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Nyúl a bokorból 
A vadászati törvény 1990 novemberi beterjesztését meg

előző vitáról az előző számunkban közöltünk tudósítást. Ebből 
azonban nem derült ki, hogy miért nem bocsátották az önálló 
javaslattevők tervezetüket átogó, valamennyi érintett szakág 
elé megvitatásra. 

Csak sejteni lehetett, hogy az érintett országgyűlési képvi
selők messzemenően élni akartak törvény adta jogukkal, mi
szerint törvénytervezetet bármilyen tartalommal előterjeszt
hetnek. 

Mint Schamschula úr mondotta: elképzeléseiket a parla
ment 90%-a támogatja. Hogy végül is nem így alakult, annak 
több oka lehet. Vagy rosszul mérték fel lehetőségeiket, vagy a 
T. Háznak írt segélykiáltásaink jelezték, hogy valami nincs 
rendben az előterjesztés körül. 

Mivel az előterjesztést az Országgyűlés elvetette, nem is 
hoztam volna szóba a történteket, ha nem olvasom a Nimród 
1990/23. számában az alábbiakat: 

Tisztelt Levélírók! 
Mindenekelőtt nem egészen világos számomra, hogy miért 

éppen az adóhivatali és számvevőszéki dolgozókat tekintik 
magas állami vezetőknek, és mi a kifogásuk az ellen, hogy 
megválasztásuk esetén ők lássák el a vadászok érdekképvi
seletét? 

Kár volna tagadni, hogy a vadászat mindig is a gazdagok, 
az urak sportja volt, éppúgy, mint a vitorlázás, a lovaglás vagy 
más hasonlók. Még akkor is így van ez, ha a vadászok széles 
tömegét nem a „felső tízezer" adta. Ebből következett, hogy a 
vadászok mindig tudtak magas állású, befolyásos embereket 
megnyerni képviseletükre. Ez így volt a kommunizmusban, így 
van a köztársaságban, és így lesz, amíg vadászat lesz a 
Földön. 

Véleményem szerint nagyon helyes, ha egy közösség 
igyekszik minél befolyásosabb embereket megnyerni érdekei 
képviseletére, hiszen nagyobb a valószínűsége, hogy tényle
gesen érvényesülnek ennek a csoportnak az érdekei. Ez 
nemcsak a vadászatnál van így, hanem gyakorlatilag minden 
komolyabb érdekcsoportosulás esetében, a bányászoktól a 
postagalamb-tenyésztőkig megpróbálja ezt a gyakorlatot. Ez 

nemcsak nálunk van így, hanem a világon mindenütt. Enged
jék meg, hogy emlékeztessem Önöket az amerikai tőrvényho
zás lobbyjaira. 

Különösen fontos a magas szintű és hatékony érdekképvi
selet a vadászat esetében, ahol is a mező- és erdőgazdálko
dás haszna mellett ennek a tevékenységnek gazdasági hoza
ma eltörpül, a rekreációs és természetvédelmi jelentősége 
pedig pénzben igen nehezen fejezhető ki. így tehát, ha nekünk 
nem lesz kellő befolyású lobbynk a tőrvényhozás és az állam
igazgatás területén, akkor a vadászok érdekeit elnyomják 
más, inkább ökonomikus szempontok és ez az ősi sport és 
foglalkozás vagy elanyagiasodik, vagy teljesen háttérbe szo
rul. Dr. Schamschula György 

Ez tiszta beszéd. így már érthető az előterjesztést megelő
ző magabiztosság. Lobbyzni kell. 

A gazdagok, az urak sportja érdekében kell magas állású, 
befolyásos embereket megnyerni a képviseletre. Lobbyzni kell 
az érdekképviselet érdekében. 

Ejnye, Schamschula Úr! Ön úgy tesz, mintha nem tudná, 
hogy érdeket nem szoktak érdek nélkül képviselni. Vagy na
gyon is jól tudja, hogy nem egy súlycsoport az érintettek 
lehetősége a „befolyásos emberek" megnyerésére. 

A befolyásolt embernek döntenie kell, hogy a vadászati 
lehetőséget, a kompetenciát felajánlót kívánja-e támogatni, 
vagy azokat, akik „csak" tisztességes feltételeket akarnak 
ahhoz, hogy erdőt neveljenek az utókornak. A kommunizmus
ban valóban úgy volt, ahogy Ön írja. A recept ismerős. 

Végy egy vadászházat, hívj meg befolyásos embereket 
szűkebb pátriádból (tanácselnök, VB titkár stb.), adj hozzá egy 
még befolyásosabb meghívottat valahonnan fentről, készíts 
elő egy-két sikeres hajtást, és este a fehér asztal mellett máris 
lehet lobbyzni, nehogy „ez az ősi sport és foglalkozás elanya-
giasodjon, vagy háttérbe szoruljon". Ilyen egyszerű volt ez a 
kommunizmusban. És Ön szerint ilyen egyszerű a köztár
saságban is. Vagy még egyszerűbb. 

Az Ön véleménye szerint „nagyon helyes, ha egy közösség 
igyekszik minél befolyásosabb embereket megnyerni érdekei 
képviseletére", hiszen így nagyobb a valószínűsége, hogy 
azokat ő ténylegesen érvényesíti. (Erre Szicíliában már régen 
rájöttek.) 

Ejnye, Schamschula úr! 
Egy vállalatigazgató szájából ez még elfogadható lenne, de 

Ön tudtommal országgyűlési képviselő. Önnek nemzeti érde
kek mellett kellene protestálnia, hiszen az Ön választóinak 
többsége nem a „gazdagok és urak sportjának" űzője. Önnek 
nem a felső tízezer, hanem az alsó százezrek érdekeit kellene 
tűzzel-vassal érvényesíteni még akkor is, ha ez azzal jár, hogy 
az Ön szűkebb csoportérdeke esetleg csorbát szenved. 

Én - „régimódi" gondolkozású lévén - így gondolom. 
Kétségtelen: a vadász érdeke, hogy vadásszon, 
a vad érdeke, hogy életben maradjon, 
a mezőgazdász és kertész érdeke a termés betakarítása, 
az erdész érdeke, hogy erdőt nevelhessen 
és a társadalom érdeke az elfogulatlan, szakmailag meg

alapozott, össztársadalmi elvárásokat szolgáló törvénykezés. 
Önök a rendszerváltást sürgetik. A változást, hogy ne kell

jen az Önök által hozott törvényeket a múlt megmaradt szöve
vényei között bukdácsolva végrehajtani. 

Pápai Gábor 
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Máté Zoltán - Dr. Pagony Hubert - Sashalmi Miklós 

Cserebogár elleni nagyüzemi védekezés 
a kaszói erdőtömbben 

A cserebogár kérdés erdészeti berkekben nem újke-
íetű. Egy ideig megoldottnak látszott a kérdés, amikor a 
DDT, majd a HCH, mint tartós hatású rovarölőszerek 
forgalomba kerültek. A DDT-t és a HCH-t Európában 
elsőként hazánkban tiltották be. 

Azóta az új típusú rovarölő szerekkel nem tudunk 
kellő hatékonyságot elérni a cserebogár elleni invázió
val szemben. 

Már az 1987-et megelőző években igen erős pajor
fertőzést tapasztaltunk az MN Kaszói Erdő- és Vadgaz
daság területén. A feltárások során megállapítottuk, 
hogy 1987-ben erős rajzás lesz. Ezért nagyobb arányú 
védekezést terveztünk. A májusi cserebogár (Melolont
ha melolontha L. ) Vl-os számú törzsének rajzása volt 
várható, de az erdei cserebogár {Melolontha hyppocas-
tani Fr.) repülésével is számolnunk kellett. 

Az első nagyobb arányú védekezést 1987 májusában 
hajtottuk végre helikopterrel, szegélypermetezés formá
jában. Védekezésre DECIS 2,5 EC-t alkalmaztunk 0,5 
l/h mennyiségben, LV cseppmérettel, 150 km-es sáv
ban. Az ellenőrzésre kihelyezett 10 m2-es fóliák tanul
sága szerint a védekezés eredményes volt. A Somogy-
szob, de főleg Szenta térségében kihelyezett fóliákon 
átlagosan 9 db bogárhullát találtunk m2-enként, ebből 
nőstény 4 db volt. A védekezés május 12-13-án történt, 
ideális körülmények között, enyhe szélben, napsütés
ben. A védekezési területet úgy számoltuk, hogy a heli
kopter mintegy 20 m-es sávot fogott be. Ez 150 km-t 
számolva 300 ha-t jelent. Átlagolva az egész területre 
a lehullott bogármennyiséget, 27 millió volt az ered
mény. Ebből 14 millió volt a nőstény. A szakirodalom 
szerint egy-egy nőstény 60-80 db petét rak le a több
szöri táprágást követően. Egy-egy alkalommal 10-30 
db-ot. Durván és kereken számolva kedvező esetben 
50 petéből kel ki a fiatal pajor (különösen akkor, ha a 
peterakást követően esőtől, talajnedvességtől a peték 
megduzzadnak, a kikelés 4-6 hét múlva következik be). 
A14 millió nőstény tehát 700 millió petét rakott volna le, 
azaz ennyi jövendő pajort sikerült megsemmisíteni a 
150 km-es szegélyvédelemmel. Mivel szegélyvédelem 
volt, nagyobb arányban volt a májusi, mint az erdei 
cserebogár (81:19 %). Ha a nőstényeket számítjuk, 78 

% volt a májusi és 22 % az erdei cserebogár. 
Az 1987-es szegélyvédelem ellenére 1988-ban is

mételten szegélyvédelmet kellett végrehajtani a rajzó 
cserebogarak ellen. Feltételezésünk szerint a VII. törzs 
itt belenyúlik a Vl-os törzs területére. A védekezés 
eredményességét fóliák kihelyezésével nem ellenőriz
tük. Dominált viszont akkor is a májusi cserebogarak 
aránya. 

A bogarak elleni védekezést 1989-ben nem tartottuk 
szükségesnek. Iharosberényben, Somogyszobon, 
Szentén és Bolháson végzett tavaszi próbagödör-vizs
gálatok ugyanis azt igazolták, hogy három éves pajor 
alig akadt, viszont sok volt a két- és egyéves. Ez a 
vizsgálat elsősorban a vágásterületekre és az erdősíté
sekre vonatkozott. Ebből arra következtettünk, hogy az 
V-ös törzs csak sporadikusan van jelen a kaszói térség
ben. 

Az 1989. év nyarán tapasztaltuk, hogy főleg a szentai 
erdőtömbben az amúgy is sínylődő idősebb (50-80 
éves) állományokban igen erős a vaddisznótúrás. Olyan 
erdőrészletek is voltak itt, amelyeket korábban az erő
teljes pusztulás miatt véghasználatra kellett ítélni. A 
gyökérzónában végzett talajvizsgálatok azt mutatták, 
hogy a három éves pajorok száma igen magas (pl. egy 
60 éves állományban m2-enként 32 db-t számláltunk). 
A fák hajszálgyökerei teljesen megsemmisültek, sőt 
még a vastagabb gyökerek kérge is erősen rágott volt. 
A pajorokról megállapítani nem lehetett, hogy májusi, 
vagy erdei cserebogárról van-e szó, de feltételeztük, 
hogy ez utóbbi lesz nagyobb mennyiségben. Az egyes 
erdőtömbök siralmas állapota azt sugallta, hogy itt már 
szegélyvédelemmel lényeges javulást elérni nem lehet, 
ezt minden körülmények között állományvédelemmel is 
kombinálni szükséges. 

1990 április 9-én 30 próbagödör feltárásával megkí
séreltük behatárolni, melyek azok az erdőtestek, ame
lyek a legfertőzöttebbek. Ennek alapján Szenta, So-
mogyszob és Bolhás térségét találtuk a legfertőzöttebb
nek. Mivel már kifejlett bogarakat találtunk, tudomásul 
vettük, hogy elsősorban erdei cserebogár rajzására kell 
számítanunk. Gyakori volt az olyan próbagödör, ahol 10 
db feletti (max. 18 db) bogárszámot is találtunk. Ez 
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kevesebb volt a múlt évben talált hároméves pajorszám
nál. Bizonyára a vaddisznók apasztották meg az állo
mányt. Gyakori volt még emellett a vakondok tömeges 
megjelenése is. 

Afelmérés alapján három erdőtestet jelöltünk ki teljes 
védelemre és ezt a már hagyományos szegélyvédelem
mel kombináltuk. A védekezés lebonyolítására 1990. 
május 2-5. között került sor két helikopter közreműkö
désével. Az erdőtömbök kezelésére DECIS ULV 5-öt 
alkalmaztunk 2 l/ha felhasználásával. A szegélyvéde
lemre, az elsodródás veszélyének elkerülésére tovább
ra is DECIS 2,5 EC került hektáronként 0,51 mennyiség
ben (30 I vízzel/ha). A kezelt terület nagysága összes
ségében 2325 ha volt. Ebből tömbkezelésben részesült 
2025 ha és szegélykezelést kapott 300 ha. Eszerint is 
változott, hogy ULV, illetve LV technikát alkalmaztunk. 
Ilyen nagyarányú védekezés cserebogár — főleg erdei 
cserebogár—ellen hazánkban még nem volt egy tömb
ben. 

A védekezés eredményességének megállapítására a 
kezelésre váró területre 21 db 10 m2-es fóliát helyez
tünk ki. Egy-egy fóliára lehullott bogárszám nagyon 
változott, minimálisan 5, maximálisan 244 db. Átlagban 
egy fóliára 44,3 db cserebogár hullott, azaz m2-enként 
4,9 db. Ebből a nőstények aránya magasabb — 2,9 db 
— volt. 

A megfigyelések pedig azt mutatják, hogy a hímek 
valamivel korábban bújnak elő, eszerint a védekezés jól 
lett időzítve. A kihelyezett 21 db 10 m2-es fóliára lehullott 
cserebogaraknak 90,2 %-a erdei cserebogár volt és 
csak 9,8 %-a májusi, mindkét fajnál magasabb volt a 
nőstények aránya. A védekezést követő napokon gyűj
töttük be a fóliára hullott bogarakat. Összességében 
113,9 milliót és ebből 67,4 millió nőstény cserebogarat 
pusztítottunk el a 2325 ha-on. Nőstényenként 50 db 
petét számolva közel 3,4 milliárd pajor kelését szüntet
tük meg. Ez természetesen elméleti szám, függ a mor
talitás mértékétől. 

Költségek: 
A 2025 ha erdőtömb ULV-s kezelésére 12 óra 20 

percre volt szükség. Ehhez kellett még 50 perc átrepü
lési költséget is számolni. Összesen tehát 13 óra 10 perc 
a légióra. A 300 ha szegélyvédelem légióra szükséglete 
3 óra 20 perc volt. Ehhez járult még az 50 perces 
átrepülési idő. Összesen tehát 4 óra 10 percet igényelt 
a kezelés. A 2325 ha kezelésére 15 óra 40 percre volt 
szükség, leszámítva a gépenkénti 50-50 perces átrepü
lési időt. Ez ha-ra vetítve 24 másodpercet jelent. A 
légióra mellett egyéb költségek is felmerültek. Ezek 
közül mint legfontosabbat, megemlítjük a földi kiszolgá
lást ellátó személyzet bérét, a víz szállítást, a szivattyú 
üzemeltetését és szállítását, valamint a művezetés költ
ségét. Legnagyobb tétel a vegyszerköltség volt. 

Részletezve a következő: 
Repülési díj (légóra) 673.000 Ft 
Egyéb költségek 250.000 Ft 
Vegyszer 940.000 Ft 
Összes: 1.863.000 Ft 

1 hektár kezelése tehát minden költségvonzatával 
együtt 801,- Ft-ba került, ami megítélésünk szerint -
különösen a távlati jelentőséget beleértve - nagyon is 
meg fog térülni az állományok egészségi állapotának 
jelentős javulásával. Az eredmény az elkövetkező évek
ben fog jelentkezni. Nem csak az állományok fokozódó 
javulásával, hanem a telepítések, fiatalosok csökkenő 
pajorfertőzöttsége révén. A védekezést azonban folytat
ni kell a rajzás éveiben. 

Nem megoldott a kérdés a telepítésekben, mivel a 
próba felvételek nagyon magas pajorszámot mutatnak. 
Emiatt több erdősítésben többszörös pótlást kellett vé
gezni. Tetézi a problémát a vad okozta pótlási szükség
let. Az erdősítések problémáját azért említjük itt meg, 
mivel volt olyan próbagödör, ahol m2-enként 32 db 1 
éves pajort is találtunk, másik gödörben 18 db kétévest. 
A többi próbagödörben gyakori volt a m2-enkénti 6-12 
db. Ez a létszám pedig elegendő ahhoz, hogy az ültetett 
csemeték jelentős hányada elpusztuljon. Csemetekert
ben már 0,25 db pajor esetében védekezni kell. Erdősí
tésben is szabály, hogy próbagödör ásásával ellenőriz
zük a fertőzést (20 ha-ig 6-8; 50 ha-ig 10-15 gödör: 
Igmándy, 1975) és a kritikus szám 1 db/m2. Ez pedig azt 
jelenti, hogy nem csak a Kaszói Üzemigazgatóság terü
letén, de szerte az országban szinte kötelező lenne 
minden erdősítésben a pajorok ellen védekezni. A pajor
vizsgálatot célszerű kora ősszel elvégezni, amikor a 
kártevő még a talaj felső 10 cm-es rétegében tartózko
dik. 

Különösen fontos a cserebogár rajzást követően ta
vasszal a gondos talajfertőtlenítés (Kaszó esetében te
hát 1991), mert akkor a legmagasabb a kártevők száma 
és a fiatal pajorok elpusztításához akkor kell a legkeve
sebb védőszer. 

Felvetődik a kérdés, mivel történjék a védekezés, 
mivel köztudottan az erdősítések nagyobb hányadát nők 
végzik, akik számára tilos az eddig alkalmazott granu
látumok alkalmazása. Szerencsére fás szárú kultúrában 
ismét forgalomba kerülhet lindán hatóanyagú talajfertőt
lenítő. A 75 % lindánt tartalmazó Lindafor FLO, amelyet 
licenc alapján a Budapesti Vegyiművek állít elő, telepítés 
előtti talajfertőtlenítésre alkalmas, tartós méreghatású 
szer 2 l/ha mennyiségben. 

Végezetül figyelmeztetni szükséges erdész kollégá
inkat, ne feledkezzenek meg arról, hogy a cserebogár 
nemzője és pajorja ellen folyamatosan védekezni kell. 
Nem olcsó, de megéri. 




