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A 2009. évi XXXVII. törvény az erdõgaz-
dálkodás, a kezelési és üzemmódok te-
kintetében alapvetõ változásokat indít
el. Lépésenként, de évrõl évre folyama-
tosan bõvülve a szálalás, a szálalóvágás,
a természetes mag-erdõfelújítás és az át-
alakító üzemmód általánossá, középtá-
von becsülve mintegy 400 000 ha erdõ-
területen pedig napi gyakorlattá válik.  

Mindez számos, egyáltalán nem le-
becsülendõ kockázatot is rejt. Nehéz
helyzetbe kerülhet az erdészszakma,
amennyiben napi gyakorlatában a je-
len idõpontra már kialakult és rögzült
tarvágásos szemlélethez igazított vad-
gazdálkodás mellett – társadalmi nyo-
másra, de annak megfelelõ anyagi és
néha erkölcsi támogatása nélkül – az
erdõkezelés új útjára lép. A folyama-
tos erdõborítás új vadgazdálkodási,
vadkárelhárítási és részben vadászati
technikákat követel meg, miközben
még ma sem beszélhetünk nyugalmi,
egyensúlyi állapotról az erdõ–vad kap-
csolatrendszerében.

Az erdei vadkár európai, de különö-
sen hazai szinten az erdõgazdálkodás
meghatározó környezeti tényezõje. A
II. világháborút követõen napjainkig az
erdõtulajdon kezelési és vadgazdálko-
dási viszonylatai Magyarországon alap-
jaiban rendezetlenek, az érdekeltségi
rendszer ellentmondásokkal terhes, a
szakmai munka pedig szétválik két
ágazattá. 

A jelen állapotok jellemzõi
A növény- és mindenevõ nagyvad-fa-

jok (gímszarvas, õz, dámszarvas, muflon,
vaddisznó) fõ élõhelye – legalábbis a kri-
tikus téli idõszakban – az erdõ.

Ezek a fajok jó alkalmazkodó- és
stressztûrõ-képességûek, túlszaporo-
dásra a jelen ökológiai helyzetben is
hajlamosak.

Az érzékelhetõ éghajlati változás (pl.
enyhe telek) a kondíciótól részben füg-
gõ szaporodási rátát növeli.

Táplálékhiány a túlszaporodást nem
korlátozza (az erdõ és mezõgazdasági
területek táplálékbõsége).

A fokozott emberi ráhatás és jelenlét,
mindenekelõtt a nagyragadozók kiirtá-
sa és az állati járványügyi veszélyhely-
zet felszámolása, a természetes egyen-
súly kialakulását megakadályozza.

Egyetlen regulációs szereplõ a vad-
gazda, aki az erdõgazdától jellemzõen
eltérõ érdekeltségû, mert:

Az erdõk 60%-a állami tulajdonban
van. Az állam megfoghatatlan tulajdo-
nos, a vadgazdálkodást egyéb szem-
pontok (pl. annak kapcsolati tõkéje) a
logikus és ésszerû fenntartható létszám-
tól eltérítik.

A magánerdõben a vad- és erdõgaz-
dálkodó még elvétve sem azonos termé-
szetes vagy jogi személy. A tulajdonosi
érzésnek és a gazdaságosságnak szá-
mottevõ szerepe nincs. 

– Az erdõben jellemzõ a hrsz.-on belül
a nagyszámú tulajdonos, az elaprózódó

tulajdon, a társult és jelentõsen a cégszerû
erdõgazdálkodás. A magánerdészet átla-
gos üzemmérete a nyugat-magyarorszá-
gi régióban 12 ha, a minimális vadgaz-
dálkodási üzemméret 3000 ha! 

Az erdei társulás jelentõs része felél-
hetõ a vad által úgy, hogy módszertan,
elhivatottság, gazdasági és jogi erõ hiá-
nyában még kimutatásra sem kerül.
(Hántási károk középkorú erdõkben, a
szórvány makktermések, a lágyszárú-
és cserjeszint felélése, talaj-degradáció).

A vadászati lobbi gazdasági és poli-
tikai ereje jelentõsen meghaladja az er-
dész lobbiét (5000 erdész, erdõmérnök
– 60 000 vadász, a vadászat kívánsági és
divatsport).

Az erdõk felmérésétõl és hosszú távú
tervezésétõl eltérõen a vadgazdálko-
dás tervszerûsége (körzeti vadgazdálko-
dási terv, üzemterv, éves terv) nem va-
lós kiindulási alapokon nyugszik. (Itt
csak utalok a törzsállomány becslési
módszereinek hiányosságaira, a nagy-
vad természetes mozgás- és életterét fi-
gyelmen kívül hagyó vadgazdálkodási
határokra, elaprózódott vadászterüle-
tekre.)

A vadgazdálkodás helyi irányításá-
ban információs és szakmai deficit fi-
gyelhetõ meg (egyesületi forma, kép-
zetlen választott vezetõk stb.).

Erélytelen államigazgatás és abban
gerjesztett érdekellentétek (természet-
védelmi–erdészeti–vadászati igazgatás).

A fenti tényezõk hatására az erdõre
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Az utolsó órában….
Az átalakító üzemmódú és szálaló erdõk vadgazdálkodási gyakorlata
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döntõ kihatással bíró nagyvad lét-
száma, de legalábbis annak éves iga-
zolt hasznosítása (apasztása) napjain-
kig folyamatosan nõ. A 2007/2008. va-
dászati szezonban Magyarországon
34 733 db (+1233 zárttéri) gímszarvast,
8 233 db (+1533 zárttéri) dámszarvast,
86 794 db (+10 239 zárttéri) vaddisznót,
91 549 db (+201 zárttéri) õzet és 2435
db (+318 zárttéri) muflont ejtettek el
vagy pusztult el. Forrás: Országos Vad-
gazdálkodási Adattár

A példaként elemzett Vas megyében
a helyzet az országos átlagnál jobb, de
nem megnyugtató! A vadgazdálkodók,
a vadászati, a természetvédelmi és az
erdészeti hatóság együttmûködése
megfelelõ, de az erõfeszítések árán ki-
alakult egyensúly csak a mai erdõgaz-
dálkodási gyakorlat mellett áll fenn (tar-
vágás-mesterséges felújítás-vadkárelhá-
rító kerítés).

A becsült(?) törzsállományi létszám
folyamatosan az eltartható(?) maximum
felett van, miközben a lenti terítékadatok
lassan kezelhetetlen, vadászattal kétsé-

ges, hogy kordában tartható állományra
utalnak. Az elméleti hasznosítási mutató
az elejtésekbõl és elhullásból számítva
idõnként eléri a 3-400 %-ot(?).

A gímszarvas állományának grafi-
konja a vaddisznóéhoz hasonló képet
mutat. Eközben a hasznosítás az eltart-
ható létszám normál hasznosításához
viszonyítva 3-4 szeres. Kiegészítõ jelen-
ségként – pedig ez független az állo-
mány nagyságától –, a bõgésben elejtett
gím bikák átlag trófeasúlya és kora
csökken (fiatalodik az állomány, gazda-
sági kényszer okozta hibás kilövések).

Az õzállomány létszámbecslése, mi-
vel territor állatként „kitölti” az élõhe-
lyet, ugyanakkor az erdõs területeken
rejtetten él, felesleges és káros. Csak a
tervszerû hasznosítás és a hozzá kap-
csolódó erdei vadkár monitoring lehet
a létszámszabályozás alapja. 

Az erdõgazdálkodás-vadgazdálko-
dás napi gyakorlatában adott vadállo-
mány mellett az egyensúly kialakításá-
nak érdekében tett lépések Vas megyé-
ben az új Evt. megjelenéséig:

Létszámcsökkentés vadászattal
Vadászati berendezések számának növe-
lése és célzott elhelyezése (pl. tarvágáso-
kon, a folyamatos készletû erdõfelújítá-
sok és erdõtelepítések területén, a sózó
és etetõhelyek tudatos megválasztása).

Súlyponti vadászat (a kérõdzõ nagy-
vad fokozott vadászata az erdõterüle-
ten, a vaddisznó fokozott vadászata a
mezõgazdasági területen).

Az eltartható létszám növelése (az
erdõre nehezedõ nyomás csökkentése)
etetéssel(?).

Intenzív vadföldmûvelés.
A zárttéri tenyésztés és/vagy vadá-

szat elõtérbe kerülése.
Napi kapcsolattartás és együttmûkö-

dés az erdõgazdálkodókkal az erdésze-
ti hatóság közremûködése mellett.

Az erdõgazdálkodók részérõl
A vad életciklusait és a vadászat igényeit
segítõ napi erdészeti munkavégzés.

Kíméleti területek, búvóhelyek, vad-
legelõk, erdei tisztások, nyiladékok,
cserjések stb. kialakítása (erdõtervezési
feladat is!).

A vadgazdálkodási elsõdleges ren-
deltetés növelése (cél ~ 5 %!).

Az erdõrészlet ésszerû méret és for-
ma kialakítása (2 ha, 10 ha, négyzet
vagy arányos téglalap alak).

A folyamatos készletû erdõsítések ok-
szerû idõtartamú bekerítése!

Napi kapcsolattartás és együttmûkö-
dés a vadgazdálkodókkal, az erdészeti
hatóság közremûködése mellett.

Miben változik a helyzet a folya-
matos erdõborítást biztosító

üzemmódoknál?
Átalakító és szálaló üzemmód:

Kiterjedt területen és folyamatosan
végzik a fahasználatokat, megszûnik a
vágáskoncentráció.

A számos pontszerû belenyúlás mik-
rotisztások tömegét alakítja ki (Ez külö-
nösen az õz életmódjának kedvez!).

Megszûnik a hagyományos értelem-
ben vett folyamatos készletû erdõsítés, a
felújítási kötelezettség alá vont terület.
Nincs megfelelõ mélységû erdészeti ha-
tósági kontroll.

A vadkár-érzékeny fafajok újulatára
is fokozottan igényt tartunk (pl.juha-
rok, kõris, vadgyümölcsök).

A módszeres erdõápolást eseti beavat-
kozások váltják fel (a mellékfafajok álta-
lában kevésbé vadkárérzékenyek, így
elõtérbe kerülhetnek, pl. gyertyán, cser).

A mikrotisztásokon idõszakosan az
erdei szeder elõretörése várható (kiváló
vadtakarmány).
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A vegyeskorú, csoportos szerkezetû
erdõk kifejezetten vadbúvó jellegûek.

A vadkárelhárító kerítés a további-
akban nem megoldás!

Az egykorú, folyamatos fiatalos meg-
szûnésével a lesvadászatnak nincs iga-
zán színtere.

– A korábbi felújítóvágással ellentét-
ben a nagyon elnyújtott (átalakító üzem-
mód) vagy megszûnt felújítási ciklikus-
ság miatt a szórvány bükk-, tölgy, és cser-
makktermésre is szükségünk van az erdõ
felújulása érdekében (vaddisznó!).

Mi a megoldás?
A nagyvad állományának radikális
csökkentése:

Vas megyében a muflon és dámszar-
vas az erdei vadkár szempontjából nem
tényezõ. Törzsállományuk kis erdõterü-
leten koncentrálódott, ott kézben tart-
ható. 

Országosan is mérlegelendõ, hogy
ezeknek a nagyvadfajoknak nincs öko-
lógiai értelemben szükséges, tehát kö-
telezõen fenntartandó létszáma. Így a
dámszarvasnak (a gímszarvas élõhelyé-

nek védelme érdekében is!) inkább
csak zártkertben van létjogosultsága,
míg a muflon létszáma az erdei vadkár
szempontjából a tûrési szint alá szorí-
tandó vissza.

A gímszarvas törzsállományát 1000
ha erdõ/30 db-os szintre kell csökkente-
ni, amely 40%-os hasznosítási mutató
és Vas megye 100 000 ha-os erdõterüle-
tét alapul véve 1200 db-os évi elejtésre
ad lehetõséget. (Országosan csak a gím
élõhelyének számító erdõtömböket le-
het figyelembe venni). A jelenlegi gím-
állomány Vas megyében felezendõ, he-
lyenként harmadolandó, ugyanakkor
egyes területeken már most sem halad-
ja meg az eltartható létszámot. Elvárás
az intenzív etetés felhagyása.

Az õz kilövését 6-8 db/100 ha erdõ
mértékre kell emelni, majd ezt úgy vál-
toztatni, aminek nyomán gyakorlatilag
nincs folyamatos károsítása a felújítási
szintben (osztrák, szlovén példa).
Becslések szerint a Vas megyei kilövés
~10 000 db/év mértékig emelendõ.

A vaddisznó-létszámot igen jelentõ-
sen csökkenteni kell (ez vadgazdálko-

dási érdek is), számottevõ tételben a
piaci szempontokat is figyelembe véve
inkább zárttéren tartandó. Az akác és
erdeifenyõ fõfafajú tömbökben, az ül-
tetvényszerû nyárasokban és füzesek-
ben a vaddisznó jelenléte nem okoz
problémát. Fontos a célzott és rendsze-
res „zaklató” vadászat a makkterméses
években és helyeken (bükk, tölgy, cser;
októbertõl-júniusig). Elvárás az intenzív
etetés felhagyása.

Egyedi, kisszámú és kis területû ese-
tet kivéve valamennyi erdõvédelmi cé-
lú vadkárelhárító kerítést haladéktala-
nul fel kell számolni!

Kiegészítõ erdészeti intézkedések:
A széles (12-15 m-es) nyiladékrend-

szer kialakítása (vadászat helye, vadle-
gelõ, vadföld).

Vadgazdálkodási célú tisztások és
erdõtömbön belüli vadföldek kialakí-
tása.

A vadgazdálkodási elsõdleges rendel-
tetésû erdõterületek növelése.

~ 5 %, vadaskert, vadföld, vadlegelõ,
tisztás, vadbúvó erdõ, vadrágó erdõ.

Az új szemléletû, természeti folya-
matokra hangsúlyozottabban alapozó
erdõgazdálkodási módszerek alkalma-
zásának elõfeltétele a nagyvad állomá-
nyának szabályozása!

A bevezetését megelõzõen, esetleg
azzal párhuzamosan kell a nagyvadál-
lomány csökkentését végrehajtani,
vagy az átalakító és szálaló üzemmód
szakmailag bukásra van ítélve!

Vannak tehát közös dolgaink, ne-
künk erdészeknek, vadászoknak, ter-
mészetvédõknek és civil szervezetek-
nek az igazgatásban, a gazdálkodás-
ban, az érdekképviseletekben, a kuta-
tásban és oktatásban egyaránt. Minde-
nekelõtt a párbeszéd megkezdése,
egymás gondolatainak és céljainak
meghallgatása, megértése és elfogadá-
sa. A változás kezdete és vezérlõ gon-
dolata csak a konszenzusos cselekvés
lehet. A címben megfogalmazott utol-
só óra az erdõ életében akár 10-15 év
távlatot jelent, de a hibák kijavítása is
csak hasonló, ha nem hosszabb idõ-
tartam alatt lehetséges. A döntésképes
vezetõk többsége a siker és/vagy bu-
kás, az elsõ kézzelfogható eredmé-
nyek kiértékelésekor már nem lesz ak-
tív korában, de ez nem mentesít min-
ket a jövõ érdekében itt és most végre-
hajtandó cselekedetek kényszere, a
felelõsség alól. A jövõt most kell meg-
alapozni!




