
Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 7-8. szám (2002. július-augusztus) 217

Tömören fogalmazva, a ma-
gyar nagyvadgazdálkodás jö-
vôképe: rendkívül alacsony
szabadterületi vadlétszám,
ehhez kötôdô minimális va-
dászati lehetôség mellett, a
Zárt Rendszerû Vadgazdálko-
dás (ZRV) országos hálózatá-
nak létrehozása, ezzel a ma-
gyar vadászat hírnevének
megôrzése, az érték- és ha-
szonteremtô képességének
fokozása.

A szabadterületi nagyvad
létszám drasztikus – és persze
vagy lehetôleg szakszerû –
csökkentése az elkövetkezô
4–5 évben megkerülhetetlen
evidencia.

Mezôgazdaságunk EU szín-
vonalhoz igazításával, a terme-
lés költségei a termények érté-
kei növekednek, amelyek
egyenes arányban – vagy in-
kább annál nagyobb ütemben
– növelik a vadgazdálkodás
mezôgazdasági vadkár kiadá-
sait.

Az erdôkben keletkezett
vadkárok maradéktalan megtéríttetésé-
vel, saját elszámolásban pedig annak
reális számbavételével vagy az erdei
vadkárok megelôzésére fordított költsé-
gek költséghelyhû megjelenítésével
kapcsolatban eddig – enyhén szólva –
túl lojális magatartást tanúsított az erde-
ink döntô hányadát kezelô erdôgazda-
ságok legtöbbje, és többé-kevésbé lojá-
lisan kezelte ezt a témát az ôket szak-
mailag felügyelô hivatal is.

A hivatal részérôl ez a lojalitás a kö-
zelmúltban megszûnt, pontosabban fo-
galmazva az erdôkben keletkezô vad-
károk reálisabb megállapítása, azok
megjelenítése az „erdôvédelmi bírság”
formájában kézzel foghatóbbá, egyér-
telmûbbé vált. Ezek után tényként kell
kezelni, hogy a bírságok következetes
megállapítása és behajtása ma már ön-
magában is veszteségessé tehet egy-egy
erdôkezelô vállalkozást.

Az erdei károk jelentôs csökkentése
vagy megszûntetése az erdôket kezelôk
számára ma azért is elkerülhetetlen,
mert az elmúlt évtizedben jelentkezô
infláció költségnövelô hatásának ki-
egyenlítésére az erdôt kezelôk nem

tudták faáraikba építeni az infláció mér-
tékét.

Ez katasztrofálisan kézzelfoghatóvá
vált az utóbbi 2 évben, amikor a fagaz-
daság piacai összeomlottak, a faárak az
önköltség közelébe vagy az alá zuhan-
tak, és a faválasztékok egy jelentôs ré-
szét még az alacsony árakon sem lehe-
tett értékesíteni.

Ilyen körülmények között sajnos le-
hetetlen elviselni, hogy a természettôl
ajándékba kapott magvakat a túlszapo-
rodott vaddisznó és szarvas vegye fel.
Az esetleg megmenekült magvakból ki-
kelt csemetéket pedig a normálisnál na-
gyobb létszámú szarvas, ôz, muflon,
dám rágja le.

És mindezek mellett az erdôfelújítási
kötelezettségeknek eleget téve, méreg-
drága csemetével erdôsítünk vagy pótol-
juk felújításainkat.

Sajnos lehetetlen elviselni azt az igen
magas költséget is, amelyet a 2002. évi
Erdészeti Fórumon Nádas József úr, az
Állami Erdészeti Szolgálat kaposvári
igazgatója úgy fogalmazott meg, hogy
„ôrült kerítésépítés indult meg az erdô-
gazdaságoknál”.

Itt most hosszan lehetne
elemezni az elmúlt években
létrehozott rengeteg bekerí-
tett erdôrészlet és a mostani
„ôrült kerítésépítések” hatá-
sát, értelmét, költségeit.

Én csak kettôt szeretnék
megemlíteni.

Az erdôben járó ember –
és persze a vad is – a renge-
teg kerítés láttán lassan nem
tudja eldönteni, hogy mikor
van és mi a kerítéseken kívül
vagy belül. Ez az állapot egy-
re messzebbre esik a termé-
szetszerû erdôgazdálkodás-
tól, a természeti környeze-
tünk sokszínûségét megôrzô
kezeléstôl, gondoskodástól.

Ha vadállományunkat el-
zárjuk a legbôségesebb, leg-
változatosabb táplálékokat és
búvóhelyet biztosító erdôfel-
újításoktól, fiatalosoktól, ak-
kor a maradék – sokkal kisebb
vadeltartó képességgel rendel-
kezô – területek vadkárosítása
fokozódik, ugyanakkor a bio-
diverzitás részeként elfogadott

vadállománynak biztosított természetes
környezet – a kirekesztô, rozsdás keríté-
seivel – nagyon messze esik attól a minô-
ségtôl, amelyet egy komplex termé-
szetszemlélettel el lehet fogadni.

Tehát sokkal kisebb – a biológiai és
gazdasági egyensúlyt nem veszélyezte-
tô – vadlétszámot a szabad vadászterü-
leteken, minél hamarabb!

A már említett 2002. évi Erdészeti
Fórumon nagy sóhajtások szálltak az
ég felé: vadkárok, kerítések, földtulaj-
donosok igényei, természetvédelmi
elôírások, erdész-vadász ellentétek,
sebezhetô vadgazdálkodás, rossz
színben tüntetik fel a vadászatot, az
erdei ökoszisztéma fenntartásának
fontossága stb...

A sóhajtások mellett alig maradt erô a
konkrét jövôkép, a gyors cselekvések, az
egyértelmû „hogyan tovább magyar nagy-
vadgazdálkodás” megfogalmazására.

Tehát, hogyan tovább magyar nagy-
vadgazdálkodás?

A szabad területeken minél hamarabb
(3–5 év) lecsökkenteni a vadlétszámot
olyan mértékûre, amely a mezôgazdasági
területeken nem okoz mérhetô kárt,

A magyar nagyvadgazdálkodás
jövôképe
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amely az erdôgazdálkodás ma még leg-
nagyobb költségeket igénylô erdôfel-
újítási–nevelési szakaszában, az erdôvé-
dô kerítéseket szükségtelenné teszi.

Úgy gondolom, könnyen elfogadha-
tó, hogy az említett elvárások szintjének
megfelelés mérése nem igényel kompli-
kált tudományos vagy áltudományos,
körmönfont elemzéseket. Ha az említett
szint beáll, mindenki érzékelni fogja.

A normális, a természet sokszínûségét
biztosító – azt nem károsító – vadlétszá-
mot kialakító drasztikus állománycsök-
kentés lehetôséget teremt a vadgazdál-
kodás árbevételének átmeneti növelésé-
re és a megmaradó vadállomány minô-
ségének jelentôs növelésére is.

A minôségjavulás garanciái, a vadá-
szati felügyelet szigorának növelése és
a vadgazdálkodók, valamint – a sokkal
nagyobb létszámban lévô – vadászatra
jogosultak, remélhetôleg meglévô ma-
ximális önfegyelme és a kiváló minôsé-
gû magyar vad iránti elkötelezettsége.

A szabadterületû nagyvadgazdálko-
dás és vadászat lehetôségeinek gyors
szûkülése tempójában kell kiépíteni a
ZRV országos hálózatát.

Ez 10–12 darab, 10–12 ezer hektár
nagyságú bekerített területet jelent,
amelyeknek rossz termôhelyi adottsá-
gai, eredményes fatermesztésre nem ad-
nak lehetôséget. Az erdôkkel érintkezô
vagy beszögellésként, zárványként jelen
lévô mezôgazdasági területek pedig
szintén értéktelenek az EU-szintû mezô-
gazdálkodás szempontjából.

A hálózat létrehozása ma még reális
lehetôség, hisz az erdôk igen jelentôs
része állami tulajdonban van és ma még
sok állami mezôgazdasági földterület is

rendelkezésre áll, amelynek igénybe
vételével és kormányzati segítséggel a
nagy zárt rendszerek kialakíthatók.

A ZRV lényege és néhány elônye:
A Zárt Rendszerû Vadgazdálkodás az

élôhelyek és a populációk dinamikáját
figyelembe vevô ökoszisztéma kezelési
mód, amely az ökológiai összefüggése-
ket mérlegelve végez ökonómiailag is
eredményes természeti erôforrás-gaz-
dálkodást. Alapeszménye, hogy a biodi-
verzitás szellemében a vadat a föld
egyik megújuló/megújítható természeti
erôforrásának tekinti. Célja, hogy a ZRV
a földhasznosítás egyik jelentôs formája
legyen és mint ilyen, potenciális áruter-
melô ágazattá váljon.

A ZRV mûködésének néhány ki-
emelten fontos eleme:

– Magas szintû, intenzív vad-
földgazdálkodás, a nagyvad számára
legfontosabb táplálékféleségek elôállí-
tása és az élôhely természetes létének
megôrzése érdekében.

– Az adottságokhoz igazodó, a kínált
lehetôségeket maximálisan kihasználó
vízgazdálkodás, a természetes vizek hi-
ánya okozta nehézségek minimális
szintre csökkentése érdekében.

– Természetszerû erdôgazdálkodás
alkalmazása. A vágásérettségi korok fel-
emelése, természetes felújítások, szála-
ló vágások bevezetése, az egyedi véde-
lem megteremtésének segítségével,
szükség esetén felújítást védô kerítések
a rendszeren belül.

– Szigorú selejtezés a rendszerben
élô valamennyi vadfajnál (gímszarvas,
vaddisznó, muflon, ôz) függetlenül az
elsô évek gazdasági nehézségének fi-
gyelembe vételétôl.

– Olyan kulturált vadásztatás kialakí-
tása, amely az intenzív gazdálkodás je-
lenlétét feledtetve kínál természetközeli
vadászati módokat, így segíti az aktív pi-
henést és a különleges élményszerzést.

– A rendszerben nevelt vad húsának
elismertetése az egészséges táplálkozás
egyik fontos tényezôjeként. Ennek érde-
kében a rendszer keretein belül a „kony-
hakész” vadhús elôállításának és forgal-
mazási lehetôségének megteremtése.

A ZRV további elônyei a teljesség
igénye nélkül.

A zárt rendszer megakadályozza a vad
spontán be- és elvándorlását. A vándor-
lásnak vannak bizonyos elônyei, de en-
nek elsôsorban azok élvezik az elônyét,
akik nem vagy csak nagyon alacsony
szinten gazdálkodnak. Ahol a vadgazda
következetesen hajtja végre a selejtezése-
ket, lövi az „alját”, kíméli az „elejét”, kön-
nyen ráfizethet, mert gyakran elôfordul,
hogy az évekig megkímélt, kiváló egye-
deit a szomszéd hozza terítékre.

A magas szintû, a vadon élô állatok
igényeit maximálisan figyelembe vevô
vadföldgazdálkodást is csak abban az
esetben érdemes folytatni, ha az abból
származó minôségi javulás a saját gaz-
dálkodásom nyereségét növeli.

A rendszerben élô vad minôségének
fokozatos javítása érdekében ma, kiváló
képességekkel rendelkezô egyedek vá-
sárlására is lehetôség nyílik. Ezt a javítási
módszert szabad területen nem érdemes
alkalmazni, hisz semmi biztosíték nincs
arra, hogy a drágán megvásárolt, telepített
egyedek az én állományomat fogják javí-
tani és a végén nálam kerülnek terítékre.

A vadgazdálkodás anyagi hátterét
biztosító „nagypénzû” vadászvendégek
egyre kevesebb idôvel rendelkeznek. A
zárt rendszerben sokkal nagyobb biz-
tonsággal és az igényeknek megfelelô-
en lehet vadászatot szervezni a bérva-
dászoknak.

Az EU-csatlakozás elkerülhetetlenné
teszi, hogy a magyar mezô- és erdôgaz-
dálkodás EU-szintû tevékenységet foly-
tasson. Az ilyen szintû mezô- és erdô-
gazdálkodás nem tûri el a vadkárt. Nem
véletlen, hogy Nyugat-Európában a
vadgazdálkodás súlya az elmúlt évtize-
dek alatt fokozatosan a nulla felé ten-
dált. A vadászati lehetôségek és abból
származó haszon rendkívüli alacsony
szintre süllyedt.

A ZRV – sok egyéb haszna mellett –
alkalmas arra, hogy az EU-hoz a közeljö-
vôben kapcsolódó közép-kelet-európai
országok sorában a magyar mezô- és er-
dôgazdálkodás sajátos adottságai kihasz-
nálásával, vadgazdálkodásunk eredmé-
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nyeinek felhasználásával olyan speciális
földhasznosító rendszert indítsunk el,
alakítsunk ki, amely nem teherként jele-
nik meg a fejlett mezôgazdasággal ren-
delkezô jelenlegi EU tagországok elôtt.

E tény halkítja az egyesülést ellenzôk
hangját, hiszen a ZRV sikeres mûködé-
sével egy speciális, hasznos, életminô-
séget javító tevékenységgel gazdagod-
hat a leendô egységes Európa.

A ZRV országos hálózatát létre lehet
hozni a vadászati jog hasznosítására kö-
tött 10 éves szerzôdések lejártának idô-
pontjára.

Az akkor már mûködô hálózat lehe-
tôvé teszi azt, hogy a szerzôdések meg-
újításánál jelentkezô – addigra felhal-
mozódott – számtalan probléma,
amelyben döntô súlyt képvisel majd a
földtulajdonosok vadászati igényének a
maitól lényegesen eltérô kielégítése...
Nos a hálózat létrejöttével ennek a
problémának a megoldása rendkívüli
mértékben leegyszerûsödik.

A ZRV-t kísérlet formájában 1996-ban
indítottuk a HM VERGA Rt. keretein belül.

Az elmúlt 6 év számos olyan kérdésre
adott választ – maximális vadlét-
szám/hektár, intenzív vadföldmûvelés,
vadtakarmányozási rendszerek, nagy
létszámú szarvas és vaddisznó jelenléte
és a természetes környezet kapcsolata,
gazdaságosság stb... – amely válaszok
birtokában konkrét adatokat tudok szol-
gáltatni egy-egy 10–12 ezer hektáros
ZRV létrehozására és az említett hálózat
kiépítésére.

A részeredményeinkrôl több cikk-
ben számoltam be a NIMRÓD, a Magyar
Mezôgazdaság és az Erdészeti Lapok
hasábjain.

Az elmúlt években sok fiatal vadgaz-
da írt tanulmányt, dolgozatot, diploma-
munkát a „Mátyás Király Vadaskert” né-
ven mûködô Zárt Rendszerû Vadgaz-
dálkodásról.

Az elmúlt években egy kivétellel
minden magyarországi felsôoktatási
intézmény, amely vadgazda-képzéssel
vagy továbbképzéssel foglalkozik
rendszeresen hozta/hozza hallgatóit a
ZRV tanulmányozására. Több ország
intézménye, képviselôje is tanulmá-
nyozta elért sikereinket. Kár, hogy a
Nyugat-Magyarországi Egyetem nagy-
ra becsült munkatársa, dr. Jánoska Fe-
renc úr, amikor a magyar vadgazdálko-
dás jövôjéhez kiemelt fontossággal
kapcsolódó vadaskertek szerepérôl írt
a NIMRÓD vadászújságban, „Vadas-
kertek szerepe a vadgazdálkodás jövô-
képében” címen, akkor írásában döntô
súlyt adott – az egyre több kritikát ki-

váltó, gazdaságilag és szakmailag sok
ponton megkérdôjelezhetô – a már-
már túlzott nagyságrendre szaporodott
vaddisznós kerteknek és említést sem
tett a Zárt Rendszerû Vadgazdálkodás-
ról, amely a magyarországi nagyvad-
gazdálkodás távlatainak szempontjá-

ból sokkal fontosabb és értékesebb
gímszarvasállomány megôrzésére, át-
mentésére és értéktermelésére ad al-
ternatívát úgy, hogy a szarvas mellett a
vaddisznóállomány és más értéket hor-
dozó vadfajok is szerepet kapnak.

Rakk Tamás

Az Országos Magyar Vadászkamara
Hagyományôrzô és Kulturális Bizottsá-
ga a Budakeszi Erdészetnél kialakított
szoborparkban felavatta Maderspach
Viktor mellszobrát.

* * *
„Erdôk és Fák” címmel meghirdetett
megyei rajzpályázat eredményhirdeté-
sére került sor Kecskeméten. A nagysi-
kerû pályázat legjobb alkotásaiból ren-
dezett kiállítást dr. Gôbölös Antal igaz-
gató nyitotta meg.

A megye óvodáiból és általános isko-
láiból beérkezett pályamûvek nemcsak
a diákok, hanem a pedagógusok mun-
káját is dicsérik. A több mint félszáz dí-
jazottnak különösen emlékezetes volt a
rendezvény.

kutatói napján „A legújabb erdészeti kuta-
tási eredmények bemutatása” keretében
a DALERD Rt. Tájékoztatási Központjá-
ban az alábbi elôadások hangzottak el:

Dr. Führer Ernô fôigazgató: Tájékoz-
tató az „Erdô-Fa” Nemzeti Kutatási és
Fejlesztési Programról.

PhD. Koltay András tud. fômts.: Phy-
tophtorás égerpusztulás Magyarországon.

Illés Gábor tud. mts.: Láptalajok ter-
môhelyi tényezôinek modellezése a
hansági adatok felhasználásával.

Tobisch Tamás tud. smts.: Egyenletes
és egyenlôtlen bontáson alapuló termé-
szetes felújítási eljárások összehasonlítása.

Bárány Gábor–Trecker Klára tud.
smts.: Nyárklón-kísérletek tapasztalatai
a Tiszántúlon.

Dr. habil. Rumpf János egy. tanár: Az

erdôhasználat oktatásának és kutatásá-
nak helyzete egyetemünkön az európai
tendenciák tükrében.

Stipta József: A fenntartható fejlôdés
biztosíthatósága: az erdôk szerepe.

Dr. Traser György egy. doc.: A boró-
kás fehérnyáras erdôk ugróvillás
(Insecta: Collembola) faunája.

Dr. Szabó Ilona egy. doc.: Levélbe-
tegségeket okozó gombák erdei fákon.

Dr. habil. Horváth Béla egy. tanár: A
szabadföldi csemetetermesztés gépesí-
tése hazai gyártású gépekkel.

Dr. habil. Lett Béla egy. tanár: Az er-
dészeti számvitel és költségvetési kap-
csolatok EU harmonizációja.

Dr. habil. Hargitai László egy. tanár:
A fûrészüzemek termelési tevékenysé-
gének hatékonysága.

Az Alföldi Erdôkért Egyesület

„Tanúsítás az erdôkért” címmel
Somogyfajszon rendezett a napokban
konferenciát a WWF Magyarország. Az
erdôtanúsítás nemzetközi és elsô hazai
tapasztalatait bemutató erdészektôl, ter-
mészetvédôktôl és gazdálkodóktól
megtudtuk, hogy az erdôk tanúsítása
ma már Magyarországon is lehetôséget
teremt arra, hogy a társadalom minden
tagja tegyen valamit az erdeinkért, így
közösen elérhetjük, hogy az erdôgaz-
dálkodás felelôsen bánjon a természet
adományaival, a helyi lakosok jólété-

nek forrását jelentse, és egyben a társa-
dalmi igények széles skálájának is ké-
pes legyen megfelelni.

Az FSC (Forest Stewardship Council =
Felelôs Erdôgazdálkodás Tanácsa) olyan
független erdôtanúsítási rendszer, amely
ma már világszerte hirdeti, hogy létezik a
felelôsen mûködô erdôgazdálkodás, és
az a társadalom számára is hasznos és el-
fogadható. Az FSC-tanúsítás ma az egyet-
len olyan rendszer, amely hitelesen köz-
vetíti a vásárló felé a termék magasabb
eszmei értékét.


