, a paradicsom és 
a gabona komoly veszélyt és gondot jelentenek a hasznos vad számára több 
ok miatt is: 

— összefüggő nagy táblákban nagyteljesítményű, nagyméretű gépek dol
goznak. 

— a gyomirtást, ápolást növényvédőszerek kiszórásával végzik el, 
— nincs gyom és rovarvilág, amelyen élhetnek az egyes apróvadjaink (főleg 

fácán, fogoly), 
— esetenként nagyon sűrű a kultúrnövény a vad számára, 
— a nagy táblák miatt a területen található erdőfoltokat (volt csenderesek) 

kivágják. 
Kevés — a vad számára elfogadható — előnyét ismerjük ma még az ipar

szerű termelési módszereknek, de azt tudjuk, hogy jelentősen befolyásolja a 
vad életkörülményeit és jelenlegi ismereteink szerint negatív irányban. A leg
veszedelmesebb az erdőfoltok eltűnése. Helyette fasorokat, facsoportokat, dülő-
és üzemi utak mentén erdősávokat kellene telepíteni. Erre állami célcsoportos 
pénzeszközöket kapnak a mezőgazdasági üzemek. Ezen felül a modern mező
gazdasági majorok (sertés-, szarvasmarha telepek, gépüzemek) fásítása kiemelt 
állami feladatként szerepel a következő évek erdősítési terveiben. Ezt kell ki
használni! Az erdősítési célcsoportos beruházások alapvetően más célt szol
gálnak, de a helyes, szakszerű telepítések szolgálják a vadgazdálkodás érde
keit is. 

A mezőgazdasági tevékenység mellett a vad számára döntő fontosságú, az 
erdőgazdálkodásban folyó munkák jövőbeni irányzata. Az erdőgazdálkodás is 
keresi az új módszereket. A munkaerő hiány és a gépi technológia sok válto
zást előidézett már eddig is. Egyre inkább foglalkoznak — elméletben és las
san a gyakorlatban — az iparszerű termelési rendszerek -bevezetésével, kiala
kításával. A jelenlegi helyzetben főleg a nyár, a fenyő és az akác termelési 
rendszereiről beszélhetünk és a már korábban kialakított komplex hosszúfás 
kitermelési rendszert említhetjük. 

Szakmai okfejtésekbe nem bocsátkozunk, csak a vadgazda szemszögéből egy 
dologra irányítjuk a figyelmet: az erdőgazdasági iparszerű termelési rendsze
rek általában akkor hatékonyak, ha egy optimális területnagyságon lehet al
kalmazni. A hosszúfás kitermelési rendszer, vagy a fenyőtermelési rendszerek 
a nagyobb összefüggő területeken — 100—200 ha-os erdőtömbökben — alkal
mazhatók eredményesen. Így a nagyvad életterének elég nagy részét érintik 
egyszerre munkával, ami a vadat zavarhatja, mozgathatja. Ezzel szemben a ne
velővágások számának csökkenését is maga után vonhatja a korszerűbb, na
gyobb sortávolságú erdősítések alkalmazása. 

A következmények még nem láthatók, de érdemes megvizsgálni, hogy az er
dőgazdaságban bevezetésre kerülő iparszerű termelési rendszerek hogyan be
folyásolják a vad életkörülményeit. Az iparszerű termelési rendszerekkel 
együtt és külön is kialakuló nagyüzemi technológiák hatása érzésem szerint 
zavarni fogja a nagyvad életmódját. 



Nyugtalanító tünet, hogy az állami és egyéb szervek kezelésében levő erdők
ben lakó erdészek, vadőrök, erdőgazdasági dolgozók, vagy idegenek magas, 
sokszor 80—90 db számos állatból álló állományukat nem zárt udvaron, hanem 
az erdőben szétengedve „nevelik" jel. Különösen a sertés végez komoly pusz
títást a megtalált apróvad fészkekben. Na meg ahol a szarvasmarha, a sertés 
jár, ott nem marad meg az apróvad. Az állattartás jelentős állategészségügyi 
gondokat is felvet ezeken a területeken, amelyeket az állategészségügyi szer
vek már több helyen észrevételeztek. Ma már merev rendeletek nem írják elő 
(legfeljebb erdőgazdasági belső utasítások) a tartható állomány szintjét. Sza
bályos tartás esetén viszont a háztáji föld, a vásárolt takarmány behatároló 
tényező. 

Nem akartunk a hivatásos vadászok, erdészek és más dolgozó emberek ház
táji gazdálkodásának fontossága ellen szólni, de hangsúlyozzuk a rendeletek
nek megfelelő állattartás és az erdei legeltetés tilalma betartásának fontossá
gát. Tehát nem az erdőben lakók állattartásával van a baj, hanem az alkalma
zott tartások körülményeivel. Ugyanezt elmondhatnánk a falvak szélén levő 
házakra, a tanyákra, ahol hasonló az állattartás körüli probléma. 

Utoljára marad az egyéni és nagyüzemi juh tenyésztés dolga. A panasz már 
évek óta és állandóan hallható a vadásztársaságok részéről, amely szerint ahol 
a juhnyáj elvonul, ott semmi sem marad meg. Elpusztul a fészek (fácán, fo
goly) a növény, tömörödik a talaj és menekül az apróvad a területről. Tapasz
talat alapján tanúsíthatjuk: a panaszok teljes mértékben jogosak. A legszomo
rúbb, hogy a magánosok és más szervek tulajdonában levő birkanyájakat 
nemcsak — és főleg nem — ott legeltetik, ahová és amely területre az enge
délyt megkapták, vagy a szerződés szól, hanem annál jóval nagyobb területet 
bejár a nyáj és végez komoly pusztítást a terepen. Ráadásul az erdőkben is le
geltetik a nyájakat. 

Sok olyan, a gyakorlatban nap mint nap előforduló negatív hatást sorolha
tunk fel, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják az apró- és nagyvad életkörül
ményeit, életterét. 

Ezekről kell szólni, ezeket nem lehet elhanyagolni és az ügyben megítélésünk 
szerint hatékony intézkedéseket is kell tenni. 
Melyek lehetnek ezek az intézkedések? — 
1. A törvényeket, szabályokat, rendeleteket megsértőket felelősségre kell 

vonni. Ehhez konkrét bejelentésekre van szükség. Ilyen esetek pl.: erdőben 
való legeltetés, a rendelettől eltérő égetések, engedély nélküli állattartás, fa
kivágások. 

A bejelentést a vadászatra jogosított, az állampolgár, a Vt-nél levő környe
zetvédelmi társadalmi őrség tagjai és a hivatásos vadászok is megtehetik. 

2. A kóborló állatokat (kutya, macska) a Vt-ok sportvadászai és hivatásos sze
mélyzete, valamint a mezőöröknek adott engedély alapján a mezőörök is 
lőjj ék le a területen. 
Az 1. és 2. pont magától értetődő dolgokat rögzít. Csak a teljesség és a ha
tékonyabb végrehajtásra való figyelem felhívás miatt soroltam fel. 

3. A bírósági állásfoglalások gyakorlatának javítása, egységesítése érdekében 
célszerű lenne szakmai állásfoglalások, indítványok beterjesztésével, érték
meghatározó tájékoztatók szerkesztésével a kóbor eb, a kóbor macska fo
galmának pontosításával fordulni a bírósági szakemberekhez, szervekhez. 

4. A termelési rendszerek várható hatásait tudományos módszerekkel kell na
gyon rövid idő alatt megvizsgálni és már most kell keresni a gyakorlati 
megoldásokat, amelyek a várható negatív hatást kiküszöbölik. (Nagyobb ún. 



vadgazdálkodási célra fenntartható erdőket kell kijelölni az üzemtervekben, 
a vágásterek kijelölésénél a mozaikszerűséget és az egymástól távoleső ré
szek letermelését kell tervezni.) 

5. A mezőgazdasági üzemekkel való szoros elvi kapcsolat alapján elérendő, 
hogy az iparszerű termelési rendszerek munkálatairól, időpontjairól tájéko
zódjon a Vt. és időben tudja riasztani a vadat a munkába vont területek
ről, vagy ismerje a birkanyájak legeltetési területeit stb. 

6. Az állami erdőrendezőségekkel általánosabb, konkrétabb szakmai kapcsola
tot kell kialakítani, hogy az erdőgazdálkodási területeken a rendeletekben 
lefektetett formában hatékonyan és valóságosan is segítsék elő a vadgaz
dálkodási érdekek képviseletét. (Megfelelő üzemtervek készítése; vadföld 
kijelölés, vadeltartóképesség megállapítás, elegyes állományú erdők tele
pítése, vadgazdálkodási erdők kijelölése.) 

7. Az erdőtelepítések — ezen belül a majorfásítások, az útkísérő fasorok tele
pítése, a vadvédő sűrűk létesítése — százszázalékos erdősítési célcsoportos 
beruházásból valósulnak meg. Szorgalmazni kell a mezőgazdasági üzemek
nél az együttműködési szerződések megkötésekor az ilyen erdősítések vég
rehajtását és a meglevők megmentését, megóvását. 

8. A vadászok célja jelentős részen azonos a klasszikus természetvédelmi cé
lokkal. A természetvédelem egyre nagyobb területen akarja megállapítani 
a jelenlegi természetes állapotok romlását és megóvni a természetes körül
ményeket. Ahol a jelenlegi természetes állapot fennmarad, ott a vad is 
igen jól fogja érezni magát. Tehát szorgalmazzák a vadászok minél több 
ilyen terület védelem alá helyezését. A hasznos vad túlzott elszaporodása 
nem kívánatos, tehát a vadászatuk korlátozása sem indokolt. Ma még so
kan teljesen helytelenül ítélik meg ezt a kérdést, pedig a gyakorlatból ál
lítjuk, hogy a természetvédelem nagyon sokat segít, a vad életkörülmé
nyeinek javításában és az ilyen területeken mindenütt nagyobb a vadlét
szám. 

Néhány javaslatot írtunk le, de mindegyik lényege kettős. Egyrészt a tör
vények, rendeletek megtartását kell elérni — ugyanis rendelet van elegendő és 
mindenre, csak alkalmazni kell — másrészt nagyon szoros, állandó elvi és gya
korlati kapcsolatot szükséges kialakítani a termelő mezőgazdasági üzemek
kel a negatív hatások megakadályozása érdekében és kutatni kell az életlehe
tőségeket a vad számára. 

A ma emberének a saját és a jövő vadászai számára nap mint nap küzdeni 
kell, hogy a vad élettevékenységét negatívan befolyásoló tényezőket minél 
jobban és hatékonyabban kiküszöböljük, de legalább is elviselhető mértékre 
csökkentsük. 

A z esztergomi volt Erdő- és Vadőri Szakiskolát az 1932/33. t a n é v b e n végze t t e r d é 
szek t a l á lkozó ja é r d e k é b e n k é r i k az é r d e k e l t e k e t , hogy pontos c íműke t , va lamint d i á k 
t á r s a i k közül azokét , ak iknek c í m é t ismerik, közö l j ék Gács i Györggyel (Gödöllő, 
A r a n y J á n o s utca 43.). A t a l á lkozó pontos he lyé rő l és i dőpon t j á ró l a j e l e n t k e z ő k le 
v é l b e n kapnak majd ér tes í tés t . 

A Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskola Sopron szabad k i r á ly i vá ros i rangra eme
l é sének 700. év fo rdu ló ja a l k a l m á b ó l 1977. m á j u s 20—22. közöt t 

öregdiák találkozót 
szervez. K é r i az 1952, 1957 és 1962-ben végze t t vol t t a n í t v á n y a i t , hogy sü rgősen í r j ák 
meg c í m ű k e t az i sko lának . (C ím: Sopron, Szt. G y ö r g y u. 9.) 


