— az a hit, hogy valamilyen terület és állatfaj nagyon j ó ismerete a létszám
tudását is jelenti.
A z állatpopulációk létszámának és sűrűségének becslésére nagy számú, de alap
elveik szerint néhány csoportba sorolható módszer ismeretes. E módszerek többsége
jól megfogalmazott feltételrendszerek mellett, meghatározott mintavételi eljáráso
kon alapul, az értékelés és a megbízhatóság igen szigorú kritériumai szerint. Min
den becslési módszer valamilyen nagyságú hibával terhelt; azt. hogy melyik mód
szert válasszuk az adott szituáció, a becslés eredményének felhasználási célja és
nem utolsósorban a rendelkezésre álló források határozzák meg. A módszer meg
választásakor az előbbi tényezők optimumát célszerű megkeresni. Ugyanakkor azt
is mérlegelni kell. hogy a mintavételre alapozott becslések, a ..hibáik" ellenére is.
egy adott időpontban a lehetőség szerinti legmegbízhatóbb képet adják.
A becslés becsületét nem növeli a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat sem. Ma
először (!) tervezünk, aztán becsülünk. A vadásztársaságok az év végi közgyűlésen
elfogadják a következő évi tervet, majd a tél végén becsülnek, és végül fél-,
háromnegyed év múltán vadásznak (Raposa, 1985: Adómft. 1976). Ha a létszám
becslés tényleg jelentős tényező a vadgazdálkodásban és racionális hasznosításra is
törekszünk, a jelenlegi helyzeten változtatni kellene. Célszerű lenne, hogy a lét
számbecslés és a vadászat ideje között a lehető legkevesebb idő teljen el. Csak
így lehet elérni, hogy azzal gazdálkodjunk amink van. és nem azzal amit szeret
nénk, vagy amit gondolunk. Az előbb felsoroltak figyelembevétele, véleményem
szerint az üzemtervek revíziója során sem lenne elhanyagolható szempont.
Csányi Sándor
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HOZZÁSZÓLÁS
a „Nagyvadállomány jellemző adatainak meghatározása
közvetett úton" szakmai vitához
Az Erdő 1986. júliusi számában jelent meg a fenti címmel Gyarmati László és
Havas Tibor írása. Az abban foglaltakhoz írt véleményt Csányi Sándor, amelynek
lektorálását rám bízta a szerkesztőbizottság. Elég hosszasan tanulmányoztam mind
két írást éppen azért, hogy megalapozott véleményt tudjak adni. Végül is a hozzá
szólást a vita élénkítése és a téma más oldalról történő megközelítése érdekében
közlésre javasoltam. Egyúttal nem tudtam szabadulni attól a gondolattól, hogy a
gyakorlati vadgazdálkodás érdekeit és az ajánlott módszerek alkalmazhatóságát
tekintve ne mondjak véleményt a két írásban közöltekről.
Mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy az elméletileg kidolgozott módszerek
mindegyike, majd pedig a hozzászólás is igen sok feltételezést tartalmaz (pl. hímből
és nő ivarúból egyenlő lelövés. megfelelő alapadatok kellenek. ..elméleti" nagyvad
faj, túlélési ráta kortól függetlenül állandó stb.). és legfőképpen feltételezi, hogy
a vadászatra jogosítottaknál — mondjuk a vadásztársaságoknál — ehhez megfelelő
technikai és szakmai felkészültség adott. Bárcsak így lenne.

Az alapcikkhez
A szerzők a következő témákkal foglalkoznak: vadlétszám és koreloszlás számí
tása a lelövési tényszámok és az ivararány alapján, koreloszlás meghatározása
állományszám. ivararány és átlagkor alapján, és koreloszlás meghatározása kor
csoport adatokból.
A fentiekből egyszerű és a gyakorlatban alkalmazható az első módszer, és ezt
ma már a tízéves vadgazdálkodási üzemtervek revíziója során remélhetőleg sok
megyében és vadászatra jogosítottnál fel is használták a megközelítőleg pontosabb
— ha ez egyáltalában valaha is lehetséges a vadállomány esetében — nagyvad
létszám (főleg a szarvas) meghatározása érdekében. A gyakorlat leegyszerűsítette a
módszert és a szarvasnál az ötéves teríték súlyozott átlagának háromszorosát vette
a lehetséges szarvas törzsállomány meghatározásához. Ez a szám rendkívül magas
az üzemtervezett fenntartható állományhoz képest.
A z eredeti cikkben van egy mondat, amit pontosítani kell. Nevezetesen azt
mondja, hogy „a lelőtt egyedek korát elég pontosan ismerjük". A trófeás vad, tehát
a hím egyedek korát állapítjuk meg a trófeabírálat során a már ismert egyszerűbb
módszerek (fogkopás, agancstő állás, koponya varratok, Rajnák-féle módszer orrsö
vény méret őzbaknál), és a technikailag komplikáltabb módszerek (pl. fogcsiszolat)
alkalmazásával. A nő ivarú egyedek korát szinte sehol sem határozzák meg. nem
is nézik, csak
a
darabszámot
veszik
nyilvántartásba.
A létszámadatok
közvetett úton. a trófeaadatokból különösebb költség nélkül és egyszerűen megálla
píthatóak. Erre Bágyi János oki. erdőmérnök dolgozott ki egy módszert, amelynek
lényege, hogy a trófeaibirálati koradatokból például 10 évre visszamenőleg létre
hozunk egy, a vizsgált populációra, területre akkor érvényes és jelen volt gímszarvas
bika létszámot. E mellé megállapítjuk a tehénlétszámot, a több évi átlagos ivar
arány alapján. A z adott populációra, állományra érvényes szaporodási együttható
val számolva megkapjuk a borjúállományt, és így kialakul az az évi törzsállomány.
Ebből kiindulva a hasznosítási adatokat ismerve levezethető a naprakész állománynagyság.
Még annyit az alapcikkhez, hogy a nagyvadállamány létszámának megállapítása
még mindig csak elméletben megoldott, és csak abban az esetben érhetünk el
10—20%-os becslési, számítási hibát — egyébként ennél nagyobb tévedések is elő
fordulhatnak —, ha a gyakorlati számláláskor a valóban látott egyedszámot rögzít
jük és tényleg megfelelő alapadatokat kapunk a gyakorlati végrehajtás után. ahogy
azt a cikk szerzői is utolsó mondatukban rögzítik. A pontos létszám az igazgatás
ellenőrzés számára nagyon fontos adat. A gazdálkodó elsősorban gazdaságossági
szemlélettel viseltetik a létszám iránt, amelyben a fő tényező a vadásztársaság
anyagi biztonsága, fenntartása úgy, hogy lehetőleg ne legyen magas a kifizetendő
vadkár, évente a fennmaradáshoz szükséges kiadásokat a nyereségből fedezni tudja
és maradjon elegendő lőhető vad a következő évekre is.
A számítási módok matematikai levezetését, annak helyességét nem vitatom,
csak a vadásztársaságokat és a vadászokat ismerve, azok nagv részét az ilyen
számítási mód mindig elrémíti és tamáskodnak azok felhasználhatóságát tekintve.
Tudományosan a levezetés nem kifogásolható, jó. Talán megfontolás tárgyát képez
hetné az. hogy kevés adatot vesz figyelembe a metodika. Ennek alapján igazán
egyértelműen a vadállomány fontos jellemzőinek meghatározása csak fenntartások
kal fogadható el. Példaként említem, hogy Leningrád megyében jávorszarvas
állomány modellezést végeztek 25 tényező figyelembevételével — nemcsak 3—5
tényezőt vettek alapul —, és arra a következtetésre jutottak, hogy a modell még
így sem teljes, az a gyakorlatban nem hasznosítható. Mindezek ellenére, vagy
mellett azt állítom, hogy bár vadásztársasági területeken nem nagyon, de táji vad
gazdálkodásban, jól meghatározható önálló populációban, zárt területen, bekerített
területeken belül viszonylag hosszabb ideig számottevően nem változó állományok
nál a módszerek, főleg a vadlétszám megállapítása lelövési tényszámok alapján,
alkalmazhatók.
A hozzászóláshoz
Csányi Sándor aspiráns hozzászólásában, mint már említettem, szintén több a fel
tételezés, ami mindig problémás a gyakorlat szempontjából. Az viszont tény. hogy
az általa leírt kiegészítő tényezőket, szakmai észrevételeket felhasználva a leírt
módszerek javíthatók, még használhatóbbá válnak. Néhány gondolatához kiegészí
tésként a következőket szeretném megjegyezni.

A z igaz, hogy adminisztratív úton kijelölt határokon belül előforduló állatokkal
foglalkozik a vadgazdálkodás, de ettől még lehetséges olyan eset. amikor ezeken
a határokon belül önálló populáció található, működik. A koreloszlás meghatározása
a gyakorlatban becsléssel történik, amiben a fiatal, középkorú és idős egyedek meg
különböztetést használjuk, és ennél tovább nem merünk menni. Sőt a „hivatalos"
becslési adatigény immár 15 éve nem is kér ilyen adatokat. Csak a szakkönyvek
szólnak erről, és a trófeás vad koradatok alapján vizsgáljuk az állományszabályo
zást. Nevezetesen, hogy milyen százalékban lőttek fiatal, középkorú és idős egye
deket a nagyvad fajok esetében, de itt is úgy csoportosítva, hogy szarvas, dám.
muflon esetében 1—3 évig fiatal, 4—8 évig középkorú, 9-től idős, 12 év körül pedig
kulminációs korban levő csoportokról beszélünk. Ugyanez az őznél 1—3 évi, 4—6 évi,
7 évtől öreg és 8—9 éves korban kulminációs kor. A lelőtt egyedekből visszaszámított
korcsoport meghatározásban legalább van egy fix adat. amit alapként lehet elfo
gadni, míg a szembecslésnél ez aligha mondható el. Azt is el kell fogadni, mi
szerint a vadon élő állatoknál a valóságot szinte soha. sehol nem ismerjük. A lőtt
egyedek legalább lehetőséget adnak a tájékozódásra. Sajnos, a szerző is külföldi
szerzőkre hivatkozva, több feltételezéssel él igazának bizonyításában. Hát ez a
gond a vadon élő állatoknál, hogy a teljes igazságot nagyon nehéz megismerni, de
a gyakorlati vadgazda a lelövési adatokkal, a meglőtt egyedek adatainak felhasz
nálásával és élő állományának alapos megismerésével már ki tud alakítani egy
állományszabályozási módszert. (Pl.: a szaporulat 60%-ának kilövése a helyes kor
eloszláshoz. Bakkay-féle
állományszabályozás, korpiramis elkészítése stb.). Ennek
alapján nyugodtan lehet úgy selejtezni, hogy a szaporulatból mindig többet lehet
kilőni, több is van belőle, míg idős egyed a dolog természetéből adódóan (mortali
tás, folyamatos kilövés születéstől kezdve stb.) kevesebb van az állományokban.
Az alapcikk szerzői nem követtek el szakmai hibát, amikor ..ivarképes" kifejezést
használtak, még akkor sem, ha megszokottabb a szakirodalomban az ivarérett ki
fejezés.
Ellentmondás van abban, ha azt várjuk „a különböző létszám- és sűrűségbecslési
módszerek" pontosak legyenek. Ezt eleve nem várhatjuk a becsléstől. Azt viszont
igen, hogy durva hiba ne legyen benne és több év alapadatainak ismeretében
megbízható tájékoztatást adjon az állományszabályozás gyakorlati végrehajtásához.
Ezt a szerző is igazolja később, amikor leírja, hogy ..minden becslési módszer
valamilyen nagyságú hibával terhelt". Ez így igaz.
Nagyon pontos megállapítás és meglátás az. amikor azt írja a hozzászóló, hogy
ma először tervezünk, aztán becslünk. A népgazdaság tervezési metodikájához kap
csolódva 15 évvel ezelőtt a vadgazdálkodás is áttért a naptári éves tervezésre a
korábbi vadgazdálkodási-vadászati idény éves tervezésről. Ez utóbbinál a téler.
meghatározott törzsállomány és a szaporulat ismerete, de legalább is a vadászidény
utáni törzsállomány képezte a tervezés alapját. A jelenlegi módszernél
még
vadásszuk december, január hónapban, némelyik fajnál február 15-ig azt az állo
mányt, amelyiknek következő évi hasznosítását (lelövés. befogás) és állománynöve
lését (mesterséges tenyésztés) már papíron tervezni kell. mert következő évi vad
gazdálkodási és pénzügyi tervet most január 10-ig — korábban december végére —
kell beküldeni a felettes szervhez. Ez bizony szakmailag vitatható. Az így adódó
gondot némileg korrigálja az a tény. hogy érdemben ezeket a terveket csak követ
kező év áprilisában tárgyalják meg. a februári törzsállomány becslési adatok és
az elmúlt év lelövési tényadatainak birtokában. A tervek januárban csak tájékoz
tató jellegű adatokat tartalmaznak, és így is kell azokat értékelni, figyelembevenni.
Szakmailag azt tanítjuk, mondjuk, hogy évente háromszor kell vadállomány
becslést végezni. Mégpedig február végén (ez a törzsállomány), a szaporulat fel
nevelése után (ami már törzsállomány+szaporulat mennyiséget ad) augusztus hó
napban, és végül a vadászati idény megkezdése előtt. Ezen adatokhoz kell felhasz
nálni a hivatásos vadászok egész évi állománymegfigyelési számadatait, és csak így
kap viszonylag megbízható állománylétszám adatokat a vadgazda. s ebből kiindulva
tervezheti a hasznosítás mértékét, mennyiségét.
A szerzővel teljes mértékben egyetértek, amikor azt mondja, hogy a létszám
becslés és a vadászat ideje között a lehető legkevesebb idő teljen el. valamint az
általa e témában leírtakat a tízéves vadgazdálkodási üzemtervek revíziója során
figyelembe kellene venni. Ismereteim szerint ez több helyen megtörtént.

Dr. Balázs

István

HOZZÁSZÓLÁS
Rakonczay Zoltán: Az erdő és a magyar ember lélektana c. cikkhez
Örömmel olvastam a cikket A z Erdő 1987. évi 9. számában. Valóban meg kell ra
gadni minden eszközt erdőterületünk növeléséhez, s a mai viszonyok között elsősorban
azokat az eszközöket, melyek állami beruházási pénzeket egyáltalán nem, vagy
csak csökkent mértékben igényelnek.
A R. Z . által javasolt módszerek a magyar ember tulajdonosi szemléletének a
kialakításában legalább olyan fontosak, mint az amúgy is kevés erdő — melyet
a világméretű környezetszennyezés is fogyaszt és pusztít már minálunk is —,
területének növelése.
Különösen érezhető a fáskultúrával szembeni negatív szemlélete a magyar ember
nek a Nagy Magyar Alföldön, aliol a mezőgazdasági termelés érdekében évszázadok
óta legnagyobb méreteket öltött a meglévő erdők kipusztítása; lélektanilag így leg
kevesebb becsülete maradt az erdőnek. Jól ráérzett erre nagy költőnk: Ady Endre,
mikor így jellemzi az alföldi magyarok lelkületét: „Se virágjuk, se fájuk, Se kedvük
újjá lenni, Álmuk a zsíros semmi!" (Ady: Gőzösről az Alföld) Azt is jól megérezte
a költő, hogy a fa és a jövő szeretete valahol mélyen összefügg egymással.
Persze sokat változott azóta a helyzet, különösen a népi demokrácia kezdeti idő
szakában, az első 20 évben, többszörösére nőtt az erdők területe az Alföldön is.
Szolnok megyében például, ahol én dolgozom, mely az ország legfátlanabb megyéje
volt, 1945 óta több mint hétszeresére nőtt az erdőterület aránya.
De mára az állami erdészet számára kimerültek az új erdőlétesítési lehetőségek,
ezek ma már inkább a mezőgazdasági üzemekben vannak meg. (Itt is csak lénye
gesen csökkent mértékben.) Ugyanakkor az új erdők telepítésének, sőt a meglévők
felújításának rovására kialakult a szocialista nagyüzemekben egy közgazdasági
ellentmondás. Nevezetesen az, hogy műszaki fejlesztés, gépesítés csak a jelentős
nagy erdőterületekkel rendelkező szektorokban lehetséges, ezek természetszerűen
elsősorban az állami erdőgazdaságok, ezekben viszont nincs már erdőterület növe
lési lehetőség.
A mezőgazdasági termelésre szakosodott nagyüzemek, termelőszövetkezetek, állami
gazdaságok mára kifejlesztették ugyan a mezőgazdasági termelés
elég magas
műszaki színvonalát, ennek fenntartása, elkerülhetetlenül némi bővítése, le is köti
összes anyagi erőforrásunkat. Ha nincs megfelelő nagyságú — alföldi viszonylatban
legalább 800—1000 ha-os — erdőterületünk, a legalapvetőbb erdészeti, s főleg erdősítési
gépeszközök beszerzésére sem tudnak áldozni. S ugyanakkor nekik lenne még
területük új erdők létesítésére, persze szétszórt kisebb területeken; összefüggő több
száz hektáros, nagyüzemi termelésre, gépesítésre is alkalmas erdők létesítése ma
már nemigen lehetséges. A ma meglevő, mezőgazdasági üzemek kezelésében álló
idősebb erdők zöme is nagy területen szétszórva, de kisebb tömbökben fekszik,
s ha nincs meg belőlük összességükben sem 800—1000 ha. semmi lehetőség nincs
a modern nagyüzemi termelésbe vonásukra. Modern, gépesített, kevés állandó, de
jól képzett fizikai munkással termelő mezőgazdasági nagyüzem, és elmaradt, sok
fizikai munkát igénylő, alapvető gépparkot is nélkülöző kisüzemi erdőgazdálkodás,
ez az ellentmondás feszül a szám szerint többségben lévő ilyen jellegű mezőgaz
dasági üzemben.
Ehhez kell még számítani a szaporítóanyag termelésben meglévő ellentmondáso
kat, melyek részben visszavezethetők fenti közgazdasági körülményekre, az előre
tervezhetőség, és a megtermelt szaporító anyagok felelős elhelyezésének bizonyta
lanságára. Néha, s ilyennek ígérkezik az 1987 88-as gazdasági év is, jelentős cseme
tefeleslegek képződnek, az idén például a Tiszántúlon akáccsemetéből. S ezeket
a kijelölt szép állományok alól gyűjtött magból származó. ígéretes genetikai elő
nyöket hordozó csemetéket igazán kár lenne elégetni! Ugyanakkor energiagondun
kat lényegesen csökkethetnénk belátható időn belül a nyersen is eltüzelhető, gyor
san növő akácosok telepítésével.
Csak megfelelő termőterülethez, jutányosán facsemetéhez kellene juttatni az
erre vállalkozókat, szakcsoportokat.
Kurdi István

