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A molyhos tölgyek alföldi elôfordulásai
DOBAY GÁBOR

A téma jelentôsége
A tölgyek nemzetsége újból és újból
vizsgálatok tárgyát képezi, egészen az
elsô leírásuktól, a genus rendszertani
problémái ma is új vitákat váltanak ki.
Az erdôgazdálkodás szempontjából az
elnevezéseknél jóval fontosabbak a
(bármilyen) taxonok ökológiai igényei
és az ezekben rejlô gazdálkodási lehe-
tôségek.

Az Alföldön elôforduló molyhos töl-
gyekrôl (Quercus pubescens és Qu. vir-
giliana), illetve ezek Quercus robur,
Qu. petraea, illetve Qu. frainetto fajok-
kal alkotott hibrid alakjairól a mai er-
dészszakma sajnálatosan keveset tud,
bár a legújabb tölgyvizsgálatok erre a
fajcsoportra is kiterjednek, illetve a tu-
dományos vizsgálatokon kívül gazdál-
kodói kísérletek is folynak. Hogy a gaz-
dálkodó számára is érdemes lehet ezek-
kel az alakokkal foglalkozni, bizonyít-
ják régi (erdész) botanikusaink figye-
lemfelhívó írásai.

Borbás (1887) számos, csak az Al-
földre jellemzô molyhos tölgy alakot írt
le, ezek jó része mára már eltûnt, így
sok tölgyalakot csak a publikációkból
ismerhetünk meg.

Fekete (1888) a tölgyekrôl írt össze-
foglaló mûvében javasolja, hogy a
molyhos tölggyel, illetve kocsányos
tölggyel képezett hibridjeivel kísérle-
tezzenek száraz homokon.

Simonkai (1890) is ajánlja a molyhos
tölgy és kocsányos tölgy hibridjeit az
Alföldre, melyek a kocsányos tölgynél
életrevalóbbak, a száraz termôhelynek
jobban megfelelnek, viszont a molyhos
tölgynél jobb növekedést mutatnak és
ezért is jobban hasznosíthatók.

A molyhos tölgyek megnevezés alatt
két taxon is érthetô: Quercus pubescens
(molyhos tölgy) és Qu. virgiliana
(olasz tölgy vagy olasz molyhos tölgy).
E két taxon sok vitát váltott már ki az Er-
dészeti Lapok hasábjain is, a cikkben a
molyhos tölgy, illetve molyhos tölgyek
megjelölést tágabb értelemben (sensu
lato) használom.

Milyen jelentôsége van
ma a molyhos tölgyeknek

az Alföldön?
Az Alföldön az ôshonos fafajok aránya
sajnálatosan alacsony. Napjainkban,
amikor a talajvíz lesüllyedése által az
Alföld területének nagy részén szára-

zabbá vált a termôhely, különösen nagy
jelentôsége lehetne egy ellenálló ôsho-
nos fafajcsoportnak. A megváltozott ter-
môhelyi viszonyok között az eredeti
társulást talán nem is lehetne visszaállí-
tani, de esetleg sikeres lenne az Alföl-
dön ôshonos, szárazságtûrô tölgyala-
kokkal végzett felújítás, illetve telepítés
(más szintén ôshonos és ellenálló elegy-
fafajokkal, például: fehér nyár, mezei
juhar, vadkörte, boróka). Különösen
védett területeken, illetve védett terüle-
tek körül lehetne ennek a megoldásnak
jelentôsége.

Ezenkívül kocsányos tölggyel, illetve
cserrel végrehajtott felújítások, telepíté-
sek pótlásainál is lehetne alkalmazni a
molyhos tölgyeket, természetesen nem-
csak az Alföldön. A mai gyakorlatban
sok esetben fekete- vagy erdeifenyôvel
végzik a pótlást, a fenyô azonban még
a tölgy vágáskora elôtt kipusztul az ál-
lományból. Azokban a természetes tár-
sulásokban, ahol a molyhos tölgy ala-
csony elegyaránnyal fordul elô, e fafaj
jelenléte sokszor a gyengébb termôhe-
lyû foltot: sekélyebb talajt vagy valami-
lyen talajhibát jelöl.

Alföldünk eredeti növényzete már
csak nagyon kevés helyen fedezhetô
föl, a kevés maradványfolt fönnmaradá-
sát minden lehetséges eszközzel bizto-
sítani kell.

Védelmükhöz, de gazdasági hasznosí-
tásukhoz is elengedhetetlen, hogy ismer-
jük a molyhos tölgyek elôfordulásait.

Kutatási célkitûzések
Kutatásaimmal megkíséreltem a moly-
hos tölgy alföldi elôfordulásait feltérké-
pezni, eredményeim ismertetésével
szeretnék hozzájárulni a molyhos töl-
gyek „újrafelfedezéséhez”.

A szakirodalom és a herbáriumi ada-
tok feldolgozásával, valamint az Orszá-
gos Erdészeti Adattárra alapozva össze-
gyûjtöttem egy adatbázist. Terepi bejá-
rással, illetve botanikusok, erdészeti,
természetvédelmi szakemberek adat-
közlése alapján ellenôriztem ezek je-
lenlegi meglétét. Külön ki kell emelnem
az illetékes erdészetek segítôkészségét,
akik nagyban hozzájárultak munkám si-
keréhez. Ezúton is köszönet nekik!

Munkámhoz az erdôgazdasági tájbe-
osztást használtam.

Az összes elôfordulás részletes jel-
lemzése nem lehet célja egy ilyen cikk-
nek, ezért a fölkutatott, illetve potenciá-

lis elôfordulásokat a mellékelt táblázat-
ban foglaltam össze. Potenciálisnak
mondom azt, ahol irodalmi vagy herbá-
rium adat alapján volt elôfordulás, de
nem találtam, illetve az illetékes erdé-
szeti, természetvédelmi hatóságok nem
tudnak róla. Az ismert elôfordulásoknál
megjelölöm a pontos helyet: tag, erdô-
részletet, illetve egyéb megjelölést, illet-
ve ahol szükséges, megjegyzést fûzök
az adathoz.

A mellékelt térképen az adattári és
az irodalmi, herbáriumi elôfordulásokat
láthatjuk, a jelenlegi ismert adatokat kü-
lön jelöltem.

Az alábbiakban tájegységenként mu-
tatom be a legjellemzôbb alföldi moly-
hostölgy-elôfordulásokat.

Eredmények
Duna-Tisza köze

Az igazán alföldi jellegû molyhos töl-
gyes erdôtársulás-maradványok a Du-
na-Tisza közén találhatók, ezeket
mondhatjuk a „legérdekesebbnek”.
Kutatásaimban is elsôsorban erre a te-
rületre összpontosítottam figyelmemet.

A következôket kell kiemelni, a
molyhos tölgy egyedek száma, illetve
az erdôtársulás természetessége alap-
ján.

Érsekhalma
Érsekhalma községhatárban az ille-

tékes erdészet – kísérleti jelleggel –
molyhos tölggyel telepítést végzett. A
termôhely igen gyenge, a 0,5 hektáros
löszkibúvásos terület „akáctemetô” jel-
legû. A telepítéshez pécsi szaporítóa-
nyagot használtak, a pótláshoz vadkör-
tét és egyéb vadgyümölcsöt alkalmaz-
tak. A telepítés mûszaki átvétele tavaly
történt meg.

A kísérlet nagyon jó kezdeményezés!
A jövôben azonban célszerû lenne helyi
makkot fölhasználni. Makkgyûjtésre a kö-
zeli Jánoshalmán, illetve Csévharaszton
(esetleg Újlengyelen) lenne lehetôség.

Jánoshalma
A jánoshalmi községhatárban né-

hány száz egyedet sikerült megtalál-
nom. Az akác-, illetve fenyôtelepítések
tömbjei közé zárt maradványfoltok egy-
kor kiterjedt tölgyest alkothattak. Kis-
kunhalas, Kunfehértó, Tompa elôfor-
dulásaival is összefüggésben lehetett ez
a tölgyes, ez utóbbiak mára már való-
színûleg eltûntek. Jánoshalmán a moly-
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Duna-Tisza köze Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Csévharaszt 69A, 86A, 70C, 70F, 71A, 71B, 71C Részben természetvédelmi területen.

Érsekhalma 43D Kísérleti telepítés 0,5 ha-on, 100% Mot.

Jánoshalma 32A, 32D, 37C, 42A, 58E Egyéb elôfordulásokat is fedeztek föl a 
közelmúltban.

Monorierdô Monorierdô Öregstrand Két egyed.

Nagykôrös 131B, 50D Máshol is lehetséges.

Péteri 3C Ültetett.

Újlengyel 5I mellett, 6K

Potenciális elôfordulások (irodalmi vagy herbárium adat alapján volt elôfordulás, de nem találtam, illetve az illetékes er-
dészeti, természetvédelmi hatóságok nem tudnak róla): Ceglédbercel, Kalocsa, Káposztásmegyer, Kiskunhalas,
Kunfehértó, Kunpeszér, Monor, Nyárlôrinc, Örkény, Pestszentlôrinc, Rákoskeresztúr, Szentmártonkáta, Tápiószecsô,
Tápiószentmárton, Tompa, Üllô

Kisalföld Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Csapod 28A, 30B, 30C, 30D, 30E, 33E Cseri talajon. Máshol is elôfordulhat 
szálanként (pl. Csapod Szolgagyôri erdô).

Kemenesmagasi 1A Az elôfordulási adatok az OEA (1996)-

Kenyeri 25A ból származnak, nem saját vizsgálat.

Röjtök 13E Cseri talajon

Potenciális elôfordulások: Chernelháza, Gönyû, Gyôrszemere, Iván

Mátra-Bükkalja Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Aldebrô 3A, 3B, 4A, 4B, 4D, 4H

Erdôtelek Csörszárka Erdôtelek és Dormánd között az árok 
és kôolajvezeték találkozása körül több 
foltban.

Feldebrô 1B, 2B, 3A, 3B, 3C, 5A

Kerecsend 3A, 4A, 5A, 5B, 7A Az elôfordulási adatok az OEA (1996)-
ból származnak, nem saját vizsgálat.

Nagygombos Legelôerdô, Lôrinci fölött.

Vécs 2G, 9A, 60A

Potenciális elôfordulások: Dormánd, Ecséd, Emôd, Fenyôharaszt, Hont, Kápolna, Ludas, Visonta

Mezôföld Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Dunaszentgyörgy Hegyes puszta környékén

Érd Kakukkhegy MOLNÁR et al. (1999) alapján.

Füle 40A, 45A

Igar-Vámszôlôhegy Dádpusztai löszvölgy

Ôsi 5A A 7G-ben is lehet, ill. elszórva máshol is.

Vál Vál-Kajászó Vadász-völgy

Potenciális elôfordulások: Báta, Dunaszentgyörgy, Jenô, Paks, Polgárdi, Szekszárd, Tolna

Az alábbi községekben az OEA (1996) alapján van elôfordulás, de nem kerestem föl, és helyszûke miatt a részleteket nem
tudom megjelölni: Alcsútdoboz, Balatonkenese, Berhida, Bodajk, Csákberény, Csákvár, Csór, Fehérvárcsurgó,
Iszkaszentgyörgy, Kôszárhegy, Nádasdladány, Ozora, Pálfa, Sárkeresztes, Simontornya, Székesfehérvár, Tolnanémedi, Vár-
palota, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly

Tiszántúl Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Újszentmargita Tilos erdô 4 egyed! Ôshonosságuk vitatható, a leg-
újabb (cp-DNS) vizsgálatok alapján

Potenciális elôfordulások: Egyek (Ohat)
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hos tölgyek egyedi homoki tölgyesben
találhatók. A fafajok: fehér nyár, cser-
tölgy, kevés kocsányos tölgy és moly-
hos tölgy. Az erdôk képe változatos, jel-
lemzônek a kifejezett erdôssztyeppsze-
rû megjelenés mondható, azaz többé-
kevésbé záródott erdô váltakozik ho-
moki gyeppel, illetve cserjésedô
részekkel. Az 58 E erdôrészlet eltér et-
tôl: zártabb, egyáltalán nem erdôs-
sztyepp karakterû erdô. Az itt álló
molyhos tölgyek genetikai anyaga kü-
lönösen értékes. A feltételezhetôen ko-
csányos tölgy hibridek habitusa – ilyen
termôhelyi viszonyok között – igen jó-
nak mondható. Érdemes lenne ezen
egyedek utódaival kísérleteket végezni!
Mag eredetû újulat gyakorlatilag nincs
(a szórványos makktermés ellenére), a
vad, elsôsorban vaddisznó, nagyszámú
jelenléte miatt. Igen gyakori viszont a
gyökfôsarj eredetû újulat: egy-egy idô-
sebb egyed alatt néhány négyzetméter-
nyi folton igen sûrû újulat figyelhetô
meg, és ezek gyökérzete összefügg. Ez
a szaporodási forma jellemzô stratégia
az Alföld molyhos tölgyeire.

Az értékes terület újrafelfedezése a
közelmúltban történt meg, a marad-
ványfoltok jelenleg nem élveznek vé-
dettséget.

Monor, illetve környéke
Monor környékén egykor hatalmas

tölgyesek lehettek, erre utal a sok iro-
dalmi közlés a különbözô tölgyalakok-
ról (fajokról). Ma Csévharaszt, illetve
Újlengyel határában állnak molyhos töl-
gyek. Az elôfordulások talajának alap-
kôzete homok. A csévharaszti elôfordu-
lások egy része a védett Buckás erdôre
esik. Ezek erdôssztyepp jellegûek, a
molyhos tölgy a buckatetôkön jelenik

meg, a mélyedésben a kocsányos tölgy
váltja föl. Ezeken kívül van még pár zár-
tabb elôfordulás is. Érdekesek a való-
színûsíthetôen magyar tölggyel alkotott
hibridek.

Nagykôrös környéke
Igen gazdag irodalom áll rendelke-

zésre a területrôl. A közelmúltban rész-
letes feldolgozás is készült róla. Az
alapkôzet itt is homok. A nagykôrösi er-
dô kiterjedt tölgyesében kevés molyhos
tölgy egyed található. A megmaradt
egyedek – és az erdô természetközeli
állapotban megmaradt részének – sorsa
bizonytalan, a tölgyesek akácra, illetve
fenyôre való lecserélése ma is folyik. A
viszonylag nagy tömbben sikeres ko-
csányostölgy-telepítésekre is van nem
kevés példa, igaz, ezek már vékonyru-
das, illetve rudas állományok. Itt is le-
hetne az érsekhalmihoz hasonló kísér-
leteket tenni, illetve a kocsányos tölgy
felújítások pótlásaiban molyhos tölgyet
lehetne alkalmazni.

Kisalföld
A Kisalföld cseri talaján elszórva sok-

felé elôfordulhat molyhos tölgy, illetve
hibrid alak. A csapodi és röjtöki elôfor-
dulásokat kerestem föl. A kocsányos
tölgyes cseresekben szórt elegyben áll a
molyhos tölgy, igen kis elegyaránnyal.
Föltûnô volt a tölgyek alakgazdagsága.
Itt is a pótlásokban lenne jelentôsége
ennek a fafajcsoportnak.

Mátra-Bükkalja
Az itt föllelhetô sok elôfordulás nem

kifejezetten alföldi jellegû, az erdészeti
tájbeosztás szerint azonban még az Al-
föld területéhez tartozik. A cseres-ko-
csánytalan tölgyesekben szálanként

mindenhol lehet molyhos tölgy, jelen-
tôsége a gyengébb foltokban lenne, a
felújítások esetleges pótlásaiban.

Mezôföld
Ezek sem jellemzôen alföldi elôfor-

dulások. Gyakori elegyfafajnak mond-
ható a molyhos tölgy.

Tiszántúl
Egyes vizsgálatok szerint az eredeti

sziki tölgyesekben jelen volt a molyhos
tölgy. Mára csak egy viszonylag ép állo-
mány maradt fönt Újszentmargita hatá-
rában a Tilos-erdôben, itt négy molyhos
tölgy egyed áll.

Összegzés
Milyen gyakorlati tennivalókat kívánna
tehát az, hogy a molyhos tölgyek alföl-
di elôfordulásai a jövôben is fönnma-
radjanak? Illetve hogyan lehetne a ho-
nos tölgyalakok fölkarolásával az Alföld
növényzetét a természeteshez közelibb
állapotba hozni?

Az erdôtervezéskor az Alföld kevés
természetes vagy természetközeli álla-
potban lévô erdejében nagyobb figyel-
met kellene fordítani az állományleírás-
ra. A molyhos tölgy sok esetben nem
szerepel külön fafajsorban, a kocsányos
vagy kocsánytalan tölggyel összevonva
jelenik meg, jobb esetben szöveges
megjegyzésben utalás történik rá. A ne-
velôvágások tervezésekor a termôhely
változatosságát szem elôtt tartva, a
gyengébb termôhelyû foltokon a moly-
hos tölgyet kellene elônyben részesíte-
ni. Ugyanez vonatkozik a felújításra is.
A számos tölgyalakot és azok ökológiai
igényét igen bajos elkülöníteni. A leg-
fontosabb ezért a természetes felújítás
biztosítása, így a helyi, megfelelôen
adaptálódott genetikai anyag marad
fönn az adott helyen.

Az erdôfelügyelet fontos feladata a
felújítások ellenôrzése. Amennyiben a
természetes felújítás feltételei nem
adottak, mesterséges megoldáshoz kell
folyamodni. De ebben az esetben is he-
lyi vagy a környékrôl származó szaporí-
tóanyagot kellene használni.

A természetes vagy természetközeli
erdôk fennmaradása végsô soron a gaz-
dálkodón múlik. Az Alföld kevés ilyen
erdejének jövôje „közérdek”, és nem
szabad, hogy gazdasági érdekek  befo-
lyásolják. Ezek az erdôssztyepp jellegû
erdôk nem képviselnek nagy gazdasági
értéket, a termôhelyük sem alkalmas
igazán fatermesztésre, lecserélésük
semmiféleképpen nem lehet indokolt.
Pozitív példával is találkozhatunk, ami-
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kor a gazdálkodó külsô kényszer nélkül
kíméli, védi ezeket az értékeket.

A természetvédelem szerepe egy-
részt a passzív védelem. Másrészt vi-
szont kell, hogy aktív módon is érvé-
nyesüljön az értékes tölgyalakok meg-
ôrzésével és szaporításával. A makkter-
més sok esetben adott a föntiekben is-
mertetett elôfordulásoknál, azonban a
vadkárosítás következtében mag erede-
tû újulat nem tud megjelenni; a megol-
dás kerítésépítés, makkgyûjtés, cseme-
tenevelés lehetne.

A kutatás célja a tölgyfajok taxo-
nómiai (rendszertani) kérdéseinek tisz-
tázása, az új módszerek segítségével is,
mint például DNS-vizsgálatok, keresz-

tezési kísérletek. Szükség lenne a szél-
sôséges termôhelyen is jó növekedést
mutató tölgyalakokkal végzett telepítési
kísérletekre, ezek génállományát mes-
terséges makktermelô plantázsokban
lehetne megôrizni és szaporítani.

Az elmondottak csak gondolatéb-
resztô jellegûek, az aktuális tennivaló-
kat a helyi adottságok ismeretében le-
het meghatározni.

Befejezésül álljon itt Simonkai több,
mint száz évvel ezelôtt írt gondolata,
mely nemcsak a botanikusokat kell,
hogy „buzdítsa”: „Ugyancsak buzgól-
kodnia kell hát a jelenkor botanikusá-
nak, hogy azt a nagy alakváltozatossá-
got, azt a valódi tudományos kincset, a

mely a tölgyeseinkben ezelôtt széltében
megvolt, kifürkéssze és megállapítsa
addig, a meddig még akad helylyel-
közzel régi egészen át nem alakított ter-
mészetes tölgyesekre.”
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Az Erdészeti Szolgálat felszólította a vadász-
társaságunkat, hogy fokozottabb figyelmet
fordítson az erdôsítések védelmére, mert ha
nem lesz lényeges javulás, akkor erdôvédel-
mi bírságot szab ki.

A mérhetetlen nagyságú kártétel oka a
túlszaporodott vadállomány, ami nem-
csak az erdei életközösséget veszélyezte-
ti, hanem az egész természeti környeze-
tet. A mezôgazdaságban szinte lehetet-
lenné válik a gazdaságos termelés. Az el-
múlt évben a vaddisznók által okozott
károk miatt akkora kártérítési összeget fi-
zettünk, ami messze meghaladta a disz-
nóállomány teljes értékét. A kár nagyob-
bik része nem az, amit megeszik, hanem
amit letördel, letipor, feltúr, haszontala-
nul tönkretesz.

Nem ritka, hogy éjszakánként százas
szarvasrudlik járnak át hozzánk és megesz-
nek, letarolnak mindent, amit találnak, mi
meg tehetetlen szemlélôi vagyunk a dolog-
nak, mert akkor vannak nálunk, amikor va-
dászni nem szabad rájuk. Azok a mesék,
hogy el kell riasztani a szarvasokat, inkább
az óvodába illenek. Minden nap annyi szar-
vasnak kell jóllakni, ahány van.

A kerítés csak kényszermegoldás lehet,
mert ezzel csak másfelé irányítjuk a vadat.
Nyáron a mezôgazdasági területekre, ami-
nek a következménye katasztrofális. A va-
dásztársaságok ezt semmiképpen nem tud-
nák megtenni. Nincs ennyi pénz az ágazat-
ban. Ha odáig jutunk, hogy a vadásztársasá-
goktól mindenki kiköveteli a kárának meg-
térítését, akkor fel kell oszlatni ôket, mert
nem lehet kigazdálkodni.

Amíg valaki nem meri megmondani,
hogy a vadlétszámot a meglévônek töredé-
kére kell csökkenteni, addig nem lesz meg-
oldás. Most sajnos törekvést sem látunk rá.
Sôt ellentétes irányú a tendencia. Mintha tu-
datos törekvés lenne a vadlétszám emelésé-
re, de úgy, hogy az ebbôl fakadó következ-
ményekrôl nem beszélünk, vagy legalábbis

nem az viseli a következményeket, aki a
bajt okozza.

Néhány ilyen szempont:
Az állam olyan törvényeket hoz a vad

védelmére, mintha a vaddisznó vagy a szar-
vas kihalásától kellene tartani.

– A vad az állam tulajdona. ô mondja
meg, hogy mibôl mennyit kell tartani,
mennyit szabad vagy kell kilôni, de intéz-
kedéseinek a következményeiért nem vál-
lal felelôsséget.

– A törvény nagyon sok intézkedést tesz
a vadkilövés megakadályozására: olyan a
látszat, mintha mi nem tudnánk megítélni,
hogy mit kell tenni. Ehhez korbáccsal irá-
nyító állami tisztviselô kell. Mi a legnagyobb
jószándék és egyes tagjaink elismerésre
méltó hozzáértése mellett évente sokszor fi-
zetünk jelentôs bírságokat.

Néhány nehezen indokolható korláto-
zás:

A kilövési tervtôl 10%-nál nagyobb mér-
tékben eltérni nem szabad. Ez a disznó ese-
tében teljesen indokolatlan, kérvényezgetni
kell, ha néhányat még ki akarunk lôni.

Szükségtelen korlátozást jelent.
Este napnyugta után és reggel napkelte

elôtt egy óra hosszat szabad csak vadászni.
Este vadászhatunk akkor is, ha sötét van,

éjszaka akkor sem, ha havas a táj vagy vilá-
gít a hold. A szarvas hamar „megtanulja”,
hogy mikor szabad kilépni. Egyébként is
vérében van. Ezzel a vadászat ideje lerövi-
dül. Vadászni akkor szabad, amikor még a
szarvas nem mozog.

A régi törvény megszabta, hogy a kilôtt
trófeás vadból hány százalék lehet az úgyne-
vezett mínuszpontos. Most semennyi sem
lehet. A törvény megtiltja a tévedés jogát ab-
ban az esetben is, amikor szürkületben kell
megítélni 100 m távolságból annak a trófeás
vadnak a pontos korát (1 évet sem szabad
tévedni), amit mellette állva is csak megkö-
zelítô pontossággal mondhatunk meg. Pon-
tosan tudni kell, hogy a fôág 30 cm vagy 29.

Aki ezt nem tudja, igen magas összeg bünte-
tést fizet. A trófeabírálók nem tekinthetnek
el a súlyos büntetés kiszabásától. Nem is te-
szik, meg ne is tegyék. Ezzel keresik a ke-
nyerüket. Az, hogy milyen törvények végre-
hajtását kell ellenôrizniük, nem rajtuk múlik.
A vadász meg csak remegô ujjal meri elhúz-
ni a ravaszt, ha egyáltalán meri.

A koca 5 hónapon keresztül tartó védel-
me majdnem azonos a vaddisznóvadászat
teljes tilalmával. A törvény értelmezésében
az a koca, amelyik 50 kg-nál nagyobb és nô
ivarú. Mivel a vaddisznó éjjeli vad, ezt nem
lehet biztosan megállapítani. Ez is nagyon
korlátozza a vadászatot. A meddô koca
vagy a nagyon késôn ivarzó, továbbte-
nyésztésre alkalmatlan kocák kilövésének
tilalma is indokolatlan. Akkor sem szokták a
vadászok kilôni a kocát a malacok mellôl,
amikor a törvény nem tiltotta.

A Vadászati Felügyelôség (akiket szintén
nem hibáztathatunk) érzékelve a bajt, meg-
emelte a vaddisznó kilövési tervet majdnem
duplájára. Ezzel elvégezte a maga dolgát. Év
végén majd 100 000 Ft-ra megbírságol (ez a
legkisebb tétel), mert a korlátozások miatt
nem tudtuk teljesíteni. Sok ilyen dolog hatá-
sára annyi a vad, hogy nem lehet kordába tar-
tani. A helyzetet nem mi okoztuk és mi nem is
tudunk rajta változtatni. Minket meg lehet
büntetni, de ez nem ûzi el a bajt, és talán nem
is minket kellene. A vadkár csökkentésében
nálunk senki sem érdekeltebb. Mi a 700 ha
erdôterületünkön tavaly 270 nagyvadat lôt-
tünk, de egy kis vadászterület gazdái nem
tudják orvosolni az országos bajokat.

Ezek sok év alatt halmozódtak fel és sok
év kell a megoldásokhoz. Addig is átmene-
ti törvények kellenének.

Nekünk megmondják, hogy mit te-
gyünk, közben ezer lánccal megkötik a ke-
zünket. Büntetésekkel fenyegetnek. Mi meg
nem tehetünk mást, mint fizetünk addig,
amíg van mibôl és panaszkodunk azoknak,
akiknek a szavuk messzebbre hallatszik.

Fatalin Imre Kises János
vadászmester elnök

Csigere Vadásztársaság, Ajka

Levél a törvényalkotókhoz


