
Szolnok megye vadgazdálkodásának fejlődéséről

Hazánk vadállományát a második világháború, majd az azt követő tervszerűtlen
\adga"dálkodás erősen megviselte. Számszerű és minőségi fejlődés lényegében az
utóbbi öt évben indult meg.

Szolnok megyében elsősorban az apróvad számára biztosítottak az életfeltételek.
A jelentős apróvadállomány mellett az árterületeken és az erdős részeken megtaláljuk
tgyik szép nagyvadunkat, az őzet, míg más területeken a (Nagykunságban, Jászság-
ban) szárnyas nagy vadunkat, a túzokot.

Megyénk vadás-ható területének 90°, o-a mezőgazdasági müvelés alatt álló terü-
let, így a mezőgardasági termelés alakulása döntő mértékben kihat a vadállomány
életfeltételeire. A mintegy 919 300 kh vadgazdálkodásba vont terület szektoronkénti
megoszlása az alábbi:

állami erdőgazdaság
állami gazdaság
vadásztársaságok

9 100 kh,
45 600 kh,

864 700 kh.

Legjelentősebb terület 34 vadásztársaság kezében van, ahol egy-egy tagra 810 kh
jut megyei átlagban. Legkevesebb terület a törökszentmiklósi Dózsa vadásztársaságnál
Jut, ahol nem éri el az egy tagra eső átlag az 500 kh-t. A karcagi Dimitrov vadász-
társaságnál a"onban meghaladja az 1000 kh-at is. A vadásztársaságok tagjainak több-
ségét a munkások, parasztok és értelmiségiek képviselői tes-ik ki, akik a vadászok
r>agy családjában odaadóan tevékenykednek azon, hogy vadállományuk eredménye-
i n feil^diön éi ezzel is segítse az orszá<? húsellátást, a külkereskedelem igényeinek
kielégítését.

Megyénk vadállománya a vadásztársaságok területén az 1961. évi és 1962. évi
vadbecslés alapján az alábbi:

nyúl
fácán
fogoly
őz
túzok

1961
db

100 000
46 000
73 000
2 271
33:0

1962
db

115 000
67 000
97 000
2 483*
716*

Index
1961 = 10Ó

115
146
133
109
217

* Őz és túzok számlálás alapján.

Ezzel a mennyiséggel apróvadból túlszárnyaltuk a felszabadulás előtti legmaga-
sabb törzsállomány létszámát. Ez azért is jelentős, mivel szárnyas apróvadállományunk
növekedése kedvezően befolyásolja a mezőgazdasági termelést. A madarakon végzett
hazai és külföldi gyomor- és begytartalom vizsgálatok egybehangzó megállapításai
szerint a fogoly csaknem kizáróan, a fácán pedig túlnyomó többségében állati és nö-
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vényi kártevőkkel, káros rovarokkal és gyommagvakkal táplálkozik. Ezzel a mező-
gazdaságnak szinte felbecsülhetetlen hasznot hajtanak Haszontételük jelentőségét emeli,
hogy a legtöbb rovart áprilistól augusztusig fogyasztják, amikor a rovarkártevés ve-
szélye a legerősebben fenyegeti a mezőgazdasági növényeket.

Egy fogoly kb. 3 kg, egy fácán pedis 4-5 kg rovart fogyaszt évente, melyek között
a mezőgazdaság legveszélyesebb rovarkártevői szerepelnek. így ez a két szárnvasvaJ
a rovarkártevők ellen folytatott biológiai védekezés igen jelentős ténvezője. Vadban
legjobban telítettek Abáds^alók, Kisújszállás. Mezőtúr, a Jászság, valamint a tisza-
földvári és szolnoki vadásztársaságok területei. Viszonylag gyengébb az állomány
a tiszasűlyi, karcagi, martfűi, s/ajoli társaságok területén.

Örvendetesen megnövekedett a nagy vadak létszáma, mely a felszabadulás előtt
elenyésző volt. Igen s-ép a? ő'állománv az aháHs^alóki, a tiszagyendai, tiszaörvényi,
mc7Öi-''TÍ. fis-as'en'-imrei vadísnársasácok területén.

Vízisrárnvasok kö'ül a vadrécék, ludak a jelentősebbek, amelyek közül a récék
főleg a Tis'a és Körös fő-, valamint holtágain, rizstelepeken, halastavakon találhatók
nagyobb számban.

A fenti vadállományból meghatározott kilövési terv az alábbiak szerint alakult
oz 1961 '62. évben:

nyúl:
fácán:
fogoly:
őz:

Kilövés

58 000
18 000
14 000

301

Értékesítésre
lőttvad
25 000

4 500
300

MAVAD-al leszerződve
élővad
16 000

3 000
6 000

Különösen jelentős az elővad befogás, mert pl. külföldre szállítva annyit kapunk
egy nyúlért, mintha 16 kg vajat, vagy 400 db tojást, vagv 2 q búzát, vagy 30 kg marha-
húst, vagy 25 kg sertéshúst, vagy 18 kg baromfit vittünk volna ki. Egy pár előfogoly
kivitele mintegy 13 db export jérce deviza hozamával egyenértékű.

A legjobb eredményt az élővad befogásban a következő vadásztársaságok ér-
ték el:

Abádszalók
Jászapáti
Kunszentmárton
Tiszaföldvár
Mezőtúr

nyúl db
3048
1207
1067
1042
992

fácán db
1071
—
480
—
269

fogoly db
1709

607
—
—
—

A fenti legjobb eredményekkel ellentétben a vadásztársaságok közül még 13 nem
foglalkozik élővad befogással, könük a kunhegyesi. kunmadarasi, cserkeszöllősi stb.,
ahol viszont jó adottsások vannak, amit igazol a S'oms'édos társasások ererlménve is.

Az élövad befosás jelentősebb anvari ha"onr>a1 jár, mint a lőtt vad értékesítés,
mert egy lőtt nyúlért 30-35 Ft, a befosott é'^nvúlért 100 Ft, lőtt fácánért 20 Ft.
élőért 10 Ft. él" fogolyért 50 Ft-ot fbet a MAVAD.

A közelmúltban mestartott tisztújító kö-gv"lé-eken, ahol a vezetőségek újjá-
választása megtörtént és jóváhaeyásra került a költségvetés, azok célkitűzéseiben szinte
minden területen az élővad befosás aránvs'ámának a növelése került előtérbe.

S'olnok mesye az eddigiekben komoly helvet foglalt el az élővad exporttervek
teljesítésében, mivel az országosan exportra kerülő élőnyúlnak majdnem a felét me-
gyénk adja.

Ezért az a feladatunk, hogy lehetőségeink m?ximális kihasználásával segítsük
elő az ez irányú országos célkitűzések ránkeső részének teljesítését. Ehhez szükséges,
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hogy minden területen úgy. ga/dálkodiunk a vadállománnyal,, hogv megteremtve a..
megfelelő törzsállományt, előfeltételt bi-tosít?unk a? élővad befogásának.

S'olnok megve vadállománya külföldön is ismertté válik és évről évre eavre
töbh külföldi vadász, keresi fel. ei^sorban a jelentősebb ő'állomáunval rendelkező
vadásztársaságokat. A? itt járt külföldi v a d a s o k mind meee'éoedéí.sel nyilatkoztak
a látottakról, és c e n túl a vadászz.sákmánnval is meg voltak elégedve, mert pl. mint-
egy ioo db ő'et eitettek el a? elmúlt évben is.

A ' ez évi vadászati kiállításon i db aranv- és egv db bronzérmet nyertek, de azt
megelőző években s-intén jól szerepeltek a S^o'nok megye területéről származó óV-
agancsok, melyek köpött 540-560 gr-os is található.

Az elmúlt évi vadászati eredménye=séset mutatja a vidásztársasás<->k több mint
í mi'Uó Ft bevétele is, melv ö^s'ea minden nagyobb beruházás és íllnmi dotáció
nélkül a vadásztársaság taeok munkájának a^ eredménye. Az ez évi költségvetésben
4 169 OOT.- Ft szerénél, amelv jelentős előrehaladást jelent.

Tavult &' állomány iav'tí«ára iránvuló tPvékf*nvsé<í. mivé' a társaságok — látva
annak ie'ent-Afgoét — bevé^l^kbői efvre napvnbb ö^szeppt V '̂*-pnek erre. a célra
A* elmúlt évben 182 w- Ff é>-f-é''ű v^dat igényeltek a MAVAD-tól. Itt figyelembe
kell venni összehasonlítás végett, hogy:

1957—58. évben 168 előnyül 32 élőfácán,
19üQ—59. évben 373 élőnvúl 307 élőárán,
1959—60. évben 13^2 élőnyúl 990 élőfápán,
1960—61. évben 816 élőnyúl 742 élőfácán

megrendelés történt a 7 or^ápos tenyés^varlakció keretén belül, melvní-k kerlv^/c
határa már ma is ére^h'-tő. HT^ái^ruit- ahho'. h"<rv ma a? I Q ^ ' - I ^ . vüHá '̂a*-; évben
napv^Mi Vilövé'i terv mcrval^sítását t'yvk ki cé'ul, min^ a^ ei^iMt évben. íev ni.:
nvú'bói 62 500 db, fácánból 22 000 db, fogolyból 14 555 db, őzből 247 és túzokból
6 darab.

Annak ellenére, hopy a/ év eleién ie'eitke"^ fv"vös. cős idő nem k°rlvf"*etf,
a? árví' ner^T na.nv k^rf ten a? árté-i t°ríil°tpken, élő á"ománvban a s'ao<->ni1af í^nak
mondhat-ó. E ' t e'ő'ep'tették a vadásnár-a«áeok te ál*-al is. hoev s'ervezettfbb és
ígv eredménvp-ebb vnlt a dúvaHirMs. ezáltal a ha^nos vadak védelme, a hasznos
szárnvas vadak tojásainak összegyűjtése, kikeltetése. Kö^el ÍO 000-32 000 db fácán- és
fogolytojást gyűjtöttek be, melynek 60%-a kikelt és 50%-a kihelvcésre is került.
E tevékenv^é<? rnvőb*M javí(-ácá*- célozza az a terv. me'v"ek kc-e^ben a megyei vá-
lasztmány i*-ánvít-4sávíi1 A fácánt-pnvész-te'eo létí"sí(-é<-ér vf^'ífe t-ervbe.

A tenvéc"*''!íi rnnnka iav'tása a ffnvés-v^^mewen^e'és ínVoTása. a varlak téli
eteté^p. a vad^"'d=k bi-tosít-á^a. a vadőrök h(*í'1íHca, a^ok s"a''kéTré°énptr ^^prvezpce,
a vpdá«'ok sza^ÍTnp<'efpinek h"vf*-é«e nagymértékben hozzájárult a vadállomány lét-
számának és rninő<-éí»ének iavilqcához..

A S^o'nok megyei vadászok szeptember é« rk*'-\\rr fiónanban áHamt vi'sgg-
bi'otf-'ác e'ntt tettek tan'i^i-rmvsáfot szakmai f'»1ké<"T'i'fcé!»iit'<"ől. A f-aoas'<-a1a*"ok azt
mufa^ák. bopy sokat- feil^dtek mind fvnVorlnti. mjnr) s"a''rnai téren. f"v mepvan
az előfelté^p'p a t̂ vábVij pl^rehal^dá'nak. E ' t més?inkább PM fopja se^íf^ni az a mint-
egv TOO vad'Sr, akik október 5-én fei^'fék be tanu'roánvaikat a részíil-re szervezet
1 éve' tanfolvamon, melvnpk szervezéséhez nasv sec'tséget nyújtott a Magyar Vadá-
szok Ors^ásos S-övetséee E'nöksécének szakannarátusa.

A vadgazdálkodás nagv nemzerpazd-isáffí jelpntősé"gel bíró termelési ás. a vad-
állomány jelentős értékű társadalmi tulajdon, amelyre vigyáznunk kell, és a jó gazda
gondosságával kell gazdálkodnunk.

Mengyi Lász!ó
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