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Az Országos Erdészeti Egyesület
Vadgazdálkodási Szakosztályá-
nak tagjaival – mintegy negyvenen
– az ausztriai Eckartsauba látogat-
tunk április elsõ felében. Közülünk
sokan igen hosszú utat tettek meg:
volt, aki ötszáz kilométert is autó-
zott Magyarország éppen átellenes
csücskébõl, hogy reggel nyolcra az
immár „légies” határ melletti gyüle-
kezõhelyre, a Grenzlandhof foga-
dóba érhessen. Innen a házigazdá-
kat képviselõ, magyarul is beszélõ
Christian Luppert felvezetésével in-
dult tovább a konvojunk.

Burgenlandi nyúlbõség
Útközben igazi meglepetést okozott
Burgenland hihetetlen mezeinyúl-bõsé-
ge: olyan félhektáros vetést is láthat-
tunk, amelyiken tizenöt tapsifülest sike-
rült megszámolni!  Fácán is volt szépen,
sõt, egy helyen a lóherében fogoly
nyújtogatta a nyakát. 

Burgenlandot az elmúlt évtizedek fe-
nyõtelepítései miatt „gyantaországnak”
csúfolják az osztrákok. A kisparcellás
agrárgazdálkodás jellemezte Fertõ-tó
környéki rész azonban – ahol a klíma
az örökzöldek számára nem a legked-
vezõbb – nyúlban-fácánban bõvelkedõ,
igazi vadász-Kánaán! Akárhogyan is
van, a sógorok tudnak valamit az apró-
vadról. 

A Lajtán átkelve Alsó-Ausztriában –
elhagyva a történelmi Magyarországot –
egy csapásra vége lett a látványos nyúl-
bõségnek. Valószínûleg arrafelé már
más vadgazdálkodási módszereket al-
kalmaznak.

Nemzeti park az erdõgazdaságban
– történelmi központtal

Eckartsau innen már nincs messze, de
oda tartva át kell kelni a Duna bal part-
jára. Több ágra szakadva, erdõs szigete-
ket kerülgetve, homokzátonyokat épít-
ve hömpölyög a híd alatt a folyam.
Ottjártunkkor békésnek tûnt, de az Al-
pokban eredõ mellékfolyóinak nagy ré-
szét felvette már erre a szakaszra érve.
Nem ritkák az áradások – amint késõbb
megtudtuk, hat méteres vízszintingado-
zás is elõfordulhat. 

Eckartsau mellett, a falu Duna felé
esõ szélén, gyönyörû park közepén áll
a Habsburgok egykori vadászkastélya,
ma az Osztrák Államerdészet (Österrei-
chische Bundesforste AG), benne a
Donau-Auen Nemzeti Park központja.

(Ausztriában az erdõs nemzeti parkok
nem önálló szervezetek, jellemzõen az
állami erdészeti társaságok mûködtetik
és kezelik õket.)

A Habsburgok egykori kastélyának
kapujában a nemzeti park igazgatója,
Gottfried Pausch fogadta a magyaror-
szági vendégeket. Bemutatta munkatár-
sait, Gernott Pichler, Ernst Meyer és
Erich Werger urakat. Röviden szólt a
hely szerepérõl a magyar történelem-
ben: 1918. november 13-án IV. Károly
itt írta alá azon nyilatkozatot, amelyik-
ben lemondott a magyar államügyek in-
tézésérõl. A nyilatkozat másolata a kas-
télyban külön íróasztalt kapott. 

Az igazsághoz tartozik, hogy akkor
még a magyar határ – mivel Burgenland
osztrák tartományként nem létezett – lé-
nyegesen közelebb esett, mint manap-
ság... A történelmünkbõl „Eckartsau-i
nyilatkozatként” ismert esemény után
pár nappal a szép, barokk épület a kora-
beli Osztrák Köztársaság tulajdonába ke-
rült, majd pár hónap múlva a volt ural-
kodó innen indult svájci számûzetésébe.

Nem ok nélkül vadászkastély Eckart-
sau, itt szinte minden a vadászatról szól,
a freskótól a szarvasagancs csillárig, a fa-
lakon látható, zömmel az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia területén zsákmányolt
trófeáktól a kiállított étkészlet faragott
szalvétagyûrûjéig... Ma az épület egyes
helyiségeit magánszemélyek és szerve-
zetek is bérelhetik rendezvények céljára.

A fogadás és köszöntés után a kas-
tély patinás könyvtárában, a nemzeti
park részletes bemutatása következett.
Amint megtudtuk, mintegy 36 kilomé-
ter hosszúságban és átlagosan másfél
kilométer szélességben nyúlik el Bécs-
tõl az osztrák-szlovák határig, területe

9300 hektár. Évente egymillió körül ala-
kul a látogatók száma, többségük ku-
tyasétáltató, kocogó, kerékpározó, ki-
ránduló ember, nagyobb részük a köze-
li Bécsbõl. 

(A nemzeti park mintegy negyede az
osztrák fõváros közigazgatási területére
esik, másik negyede magán-, fele pedig
állami tulajdon.)

A nemzeti park létrejöttét érdekes
módon egy vízerõmû építése körül ki-
bontakozott, nemzetközivé terebélye-
sedett eseménysorozat váltotta ki. Talán
még itthon is sokan emlékeznek arra,
hogy 1984-ben a Hainburg közelébe
tervezett létesítmény elleni társadalmi
tiltakozás szinte maga után vonta a bõs-
nagymarosi vízlépcsõ megépítésének
megkezdését és a körülötte kialakult
vitát… 

A hainburgi erõmû ötletének elvetése
után, egy kilenc évig tartó folyamat ered-
ményeképpen, 1996-ban alapították
meg a Donau-Auen Nemzeti Parkot. A
környékbeliek a korlátozó intézkedések
miatt kezdetben tiltakoztak ellene, de
idõközben megtapasztalták az elõnyeit
is, ami elsõsorban az idegenforgalom
élénkülésében váltható aprópénzre.

Erdészet, vadászat, erdei iskola
A terület erdõgazdálkodása a nemzeti
parkká alakulás óta „takaréklángon”
mûködik. A korábbi huszonnyolcezer
köbméterrel szemben, csupán mintegy
évi kétezer köbméter fát termelnek a ki-
lencezer hektáron. Az erdõfelújítás a
korábban keletkezett kötelezettség „ki-
futtatásáról” szól. 

A vadgazdálkodást a Lajtán túl „vad-
világ-menedzselésnek” nevezik – ha
csak a mezei nyulak példáját nézzük,

Erdész-vadászok Ausztriában
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akkor mindegy, mi a neve, ügyesen csi-
nálják – az üzemtervezés pedig Ausztri-
ában is tízéves ciklus alapján mûködik.
A nemzeti park vadgazdálkodását elsõ-
sorban a látogatókhoz kellett igazítani.
Bécs közelsége miatt igen nagy a terü-
let zavarása, az élõhelyeket utak, vas-
utak szabdalják, a vad a maga váltóit
nem tudja következetesen használni.
Amint egy elõadásból megtudtuk, ma
már a vonalas létesítmények kivitelezé-
sénél külön a vadnak szánt, ún. zöld hi-
dak építésével próbálják az évszázados
váltókat megtartani. Ennek vizsgálatára
megkezdték a gímszarvasok telemetriás
jelölését: a nyakra erõsített rádióadó
közvetíti a vad helyzetét, aminek alap-
ján meghatározható az egész éves moz-
gáskörzete. (A jelölt bikák közül kettõ
áttévedt Szlovákiába, ahol valószínûleg
„golyó általi baleset” érte õket...) 

A célok között szerepel a korábbi fõ-
váltók helyreállítása is, a vérfrissítés le-
hetõségeinek javítására. Az eredmé-
nyek között hangzott el, hogy az õsho-
nos, veszélyeztetett állatfajok közül a
rétisas három-négy éve újra fészkel a te-
rületen. Régen azonban nem lehetett
ritka, hiszen a feljegyzések szerint Ru-
dolf trónörökös 1887-ben, egyetlen nap
alatt 30 példányt (!) lõtt belõlük...

A nemzeti parkban a növény- és az
állatvilág megóvása azonos jelentõsé-
gû, egyenrangú ökológiai elemként ke-
zelik a kettõt. Száz bekerített kontrollte-
rületet kialakítva vizsgálják, hogyan ter-
heli a környezetet a vadállomány, s en-
nek alapján állapítják meg az éves kilö-
vési terveket is. Szinte csak a fiatal kor-
osztályból lövik a szarvasbikát is, az
õzet is - a szabályozás során elsõsorban
a tarvad létszámát igyekeznek apaszta-
ni. Nem lövik a területen a rókát, a bor-
zot, récefajokat, a fácánt sem. Ezek a
földekre kiváltva szintén a környezõ va-
dásztársaságok zsákmányát gyarapítják,
akárcsak a nagyvadfajok.

A vadbetegségek közül a sertéspestis
és az amerikai óriás májmétely fertõzé-
se érinti érzékenyen a területet. Utóbbi
köztes gazdái, az iszapcsigák ugyanis

áradáskor igen könnyen kikerülnek a
vadnak táplálékot szolgáltató rétek fü-
vére. Ezért igyekeznek megkeresni a
csigapopuláció gócpontjait, s azokon –
például erdõsítéssel – lehetetlenné ten-
ni számukra az életfeltételeket. Ez per-
sze nem jelent végleges megoldást. A
vad gyógyszerezése, mivel a park terü-
letén nincs mesterséges vadetetés, ko-
moly nehézségekbe ütközik.

A személyzet úgynevezett „profi
lesvadászatot” folytat a parkban: szórók
hiányában a váltókon igyekeznek terí-
tékre hozni a „létszámfeletti” vadat. Az
állománynagyságot a Duna tavaszi ára-
dása eléggé erõteljesen szabályozza, ál-
talában a szaporulat fele odavész ilyen-
kor.

A nemzeti park kezelésében lévõ
hullámtérben évente legfeljebb két va-
dászatot tartanak, ezeken 40–50 puskás
vesz részt a környezõ vadásztársaságok
földtulajdonos tagjai közül – hiszen õk
viselik a mezõgazdasági vadkár zömét.
Ahhoz, hogy valaki részt vehessen egy
ilyen vadászaton, évente egy igen ma-
gas követelményeket támasztó vadász-
vizsgát kell letennie - bizonyítva kiváló
lõkészségét –, majd az erdésszel a tere-
pen, háromszori kimenetellel a gyakor-
lati ismereteit, végül pedig elméleti fel-
készültségét. A vadászok így is megtisz-
teltetésnek veszik, ha részt vehetnek a
nemzeti park úgynevezett leshajtásain,
amelyek lassan, megfontoltan vezetett
terelések.

A nehéz vizsgát körülbelül száz föld-
tulajdonos teszi le, közülük pedig sor-
solják a szerencsés résztvevõket. Eze-
ken a terelõvadászatokon csak a kör-
nyékbeliek juthatnak lehetõséghez,

más – akármennyi pénze is legyen –
nem teheti!

Érdekes módon az elejtett vad trófe-
áját közcélokra használják fel, kastélyo-
kat díszítenek velük, vagy iskolákba ke-
rülnek szemléltetõ eszköznek.

A közösen elfogyasztott kiváló ebéd
módot adott a közvetlen ismerkedésre:
kedves házigazdánk végiglátogatta az
asztalokat, és – mindenkivel külön el-
beszélgetve – tájékozódott a magyar er-
dõ-és vadgazdálkodás viszonyairól.
Törzsök Gyula közvetítésével sor kerül-
hetett az osztrák kollégák magyarorszá-
gi viszont-meghívására is. 

Ebéd után a kastély régi gazdasági
épületeit tekinthették meg a vendégek:
ezeket erdei iskolává és laboratórium-
má – irigylésre méltó minõségû eszkö-
zökkel és nagy mennyiségû szemléltetõ
anyaggal – alakították át, elsõsorban
bécsi és a fõváros környékén élõ gyere-
kek számára. Évente átlagosan ezren
töltenek itt – fejenként 200 euróért – pár
napot. A szállást az udvaron felvert sát-
rakban oldják meg.

A szakmai program a nemzeti parkot
a négy évszak változásai szerint bemu-
tató, lebilincselõ képsorok vetítésével
ért véget.

A program zárásaként rögtönzött
szakosztályülésen új tagok felvételére is
sor került. Egyhangú szavazással szak-
osztálytagnak választottuk: Bajorhegyi
Tündét, a DALERD Zrt. fõvadászát és
Péntek Gyulát, a Pilisi Parkerdõ Zrt. fõ-
vadászát. Gratulálunk!

Közös meggyõzõdésünk szerint ez a
tanulmányút vendéglátók és vendégek
között egy hasznos kapcsolat kezdetét
jelentette.

Búcsúzás közben Haraszti Gyula tit-
kár átadta az OEE Elnökségének üd-
vözletét, megköszönte a házigazdák
vendéglátását, az alapos szervezést a
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.-nek – ki-
emelten a fárasztó szaktolmácsolást is
vállaló fõszervezõnek, Törzsök Gyula
fõvadásznak.

Kép és szöveg: Faragó Zoltán
újságíró


