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- VADÁSZAT

Maradhatunk-e a kaptafánknál?
Több mint egy év telt el azóta, hogy az MDF
erdészeti- vadászati bizottságának kezdeményezé
sére szándéktisztázó céllal összeültek az erdészek,
és a vadászok (?) képviselői, hogy a pánikszerűen
beterjesztett vadászati törvényről véleményt cserél
jenek. Az akkor történtekről az Erdészeti Lapok
1991. évi januári számában részletes tudósítást ad
tunk. Az ott felkavart hullámok éppencsak hogy
elültek, mikor meghívót kaptam a Fiatal Demokraták
Szövetsége Zöld Frakciójától egy rendezvényre,
ahol a rendezők a következő kérdésre szerettek vol
na választ kapni:
1. Szükséges-e az erdőtörvényben szabályozni a
nagyvadgazdálkodást?
2. A vadgazdálkodásról-vadászatról külön jog
szabályt kell-e alkotni?
3. A jövőben a vadászati jog földtulajdonhoz kö
tődjék-e, vagy maradjon az államé?
Szép számmal összegyűltünk, és már nem csak a
két szomszédvár képviselői küldték el követeiket,
hanem megjelentek a témában Igencsak érintett természtvédők, vadbiológusok, és a törvényalkotás
főszereplői, a politikusok is. Valóságos kis szakmai
parlament jött össze, ahol a rendezők szándéka sze
rinti kibontakozás legalábbis tanújelét adhatta vol
na. Ha bárki avval a reménnyel ült le a jó három
órás tárgyalásra, hogy az egyes konkrét kérdések
Matrjoska babáiból végúlis ha nem több, de egy
icipici előterjeszthető konszenzuson alapuló parag
rafusféle jön elő, annak alaposan csalatkoznia keilett. Mert csattogtak a különböző érdekek védőinek
kaptafái. S hogy az olvasó is ízelítőt kapjon az el
hangzottakból, íme kivonatosan a hozzászólók
mondanivalói:

- a vadkár 10%-át viselje a földtulajdonos;
- minimálisan 4000 ha legyen egy vadászati terület;
- a vadgazdálkodás és a vadászat természetvédő
tevékenység is.
Pintér István (FM)
Nem az a lényeg, hogy melyik törvény szabályoz,
hanem hogy a törvény mit tartalmaz. Ha a vadgazdálko
dási törvény figyelembe veszi az erdő érdekeit is, akkor
jó a törvény. Olyan vadgazdálkodás kell, ami az ökoló
giai rendszer stabilitását segíti. A vadászati jognak föld
tulajdonhoz kell kötődnie. A földtulajdonos majd eldönti,
hogy mi az a szint, ahol a vadkárt még el tudja viselni.
A törvénynek választ kell adnia, hogy biztosítva legyen
a vadászható állatfajok védelme és hasznosítása, hogy
mik minősíthetők vadgazdálkodási, illetve vadászati
szabálysértésnek.
Sántha Antal (OTVH)
A vad nem nemzeti kincs, hanem eleme az élővilág
nak éppen úgy, mint a dolomit len. Magyarország ter
mészetes élővilága a nemzeti kincs. Nem adhatunk a
vadnak különleges jogot.
Steiner József (Erdőfelügyelőség, Eger)
El kell dönteni, hogy az erdei ökoszisztémának mely
elemét kell - ha kell - kiemelten kezelni. A jelenlegi
helyzetben az erdősítések helyzetét ismerve inkább
nemzeti átokról kell beszélnünk, mint nemzeti kincsről,
ha a nagyvadat minősítjük. Abban biztos vagyok, hogy
a magyar erdészek nem engednék meg a nemzeti kincs
kategóriájába tartozó vad törzsállományának pusztítá
sát. A természetvédelmi hatóság kapjon megfelelő jo
gosítványt a vadgazdálkodás szabályozásában. Egy
nemzeti park területén nemzeti kincsnek minősíteni a
muflont, mely betelepített tájidegen faj-abszurdum len
ne.
BősiZsolt (Vadászati Védegylet)
Nem prioritást kérnek a vadállománynak, csak helyet
Reményfy László (erdőmémök)
A vadgazdálkodás a földhasznosítás egyik módja. kérnek a kincsek között. Európában a földtulajdonhoz
Vajon mit szólna az alkotmányjogász ahhoz, hogy a föld kötött vadászatnak csak a hátrányai tapasztalhatók. A
tulajdonosát ki akarják szorítani a vadászat lehetőségé német vadászok 75%-a képtelen otthon vadászni. Va
ből? A németek többre becsülik saját erdeiket, minthogy dászati turizmusra kényszerül. Államigazgatási szerve
a nagyvaddal megetessék - inkább idejönnek vadászni. zetnek kellene diszponálni a bérbeadást piaci viszonyok
szerint.
Dr. Székely István (Vadászati Védegylet)
Zoltán Ödön (Vadászati Védegylet)
Amihez ragaszkodniuk kell az az, hogy a vadászati
Az érdekek összehangolása csakis a vadgazdálko
jog és a vad az államot illesse. A vad nemzeti kincs.
Jogállamban a haszonbérleti rendszerrel kell szabá dásra és a vadászatra kiterjedő - egységes elveken
lyozni a vadászati kérdést. Az államnak kell felügyeletet alapuló - törvényben lehetséges. Az ettől való eltérés
gyakorolni a tevékenység felett. Jó lenne, ha a piacgaz csak visszalépést jelentene. Ha az erdőgazdálkodás
dálkodásnak megfelelő, és a vadászterületeken kigaz kezébe kerülne a vadászatból származó bevétel, az azt
dálkodható díj lenne megállapítva. A Védegylet határo eredményezné, hogy ebből a bevételből fogják kompen
zálni az alaptevékenységükből származó veszteséget.
zati javaslattal elfogadott állásfoglalása:
- a vadgazdálkodásnak és a vadászati jognak szer Egyesek azt szeretnék elhitetni, hogy a vadászati jog
bolsevik találmány.
ves egységet kell képviselni;
Varga Béla (Mátrai EFAG)
- az ellenőrzést a nyugati szisztémák szerint kell
Az elmúlt év erdész-vadász csatározásai tökéletesen
végezni;
- a tervezéshez az FM adjon ki irányelveket a termé feltárták a vadászat feudális kiváltságának tényét, hely
zetét. Az erdőnek egy eleme van, ami rá döntő hatással
szet- és környezetvédelemmel egyeztetve;

van, és ez a vad. (Ez a kitétel nem érvényes a háborí
tatlan, ember által nem bolygatott őstermészetes álla
potban lévő erdőségekre.) Felelős erdészeti szakember
nem készíthet erdőtörvényt úgy, hogy a nálunk megha
tározó elem a vaddal kapcsolatos törvényt egészen más
szempotok alapján készítsék el. A vadászható vad a
törzsállományon felül már áru, éppen úgy, mintabükkfa,
amit meg kellene fizetni. Vadászati törvény legyen, de a
vadgazdálkodást csak együtt lehet szabályozni a terü
lettulajdonos alaptevékenységével.
Kovács György (FővárosiÁllatkert, vadbiológus)
Megújítható természeti erőforrásokról van szó. Nem
az a vad a fontos, amit vadászunk, hanem ami a termé
szetben él. A törvényalkotásnál azt kell szem előtt tarta
ni, hogy az erőforrás megnyugtatóan fennmaradjon.
Ehhez állami kontroll kell. A vadászat és a fakitermelés
piaci szféra. A földtulajdonhoz kötött vadászati forma
legalkalmasabb ahhoz, hogy az érdekek leginkább
összeegyeztethetőek legyenek.
Cs. Nagy Anikó (FM)
Önálló vadászati törvény kell, de ezt az erdőtör
vénnyel együtt kell tárgyalni. Jó lett volna konkrétan
hallani, hogy hogyan képzelik a vadászati jog állami
hasznosítását.
Magos László (EFE)
Mint erdőrendező azt látom, hogy a vadkár milliárdos
évi összeget is elér. Már nem az a kérdés, hogy ökoló
giailag a legoptimálisabb erdőállományt hogyan nevel
jük, hanem, hogy a vad károsítását mely fafajok viselik
el legjobban. A vadászat sporttevékenység, tehát a
törvényalkotásnál is így kell minősíteni, és szabályozni.
A vadgazdálkodással, az erdőtörvényben és a termé
szetvédelmi törvényben kell szabályozni.
Kondor Endre (Ipolyvidéki EFAG)
Több mint két éve ül az itt jelenlévők túlnyomó több
sége hol itt, hol ott és megpróbál elsüllyedni a részletek
be. Kérem a jelenlévő politikusokat, hogy ne hagyják
magukat félrevezetni. A vadászat politika volt, és ma is
az. A mezőgazdászok hallgatnak, az erdészek keresgé
lik, hogy mely politikai vonalhoz kössék az igazuk kiví
vásához érveiket. Az ötvenes évektől a politika a va
dászsportot űzők kezébe adta a vadgazdálkodást. Az
állam vadászati jog tulajdona vezetett a mai állapothoz.
A vadászati jog tulajdonlását kell eldönteni, mert amíg
ez nem történik meg, csak lopjuk egymás idejét. Sajnos
nem sokat tudunk egymás munkájáról. Nem a vágásé
rett erdőket rágja a vad, mi a dédapáink munkájából
élünk, és az ükunokáinknak dolgozunk.
Nagy István (Vadászati Védegylet)
A vadon élő állatok szerepe a megváltozott környe
zetben egészen más, mint tíz-tizenöt éve volt. Ezért
lenne jobb, ha a természetvédelmi tevékenységhez ke
rülne közelebb a gazdálkodás, és a felügyelet is. A
vadgazdálkodás nem fogja eltartani magát, mert úgy
lecsökken a vadállomány, hogy a vadászvendég akár öt
napot is kóborolhat, amíg lőhet egy bikát, és nem fog
idejönni. A csúcsragadozót pótolni kell.
Csőtönyi dózsef (MOSZ)
A földtulajdonhoz kötődő vadászati jog lenne szeren
csés, és igazságos.

Wisnyovszky Károly (Erdőrendezőség, Budapest)
A társadalom érdekét nézve kell lebontani a kisebb
részérdekeket. Külön törvényben kell a vadgazdálko
dást, és külön a vadászat kérdéseit szabályozni.
Kovács Mátyás (OTVH)
A kipusztulás szélén álló növény- és állatvilág is
nemzeti kincs. A védett területek vadászati joga tartoz
zon a természetvédelemhez. Ne külön lobbyzzunk, ha
nem üljünk le végre, valamennyi felelős illetékes, és
egyezzünk meg. Legalább azt dötnsük el, hogy hol nem
tudunk megegyezni, és akkor majd a politika dönt.
Néhai Gábor (OTVH)
Az erdőgazdálkodás vonaláról erőltetik, hogy a föld
tulajdonhoz legyen kötve a vadászati jog. Bosszant,
hogy miért van vadkár elleni védőkerítés. Az élővilág
megvédése állami feladat kell, hogy legyen. A védett
területeken meg kell tiltani a fakitermelést, és a vadá
szatot is.
Mátrai Gábor (FM)
Az erdőgazdaságok is állami tulajdont kezeinek. A
földtulajdonosok és vadászok ellentéte éppen úgy ki fog
alakulni, mint most a gazdálkodók és a vadászok érdek
ellentéte.
Homonnay Zsombor (Nimród)
Nem csak a legtöbb kárt okozó szarvas a vadászható
vad. Az összedózerolt alföldi akácerdő nem ökológiai
erdő. Ökológiai, és emberi sokszínűség van. Afőgazemberek voltak a hibásak, hogy ide jutottunk. Mindig a
jogon vitatkozunk, és nem a kötelezettségeken.
Az el hangzottak után politikus legyen a talpán, aki
szakmai érvek figyelembevételével próbál törvény
kezni, pedig nem tehet mást. A kérdés csak az, hogy
a közösségi érdekek kerülnek-e ki győztesen a tör
vényalkotás során. Egy biztos. Nem szabad marad
nunk a kaptafánknál, hanem össztársadalmi érdeke
ket szem előtt tartva kell megtenni javaslatainkat,
egyeztetni valamennyi érintett hivatallal, hatóság
gal, közösséggel, elkerülendő, hogy a készülő erdő,
természetvédelmi, vagy a vadászattal foglalkozó
törvénytervezethez hangzatos szakmai demagógi
án építkező paragrafusok kerüljenek be, vagy ma
radjanak el. Egyeztetni, tárgyalni kell, de minél előbb
és minél magasabb szinten.
Kezd kirajzolódni a földtulajdonhoz kötött vadá
szati jog prioritása, és az igény, hogy a sportvadá
szat törvényileg is különüljön el a vadgazdálkodás
tól, különösen, ha a természetvédelem érdekeit tart
juk szem előtt. Ennek szellemében fogalmazódha
tott meg az az igény, hogy teljes vadászati tilalom
legyen a vonuló madarakra, és az állomány, vala
mint a genetikai értékek feljavításához minimum
ötéves vadászati tilalmat kell elrendelni a leromlott
területeken az apróvad vadászatára, valamint át kell
értékelni a hagyományosan értelmezett dúvad kate
góriát is. Ha mindezek a gondolatok gyakorlata is
megvalósul, elmondhatjuk, hogy komoly lépést tet
tünk a természetvédelem elvárásai felé.
Pápai Gábor
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Álom a magyar vadért
Mások emlékeit is összegyűjtve emlékezem a század ele
jének vadgazdálkodására a II. Világháború végóig.
Egy erdőgondnokság a hozzá tartozó erdők erdészeti tevé
kenységén túlmenően a vadgazdálkodási teendőket is ellátta
a kezelése alatt álló erdőterületérv, valamint az uradalomhoz
tartozó 3-4 gazdatiszt vezette mintegy 25 000 kh-as mezőgaz
dasági területen, de még a közbezárt községi földeken is,
amelyet az uradalom az összefüggő, nagy vadászterület kiala
kítása céljából bérelt. A század elején ilyen egységen már
1500 db törzs-állománnyal mesterséges fácántenyésztést
folytattak. Mezei nyúl, rengeteg fogoly, őz, szarvas is tenyé
szett.
A vadgazdálkodást erdőmérnök szakképzettségű erdő
gondnok irányította erdészeti és vadászati személyzetével,
igen magas szinten és gazdaságosan. Jóllehet külföldi va
dásztatás még nem volt, de a lőtt vad exportján túlmenően
nagyarányú élő, mezeinyúl és fogoly export értékesítésével is
foglalkoztak.
Miért erdészek, erdőmérnökök folytatták a vadgazdálko
dást? Talán mert értettek hozzá. Ök rendelkeztek abban az
időben a vadgazdálkodás terén a legnagyobb múltú és legma
gasabb szakképesítéssel. Az illetékes gazdatisztek minden
vadászaton ott voltak, még a jegyzők, alispánok is nagyon
szerettek vadászni, de eszükbe se jutott volna, hogy ők vegyék
át a vadgazdálkodás irányítását.
A háború előtt a vadgazdálkodást a vadászatról szóló 1883.
évi XX. törvénycikk szabályozta, amely szerint a vadászati jog
a földtulajdonnak elválaszthatatlan tartozéka volt. Minthogy a
birtokviszonyok terén a nagybirtokrendszer volt a meghatáro
zó, a vadászati jog bérbeadása a községi földekre vonatko
zott, mert a nagybirtokosok maguk gyakorolták a vadgazdál
kodást. A 200 kh-nál kisebb tulajdonokra úgy rendelkezett a
törvény, hogy azokat a község köteles bérbe adni, de a 200
kh-nél nagyobb területekre a kötelező bérbeadást nem mond
ta ki.
Ebből következett, hogy a társasági területek aránya a
nagyüzemi kezelésben lévőkhöz viszonyítva minimálisan ala
kult, annál is inkább, mert - mint a példában említettem - még
a nagyüzemek is béreltek a községi területekből.
Az államkincstári erdőbirtokon különösen meghatározó volt
a vadállománynevelés és vadásztatás erdészeti irányítása.
Ezzel kapcsolatban idézek egy paragrafust: j \ m. kir. földmű
velésügyi miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy a
vadtenyésztés érdekében szükséges vadlelövést az erdészeti
alkalmazottak által foganatosíthassa."
A vadászat értékesítése vadászbárca-váltás útján történt.
Egy napra (24 óra időtartamra) érvényes vadászbárca ára 15
pengő volt. A bárcatulajdonos által elejtett vadért a táblázat
ban szereplő díjakat kellett fizetni.
i
Ezek a szarvasárak olyan bikákra vonatkoznak, amelyek
agancsának súlya a kifőzött koponyacsonttal együtt a 6 kg-t
nem haladta meg. Ezen alapdíjon felül minden fél kg-nyi
súlytöbbletért 50 pengő különdíjat kellett fizetni. Megyjegyzem, hogy ezek az árak belföldi vadászok által fizetendő díjak
voltak, amikor egy mezőgazdasági napszámbér 1 pengő volt.
Nagyot fordult a kerék. Az 1945 utáni időszak vadgazdál
kodási és vadászati történései már szélesebb körben ismer
tek. A napjainkra kialakult 18%-os állami területi arányt én
mindig kevésnek, a 82%-os vadásztársasági arányt pedig
nagyon soknak tartottam. Annál is inkább, mert 1968-ban az
erdő- és vadgazdaságok megalakulása - amelyek létrehozá

sa első számú célkitűzésében egyértelmű - a 18% terhére
történt. Ez utóbbival kapcsolatban megbecsülés illeti azokat a
szakembereket, akik a lehetőségek árnyékában területükön a
vadgazdálkodást olyan szintre emelték, melyben a külföldi
vadásztatások eredményével a kényszeráldozatok enyhültek.
Mivel az 1945 előtti vadászati gyakorlat felhozott példáival az
erdészeket emeltem ki, a szazad második felében végzett
vadgazdálkodás fejlesztésében méltánytalanság volna a me
zőgazdászoktevékenységét elhallgatni mind az elmélet, mind
a gyakorlat vonatkozásában.
Lássuk a 82%-otl Ebből a nagy vadas vadásztársaságokról
elmondhatjuk, hogy beleszülettek az értékes vad-állománnyal
tarkított vadászterületekbe, mert a tulajdonlásáért semmi
anyagi áldozatot nem hoztak, de azóta is tulajdonosszintű
használói. A minimális területbér és társadalmi munka nem
tekinthető ennek ellenértékeként.
Helyes volt-e az olyan vadásztársasági jog, melynek alap
ján tulajdonosi szinten olyan értékeket tulajdonítottak el, ame
lyekért a múltban az idézett táblázat árait kellett volna belföl
dieknek isf izetni, vagy üzemi kezelés esetén külföldi vadászok
ejtették volna el ezt az óriási mennyiségű trófeás vadat?
Sehol a világon ennyi nagyvadas sportvadász nem vadá
szott ilyen olcsón, mint az elmúlt 45 év alatt a kis Magyaror
szágon, jóvátehetetlen anyagi károkat okozva az országnak!
Most ezt a jogot szeretnénk nemcsak átmenteni, de kiszé
lesíteni, s letörölni a térképről a 18%-ot is, az üzemi kezelésű
vadászterületeket, igy valóban eltörpül a vadgazdálkodás
haszna az erdő és mezőgazdálkodáshoz viszonyítva. Nem
osztom azt a véleményt sem, hogy a vadgazdálkodással nem
lehet és nem is kell eredményt elérni. Napjaink vonatkozó
írásaiban olvashatjuk, hogy külföldi bérvadásztatást csak
olyan mértékben kell folytatni, hogy az ebből származó bevétel
könnyítse a vadásztársaságoknak a bérleti díjak kifizetését, s
egyéb költségek előteremtését. Igy csak egy tulajdonos beA vadfajta

Őzbak
Szarvasbika
8-as csak vissza
rakott lőhető
10-es
12-es
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18-as
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és ezen felül
Vaddisznó:
koca vagy malac
fiatal agyaras
erős agyaras
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szelhet, aki megengedheti magának egyéni szórakozását, de
azért a vadásztársaságok csak nem tulajdonosok?!
Engedtessék meg, hogy az erdő és üzemi vadgazdálko
dásban szakmaszeretettől és hivatástudattól áthatva négy
évtizedet átélt öreg emberek számára idegen legyen ez a
gondolkodás.
1968-ból idézek: „Hallom külföldiekkel akarják a fácánjai
kat lelövetni. Marhaság! Erre semmi szükség. Jól állunk! Majd
mi kilőjük a fácánokat."
Most Is ilyen jól állunk?
Egy közel 30 000 ha-os apróvaddal vegyes, 60 tagot szám
láló alföldi vadásztársaság évi költsége 2,5-3 milli forint. Az
árbevételt is ennyire hozzák ki élő nyúllal, meg őzbak kilöve
tésével. Közeli szomszédjukban egy 30 000 ha-os 40%-ban
erdő, 60%-ban közbezárt mezőgazdasági területből álló, fő
ként apróvadas, alföldi vadászterület államerdészeti kezelés
ben 1990-ben 15,3 millió forint árbevételből - melynek 90%-a
valuta - 5,7 millió eredményt ért el. 1991-ben 25 millió az
árbevétel 93%-ban valutában, 10 millió eredménnyel. Itt a
vadgazdálkodás és vadásztatásban egyéb munkája mellett
számos erdész és hivatásos vadász dolgozik. Vadföldgazdál
kodás, vadászerdők, etetők, sózok, itatórendszer kialakítása,
fenntartása, ragadozók irtása hosszú távra nyúlik vissza, több
évtizedes külföldi vadászcsoportok állandósága 30 éves va
dászházzal.
A jövő kívánságtervezetóben egy ilyen üzemi terület is az
ugrásra kész területszerzők martalékává lesz?
Hát ez a cél?
Ebben az esetben a mérhetetlen beruházás költségét ki
fizeti meg az állami terület tulajdonosának? Nem beszélve a
beállt és jól kezelt értékes vadállomány pusztulásáról és az
eddigi eredményes gazdálkodás megszűnéséről.
Az erdészeti szakma a készülő erdőtörvény javaslataiban
a nagyvadas területekkel foglalkozik, cserben hagyva az
egyéb tekintélyes nagyságú erdőterületek vegyes vadállomá
nyát. A Vadászati és Halászati Önálló Osztály korábban ki
adott koncepció tervezetében szinte tanácstalan a megnöve
kedett vadásztársasági vadászati igény kielégítésében. A kö
vetkezőkben ismertetett javaslatom mindezekre nyújtana
megoldást.
Javaslat
Az ország egész területén a vadgazdálkodási és vadászati
jog a földtulajdonhoz legyen kötve. A legnagyobb területtel
rendelkező tulajdonosok a jövőben az erdőgazdaságok és az
államigazdaságok lesznek. így az erdőgazdaságok erdésze
teinek közigazgatási határain alapuló természetes határok,
valamint az állami gazdaságok meghatározott egységeinek
közigazgatási határaira épült természetes határok képezzék
az egyes vadgazdálkodási és vadászati egységek területének
határait.
Ez az elosztás a két gazdaság között működési területük
elhelyezkedése alapján megy végbe, de a nagy terület kiala
kítás érdekében olyan eltolódás lehet, hogy az állami gazda
ság saját területet is ad át az erdőgazdaságnak, más esetben
fordítva. Ebben az esetben a szóban forgó területek után
egymásnak fizetnek bérleti díjat.
Az állami gazdaságok vadászterületei főként ott alakulja
nak ki, ahol már ma is állami gazdaság kezelésében van a
vadászterület, vagy olyan területeken, ahol az állami gazda
ságok lesznek túlsúlyban. Az állami terület tulajdonosok köz
igazgatási területein belül elhelyezkedő, nem állami területek
(nevesített volt termelőszövetkezeti vagy egyéb magátnerületek) a két állami vadászterületbe legyenek besorolva. Ezen
területeket az önkormányzatok az 1883. XX. törvény rendel

kezéseihez hasonlóan a két gazdaságnak bérbeadni kötele
sek a megállapított bérleti díj ellenében, minthogy az egyéni
tulajdon nagysága itt sem haladja meg a 200 kh-t. Az ebből
származó bérleti díj az önkormányzatokat illeti meg.
Valamennyi, korábban területtel rendelkező vadásztársa
ság alakuljon át bérkilövő társasággá, s legyen egyenrangú a
már meglévő, s még a jövőben alakulható bérkilövő vadász
társaságokkal.
Az erdőgazdaságok erdészeteit, ahol az erdészetvezető
egyúttal a nagy területű vadgazdaság vezetője, a terület igé
nyei szerint feltöltik erdész-vadász és agrár-vadász szakem
berekkel. Az állami gazdaságok területein is szükség szerint
kialakul a vadászszakember-gárda. Bőven lesz annyi erdő
mérnök, erdész, már meglévő és képzendő agrárvadgazdál
kodási szakember a vadásztársaságokban lévő hivatásos va
dászok a korábban vadásztársasági tagként jelenlévő erdé
szek, erdőmérnökök, akik az új felállás munkáját eltudják látni.
Az így kialakult állami vadászterületi egységek üzemterv
szerint folytatják a vadgazdálkodást a vadkárok lehetőség
szerinti csökkentésével, de a tényleges károk térítésével.
A vadásztársaságok ne vadgazdálkodjanak, csak va
dásszanak, a vadgazdálkodást és vadásztatástbízzák a szak
emberekre.

A vadászat hasznosításába a valuta ne tőke alakjában, ne
területbérbeadással vonuljon be, hanem kizárólag a külföldi
bérvadásztatással. Egyidejűleg a belföldi bérkilövő vadásztár
saságok éves szerződést köthetnek a területileg illetékes vad
gazdálkodási egységekkel az igényelt társas vadászatokra
vagy egyéni vadkilövésre. Mindezt a megyei érdekvédelmi
szervek, országosan pedig az Országos Vadászati Védegylet
foghatja össze. Természetesen vadásztársaságokon kívüli
egyéni belföldi vadásztatás is legyen megoldható.
A védegylet olyan szociális megállapodást köthet a vadásztató egységekkel, melyben az átlag vadászok, szegényebb
vadászok alacsonyabb áron is juthatnak korlátozott bérkilö
véshez, de tág teret kell adni azon vadászni vágyók számára,
akik a vadászatért készek nagyobb anyagi áldozatot is hozni.
Merész és újszerű felvetésem elhárítaná az önálló képvise
lői indítvány önkormányzatoknak kiszolgáltatott vadgazdálko
dás tragédiáját, megakadályozná a nyugati példák szerinti
vadászterületi-felaprózódást, biztosítaná az ország vadállo
mányánakoptimális szakmai kezelését és leggazdaságosabb
hasznosítását a valutabevételek maximális megjelenésével,
de garantálja a belföldi sportvadászok vadgazdálkodási gon
doktól mentes szórakozását, kinek-kinek anyagi ereje szerint.
Tudom, hogy javaslatom napjainkban csak álom, de nega
tívjóslataimra a magyar vad jövőbeni sorsáról, ha bekövetkez
nek, majd emlékezzünk!

A barna medvék újrahonoaítáaával Franciaországban
mélyrehatóan foglalkoznak. Erre a célra Vercors-t és a
Pireneusokat választották ki. így derült fény azokra a
jelenségekre is, amelyek ezidáig kiszorították ezekről a
területekről a medvéket. Többek közön azokra a joghé
zagokra, amelyek lehetővé tették a helyhatóságoknak,
hogy a medvék védelmére benyújtott javaslatokat a gaz
daság és az idegenforgalom fellendítése kedvéért háttér
be szoríthassák. A medvéktől a szállodatulajdonosokon
kívül a juhászok tartanak leginkább.
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Bioindikator vadfajok.
Immár több mint öt év telt el a csernobili atomerőműben
bekövetkezett baleset óta, de számtalanszor felvetődik a
kérdés, okozott-e és milyen mértékű szenynyeződést az
élővilágban a radioaktív hasadási termékeknek a robba
nást követő kijutása. A környezet tartós radioaktív
szennyeződését elsősorban azok a radioaktív izotópok
okozhatják, amelyeknek fizikai felezési idejük hosszú.
Ilven izotóp a Cs, amely az izomszövetben, valamint a
Sr, amely a csontszövetben halmozódik fel és fizikai
felezési idejük 30, illetve 28 év.
Az élővilágban számos olyan növény és elsősorban
alacsonyabb rendű állatfaj ismert, amelyek rendkívül jól
jelzik a környezet radioaktivitásának változását, így ezen
élő szervezeteket rendszeresen használják bioindikátorként. A csernobili baleset után elvégzett, vadon élő állatok
izomszövetének Cs-tartalmára vonatkozó vizsgálatok
eredményei arra engedtek következtetni, hogy ezek mint
egy nyomon követik a környezet radioaktív szennyezettsé
gét. (Lásd: Az Erdő, 1989. február). Az is kiderült az
elemzéskor, hogy jelentősebb környezeti szennyeződés
esetén a vadfajok között komoly különbségek alakulnak ki.
így elsősorban a növényevő vadfajok a veszélyeztetetteb
bek. A környezet radioaktív szennyezettségének csökke
nésével együtt igen gyorsan csökkent a vadhúsban a
Cs-tartalom is. Az FM Állategészségügyi és Élelmi
szervizsgáló hálózatban az 1986-1990. években vadon élő
állatok izomszövetének Cs-tartalmára vonatkozó radio
metriai vizsgálatok a táblázat szerintit mutatták.
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26 db
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11 db
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18 db
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38 db
muflon
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97 db
a csontszövetek megoszlása:
agancs
18 db
fog
10 db
állkapocs
22 db
lábujjközép
47 db
A vizsgálat során egy-egy egyedből három esetben
háromféle, 15 esetben kétféle és 58 esetben egyféle csont
szövetmintát vettünk. A kor szerint csoportosított minták
között 47 db volt 1986 előtti és 46 db volt 1986 utáni
születésű állaté. Sr-tartalmát leányelemének, az Y radiokémiai elválasztásával és mérésével határoztuk meg. A
statisztikai elemzéshez biometriai módszereket használ
tunk fel. A kapott adatok alapján megállapítható volt, hogy
minden vadfaj csontszövete tartalmazott ^Sr izotópot.
Kedvező, hogy a mintáknak több mint fele a 250-300
mBq/g Ca Sr aktivitást mutatott. A minták aktivitásórtékeinek megoszlását az 1. ábra mutatja.
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A vadon élő állatok csontszövetébe beépülő Sr-tartalomról igen kevés hazai vizsgálati adat állt rendelkezésre.
Az izomszövetéhez hasonló vizsgálatokat csontszövetre
1986-ban nem végeztek. Az 1980-as évek elején a Paksi
Atomerőmű létesítésekor szarvas különböző csontszöve
tének ^Sr meghatározására került sor, minden vadfajra és
az ország egészére elvégzett vizsgálatokkal és azok érté
kelésével azonban ez ideig nem rendelkeztünk. Több évi
mintagyűjtés után az 1989. és 1990. évben az Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézetben 97 db
csontszövet ^Sr-tartalmát határozták meg. Mintavétele
zésre az ország hat különböző térségében (Békés-Szol
nok A, Vas-Győr B., Tolna-Baranya C, Szabolcs-Szatmár
D., Pest-Komárom E., Zala F.,) került sor. A vizsgálatban
a következő nagyvadfajok csontszövete szerepelt:

Megvizsgáltuk, hogy a különböző csontszövetek Srtartalma hogyan változik. A 2. ábra szerint a különbség
kismértékű.
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A különböző mintavételi helyekről származó csontszö
vetek stonciu mtartalma között azonban jelentős különbség
mutatkozott. Az elvégzett biometriai elemzések azt mutat
ták, hogy az egyes körzetekből származó csontszövetek
^Sr aktivitása közötti különbség szignifikáns. A különböző
mintavételi helyeken a csontszövetek vadfajtól és csontszövetfélesógtől függetlenül mutattak alacsonyabb vagy
magasabb Sr-tartalmat.
Elemezve a csernobili atomerőműben bekövetkezett
baleset előtt és után született egyedek csontszövetében
mórt ^Sr-aktivitást, megállapítható volt, hogy kismértékű,
országosan mintegy 10%-os Sr aktivitásnövekedést mu
tattak az 1986. után született egyedek. A végzett biometriai
vizsgálatok azonban a két időszak között meggyőző, szig
nifikáns különbséget nem mutattak ki. Mindebből arra lehet
következtetni, hogy a vadon élő állatok csontszövetében
kimutatható stonciumtartalom a régebbi mesterséges
atomrobbantások következménye. A különböző mintavé
teli helyekről származó csontszövetek Sr aktivitásának
változását 1986 előtt és után a 3. ábra mutatja.
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Az erdészet és vadgazdálkodás nem csak egymás
sal, de a mezőgazdasággal, természetvédelemmel és
más ágazatokkal is összefüggő szakterület. Ebben a
bonyolult kapcsolatrendszerben az egyes szak- illetve
felügyeleti munkái sok tekintetben hasonlóak az egy
máshoz közel álló természeti sajátosságok miatt,
ugyanakkor pont a természeti körülmények különböző
ségéből eredően el is térnek egymástól.
Az elmúlt évtizedben hatalmas robbanás következett
be az alkalmazott biológiai tudományokban és határte
rületein. A nemzetközi tudományos forradalomban ha
zánk is jelentős szerepet vállalt. Ezek eredményeit nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a fejlesztésben.
Munkám célja volt az erdő- és vadgazdálkodás álla
potfelvételében és tervezésében alkalmazható új mód
szerek felderítése, kidolgozása, kipróbálása és az eddi
gi gazdálkodási szemléletre gyakorolt hatásának, ezek
következményeinek vizsgálata.
A fejlesztési feladat megoldhatóságának MÉM-beli
feltételei mind szakmai, mind költségtérítési lehetősége
ket tekintve rendkívül korlátozottak voltak a nagy számí
tógép-kapacitás-, műszer-, repülőgép-, speciális vizs
gálati lehetőség és a költségigényekre vak) tekintettel.
Az alapfeladatot ezért kiterjesztettem az általános me
zőgazdasági növénytermesztés és növényvédelem állapotf elvételi és tervezési új módszereinek kidolgozásá
ra is, és így ha nagy nehézségek árán is, de sikerült
megteremteni a munkafeltételeket. Az előzőekből ki
emelve a továbbiakban az erdő- és vadgazdálkodás

állapotfelvételében

állapotfelvételében és tervezésében alkalmazható új
módszerek felderítésével, kidolgozásával és ezek kö
vetkezményeivel foglalkozom.
Az állapot-törvényszerűségek felderítésének és ter
vezésének hasznos eszköze a biomatematika. Az álla
pot nemcsak egy időpillanatbani konkrét megjelenési
formát, hanem hosszabb időszakra vonatkozó kapcso
latrendszer megjelenését is jelenti. A matematikai és
biológiai értelmezés egymásrahatásához, a mintavétel,
a megbízhatóság, a különbözőség, az összefüggés, a
hatás, a közvetett hatás, a változás, a törvényszerűség,
a jellegzetesség felderítéséhez és vizsgálatához nyújta
nak hasznos ismereteket.
(i. Bán: Biomathamatics andits Applications in Plánt
Cultivation, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988 és Else
vier, Amsterdam - Oxford - New York - Tokyo, 1988,
illetve az ezeket megelőző Bán I.: Biomatematika és
alkalmazása a növénytermesztésben. Mezőgazdasági
Kiadó, Budapest, 1977. könyvek.)
A növényi állapot közelebbi megismerésének s ezál
tal a tervezéshez szükséges információk beszerzésé
nek sajátos eszköze a biofizika. A környezeti tényezők
mesterséges előállítása, az energiaátalakító fekete do
boz elve, a béltartalom vizsgálata, a különböző sugár
zások közvetett és közvetlen vizsgálata, a biomágneses
és bioelektromos jelenségek megfigyelése, a hőállapotjellemzők hatásának felderítése, a gyökérnyomás, a
növekedés és a mechanikai igénybevétel, valamint az
irányított növénytermesztés az erdészet részére is igen

hasznos információt nyújtanak a megfigyelt növényi
rész, facsoport vagy erdő állapotáról. (Ezen vizsgálati
módszereket tárgyalja Bán I.: Növényi gyakorlatibiofizi
ka, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. könyv.)
A természetes és mesterséges növénykultúrák, s
különösképpen az erdő, illetve a környezetében élő
vadállomány átfogó megismerésének igen jó eszköze
az agrofotogrammeria. A földi terepi és légi észlelési
módszerek és ezek felhasználása a természetes és
mesterséges növénykultúrák, illetve az erdő- és a vad
állomány jellemzőinek meghatározására olyan állapot
felderítési módszerek, amelyek igen hasznosak az erdőés vadgazdálkodásban is. (Ezen legfontosabb módsze
reket tárgyalja Bán I.: Agrofotogrammetria és alkalma
zása a mező- és erdőgazdaságban. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1979.)
Az előzőekben ismertetett állapotmegismerési és ter
vezési módszerek a korszerű vezetői döntés-előkészí
tés nélkülözhetetlen eszközei. A gyakorlati feladatok
matematikai modellezésének számítástechnikai megol
dása, az adathalmazok számítógépes megjelenítése, a
tulajdonságok mérhetővé tétele, a megfigyelési halmaz
leképezési jellemzőinek meghatározása a kontroll sze
rinti moduláció, a szakértői rendszerek, az adatbázis
technika, az optimalizálás alkalmazása az erdőgazdál
kodási gyakorlatban jelentős nyereségnövelő tényezők.
(Ezeket a módszereket és alkalmazási példákat találjuk
meg Bán I.: Vezetői döntések előkészítése halmazok
leképezésével a mező- és erdőgazdaságban. Akadé
miai Kiadó, Budapest, 1987. könyvben.)
A magyar nagyvadállomány világhírneve tette szük
ségessé olyan újabb ismeretek felderítését, amelyek
lehetővé teszik rangunk megtartását, sőt fokozását. A
vadgazdálkodás helyzetének értékelése, az őztrófeák
vizsgálati módszere, a trófea-értékmérők összevetése
a korral és a talaj különböző jellemzőivel, az őzállomány
kezelésének szempontjai, a gímszarvaskoponya és tró
fea-értékmérők vizsgálata és összevetése a nemzetközi
összpontszámmal, valamint az életkorral, az idősorok
vizsgálata, a trófea-értékmérők és az erdőállomány-jel
lemzők közötti kapcsolat ismerete, a gyakorlati vadgaz
dálkodásnak nyújtanak hasznos segítséget. (Ezeket ta
láljuk meg Bán I. (szerk.): Élőhely és trófeavizsgálat
számitógéppel. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1986.
könyvben.)
Az előző könyvek tehát nem egymástól független
alkotások, hanem egymással szorosan összefüggő
egyetlenegy kérdésre, nevezetesen az állaptomegismerési és tervezési módszerek kidolgozására összpon
tosulnak, amelyek alkalmazása célszerű az erdőrende
zésben és az erdő- és vadgazdálkodás más terűettein.
Jelenleg az állapotfelvétel és tervezés megvalósítá
saként az ún. statisztikus erdőrendezést használjuk,
amely igen hosszú múltra tekint vissza és sok fejlődési
állomáson ment kersztül. Lényeges jellemzője, hogy
statisztikák készítésével és azok táblázatos megjelení
tésével készíti el a gazdálkodás alapjául szolgáló üzem

tervet, erdőtervet, illetve vadászati üzemtervet. A szá
mítástechnika fejlődésével a statisztikus erdőrendezés
késztermékei is nagyot fejlődtek, és fokozódott a fel
használói informáltság. Jó példa erre az erdőtervezési
rendszerfejlesztésünk, az erdőfelügyelőségi számítás
technikai rendszerépítés, számos hozamszabályozási
és tervezési, illetve ellenőrzési módszer.
A fejlesztési eredmények felhasználásával lehetőség
nyílik a (szolgáltatási) célcentríkusan informáló erdőren
dezés fokozatos megteremtésére. Ennek jellemzője,
hogy új erdő- és vadállomány állapotfelvételi mdószerekkel ki lehet terjeszteni az állaptojellemzők körét és
fokozni lehet pontosságukat és felhasználhatóságukat.
A szolgáltatás sokrétűségének növelését igényli az
erdő eddig is meglévő funkciói eddig elhanyagolt jelen
tőségének előtérbe kerülése és ezek fontosságának
megnövekedése. Az elmúlt időben a környezet és az
ember egészsége oly mértékben károsodott, hogy az
erdő és környezete élővilágának, így a vadnak is, jelen
tősége megnőtt. Az erdő fatömeghozama és a vadállo
mány tarítékhozama ma már nem az egyedüli legfonto
sabb tényező, hanem döntő jelentőségű az ember élet
feltételeit javító víz-, levegő-, illetve környezettisztítás,
sportlehetőség, esztétikai élmény stb.
Addig tehát, amíg ez idáig elsősorban fatömegcentrikus erdészeti üzemtervezés és erdőtervezés, valamint
terítékcentrikus vadászati üzemtervezés folyt, a jövőben
az erdőrendezésnek az erdő és a környezetének vala
mennyi, az ember életfeltételei szempontjából lényeges
funkciójának állapotfelvételére és tervezésére ki kell
terjedni. A funkciók többrétűségéből következik, hogy
más érdekviszonyokkal is kell számolnunk. Figyelembe
kell venni az egész földkerekség globál érdekeit, ra
gaszkodni kell az össz magyar nemzeti érdekhez, de
tekintettel kell lenni az egyes emberek jogos személyi
igényeinek kielégítésére is. Ebből következik, hogy ez
idáig az erdőgazdálkodás fatömeg hozam-termelésének
és a vadgazdálkodás terítékhozam-termelésének leg
nyilvánvalóbb szervezeti egységei a gazdálkodók voltak
és ezért a tervezés területi vonatkozási egysége is a
gazdálkodó.
A funkciók sokrétűsége viszont szükségessé teszi a
nemzetközi érdekegyeztetést, az országos össznemzeti érdeket kifejező stratégizálást, a gazdálkodói szabá
lyozórendszer érvényesítését (erdőtervek, vadgazdál
kodási üzemtervek, erdőfenntartási alap, vadgazdálko
dási alap képzés, adórendszer stb.), és az egyes embe
rek igényeinek kielégítését. Ezáltal lehetővé válik a jö
vőben várhatóan nagyobb mértékben megjelenő ma
gántulajdonú vagy bérleményű erdők és vadászterüle
tek szakmai szabályozása is. Nem kiirtani kell a magán
tulajdont és annak tulajdonosi gondoskodásából szár
mazó elő-nyöket, hanem szakmai szabályozórendszer
rel kell gazdálkodását az össznemzeti érdek keretei
között tartani. Részben módosul a jelenlegi állami gaz
dálkodók tevékenysége, hisz több funkciót kell ellátniuk
többféle tulajdonba került terület figyelembevételévei
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(bérlet, kezelési, használati egyesülések, felvásárlások
stb.). Megnő az erdőfelügyelet szerepe, amit meglévő
jó szervezetével el is tud látni. A vadgazdálkodás fel
ügyelete pont az elmúlt történelmi időszak politikai és
egyéb érdekcsoportok nyomása miatt nehéz helyzetben
van, ezen változtatni kell.
Mindezen szempontokat nem lehet és nem is szabad
figyelmen kívül hagyni az állaptofelvételi és tervezési
munka fejlesztésében.
A jövő erdőrendezésének ez a rendszere alapvetően
két részre különül el. Alapvető része az állapotjellemzők
felvételére, ellenőrzésére, előfeldolgozására és a ké
sőbbi tovább-feldolgozásokat leginkább kiszolgáló for
mában való tárolására alkalmas alaprendszer, amely
lényegében megközelítően megfeleltethető a jelenleg
használt erdőleltár fogalmának. Erre épülnek fel az ún.
szolgáltatási-célcentrikus részrendszerek, amelyek el
lenőrzési, felügyeleti, irányítási stb. részrendszerek.
A modellezéstechnika lehetőségeinek alkalmazásá
val jó lehetőség nyílik az állapotjellemzők nagyszámú
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egymáshoz rendelésére, összevetésére, a kapcsolatok
és törvényszerű ségekfelderítésére, a szakmai céloknak
az adott feltételek melett eleget tevő legjobb megoldá
sára, hibák felderítésére, általános döntés-előkészítés
re, szaktanácsadásra, termelésirányításra, szolgálta
tásra. A felhasználói értékét fokozzák a szélesebb kör
ben igénybe vehető technikai kivitelezhetőségek, külö
nös tekintettel a sokrétűen szolgáltatandó véginformá
ció minél szűkebb, csupán az elérendő célt adó megol
dásraés annak is képimegjelenítésére, valamint inter
aktívhozzáférésére.
Az előzőekből következik, hogy az új állaptofelvételi
és tervezési módszerek az erdő- és vadgazdálkodás
valamennyi hasonló területén alkalmazhatóak.
Lényeges rögzíteni azt a tényt, hogy az erdő- és
vadgazdáiodás állapotfelvételének és tervezésének is
mertetett módszerfejlesztése teszi lehetővé újabb és
újabb feladatok mind szélesebb körű megoldását, illetve
ezeknek az erdőrendezés kereteit is meghaladó gyakor
lati alkalmazását.

PRÓFÉTA

Otrombán hamis tájékoztatást olvashattunk a Magyar Vadászlap januári számában. Másolat az eredetiről:
„Kár, kár, kár...
Az országos vadkáradatok tízéves adatsorát vizsgálva többször elhangzik, hogy pénzbeni
értékük rendkívül nagyságban megnőtt. Ez abszolút számokban igaz. De ha a KSH által közölt
inflációs árindexváltozással reálisan összehasonlítjuk az egyes évek vadkárértékeit, a valóságos
növekedés nagysága csupán törtrésze a látszólagos növekménynek. Ez azt mutatja, hogy
korántsem emelkedett a vadkár olyan mértékben, mint azt egyesek hirdetik! De menjünk
tovább! A nemzetközi módszertan alapján elvégzett országos erdőegészségi állapotvizsgálat
szerint az erdőrendezőségek által erdőként átvett állományokban a kártételek között a vad által
okozott a legkisebb mértékű. És ez az egész ország esetében igaz!..."
Mint a fent említett intézmény dolgozója és a felmérés résztvevője tiltakoznom kell az intézmény által végzett felmérés
ilyen értelmezése és tálalása ellen.
Először is, hamis az az állítás,hogy a „nemzetközi módszertan alapján elvégzett országos erdőegészségi állapotvizsgálat''
az összes erdeink re kiterjedt volna. Ez csak a befejezett, sikeres erdőkben történt meg, holott tudvalévő, hogy a vad főképp
a folyamatban lévő, még befejezetlen erdősítésekben károsít. így a károk mintegy 90%-a kimaradt a szerző által hivatkozott
felmérésből.
Másrészt, a felmérésben nincs szétválasztva érték szerint az ember által okozott, és a tőle függő károsítás a természeti erők
által okozóttaktol. Erdeinket nagyon sok természeti csapás éri: jégverés, aszály, szélvihar, korai és kései fagyok, rovarrágás,
taplók okozta korhadás, ismeretlen eredetű száradás, pusztulás. Ezekkel nem lehet a vadászok okozta kártételt párhuzamba
állítani. Olyan lenne ez, kérem, mintha egy garázda rab összetöri a lakás berendezését, arra azt mondanánk, „mi ez egy
földrengéshez képest, ami az egész házat, az egész várost romba döntötte volna." Az igaz, hogy egy szőlőtolvaj kártétele
eltörpül a jégveréséhez képest, de hagyjuk azért futni talán a tolvajt? Vagy éppen dicsérjük meg, amiért „csak" ilyen kis
kán csinált?
Lehetséges ugyan, hogy a szerző végzett számításokat a gazdálkodó embertől függő, és a természeti csapások okozta
kárértékekről. De akkor nagyon kíváncsi volnék, milyen értékkel szerepelteti például egy léces állomány kéreghántását, és
hogyan veti azt össze - mondjuk - egy öreg tölgyesben néhány félparazita cserje megtelepedésével?
Ha - mint a biometiia tudósa - elvégzi ezt a számítást, garantálom, hogy a gazdálkodó embertől, tehát esetünkben a
vadászoktól függő kár az utolsó helyről az előkelő elsőre fog ugrani.
Ennek kidolgozása közben talán az is eszébejut majd a szerzőnek, milyen fogadalmat is tett a doktori dm megszerzésekor;
minek a javára fordítja az ott megszerzett nagy tudományát. Mert bizony cikkének írása közben erről - úgy tűnik megfeledkezett.
Reményfy Láasló

