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VADÁSZAT.
Az erdő és a szarvas.
I r t a : P a r t y István

oki. erdóniérnök, urad.

vadászmester.

Erdész vagyok . . . Vadász vagyok . . . Eletem célkitűzése az,
hogy az erdészetet és a vadászatot, az erdőt és a vadat értékük
megbecsülésében összeegyeztessem.
Az alábbiakban a szarvassal, mint a legértékesebb nagy
vaddal kívánok foglalkozni.
Megismertem a szarvast; a dunai erdőkben, a füzérradványi
hegyekben éis legutoljára, — amire már régen vágytam, — Erdély
nek azon a részén, ahol a legjobb kárpáti bikák éltek és élnek.
Az utóbbi területeken sajnos, nem sokat időzhettem, hasznos meg
figyeléseket mégis gyűjthettem.
Megállapításaimnál állandóan azt a nagy igazságot és tör
vényszerűséget tartottam szem előtt, hogy a természet egyen
súlyénak megbontáséval tönkremegy az erdő, de ugyanez a sors
éri* a túlszaporodott szarvasállományt is.
A legeszményibb egyensúly az őserdőben volt. Ott találta
meg a szarvas a legjobb táplálkozási lehetőséget, egyenletesen
oszlott meg a vad, a túlszaporodáist a ragadozók megakadályoz,ták. Ott vadkár, legalább is szembetűnő, nem lehetett.
Ma már egészen más az erdő képe és egészen más a szarvas
élete és táplálkozási lehetősége is. Az eredeti egyensúly megbom
lott, mégpedig a nagyobb fatömegtermelés és a belterjes erdő
gazdálkodás következtében, nem éppen a szarvas javára. Ha a va
dász a már úgyis kizökkent egyensúlyt avval, hogy nagytömeg
vadat nevel, még jobban elrontja, bekövetkezik az erdő lerágása,
sőt a faállomány pusztulása. Ellenben ha a szarvasállomány már
kellőképen lecsökkent, a vadkárok elhárításánál az erdésznek is
elsőrendű szerep jut.
Az erdésznek éppúgy, mint a vadásznak, arra kell töreked
nie, hogy az erdőterületen a szarvasállomány lehetőleg egyenle
tesen osztódjon el. Ez úgy érhető el, hogy megfelelő táplálkozási
lehetőségeket teremtünk a vad részére. Ebből a célból 1000 kat.
holdankint 2—3, egyenkint 1.5—2 kat. holdas rétet kell létesíteni
és ezeken szakszerű műveléssel, a lehető legjobb fütermést keli
elérni. Kaszáláskor először csak a rét felét vágjuk le, a vissza
maradt réiszt csak akkor, amikor már az első kaszálás területén
elegendő legelőt ad a sarjú. Ha ez nem így történik, akkor a
rétre járó vad nem talál legelőt és a környező erdőt fogja rágni.
A vadrágás elkerülésére, a helyes téli etetésire igen nagy
gondot kell fordítani.
Evégből legalább 1000 kat. holdankint,
napos, szélmentes helyeken, olyan etetőket létesíteni, amelyekben
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elegendő mennyiségű szálas takarmány raktározható el. Legmeg
felelőbb erre a célra a szárított lombtakarmány, lucerna, lóhere,
vagy a jó minőségű réti széna. Ha friss vágás nem volna az etető
környékén, úgy ú. n. „rügyeztetlő" fákat kell döntetni (tölgy,
nyár), mert a téli időszak alatt a vadnak feltétlenül szüksége
van írias rügyre. Ezzel elkerülhető az, hogy a vad a friss rügyet
ott vegye fel, ahol azzal kárt tesz.
Elegendő sózó létesítése esetén a hántás is nagy mértékben
csökkenthető.
Hogy a táplálkozási lehetőséig megteremtése vadaskertekben
sokkal könnyebben megoldható, mint a szabad területen, az termé
szetes. Vadaskertben a szarvassal mesterséges, tápdús takarmá
nyokat lehet etetni. Ez sok esetben érdekes és különleges ered
ményekre vezethet. Nagyon tanulságos kísérleteket végzett Vogt
F. Schneeberg-ben levő vadaskertjében, bár eljárását ugyan
sokan támadták azzal az érvelésisel, hogy a vadból istállójószá
got nevel. Vogt a
vadaskertjében lévő szarvasainak naponta
fejadagként meghatározott mennyiségű sezámpogáesát, burgonyát,
répát adagolt, különleges sózókat készített.
A legjobb eredményt egy 1935-ben lőtt szarvassal érte el.
Ennek a bikának levetett agancsai a következői súlyúak voltak:
3 éves korában
4 „
„
5 „
„
6 „
„

1.62 kg
3.50 „
5.77 „
7.60 „

7 éves korában
8 „
„
9 „
„

7.72 kg
8.70 „
10.02 „

10 éves korában, amikor elejtette, 14 kg-os volt az agancsa
nagy koponyával és 242.4 Nádler-pont volt az értékelés eredménye.
1937-ben a Fo£rí-féle vadaskert szarvasbika-állománya a következő egyedekből állt :
1 drb szarvas 34-es 7 éves
6 drb szarvas 20-as 9—4 év.
1 „
„
32-es 7 „
6 „
„
18-as 3 éves
1 „
„
26-os 6 „
11 „
„
16-os 3 „
2 „
„
24-es 6 és 5 óv. 13 „
„
14-es 6—3 óv.
1 „
„
22-es 4 éves
4 „
„
12-es 4—3 év.
Ezenkívül volt még 13 darab 2 és 1 éves bika és bikaborjú,
összesen 59 darab szarvasbika.
1928-ban a bikák élősúlya 170 és 200 kg között váltakozott,
1937-ben pedig 300—330 kg volt. A teheneknél 1928-ban élősúly
100—120 kg-ig terjedt, 1937-ben 150—180 kg-ig ment fel. Jól fej
lett borjúk karácsonykor 100 kg-ot nyomtak.
Vogt kísérleteinél abból indult ki, hogy minden emlősállat
nagyságának és erejének alapja a csontváz. Ezt a csontvázat
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már fiatal korában jól fel kell építeni. Ez, érthető is, mert csak
gondoljunk arra, milyen óriási teljesítmény az, hogy a bika, 120—
130 nap alatt eöetleg egy 10 kg-os aganestömegeti fejleszt, A sza
bad természetben élő szarvasnak egy 5 kg-os agancs felépítésé
hez körülbelül 300 kg nyers tölgy hajtásra van szüksége, ha meg
felelő legelő nem áll rendelkezésére, de ebben még nincs benne az
a mennyiség, amelyet saját teste fenntartása miatt fogyaszt.
Ezek után nagyon természetes, hogy valamely erdőterület
vadbíró képessége függ: az erdő faállományától, a faállomány
korától, a rétek helyes elhelyezésétől, azok mennyiségétől és mi
nőségétől.
Nagy általánosságban, ha adottnak veszem a rétek helyes
elosztását, megfelelőnek azok mennyiségét és minőségét és a téli
etetés a fent leírt módon történik, akkor a jelen viszonyok között
(faállomány és annak kora) a füzérradványi hegyi erdőkben 1000
kat. holdankint megengedhető 15—20 darab, a Kárpátok általam
megismert részein 20—25 darab éls a dunai erdőkben 25—30 darab
szarvas. Azonban, ha nincsenek megfelelő rétek, ninas téli etetés
és hiányzik a sózás, akkor a fenti állománynak a fele is sok.
A magyar szarvas megérdemeli, hogy komolyan foglalkoz
zanak vele, mert agancsa világhírű és hogy az is maradhasson,
az erdésznek és vadásznak egyformán szeretni kell a természet
nagy templomát és meg kell érteni, hogy ott fának, vadnak és
madárnak egyformán joga van élni, de úgy, hogy a már úgyis
kibillent egyensúly legalább nagyjából helyreállhasson.
A Vogt-íéle
adatok Gróf Jankovieh
Dénes:
„ V a d g a z d a s á g i tanul
m á n y o k különös f i g y e l e m m e l az 1937. évi berlini n'emzetközi vadászati
kiállításra" c i m ű m u n k á b ó l v a l ó k .

A rend kedvéért!
Nagyon kérjük
t. olvasóinkat, szíveskedjenek a magyar
erdőtisztikar tagjainak név-, cím-, rang- és lakásváltozását nekünk
minden alkalommal bejelenteni, hogy mindenkinek
megadhassuk,
•ami őt megilleti.
Az „Erdészeti Lapok" esetleg elveszett példányainak a pót
lását is csak akkor vállalhatjuk, ha t. tagtársaink és előfizetőink
cím- és lakásváltozásukat velünk idejében közlik.
Kérjük azonban, hogy a pótlás iránti igényüket az illető
füzet megjelenése után két héten belül szíveskedjenek bejelenteni,
mert később nem áll módunkban a kért füzeteket díjtalanul meg
küldeni.

