
A z ú j vadászat i t i la lmak 

Vadászfcörökben az eddigi vadászati tilalmi idők meg
változtatása régi óhaj volt, amely ma, amikor igen sok vadász
terület nem törvénytisztelő s hozzáértő vadászok kezén van, 
hanem puskások garázdálkodnak azokon, különös aktualitást 
nyert. A kormány rövid, két szakaszos törvényben nyert fel
hatalmazás alapján most rendeleti úton szabályozta újra a 
tilalmi idő kérdését. 

Csodálatos, hogy ebben a kérdésben a vadászati érdek
képviseletek nézete is meglehetősen szétágazó volt. Jellemző 
az is, hogy m í g a mult század 90-es éveiben, amidőn a kor
mány szintén foglalkozott a vadászati törvény revíziójával, 
az érdekelt gazdasági ágak képviseletei s ezek között az 
Országos Erdészeti Egyesület is felhívatott véleményadásra, 
addig most ezt fölöslegesnek tartották s értesülésünk szerint, 
a minisztérium erdészeti főosztálya is csak utolsó pereben 
látta a rendeletet, amikor bizony, már aligha szólhatott ahhoz 
érdemlegesen. 

Nem változtat ennek a megjegyzésnek jogosságán az a 
körülmény, hogy a tilalmi idők új szabályozását, amint ezt 
a földmivelésügyi miniszter f. é. 85.000 sz. rendelete meg
állapítja, egészben véve haladásnak tartjuk s ellene erdőgaz
dasági vonatkozásban sem emelhetünk lényeges kifogást. 

Azokat a nézőpontokat, amelyeket a vadászati tilalmak 
megállapításánál szem előtt kell tartani, legklasszikusabban 
Bársony István juttatta több helyen kifejezésre. Alább a 
Budapesti Hirlap július 14-iki számában megjelölt cikkéből 
idézzük erre vonatkozó sorait, őszinte örömmel állapítva 
meg, hogy azokban megjelölte azt az álláspontot, amely 
nemzetgazdaságilag helyes s amelyben a vadászat, a kultúra 
és közgazdaság érdekei egy ránt kielégítést találnak. 

A nagytekintélyű vadász ott a következőket írta-

A vad nemzetgazdasági érték; sok százezer mótermázsára 
teheifcő a lelőtt, leterített vadfélék tömegének a húsa, bőre, haszno
sítható része; a vadat tehát ahkal-móddal tenyészteni józan köte-
lessésrünk; de hogy a tenyésztés túlsága azután meg ne bosszulja 
magát és kárral ne járjon, arról gondoskodik a vadász, aki az 
állományát arányban 'tartja a területével. 

( 



<A tisztességes vadásznak minden okszerű lehetőséget meg 
kell adini, hogy a szenvedélyének áldozhasson. A célan túllövés 
volna úgy megszorítani a vadászat lehetőségeit, hogy tisztán vad
tenyésztési érdekek lépjenek előtérbe. A fák sem nőhetnek az égig 
s ahol a vadszaporulat túltengővé tétetik, ott egyrészt föltétlenül 
jelentkezik a vadokozta kár. amely elviselhetetlenné is válhat; de 
jelentkezik — a nemes nagy vadnál különösen — a degenerálódás, 
arai által a brofea-érték silányodhat el aranyira, hogy az egész 
állomány nem éri meaf azt, amit megeszik. 

Az új tilalmi időiknek tehát olyanoknak kell lenniök, hogy 
védjék ugyan a vadat, de ne bénítsák meg a korrekt vadászatot; 
gondoskodjanak az állomány f ön maradásáról s ahol kell, a szapo
rításáról'; de ne kössék meg a kötelességét a vaddal szemben 
úgyis tudó derék vadászt abban, hogy az állomány föntartásának 
a ikára nélkül mikor és hogyaa vegye ki a részét a vadászat 
nagvszarű örömeiből. 

Alábbiakban nem a tilalmi időket, hanem azt az időközt 
jelöljük meg, amelyben az új rendelet a vadászatot az illető 

vadra megengedi: 
Szarvasbika augusztus 15—október 31., dámbika augusz

tus 15—november 30., szarvas- és dámtehén és borjú november 
1—január 30., őzbak április 15—október 15., őzsuta október 
15—december 15., muflonkos augusztus 1—november 30., nyúl 
szeptember 1—január 15., fácán szeptember 15—január 31., 
fogoly, fürj, haris augusztus 1—december 31., túzokkakas 
március 1—május 31. és november és december hónapokban, 
császármadár augusztus 15—október 31., erdei szalonka 
augusztus 15—április 15., vízi szárnyasok július 1—ápr. 15-ig. 

Erdészeti szempontból örvendetes a szarvastehén és 
borjú lelövési idejének két héttel való meghosszabbítása, ami 
az állományszabályozást s ezzel nagy vadkárok megelőzését 
elősegíti. 

Hazánk mai szomorú állapotában a zerge, a siket- ós 
nyirfajd tilalmi idejének megállapítása, sajnos, nem időszerű, 
úgy véljük, hogy a bölény ós medve is bátran elmaradhatott 
volna vadjaink névsorából. 


