
E lap CXXXIV. évfolyamának kü-
lönszámában elgondolkodtató
írást olvashattunk Kádár Zoltán

tollából „Lôhetô-e a túzok?” címmel.
A talán közismert nemleges választ
meg is tudhattuk az elsô mondatból.
A cikk lényege egy olyan javaslat,
mely a szerzô elgondolása szerint
megoldást jelentene a kipusztulás ál-
tal veszélyeztetett madárfaj hazai ál-
lományának megôrzésére. Felveti,
hogy a túzok korlátozott és ellenôr-
zött vadászatához kapcsolódó gazda-
sági érdek arra ösztönözhetné az
adott területek gazdálkodóit, hogy ôk
maguk próbálják meg biztosítani a
populációk utánpótlását. A gondolat-
nak kétségtelenül van a természetvé-
dôk számára is egy megfontolandó
eleme, ami nem más, mint a termé-
szetvédelmi és gazdálkodói érdekek
összehangolása. Ez sok esetben zálo-
ga lehet a természeti értékek hosszú
távú megôrzésének. De mielôtt ezt a
túzok esetében áttekintenénk, he-
lyesbíteni szeretném az eredeti cikk
néhány téves megállapítását.

A faj legnagyobb populációja nem
hazánkban, hanem az Ibériai-félszige-
ten és az orosz pusztákon él. A köztes
európai területen azonban a magyaror-
szági mindössze 1100–1200 példány is
kiugróan a legnagyobb állományt je-
lenti. Sajnos madarunk szívesen fész-
kel olyan szántóföldi kultúrákban, ka-
szálókon, ahol a költési idôben szük-
ségszerûen valamilyen mûvelési vagy
betakarítási munka folyik. Ezek a fész-
kek jelentôs részének pusztulását
okozzák még akkor is, ha a tojások
nem károsodnak, mert a félénk tojó
madarak a többszöri zavarás hatására
gyakran végleg sorsukra hagyják tojá-
saikat. Ily módon az intenzív mezôgaz-
dasági módszerek terjedése, korábban
a vadászattal is kiegészülve, a túzoklét-
szám rohamos csökkenését eredmé-
nyezte. A felnövekvô szaporulat a je-
lenlegi védelem mellett is alig elegen-
dô a megmaradt állomány szinten
tartásához.

Pusztai élôhelyek
védelme

A védelmi munka ma már elsôsor-
ban nem a madarak mesterséges kel-
tetésére, nevelésére és elvadítására
irányul, mert ez jelenleg a szabad ter-

mészetben rendkívül kevéssé életké-
pes egyedeket eredményez. A fô tö-
rekvés a természetes szaporodás lehe-
tôségének megteremtése. Ezt szolgálja
a fontosabb pusztai élôhelyek védel-
me vagy a fészkek helyszínen történô
megóvása. A Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület Túzokvédel-
mi Programja például a bihari, hevesi
és borsodi élôhelyeken a gazdálkodók
bevonásával – számukra esetenként
anyagi kompenzációt nyújtva – arra
törekszik, hogy a megtalált fészkek
körül egy kaszálatlan, megmûveletlen
folt maradjon, mely lehetôséget ad a
sikeres költésre. A forgalmasabb he-
lyeken ezek zavartalanságát alkalman-
ként a tagságból verbuvált önkéntesek
vigyázzák. Az ismertté váló fészkek
mintegy 30%-a így megmenekülhet a
szinte biztos pusztulástól és eljuthat a
kikelésig. A madarak túlélését a prog-
ram téli táplálkozó területek létesíté-
sével is segíti, és igyekszik támogatni
a vadgazdálkodókat a szaporulatot ká-
rosító dúvadak állományának haté-
kony szabályozásában is. A tojások
több, mint 30%-a sajnos így is keltetô-
be kerül, mert a zavarás miatt a tojó ál-
tal elhagyott fészekaljak esetében
nincs más megoldás. A maradék a gé-
peknek és a ragadozóknak esik áldo-
zatul.

Az állomány pótlása

De térjünk vissza eredeti témánk-
hoz! Kádár Zoltán azt javasolja, hogy a
rezervátumokon kívüli madarakat
érintse a korlátozott vadászat. Sajnos a
természetvédelmi területek térképre
rajzolt határai nem állítják meg ezeket
a jól repülô madarakat, ráadásul a dür-
gésre védett gyepterületet használó
túzokok jelentôs része nem védett,
szántóföldi környezetben fészkel. A
madarak ilyen alapon történô elkülö-
nítése a legtöbb esetben elég vitatha-
tó. A védett területekhez nem köthetô,
kizárólag mezôgazdasági területeket
használó néhány töredékállomány
olyan csekély létszámú, hogy évi né-
hány kakas elpusztítása gyorsan fel is
számolná azokat. Szükség lenne tehát
arra, hogy a vadgazdálkodó az élôhely
megfelelô kezelésével néhány év alatt
mintegy kitermelje a majdan „haszno-
sítható” állománynövekményt. A né-
hány év azért kellene, mert a túzok

nem túl szapora állat (általában két to-
jást rak), és az új generációk csak évek
múlva érik el ivarérettségüket. Más-
részt a vadászat engedélyezése elôtt
fontos lenne megbizonyosodni arról,
hogy az adott gazdálkodó valóban ké-
pes-e a kellôen magas szaporulatot
biztosítani. Ráadásul aligha kérhetô el
néhány egyed lelövéséért akkora
összeg, amely fedezné a szükséges
élôhelykezelés ráfordításait (vetés-
szerkezet átalakítása, mûvelési mun-
kák korlátozása, a mûvelés részleges
felhagyása stb.) egy kb. 1000 ha-os te-
rületen, noha bizonyára sokan áhítoz-
nának a ritka trófeára. További nehéz-
séget jelent, hogy a túzokos területe-
ken, ahogy általában máshol is, a vad-
gazdálkodó és a mezôgazda, illetve
földtulajdonos többnyire nem ugyan-
az. A ráfordítások és termeléskiesések
pedig – a dúvadgyérítéstôl eltekintve
– fôleg mezôgazdasági jellegûek, míg
a várt haszon a vadgazdálkodó oldalá-
ról jelentkezne. A túzok egykori vadá-
szatához kapcsolódó gazdasági érdek
akkoriban kevésnek bizonyult a ki-
pusztulás felé sodródó népesség meg-
mentéséhez. Vajon most mitôl lenne
elegendô?

Ami a dolog reklámértékét illeti, nos
abban biztosak vagyunk, hogy igen ne-
gatív visszhangja lenne. Meg kell emlí-
tenünk azt is, hogy néhány vadásznál
sokkal több pénzt hoz az országnak a
túzokot látni és nem lelôni kívánók
egyre növekvô serege. Ôk pedig bizto-
san bojkottálnák az országot, ha a vadá-
szat zöld utat kapna. A rohamosan nö-
vekvô madarász turizmus méreteit érzé-
keltetendô álljon itt az 1998. év adata.
Tavaly a világban 78 millióan utaztak
külföldre madarászni és költöttek 78
milliárd dollárt. Ehhez jön még a belföl-
di madarászatra elköltött jelentôs
összeg.

Vadgazda, mezôgazda
együtt

Talán érdemes kitérni egy olyan
túzokélôhely példájára, ahol a vad-
gazda és mezôgazda egybeesik. An-
nál is inkább, mivel jó példát ad arra,
hogy a gazdálkodói érdek és a túzok-
védelem érdekei más módon is össz-
hangba kerülhetnek, mint a túzok
bérvadásztatása kapcsán. A Kisalföl-
dön futó úgynevezett „Moson projekt”
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területe a mezôgazdálkodás szem-
pontjából meglehetôsen hátrányos
adottságokkal rendelkezik. A vadgaz-
da földtulajdonos a túzokvédô javas-
latára, némi támogatást is felhasznál-
va olyan élôhelyi kezelést valósított itt
meg a tulajdonában lévô 1000 ha-on,
ami igen kedvezôen hat a túzokok
szaporodására. De nem csak arra, és
ez az, ami gazdasági szempontból alá-
támasztja a rendszer mûködését. A tú-
zokbarát kezelés hatására a terület
mezeinyúl-állománya is megtöbbszö-
rözôdött, és ez lehetôvé tette, hogy a
bizonytalan bevételû mezôgazdálko-
dásról áttérjenek egy jövedelmezô
vadgazdálkodásra. Ez tehát kivételes
eset, amely a megfelelô méretû túzok-
lakta földtulajdonnal nem rendelkezô
vadásztársaságok esetében aligha va-
lósítható meg a mezôgazdák eltérô ér-
dekei miatt.

Meg kell még említenünk, hogy Ma-
gyarország több olyan nemzetközi
egyezményhez csatlakozott, melyek
elôírják a faj védelmét. A vadászat enge-
délyezése így nemzetközi szintû nehéz-
ségeket is támasztana. A túzokot még
abban az országban (Spanyolország) is
fokozottan védik, ahol a világ legna-
gyobb állománya él. A csökkenô ten-
dencia, illetve az erôsen veszélyeztetett
helyzet ugyanis a faj teljes elterjedési te-
rületén fennáll.

Mi lehet a megoldás? 

Úgy tûnik, nem kell teljesen új dol-
got kitalálnunk. Az MME által eseten-
ként alkalmazott kompenzációt intéz-
ményesíteni kell. Az EU országaiban
létezik egy olyan állami támogatási
rendszer, amely bizonyos mûvelés
alatt álló területek jelentôs természeti
értékeinek megôrzését célozza. A
megoldás alapvetô eleme, hogy az
elôírások és korlátozások fejében a
helyi gazdálkodókat jelentôs anyagi
kompenzációban részesítik. Ráadásul
a csatlakozás önkéntességen alapul.
Bizakodásra adhat okot, hogy hazánk-
ban is elôkészületben van néhány ha-
sonló, agrár-környezetvédelmi támo-
gatási rendszeren alapuló terület kí-
sérleti jellegû kialakítása, melyek
túzokélôhelyeket is érintenek. Úgy
gondoljuk, hogy egy ilyen, túzokbarát
gazdálkodást anyagilag is támogató
megoldás biztosabban szolgálná a faj
megôrzésének ügyét, mint egy ritka
madarunk néhány egyedének elpusz-
tításán alapuló, kevéssé realisztikus-
nak tûnô kísérlet.

A Napkori Erdôgazdák Szövetkezete
1998 októberében kezdett hozzá egy
500 ha-os vadaskert építéséhez, melybe
10 millió Ft-ért telepített vaddisznót és
dámszarvast. A beruházás építési költ-
sége 35 millió Ft, melyhez az FVM-tôl
14 millió Ft, a Megyei Területfejlesztési
Tanácstól 5 millió Ft vissza nem téríten-
dô támogatást kapott. A vadgazdálko-
dási tevékenység jól egészíti ki és növe-
li a földhasznosításból és a 950 ha-on
folyó erdôgazdálkodásból származó
bevételeket.

Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében
egyedüli vadászterület, melyen a föld-

tulajdonosok közössége önállóan gya-
korolja a vadászati jogot. (Az összes
többi vadászterületet vadásztársulatok
vették haszonbérbe.)

A vadgazdálkodásból származó bevé-
teleket a földtulajdonosok földjeinek ôr-
zésére és a földutak javítására fordítjuk.

A 8000 ha-os vadászterületen 5 hiva-
tásos vadász teljesít szolgálatot. Ezenkí-
vül a vadaskertben 5 fôt foglalkozta-
tunk. Ebben az évben már két sikeres
vadászaton vagyunk túl, melyrôl a fotó
készült.

Támba Miklós
elnökh.

Földtulajdonosok
vadaskertje

Szinte az erdész-fás nagykanizsai talál-
kozójával egy idôben jelent meg a
könyvpiacon ez a remek kis kötet. A
szerzô végighalad az egyes történelmi
fordulókon, s elemzi a kor asztalos – fa-
iparos eseményeit. A technikatörténe-
tet, a gyufagyártás érdekességeit, ismer-
teti a faipar történetét egy erdész sze-
mével (Ráczné Schneider Ildikó). Ba-
rangolhatunk a bútorgyártás történeté-
ben, s megtudhatjuk, hogy az Országos
Erdészeti Egyesület 1886-ban 100 darab

Thonet tölgyfaszínû széket és 15 karos-
széket vásárolt a könyvtára részére. A
gazdagon illusztrált és színes fényké-
pekkel ellátott kötetben láthatjuk a par-
lament elnöki bársonyszékét is. (Alapos
tisztítására szorulna. A szerk.) A kötet
végén a szerzô ismerteti a nagy kiállítá-
sokon és vásárokon elért díjakat és ki-
tüntetéseket, melyek öregbítették a haj-
dan Európa-hírû magyar bútoripart. Re-
mélhetô, hogy e kötet hozzásegít a „ré-
gi dicsôség” eléréséhez.

Tóth Sándor: 

A fafeldolgozás 1945
elôtt


