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Ücsörgök az egyik erdõszéli magasle-
sen, szarvasokra várva. Jó reményem
van arra, hogy az este, még jó lõvilág-
ban, kiváltanak az erdõvel határos,
õsszel fel nem szántott tarlóra.

Amióta a hetvenes éveimet tapo-
som, el-el üldögélek néhány órácskát
valamelyik magaslesen – fiatalabb ko-
romban ehhez nem volt türelmem. Ez
a vadászati mód nálam többfelvonásos
rituáléval jár. Elõször is át kell költöz-
nöm a terepjáróból a magaslesre. Jó
kétszáz méterrõl gyalog, indián-csen-
des járással elhurcolom a cuccot a les-
helyre. Puska, távcsõ, vadászszék, cél-
bot, hátizsák, benne az apró kellékek,
a nagybátyámtól örökölt „városi bun-
da” (belül szõrme, kívül szövet) a mí-
nusz tíz fok leküzdésére, és egy mele-
gítõ üléspárna. A második felvonás: el-
helyezkedem, „belakom” a tetõvel el-
látott magaslest. Ezután következik a
harmadik, leghosszabb felvonás: csön-
des elmélkedés a világ folyásáról, az
elsõ kiváltó vad megjelenéséig. Mert
ekkor kezdõdik a következõ felvonás,
maga a vadászat.

Tulajdonképpen most legutóbbi el-
mélkedésemrõl szeretnék írni azok
számára, akik megtisztelik figyelmük-
kel és érdeklõdésükkel soraimat. A na-
pokban olvastam legkedvesebb újsá-
gomban, az Erdészeti Lapokban (2010.
novemberi szám), „A harmadik oldal” c.
rovatban többek között a vadlétszám-
ról. Túltartott! Bizony, bizony, nagy-
mértékben túltartott. S egyre csak nö-
vekszik a nagyvadlétszám. Legalább
három évtizede számtalan tanulmány,
újságcikk, szakmai kongresszus bizony-
gatta ezt a tényt. A „Magasles” c. va-
dászlap 2010. decemberi számában ol-
vasom: „… amíg 1960-ban még min-
dössze 3900 sertevad került puskavég-
re, addig mára az országos teríték túl-
lépte a 111 ezret. Megdöbbentõ.” Íme,
újabb (jogos!) jajveszékelõ cikk a szak-
sajtóban.

„A harmadik oldal” írójának (P. G.)
ügyes, képletes négyszögesítésével
majdnem egyetértek. Ugyanis a négy-
szög negyedik, neurotikus oldalának,
azaz a nagyvadlétszám alakításának
ügye és lehetõsége is szakmánk kezé-
ben van.

Annak illusztrálására, hogy ez
mennyire így van, íme néhány adat:

– az ország összes vadászterületének
11,8%-án gazdálkodnak az erdõgazda-
sági részvénytársaságok (vadászatra jo-

gosult vagy földtulajdonosi képviselõ
minõségben);

– az erdõgazdasági részvénytársasá-
gok által kezelt vadászterületeken a
2009/2010. vadászati évben 

a gímszarvas 22,6%-a
a dám 23,2%-a
az õz 8,1%-a
a muflon 42,5%-a
a vaddisznó 20,1%-a

került terítékre az országos összesített
adatok arányában;

– az erdõgazdasági részvénytársasá-
gok által kezelt vadászterületeken a
2010. tavaszi állománybecslési adatok
alapján

a gímszarvas 36,0%-a
a dám 50,3%-a
az õz 8,7%-a
a muflon 63,5%-a
a vaddisznó 36,7%-a

található.
(Forrás: O.V.A., Gödöllõ)
Köztudott, hogy az erdõgazdasági

részvénytársaságokon kívül egyéb erdõ-
gazdálkodó szervezetek is jelentõs va-
dászterületeket kezelnek, amelyek szin-
tén erdészcsillagunkkal fémjelezhetõk.

Könnyen belátható, hogy a vadásza-
ti fõszezonban, amikor a nagyvad
számára az erdõ jelenti csupán az élõ-,
illetve táplálkozó helyet, az állományok
szabályozására, illetve a teríték növelé-
sére még nagyobb lehetõségünk van. S
ezt a lehetõségünket bizony nem korlá-
tozza sem a politika, sem a „vadászlob-
bi”, sem az új agrármérnök erdészeti fõ-
osztályvezetõ, sem az EU.

Bizony, bizony, magunk vagyunk.
Magunknak kell a magunk portáján sö-

pörni! Véget kell vetnünk vészsiráma-
ink folyamatos hallatásának. Sokakkal
egyetértve mondom: a jelenlegi és fo-
lyamatosan növekvõ nagyvadlétszám
mellett nem lesz örökerdõ, folyamatos
erdõborítás, természetszerû erdõneve-
lés, Pro Silva módszer, szálaló erdõgaz-
dálkodás. Csõdöt mond az „átalakító
üzemmód”. Vigyázat! A csõdöt már ész-
re fogja venni a politika, a „zöldek”, az
EU, még az agrármérnök fõosztályveze-
tõ is. S akkor milyen fényes, színes
prospektusokkal, szórólapokkal aka-
runk majd imponálni „a társadalom-
nak”?

Idáig jutottam gondolataimban. A
hátam mögött õz riaszt az erdõben. Ta-
lán szarvascsapat vagy disznókonda
közelít. Véget ér ez a felvonás, elmélke-
désem felvonása.

Beõõõõ! Beõõõõ! Riaszt tovább az
õz. Én is riasztok, uraim! Munkára fel!
Mert igen kemény munka ám az „állo-
mányapasztás”! Vezérigazgatók, fõmér-
nökök, erdészetvezetõk, erdészek, hi-
vatásos vadászok! Csak a Ti munkátok
ez, kívülrõl semmilyen segítséget ne
várjatok!

És egy régi jó tanács az elõbb felso-
rolt székekben ülõknek: ne féljetek!
Becsinálva még biciklire sem szabad
ülni!

No, indulok haza. Nem jött ki semmi
a tarlóra. Elmarad az utolsó felvonás: a
lövés, a zsigerelés, a vadbeszállítás. A
vadlétszám általam ma nem apadt. Majd
holnap!

Beõõõõ! Beõõõõ! Beõõõõ!
Kondor Endre

erdõmérnök

Magaslesen... magas lesen




