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Rakk Tamásnak az Erdészeti Lapok elô-
zô számában megjelent cikkével teljes
mértékben egyet kell értenünk, hiszen
az intenzív bérvadásztatás a zárt rend-
szerû vadgazdálkodásban (ZRV) – a va-
daskertekben – kevesebb gonddal és
biztosabban kalkulálható nyereséggel
(vagy veszteséggel) valósítható meg.

Rakk Tamás jövôképe mellé azért
egy római kettes jövôképet is érdemes
lenne felvázolni, amely néhány száz
hektáros, kis magán vadászterületeket
jelent olyan több ezerhektáros szerve-
zetben, ahol a vad elejtése, a rekordok
hajszolása nem görcsös gazdálkodási
feladat, hiszen egy vadásznak a vad ete-
tése, megfigyelése, védelme, sôt a káro-
sításának részbeni eltûrése is örömet je-
lenthet.

Kedvenc vadászkönyvem Szabolcs
József „Apám és én száz éven át vadász-
tunk” címû könyve, melyben az író-va-
dász a pár száz hektáros bérleményen
megélt élményeit olyan csodásan írja le,
hogy már csak reménykedhetünk ab-
ban, hátha lesz még egyszer olyan (va-
dász-) világ is, amikor nem kell kilóra
mérnünk a szarvasvadászatot, hanem a
saját gazdálkodás élménye is értékké
válik.

A kis magán vadászterületeknek per-

sze már ma is több formája létezik. A
legegyszerûbb az, ha valaki a saját föld-
jén-erdejében vadászik, kialakítja a ma-
ga leseit, szóróit, vadföldjeit, és bérva-
dászati szerzôdést köt a vadászatra jo-
gosulttal, aki viszont elvégzi a terület
(vad) ôrzését és a felügyeleti adminiszt-
rációt is (beírókönyv, azonosító,
vadgazd. terv stb.).

Gyakori az, hogy valamely erdôgaz-

daság vagy vadásztárasság a vadászte-
rülete egy részét albérletbe adja kisebb
társaságok részére, akik azután maguk
között ezt is 1–200 hektáronként to-
vábbosztják önállóan is vadászható biz-
tonsági körzetekre.

Egy esetleges új vagy módosított va-
dászati törvényben elsôsorban a jegy-
zôk szerepét kellene majd tisztázni, hi-
szen ma még a más földjét adják bérbe
minden felügyelet, anyagi vagy más
jogkövetkezmény nélkül.

Ha a jegyzôknek nem lehetne szere-
pe a bérbeadásban, akkor a földtulaj-
donosi érdekek jobban érvényesülhet-
nének, ha viszont csak a jegyzô lenne
jogosult a bérbeadásra, akkor erre vilá-
gosabb jogszabályok kellenének. Pl.: az
árverés kötelezô kiírása stb.

Végül, még egy közös gondot, illetve
érdeket szeretnék megemlíteni. Ez pe-
dig az agrárgazdálkodás évrôl évre is-
métlôdô természetpusztítása az aratás-
sal és a betakarítással, amely egy kicsit
olyan, mintha mi erdészek évrôl évre
tarra vágnánk minden erdôt, és még fel
is szántanánk a helyét, hogy lehetôleg
minél több élôlény pusztuljon el.

Úgy gondolom, hogy az EU szá-
munkra olyan utat fog kijelölni, amely a
mezôgazdasági területek nagyobb ará-
nyú beerdôsítését jelenti majd, és akkor
a nagyvad is nagyobb élettérhez jut, kü-
lönösen a ma még alig erdôsült sík vi-
déki területeken.

Kép és szöveg: Dr. Czerny Károly

A magyar nagyvadgazdálkodás
jövôképe II.

Emberlakta természet, élôhelyek,
életközösségek
címen jelentette meg a Nemzeti
Tankönyvkiadó Nagy Gy. György gyönyörû
fotóival a kötetet. A fotókhoz írt szöveg
olykor erôltetett, hiszen olyan kifejezôek a
képek, hogy különösebb magyarázatra nem
szorulnának. Ha végiglapoztuk a könyvet,
óhatatlanul megerôsödik bennünk az érzés,
hogy minden erônkkel fékezzük a természet-
pusztító ember okozta folyamatokat.


