
VADÁSZATI TÖRVÉNYRE VÁRVA 

A Szahara déli szegélyén ENSZ-segélyből kutakat fúrtak. Korábban a víznyerő
helyek korlátozott volta behatárolta a háziállatok számát, és így elég nyomorúsá
gos volt az itt lakók élelmiszer ellátottsága. A segélyprogram nem számolt azon
ban a területen lakó törzsek tudati szintjével. Itt a családok gazdagságát a háziál
latok számával mérték. Miután tehát az éltető víz az új kutakból bőségesen ren
delkezésre állt, pár év alatt megtöbbszöröződött a háziállatok száma. Minden csa
lád gazdagnak tudta magát, hiszen élelmiszerigényüket messze meghaladta a tu
lajdonukban lévő állatok száma. 

Az egyébként is silány növényzet azonban tartósan nem bírta eltartani a meg
növekedett állatállományt. Feltehető, hogy ezt észlelték a családok, de arra vártak, 
hogy a szomszédok csökkentsék állataik számát. Eközben a csonkig rágott növé
nyek kezdtek kipusztulni, és a sivatag győztesen vonult be a korábban zöld, újab
ban kutakkal is feltárt területre. 

No, de Afrika hazánktól távol esik. Csak nem fog a Szahara is begyűrűzni hoz
zánk, mint az olajárrobbanás? Nálunk a MÉM 1981-ben az egész ország területére 
elrendelte a vadgazdálkodási üzemtervek elkészítését. Meg is kapta valamennyi 
vadgazdálkodási egység, területére vonatkozóan a természetes vadeltartó-képesség 
alapján eltartható vadlétszámot, a kilövési, vadtakarmányozási, stb. előírásokat. A 
szükséges intézkedést így megtettük. Minek hát a beduinokkal példálózni? Néz
zük hát a terveket, és a gazdálkodásunkat! — Az egyszerűség kedvéért csak a 
szarvasállományt vizsgáljuk meg. 

Hazánk erdeinek természetes vadeltartó képessége alapján 22 142 db szarvas 
fenntartását teszi lehetővé a vadgazdálkodási üzemterv. (Az üzemtervezés idején 
meglévő nagyobb állomány legalizálása érdekében ún. mesterséges takarmányo
zással további 11847, illetve zárttéri tartással 2433 db szarvast fenntartását is tör
vényesítették e tervek, de ez így is csak 36 422 db szarvast tesz ki.) 

Az üzemterv elrendelői azonban nem számoltak azzal, hogy nálunk egyelőre a 
vadgazdálkodó egységek rangját, gazdagságát a vadsűrűség adja. Ettől függ ugyan
is, hogy a vadászvendég mennyi idő alatt tud puskavégre kapni egy vadat, mennyi 
kompetencia jut a hátizsákba. Nem is csodálható tehát, hogy 

1981-ben 41 262 db szarvast 
1982-ben 42 836 db szarvast 
1983-ban 44 996 db szarvast 
1984-ben 47 475 db szarvast 
1985-ben 52 249 db szarvast becsültek a vadgazdálkodók. (Hogy e számok je

lentős alábecslést is tartalmaznak, az is érthető. Az üzemtervi előírás számait a 
szakemberek jónak fogadták el, így nem szívesen térnek el ettől a jelentéseikben 
sem.) Valóságban mintegy 80 000 db szarvas gazdagítja hát a vadgazdálkodó egy
ségeinket. Aki pedig ne talán tán kritizálni meri a vadsűrűséget, az megkapja a 
közhelyszerű választ: „Az országnak a vadexportból, a vadászati turizmusból szár
mazó valutaárbevétel fokozására szüksége van." Illetve: „Társadalmi igény mutat
kozik aziránt, hogy a vadásztársasági tagok számát növeljük." 

Reménykedve várjuk, hogy az új vadászati törvény segít majd az eligazodásban, 
éreztetni fogja, hogy különbség van a természetes vadeltartó-képességgel arányos 
vadlétszámból megtermelt 20,— Ft-os dollár, és az ezt meghaladó létszámmal meg
termelt több 100,— Ft-os dollár közt. Vitathatatlan ugyanis az is, hogy hazánknak 
mindenekelőtt a gazdaságos valutaárbevétel fokozására kell törekednie. Ha pedig 
az új vadászati törvény a mező- és erdőgazdasági vadkárokat komolyan számba
veteti — és ez a természetes vadeltartó-képességet meglialadó vadlétszám esetén 
óhatatlanul jelentkezik —, a vadkárok megtérítését a vadgazdálkodó egységekre 
hárítja, az mindenképp kizökkenti a gazdaságtudatból a vadgazdálkodó egységeket. 

Elképzelhető, hogy ezt követően a vadtenyésztés költségeivel nemcsak a külföldi 
vadászvendéget terhelnék meg. Ha pedig nem lenne tovább kilátás arra, hogy mun
kával kellőképp meg- nem szolgált többletjövedelemhez juthatnak egyesek, feltehe
tően mérséklődne a vadásztársasági tagság iránt is az ún. társadalmi igény. Amíg 
azonban a rendeleteink kényszerítő ereje nem hat a fenti irányba, addig félő, hogy 
az afrikai úton haladunk mi is. Miközben a vadgazdálkodó egységek gazdagnak ér
zik magukat, lassan lehetetlenné válik erdeink felújítása... 

Ezért hát: „Vadászati Törvényre várunk!" 
Virágh János 


