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Az OEE Vadgazdálkodási Szakosztálya
2003. október 17-18-án tartott kétnapos
rendezvényének elsô napját az Erdô-
mûvelési Szakosztállyal közösen ren-
dezte. A rendezvény kiváló házigazdája
a Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.  volt,
ezen  a napon annak Nagyatádi Erdé-
szete. 

A közös rendezvény témája – a vad
és az erdô viszonya – mindkét szakosz-
tályban jelentôs érdeklôdést keltett,
nagy gyakorlati tapasztalattal és elméle-
ti ismerettel bíró kollégák töltötték meg
a nagyatádi kultúrház nagytermét. A
délelôtt elôadásokkal telt, a délutáni
órákban terepi bemutató következett.
Az elôadók kiváló felkészültségükkel, a
házigazdák lelkiismeretes szervezésük-
kel és a problémák kendôzetlen felszín-
re hozásával tisztelték meg a szakkö-
zönséget.

Bogdán József erdészetigazgató és
Horváth József OEE HCS titkár a leg-
jobb házigazda szívélyességével foga-
dott bennünket, majd a SEFAG Rt. ve-
zérigazgatója, Barkóczi István üdvözöl-
te a megjelenteket. A témát felvezetve
elmondta, hogy a rendkívül magas vad-
létszám, a vadfajok nem megfelelô ará-
nya és az eltolódott ivararány miatt ko-
moly strukturális problémákat kell le-
küzdenie az rt-nek. A vadgazdálkodás
ökonómiai viszonyai felborultak: A
dám robbanásszerûen szaporodik, a
rossz ivararányú gímállomány óriási tar-
vadlétszámot produkál. A földtulajdo-
nosok növekvô kárérzékenysége és az
emelkedô terményárak mellett a mezô-
gazdasági vadkárok mértéke elviselhe-
tetlenné vált. Az erdôt felújítani csak
bombabiztos kerítések mögött lehet-
séges (200 km/év!), ami a beruházási
források jelentôs részét felemészti. A
vadállomány kedvezôtlen szerkezete
miatt az ágazati bevételek is csökken-
nek.  Meggyôzôdése szerint a gazdálko-
dás jövôképét egy más irányban, ala-
csonyabb vadlétszám mellett kell meg-
fogalmazni. Kiemelte az állami vadgaz-
dálkodó felelôsségét a  példamutató ál-
lományapasztásban.  

Dr. Papp Tivadar, a Mecseki Erdé-
szeti Rt. termelési vezérigazgató-helyet-
tese képpel és szóval bizonyította „A
nagyvadgazdálkodás lehetôségei a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás során”
címû elôadásában, hogy a túlszaporo-
dott nagyvadállomány az erdô létét is

fenyegetheti: „az egyik nemzeti kincs
megeszi a másikat.” Rámutatott, hogy
mindebbôl addig nem várható kilába-
lás, amíg a rövid távú nyereségérdekelt-
séget számon kérôk megtehetik, hogy a
hosszú távú vagyonérdekeltség és a
fenti konfliktus figyelembe vétele nél-
kül hozzák meg döntéseiket. Az ágaza-
tunkban elhatalmasodó monetáris
szemlélet ellenpontozására, a közcélú
értékek és a természetközeliség egyér-
telmû hangsúlyozására van szükség. Ki-
emelte minden, a gazdálkodás gyakor-
latában dolgozó kolléga szakmai és lel-
kiismereti felelôsségét a kívánatos er-
dô–vad egyensúly megteremtésében.

Nádas József, az ÁESZ Kaposvári Igaz-
gatóságának igazgatója „Az erdômûvelés
és a vadgazdálkodás összefüggései So-
mogy megyében” címû  elôadásában a
nagyvadlétszám idôbeli és térbeli változá-
sának következményeit vizsgálta az igaz-
gatóság területén. Az elmondottakból és
a bemutatottakból az a trend rajzolódott
ki, hogy az erdészeti hatóság kemény fel-
lépése után átmenetileg, néhány évig
csökkenô vadlétszám mellett nôhettek az
erdôk – a kerítések védelmében. Majd, az
idô múlásával fokozódott a vadlétszám
csökkenése miatti aggodalom. Teret
nyert az a téves megítélés, hogy a problé-
ma kevesebb kerítéssel is kezelhetô - ami
az erdei vadkárok ismételt növekedésé-
hez  és egyéb, kedvezôtlen tendenciák el-
uralkodásához vezethet. A gazdálkodói

felelôsség hangsúlyozása mellett, a prob-
lémák kezelésében  kiemelte az ÁESZ te-
vékenységének szerepét is.

Dr. Marosi György, az ERTI Ökonó-
miai Osztályának vezetôje az erdei vad-
károk értékelésének gyakorlati vonat-
kozásairól beszélt. Elôadta, hogy vizs-
gálatunk szempontjából az erdô funkci-
ói helyett annak szolgáltatásait kellene
számba venni. A szénmegkötéssel kez-
dôdô és a népesség megtartásával vég-
zôdô szolgáltatások sorában az erdei
termékek csoportjában bekövetkezô
eredménykiesés a legkönnyebben ér-
zékelhetô. Abban mindenki egyetért,
hogy a fiatal erdô legalább annyit ér,
mint amennyit ráfordítottak. Elmondta,
hogyan kell meghatározni a jellemzô
költségek körét. Az adott erdôállomány
költségértékét az annak mesterséges
felújításához – újrateremtéséhez – szük-
séges ráfordítások értékében javasolta
meghatározni. Az erdei vadkárok érték-
meghatározását e korrekt módon szá-
mítható költségértékre javasolta építe-
ni.  Hallgatva az elôadást, mindannyi-
unk számára egyértelmûvé vált, hogy
csak megalapozott ismeretekkel bíró
szakértôk segítségével lehet e bonyo-
lult problémakör érzékeny rétegeit fel-
fejteni és megmutatni minden érdekelt-
nek: milyen károkat  okoz a túlszaporo-
dott nagyvadállomány az erdôben.

Buzgó József, a SEFAG Rt vadgazdálko-
dási osztályvezetôje szemléltetett elôadá-
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sában a vadgazdálkodó szemszögébôl
mutatta be a korábban már felvillantott so-
mogyi gondokat. Szavaiból kiderült, hogy
a helyenként  nagyon túlszaporodott, a
szarvassal is konkuráló dámállomány
mellett az erdôben élô ôz okoz nagy fejfá-
jást a szakembereknek. Létszámát feltétle-
nül csökkenteni kívánják, ugyanis amíg a
mezei ôz jól vadászható, az erdôben élô
rosszul hasznosítható, de állandó károko-
zó. Elôadása a Nádas József által felvázolt
nyugtalanító trendet igazolta vissza.

A hozzászólások során Nyúl Berta-
lan a baranyai vadállomány felszaporo-
dásának alapvetô okait kérdezte dr.
Papp Tivadartól. Az elôadó elsôsorban
a MEFA Rt. vadászterületével szomszé-
dos társaságok elégtelen kilövési erélyé-
vel és indokolatlan tarvad-kíméletével
magyarázta a folyamatot. Kiemelte a
Vadgazdálkodási Tanács és a szakható-
ságok felelôsségét az állományapasztás
ösztönzésében. Kondor Endre emlékez-
tetett arra a szomorú tényre, hogy a mai
Magyarországon gyakorlatilag nincs er-
dômérnök politikailag kompetens, dön-
tési helyzetben. Tehát: illúzió a problé-
máinkra felülrôl várni, remélni a megol-
dást. A nagyvadgazdálkodás volumené-
nek fele ma is az állami erdôgazdálko-
dók kezében van , ébredjünk rá, hogy
ez  elsôsorban a mi dolgunk - lôni kell!
Felsôbb segítséget csak akkor ildomos
kérnünk, ha már elértük a jogszabály-
ban maximált vadlétszámot.

A délelôtti program végén egyperces
némasággal adóztunk dr. Kôhalmi Ta-
más professzor emlékének.

A Lábod Rt. vadászterületére szerve-
zett terepi bemutatót Major László er-
dômûvelési osztályvezetô irányította. A
bejárás magánerdôt is érintett, ahol
Mocz András tagtársunk mutatta be a
vadállománnyal folytatott küzdelmének
eredményeit vállalkozása erdôfelújítá-
saiban. A SEFAG Rt. erdôterületén
nagyüzemi méretekben szembesülhet-
tünk mindavval, amire a délelôtti prog-
ram felkészített bennünket. A látottak
igazolták és meghaladták az elôadáso-
kon hallottakat. Üde színfolt, remény-
keltô közjáték volt – fôleg az erdômû-
velôk számára – Horváth József kollé-
gánk korábban megkezdett, eredmé-
nyes kísérlete a bükk és kísérô fafajai-
nak természetes felújítására.

A két szakosztály közönsége a házi-
gazdák vendéglátásában, a sziágypusz-
tai erdei iskolában kapott estebédet.
Elôtte a Vadgazdálkodási Szakosztály
soros értekezletét is megtartottuk, me-
lyen az év értékelése és pénzügyi elszá-
molása mellett döntöttünk három új

tagtársunk, Kiss József, Sipos László és
Gáspár István felvételérôl.

Kedves figyelmesség volt a házigaz-
dák részérôl az érdeklôdõk meghívása
egy alkonyati sétára. A Sziágy közeli er-
dôkben tett kirándulásunkon olyan dám-
barcogást hallhattunk és láthattunk,
melyhez  hasonlóra csak a „történelmi”
dámos területeken szolgálók emlékeztek.

A másnapra szervezett programban
is érdekelt Vadgazdálkodási Szakosz-
tály tagjai a ropolyi vendégházban foly-
tathatták  a tartalmas nap tapasztalatai-
nak kiértékelését.

A délelôtti, zselici program házigaz-
dái, Pintér Ottó erdészetigazgató és Nagy
János, a Bôszénfai Szarvasfarm  vezetôje
már a reggelihez csatlakozva tájékoztat-
tak bennünket a helyi viszonyokról.

Ismét megtisztelte a társaságot
Barkóczi István vezérigazgató, és részle-
tesebben is kifejtette elhivatott elhatáro-
zását a környezetével egyensúlyban élô,
csökkentett létszámú, optimális szerke-
zetû vadállomány megteremtésére. Be-
szélt a gazdálkodás eredményességének
csökkenésérôl, az idegen vadászatra jo-
gosultakkal való egyeztetések nehézsé-
geirôl, az életszerûtlen jogszabályok ked-
vezôtlen hatásairól. Szomorúan tett emlí-
tést a számos munkahelyet is érintô,
kényszerû átszervezésekrôl és megszorí-
tásokról  –  melyek után a SEFAG Rt.  a
térség továbbra is meghatározó erejû,
stabil gazdasági szereplôje maradhat. 

Pintér Ottó az általa vezetett –  orszá-
gosan kimagasló ökológiai adottságú –
Zselici Erdészetet mutatta be. Megtud-
tuk, hogy az évi ötvenezer köbméter fa-
használati lehetôséget milyen jelentôs
erdôfelújítási tevékenységgel alapozzák
meg. Beszélt a bükkös természetes fel-
újítások területén elért eredményeikrôl
és a vadkár elleni védekezés nehézsé-
geirôl a mesterséges felújításokban. 

A hallgatósághoz illô részletességgel
ismertette erdészete vadászati ágazatá-
nak mûködését, vadfajonként mutatta
be a gazdálkodás helyi sajátosságait.
Komoly sikerekrôl számolt be az
élôvadbefogásban és a vaddisznóskert

üzemeltetésében. Külön szólt a vadkár-
veszélyes téli idôszakban feldúsuló
szarvasállományról, amit csak jól szer-
vezett terelôvadászatokkal lehet kéz-
ben tartani. Fontos, sürgôs feladatként
fogalmazta meg a dám- és az ôzállo-
mány radikális csökkentését, valamint
az Erdészet kezelte, jelentôs parlagterü-
let racionális hasznosítását.

Az Erdészet keresztmetszetét láttató
terepi bejárás során meggyôzôdhettünk
a kiváló állományokat valódi gazdaként
gondozó zselici erdészek példás szak-
mai felkészültségérôl.

A kirándulás végén,  Nagy János ava-
tott vezetésével, a költségvetési szervezé-
sû Pannon Lovasakadémia  bôszénfai
szarvasfarmját tekintettük meg. Az or-
szágban valószínûleg egyedülálló szín-
vonalon folytatott zárttéri szarvasgaz-
dálkodás részleteibe pillanthattunk be,
mely egyre inkább szabadpiaci feltételek
között mûködik. Házigazdánk kendôzet-
len ôszinteséggel beszélt a magas szak-
mai nívó megôrzésének nehézségeirôl,
az üzem kutatási, oktatási és idegenfor-
galmi  szerepérôl, erôfeszítéseikrôl az új
piaci lehetôségek kihasználásában. 

A szarvasfarm bemutatása különleges
szakmai élménnyel tette teljessé a Vad-
gazdálkodási Szakosztály kétnapos prog-
ramját. A tanulmányutat kiváló ebéd és a
tapasztalatok közös összefoglalása zárta.

Minden résztvevô nevében, a leg-
jobb érzéssel mondunk köszönetet
kedves Házigazdáinknak, a SEFAG Rt.
kollektívájának a páratlan színvonalú
szervezésért és vendéglátásért, Elôadó-
inknak a bonyolult és kényes szakkér-
dések magas szintû megválaszolásáért.  

Barkóczi vezérigazgató úr megtiszte-
lô szerepvállalásán túl, külön köszönjük
az elôkészítésben is kulcsszerepet válla-
ló Buzgó József, Bogdán József, Horváth
József, Pintér Ottó urak és – nem utolsó-
sorban – Nádas József ÁESZ igazgató úr
nélkülözhetetlen munkálkodását!

Bús Mária elnök
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