
VADÁSZAT. 

A kincstári vadászterületek mikénti kezeléséről.*) 

A földmivelésügyi kormány a kincstári vadászterületek jövedel
mezőbb értékesítése czéljából felkérte az országos magyar vadászati 
védegyletet, hogy ez iránt véleményt adjon. Az igazgató-választ
mány gróf Nádasdy Ferencz elnöklete alatt tartott legutóbbi ülésében 
behatóan tárgyalta ezen nagyfontosságú kérdést, melyre nézve Csik 
Imre kir. erdőfelügyelő s az igazgató-választmány tagja az alábbi 
javaslatot nyújtotta be : 

A kincstári vadászterületek ezen szempontból jelenleg négy 
kategóriába sorozhatok, úgymint: 

1. a melyek bérbeadattak, 
2. a rezervált területek, 
3. az erdőtisztek részére fentartott területek, 
4. a bérbeadásra kijelölt területek. 

/. A bérbeadott teriiletek. 

Ezen különösen fővadban gazdag területek bérszerződésekkel 
már hosszabb időre le vannak kötve, ez okból ezekre nézve csakis 
azt indítványozhatom, hogy az okszerű ^vadtenyésztés és az erdő
gazdasági érdekek biztosítása czéljából a bérszerződés III. pontja 
gyakorlatilag érvényesíttessék oly módon, hogy tekintettel a tulnagy 
fővadállományra és, a helytelen ivararányra, mely az erős bikák 
lelövése és a tehenek túlságos kímélése folytán állott elő, a helyi 
viszonyok (fanem, üzemmód, termőképesség, fekvés, 'remélhető 
makktermés, előforduló rétek, szántók, mesterséges takarmányozás) 
figyelembevételével állapíttassák meg a fővad azon száma, mely 
a vadászterületen tetemes kár nélkül életszükségletének elegendő 
táplálékot találhat; továbbá állapíttassák meg az okszerű ivararány 
és azután a bérlők a közösen megállapított fővadszám és a helyes 
ivararány fentartására köteleztessenek. 

*) A midőn e beküldött sorokat közreadjuk, meg kell jegyeznünk, hogy a 
tárgyalt kérdés korántsem tisztán vadászati jelentőségű s igy, a mennyiben tár
sadalmi tényezők bevonásával történik a megoldása, nem egyedül a vadászati 
védegylet illetékessége alá tartozik. Szerk. 



2 . Rezervált területek. 

A fővad ezeken is szép számban fordul elő. Az okszerűen 
tenyészthető fővad számának és az ivararánynak megállapítása után 
ezen területeken a vadászatnak házilag való kezelését és az éven
kint lelőhető bikáknak bárcza utján való értékesítését vélem czél-
szerünek. Mert figyelemmel a bel- és külföldi vadászok által a 
a bőgő bikák lelőhetése iránt hirdetett,, s tényleg fizetett nagyösszegü 
ajánlatokra egész határozottsággal állithatom azt, hogy ily módon 
a kincstár a vadászatból tetemesen nagyobb jövedelemre számithat, 
mint a bérbeadás által; a mennyiben azon költségek, a melyeket a 
bérlő a kezelés, őrzés, berendezés, uttakaritás, téli etetés és vad
kárra fordít, a bárczát váltó vadászra nézve elesnek, elesik továbbá 
a lekötöttség és sok alkalmatlanság; ez okból a lelőhető bikákért 
tetemesen nagyobb összeget fizethet, mint ugyanazért a bérlő fizet, 
mig a kincstárra * háramló ezen kiadások, miután személyzete s 
olcsóbb munkása ugy is van, jóval alább szállnak. 

Nagyon fontos emellett az is, hogy házi kezelés mellett a 
kincstári kezelő és őrző személyzetnek a vadászat iránt való érdek
lődése újból feiköltetnék azáltal, hogy az erdőtisztek és erdőőrök 
a ragadozó és kártékony vadak pusztításáért és a hasznos vadak 
után lőpénzben, s illetve jutalomban részesittetnének és hogy a 
tenyésztésre alkalmatlan bikák és tehenekre, az apró vadakra és 
dúvadakra vadászhatnának, s igy sokhelyen egyedüli s úgyszólván 
hivatásszerű passziójuknak eleget tehetnek, ezért azután a sokszor 
életveszélylyel, éjjelezéssel és testi fáradozással járó vadóvást és 
ápolást nemcsak kötelességszerüleg, de saját anyagi s vadászati 
kedvtelésök érdekében is szívvel-lélekkel teljesíteni fogják. 

3. A kincstári erdőtisztek részére fentartott vadászterületek. 

A házi kezelés mellett ezen területek ily czimen való fentar-
tása szükségtelenné válik, s éppen ugy értékesítendők és kezelen
dők, mint a rezervált területek. 

4. A bérbeadásra kijelölt területek. 

Ezek legnagyobb része vadászati tekintetben manap alig jöhet 
számításba. 



Bérbeadásuk tehát szintén mellőzendő volna, mert nem hiszem, 
hogy akadna bérlő, a ki idegen területen olyan befektetéseket léte
sítsen, a melyeknek hasznát csak 10 20 év után látná. Vadtele-
pités és vadászati berendezés nélkül pedig azokért legfeljebb csak 
olyan bért lehetne kapni, a mely szót sem érdemel. 

Magának a birtokos kincstárnak kell tehát ezen területeket 
fővaddal betelepiteni, mert máshol van áttelepíthető vadja, helyben 
pedig személyzete, tehát olcsóbban és sikeresebben telepíthet, 
mint más. 

A fővadszegény területeknek a tulnagy számú fővaddal küz-
ködő erdőgazdaságokból való betelepítése még azért is czélszerü 
volna ; hogy az a nagy aránytalanság, mely a fővadnak a kincstári 
erdőkben való előfordulása tekintetében ma fennáll, kiegyenlittessék. 
Ma ugyanis egyes helyeken oly nagy számban fordui elő a szarvas, 
hogy ezért degenerálódik, s emellett az erdőgazdálkodást a felújítás 
nehézsége miatt megakasztja; mig több százezer holdon egyátalá-
ban nincs fővad. 

A tehenekkei való benépesítés nem is fog nehézségbe ütközni, 
mert nálunk szarvastehén nagyon fölös számban van ; nagy gondot 
fog azonban okozni s a gyors telepítést megakadályozza a rigyető 
korban levő bikáknak telepítése, melyekben még a nagy állományú 
vadászterületeken is feltűnően nagy a hiány. Ezen területeken 
azonban a kártékony és ragadozó vad, miután irtásuk csaknem 
teljesen elhanyagoltatott, nagyszámban fordul elő, elkerülhetetlenül 
szükséges volna tehát az irtásukhoz azonnal hozzálátni, mely czélból 
lőpénzek megállapítása mellett az őrzőszemélyzetet tőrökkel el 
kellene látni és a mérgezésre beoktatni. Ennek az a jó oldala is 
lenne, hogy a kártékony vad irtására a kincstár jó péidát mutatván, 
különösen az ország keleti és délkeleti részeiben a többi birtokosok 
is hozzálátnának az irtáshoz, ugy, hogy rövidesen a hasznos vad 
elszaporodna ott is, a hol ma alig ismerik. 

A házilag kezelt területeken az előforduló s lelövésre meg
állapított számú zerge, őzbak, siketfajd, nyirfajd és császármadár 
is részben bárcza utján lenne értékesítendő, sőt házilag rendezett 
hajtóvadászatokra különösen ott, a hol medve és sörtevad lelövésére 
remény van, bárcza váltása mellett vendégvadászok is meghívhatok 
lennének. 



Az igazgató-választmány ezen javaslatot azon változtatással, 
hogy a házi kezelés csak azon vadászterületeken gyakoroitassék, 
a melyekre bérlő nem akad és hogy bárcza váltása a külföldieknek 
is megengedtessék, magáévá tette, s ezen értelemben a föld
mivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesztést tett. 

Úgyszintén felhívásra azt is ajánlotta az igazgató-választmány, 
hogy a vadőrök nevelése czéljából Gödöllőn mint fővadban és 
apró vadban gazdag vidéken és szakszerűen kezelt vadászterületen 
egy vadőri iskola állittassék fel, a hol legalább is két éven át 
gyakorlatilag használható vadőrök képeztessenek. 

Látszik ezekből, hogy Talíián Béla földmivelésügyi miniszter 
ur a vadászati érdekeknek előmozdítását máris megindította, a mi 
annál is inkább örvendetes, mert e tekintetben nálunk sok a tenni
való. 

Igy a vadászatról szóló és a mai viszonyoknak már meg nem 
felelő 1883. évi X X . törvényczikk némely részének, nevezetesen 
a tilalmi idők, a vadkár, de különösen a kihágási résznek módo
sítása, továbbá a kártékony vadaknak országszerte való irtása, a 
fővadtenyésztésnek az erdőgazdasági érdekek szem előtt tartása 
mellett való szabályozása, a vadtelepités, vadértékesités, vadszállitás 
rendezése, a honi fegyver- és lőszergyártás megteremtése mind 
olyan kívánalmak, a melyeknek teljesítése, a mi sajátos viszonyaink 
mellett kormánytámogatásra szorul és a melyeknek sikeres meg
oldását az előjelekből Ítélve nemsokára várhatjuk a jelenlegi minister 
úrtól, a ki tudtunkkal maga is jó vadász és vadtenyésztő. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

ERDŐSÍTÉSI JUTALMAK KIOSZTÁSA. 

A földmivelésügyi miniszter az 1898-ik évben pályázatot hir
detett az ugyanabban az évben teljesített olyan erdősítések meg
jutalmazására, melyek közgazdasági tekintetből legérdemesebbeknek 
fognak találtatni. 

A kiirt pályázatban kitűzött hat nagy és hat elismerő jutalomra 
27 birtokos versenyzett, kik között a földmivelésügyi miniszter a 


