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A z ember az idők folyamán, de különösen az utóbbi évszázadokban Európa sűrűn 
lakott országaiban szükségleteinek fedezése közben a természetes erdőket fokozatosan 
átalakította gazdasági erdőkké. Ilyenformán megváltoztatta a vad életkörülményeit is, 
többnyire a vadra hátrányosan. 

így keletkeztek a tőlünk nyugatra és északra fekvő országokban a lombos erdők 
helyén nagy területű fenyvesek. Nálunk és a délebbre fekvő tájakon viszont az ala
csony vágáskorú sarjerdők hatalmasodtak el. Emiatt és a gyakori túlhasználatok miatt 
is kedvezőtlenül alakultak a koroszlályviszonyok. Kevés idős faállományunk maradt, 
ezért csak teljes makktermés idején van elegendő, a vad őszi-téli jó erőnlétét biztosító 
természetes takarmány erdeinkben. 

A makktermő állományok hiányát találóan jellemzi Walter Frewert: Rominten 
című könyvében. Rominten a vadászati irodalomból ismert 25 000 ha-os, bekerített 
nagyvadas erdőbirtok, amelynek a 30-as években Frewert volt a vezetője. Ö azt írja 
idézett könyvében, hogy az egykori makktermő tölgyeseket nem pótolja teljesen sem 
a rétek megjavítása, sem a mesterséges takarmányozás. Pedig ott az erdőbirtoknak 4 
százaléka, mintegy 1000 ha volt a rétek területe. Mégis a megőrzött mérési adatok tanú
sága szerint, a X V I . század óta 25%-kal csökkent a szarvasok testsúlya. Frewert a civi
lizáció terjeszkedésében, s ezzel együtt a vad életterének csökkenésében, illetőleg a kör
nyezet megváltozásában látta, ennek okát. Ott ugyanis súlyosbodott a helyzet azzal, 
hogy a tölgyeseket zömmel fenyvesekké alakították át. Így lett az optimális vadeltartó
képességű erdőből éppen csak a vad fenntartását biztosító terület. 

Magunk is tapasztalhattuk, hogy egy-egy kiadós makktermést követően jó erőben 
telelt, s a következő tavaszon általában kiváló agancsot rakott fel a hímvad, a suták 
pedig erőteljes borját ellettek. A vaddisznó még szám szerint is nagyobb szaporulattal 
gazdagította állományát ilyenkor, mint szűkös takarmányellátás idején. 

Nem kell-e tehát arra törekednünk, hogy ezt a nagyvad számára oly kedvező és ter
mészetes takarmányellátást megvalósítsuk? Ügy gondoljuk, hogy annál inkább meg 
kell valósítanunk, mert így a vadról való gondoskodással együtt az erdőről is elhárít
hatjuk a vadkárt, vagy legalább is jelentősen csökkenthetjük. Nem mesterséges takar
mányozásra gondolunk, amelyet eddig általában nyújtottunk a vadnak, hanem termé
szetszerű vadtakarmányra, olyanra, amely pótolja a kieső makkterméseket. Ezzel kap
csolatban idézzük dr. Bubenik csehszlovák vadgazdálkodási kutatót, aki a vadtakarmá
nyozásról írt könyvének zárószavában megállapítja, hogy a kutatás célja nem az inten
zív, mesterséges etetés, a hizlalás, hanem a természetes takarmánnyal való ellátás leg
fontosabb alapfeltételeinek a megismerése. 

Ilyen megfontolásból és a gyarmatpusztai tapasztalatok alapján javasoljuk a ki
eső makktermések pótlására vadgesztenye-ültetvények telepítését. A vadgesztenyefá
nak egyik nagy előnye, hogy minden évben terem gyümölcsöt, s a gesztenye kedvenc 
tápláléka a vadnak. Tápértéke a tölgymakkénál még valamivel jobb is, mert különösen 
friss állapotban emészthető fehérjében, mészben és foszforsavban gazdagabb. Mésztar
talma ilyenkor a tölgymakkénak kétszerese, foszforsava pedig négyszerese. Ez a cson
tozat fejlődése szempontjából nagyon előnyös. 

A vadgesztenyével szemben jogosan felvetődik a kérdés, hogy megfelelő takar
mány-e a vadnak, mert egyoldalúan nagy a keményítőértéke és viszonylag kevés fehér
jét tartalmaz. A legegyszerűbb és a legtermészetesebb válasz az volna, hogy a vadgesz
tenyének ez az egyoldalúsága megvan a makkban is. Mégis jó makktermő évben sosem 
aggódtunk amiatt, hogy miképpen pótolja majd a vad a makkból hiányzó fehérjét, ha
nem örültünk, hogy vadunk nemcsak biztosítva van a nélkülözés ellen, hanem még ki
válóan meg is javul a kondíciója. Viszont magyarázatul szolgálhat, hogy a vadtakar
mányozási kutatás szerint a vad nem minden évszakban igényel egyformán fehérjét, 
meszet és foszforsavat. Akkor fogyaszt legtöbbet, amikor élettevékenysége a legnagyobb 
erőfeszítésre készteti. Például a szarvastehén fehérjefogyasztása a szoptatás időszaká
ban, májustól szeptemberig a legnagyobb, a bikáé az agancs növekedésének idején, 
áprilistól júliusig. Ilyenkor, tavasszal és nyáron könnyen megtalálja legelés közben a 
szükséges tápanyagokat. A z őszi és téli hónapokban viszont V4-ére csökken a fehérje
szükségletük, miként azt a vad különböző életkorában és az évszakonként végzett vizs
gálatok igazolták. 



Dr. Bubenik—Semizorova szerint egy 3 éves szarvastehén 100 kg élősúlyra vonat
koztatott nyersfehérje, foszforsav és mészszükséglete naponta grammokban a követ
kező: 

Ezt a csökkent fehérje- és egyéb szükségletet ősszel is, télen is kielégítheti a vad a 
legelők, rétek füvének, a fás növényzet rügyeinek, hajtásainak, leveleinek legelésével. 
Ezért fontos a cserjeszintnek a vad által elérhető magasságban való tartása és az erdő
nevelési munkáknak időben és térben való célszerű elosztása, hogy azok gallyanyaga a 
vadnak természetes táplálékul szolgáljon. A legeléssel kapcsolatban takarmányozási 
szakemberek véleménye, hogy a nyitott istállókban tartott szarvasmarhák jól bírják a 
téli legeltetést. Még a deres füvet is jól eszik és mégis egészségesebbek, mint istállózta-
táskor. Mennyivel jobban tudja nyilván a télen-nyáron szabadon élő vad a téli legelőt 
hasznosítani. A legelés serkenti az anyagcserét, s így hatékonyabb az emésztőnedv
elválasztás, a felszívódás és a bélürülés. 

A legelésnek ez a kedvező hatása segíti a vadat abban is, hogy a makk és a vadgesz
tenye dugító hatását leküzdje. Egyes takarmányozási szakírók a vadgesztenye tannin-
tartalma miatt fogyasztását nagyon korlátozott mértékben ajánlják. Mások kevésbé 
óvatosak ebben a tekintetben. Megfigyelésünk szerint semmi hátrányos következménye 
nem volt a gesztenye és a makk korlátlan fogyasztásának. Ez valószínűleg csak az istál-
lózott, a mozgásban korlátozott állatokra hátrányos. Ha a vad legelés közben szedegeti 
fel a gesztenyét, az természetesebb a vályúból való etetésnél és egészségesebb is, mert 
vályúból falva fulladást okozhat. 

A vadgesztenyének még gyógyító hatása is érvényesül, leginkább kitavaszodáskor, 
amikor a vad mohón legeli a zsenge füvet és vetést, vagy télen is, ha felfázik, a geszte
nye tannin-tartalma akadályozza meg a hasmenést. 

A vadgesztenyésnek további előnye, hogy csak a telepítésével és fiatalkori nevelé
sével merül fel költség. Mikor eléri magtermő korát, alig kíván egyéb munkát, mint 
lehullott gyümölcse egy részének begyűjtését. A gesztenyéből annyit kell begyűjteni, 
amennyi téli tartaléknak szükséges. Ennyit pedig lapáttal összekotorva és kosarakba 
szedve olcsón és gyorsan be lehet gyűjteni. A többit célszerű a fák alatt hagyni. Ott a rá
hulló lomb és a hó megvédi a fagytól és kiszáradástól. Így sokáig megtartja üdeséget, 
nagyobb a tápértéke, a vad is szívesebben, s különösen az őz könnyebben is fogyasztja. 
Egyúttal keresgélni és legelni kényszerítjük a vadat. Ez természetesebb és egészsége
sebb, mint ha vályúhoz szoktatjuk. Amikor ez a fák alatt hagyott gesztenye már elfo
gyott, akkor adunk az elraktározottból pótlást. 

A vadgesztenye-ültetvényeket legalább 10 X 1 0 m-es hálózatban kell telepíteni, 
mert csak olyan fáktól várhatunk bő termést, amelyeknek levegős a koronája és a nap
fény is minél nagyobb felületen éri és minél jobban átjárja. A csemeteneveléshez való 
vadgesztenyét kiválasztott fákról kell begyűjteni. Ezektől a magtermő fáktól megkí
vánjuk, hogy jó alakjuk, terebélyes koronájuk legyen és minden évben bőven terem
jenek lehetőleg nagyszemű gyümölcsöt. Telepítésre suhángot vagy sorfát használjunk. 
A vadgesztenye-ültetvény helyét a vad nyugodt legelésének biztosítása érdekében a 
forgalmas utaktól távol, jó termőerőben levő talajon, fagytól, széltől védett, napos fek
vésben kell kijelölni. Itt nemcsak a gesztenj'efa növekszik jól és terem bőven gyümöl
csöt is, hanem a vad is szívesen tartózkodik a kedvező kitettségű vadlegelőn. 

Telepítés előtt a területet be kell keríteni, mert a vad nemcsak a gesztenyét, hanem 
a kiültetett vadgesztenyefácskák leveleit, hajtásait is nagyon kedveli. A kerítés költ
sége megtérül a fák koronájának kifejlődéséig a sorközökben termeszthető termények
ből, esetleg karácsonyfának való fenyőfácskák termesztéséből. A vadgesztenye-ültetvé
nyek telepítésével az erdő területének csak kis hányadát foglaljuk el, de azt sem von
juk el a fatermesztéstől, mert a tág hálózatban termesztett vadgeszenyésben is elérhe
tünk 2—3 m 3 átlagnövedéket. 

A vadgesztenye fájának felhasználása gyér előfordulása miatt szűk térre korláto
zódott. Nálunk általában vakfurnérnak dolgozták fel a rönköt, vagy az esztergályos kis
iparosok vásárolták. 

Minthogy a tág hálózatban nevelt vadgesztenyefának viszonylag nagy az ágfa-
hozama, jövőbeni felhasználása defibrálás útján történhet célszerűen. A Mohácsi Fa
rostlemezgyárban végzett ezirányú vizsgálat adatai szerint a vadgesztenyefából készí
tett lemez szilárdsági értékei megfelelőek, struktúrája is jónak mondható. A lemez tér

nyersfehérje foszforsav mész 
májustól júliusig 
júliustól szeptemberig 
novembertől januárig 

664 43 21 
865 40 26 
162 11 9 



fogatsúlya, amely a farostlemez fizikai és mechanikai tulajdonságairól tájékoztat, na
gyon jó minőséget jelez. 

Papírgyártás szempontjából az ugyancsak elvégzett feltárási vizsgálat szerint a 
vadgesztenyefa a jövőben a lombosfák közé '/in részarányban keverékfának felhasznál
ható. Így már jóelőre gondoskodtunk arról is, hogy az erdőgazdaságoknak ne legyenek 
értékesítési gondjaik a vadgesztenyefával. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a vadgesztenye-ültetvény dísze az erdő
nek. Különösen virágzáskor szép látvány a sötét lombkoronában gyertyaként virító, 
bokréta alakú virágaival. 

Még említésre méltó, hogy a virágairól hordott nektárral és virágporral hozzájárul 
a közelében elhelyezett méhcsaládok felerősítéséhez. 

A z elmondottak a Komárom megyei Gyarmatpuszta 322 ha-os vadaskertjében szer
zett tapasztalatokon alapulnak. Ott a múlt század végén telepítettek 22 ha-os vadgesz
tenye-ültetvényt. A viszonylag nagy, 7%-os területfoglalású gesztenyés tette lehetővé 
az országos normát többszörösen meghaladó vadállománynak a tölgyújulat károsodása 
nélkül való fenntartását. Ilyen nagy vedgesztenvés azonban csak vadaskertben indo
kolt, 

a-p JXb. Xo.idaMi) : nOBblLUEHHE CnOCOEHOCTH OXOTHHMbMX yrOflHR COAEP>KATb 
EOJtbtllE KPynHblX AHHEPt B 3HMHEM nEPMOAE 

OnbiTbi, nojiytieHHbie Ha OAHOM H3 oxoTHH4bHX yroAHü pa3MepoM B 322 ra, noKa3biBaiOT, MTO yMeHbUieHHe 
ApeBOCToeB, aaiomHX weJiynn, MOWHO nonoJiHHTb öjiaroaapfl nocaAKaM KaiuTaHaKOHbCKoro, KOTopbiíi CAeAyeT 
caflHTb B c e T H pa3MepoM 10 x 10 M H 3a orpaAOii cpeAH KaujTaHOB. M O>KHO caAHTb e A b oöbiKHOBeirnyio HAH Apy-
rwe HHTeHCHBHbie nopoAW. KaujTati ne TOAI,KO 3aMeHHeT wejiVAn, a B HCKOTOPOM OTHOUieHHH naníe HMeeT npen-
MyiAeCTBO nepeA HHMH. 

Dr. Holdampf Gy.: DIE ERHÖIIUNG DER WINTERLICHEN A S U N G S K A P A Z I T A T DER HOCH-
WILDGEBIETE. 

Erfahrungen aus einen 322 ha grossen Gatterrevier zeigen, dass die abnehmende Zahl der 
Mastbáume durch den Anbau der Rosskastanie zweckmássig ausgeglichen werden kann. Die 
Rosskastanie soll in einem Mindestverband von 10 X 10 m, hinter Gatter gepflanzt werden. In den 
Zwischenstreiíen kann der Anbau von Weihnachtsbáumen oder sonstiger intensiven Kulturpflan-
zen erfolgen. Die Frucht der Rosskastanie ist nicht nur ein Ersatz für die Eicheln, sie ist auch 
in vielen Beziehungen vorteilhafter. 

Az időjárás 1966/67. év telén 
A z elmúlt tél kezdete enyhe és csapadékos volt az őszi időjárás jellegének megfe

lelően. Így decemberben általában egy-, fél fokkal haladta meg a havi középhőmérsék
let a sokévi átlagot. A hónap első napjaiban 8—14 fokos maximumokat mértek. A tél csak 
karácsony után kezdődött, amikor —4, és —14 fokos minimumok léptek fel. 

Az ország keleti felében kiadós csapadék hullott. Így a Tiszántúlon a havi csapadék 
összege meghaladta a sokévi átlag másfélszeresét, sőt a Sátorhegységben, Polgár és a 
Körösök térségében a kétszeresét is. A leesett csapadék a sokévi átlagot csak Keszthely, 
Szombathely és Sopron térségében nem érte el. 

A november végi hótakaró dec. 3-ra csaknem mindenütt elolvadt. Majd dec. 6-án 
először a Dunántúlon újabb havazás kezdődött, s 10-én már az ország keleti részét is hó 
borította. Azonban ez a hótakaró sem volt hosszú életű. 13-ára már csak a magasabb 
helyeken és az ország északkeleti részén volt összefüggő hótakaró. Majd ismét havazás 
indult, s 26-ára az egész országot hó fedte. De a hónap végére a hegyek és az északkeleti 
országrész kivételével ismét csak hófoltok maradtak. Napfényben csak az ország nyugati 
fele bővelkedett, ahol 10—20 órával volt több napsütés, mint a sokévi átlag. Keleti felé
ben viszont ennyivel kevesebb volt. 

A z igazi tél csak januárban köszöntött be, de nem kitartóan. A hőmérséklet meneté
ben kb. 5 naponként felmelegedés és lehűlés váltogatta egymást. A havi középhőmérsék
let azonban 1—2 fokkal a sokévi átlag alatt maradt. A maximális hőmérsékletet 27-én és 
30-án mérték + 5 , + 1 0 fokos értékkel. A z erős lehűlés két időszakra összpontosult; 11-én 
és 19-én, ill. 20-án —12, —25 fokos minimumok fordultak elő. 

A havi csapadékösszeg az ország nagy részén elérte vagy meghaladta a sokévi átla
got. Ennél kevesebb esett Nógrád, Heves, Vas és Borsod megyében. A hónap első felé
ben szinte minden nap havazott, s 6-án megindult az általános havazás sokhelyen hófú
vással. A többszöri enyhülés miatt azonban a hó végére ismét csak hófoltok maradtak. 

A napsütéses órák száma az ország egész területén meghaladta az átlagos értéket. 


