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Örvendetes dolog, hogy egyre jobban
elôtérbe kerül a természetszerû erdô-
gazdálkodás, ha még nem is a gyakor-
latban, de legalább elméleti síkon!

Egyre többen ismerik fel ennek je-
lentôségét. A társadalmi nyomás is ez
irányba hat, remélhetô, hogy a gyakor-
lat is elmozdul efelé.

Hiszen a természetes erdô tökéletes
ökoszisztéma, ennél mi erdészek job-
bat, többet úgy sem tudunk létrehozni,
de ne is akarjunk!

Alázattal figyeljük és a természetes-
ség megtartásával igyekezzünk az erdô
javait igénybe venni!

Mivel remélhetô, hogy a ter-
mészetközeli gazdálkodás több kritéri-
uma nem kérdôjelezhetô meg, a sokfé-
leség, változó korösszetétel stb., a vad-
létszám és a termézsetközeli gazdálko-
dás kapcsolatáról szeretnék elmélked-
ni. Ez, gondolom másokban is felmerül,
és ez nem mentes az érzelmektôl.

Hangsúlyozom, nem a túltartott,
csak a vadászat érdekeit szem elôtt tar-
tó vadlétszám mellett kardoskodom,
csupán annak a kétkedésemnek szeret-
nék hangot adni, hogy valóban a vad-
létszám drasztikus csökkentése-e a ter-
mészetszerû gazdálkodásra való áttérés
elsô lépése?

Azt több szerzô leírja, hogy sok, de
hogy mennyi a kívánatos vadlétszám,
azt senki sem adja meg, illetve csak
annyiban, hogy az erdô felújulását nem
akadályozó vadlétszám tartható fenn.

És itt van számomra a bökkenô. A
természetes erdôben végbemenô, szin-
te a tömbön belül mindenütt és folya-
matosan zajló felújulásra gondolnak-e,
avagy a nevelôvágásos szisztémára,
ahol a tömbön belül egyszerre csak kis
területen zajlik a felújulás a véghaszná-
lati korú erdôrészletek, a többihez ké-
pest csekély aránya miatt.

Világos, hogy az utóbbi szisztémá-
ban a minimális vadlétszám is óriási ká-
rokat okozhat.

Fôleg, hogy ezzel együtt a vadnak
búvóhelyet, rügytakarmányt adó fiata-
losok aránya is alacsony és többnyire
bekerített.

A természetes erdô nagyon sok nö-
vény- és állatfajnak ad életteret, és eb-
be bele kell, hogy tartozzon az ôsho-
nos hazai nagyvad is! Hiszen a termé-

szetes erdô ismert kritériumai miatt a
nagyvad számára is megnô a természe-
tes táplálék mennyisége, a búvóhely le-
hetôsége.

Többen a ragadozók létszámcsökke-
nésének, illetve eltûntének tulajdonít-
ják a csülkös vad elszaporodását.

Sokan szeretnénk, ha az ôshonos ra-
gadozók megjelennének erdeinkben.

Miután a régi idôk vadlétszámát még
csak becsülni sem tudjuk, így nem tu-
dunk pontos számot adni, mennyi lehe-
tett mondjuk a honfoglalás idején a
vadlétszám. Hiszen az erdôk arányát is
csak becsülni tudjuk.

A ma még fellelhetô, embertôl ke-
vésbé bolygatott vidékekre szeretnék
inkább utalni: Afrika egyes vidékei,
Skandinávia, Észak-Amerika. Látható,
hogy ahol még élnek ragadozók, na-
gyon sok táplálékállat is él. Csak nagy
létszámú csülkös vad tud aránylag kis
létszámú ragadozót eltartani. Azt is fel-
tételezhetjük, hogy ott az erdôk is ter-
mészetszerûek, tehát valahogy mégis
mûködik a dolog. Így feltételezhetô,
hogy amikor volt ragadozó, megfelelô
létszámú csülkös vadnak is kellett len-
nie, ha nem is olyan faj- és területelosz-
lásban, mint ma található. Természete-
sen az említett helyeken sem csak az er-
dôben él a vad, a fátlan, erdôt körülve-
vô területek idôszakonként ugyanígy a
vad életterét jelentik.

A természetes gyepek hiánya ugyan-
olyan probléma, mint a természetes er-

dôk hiánya. E kettô együttes megléte,
természetes aránya nagyobb vadeltartó
képességet jelenthet.

A vad jelenléte hozzátartozik az erdô
életéhez! A természetes, természetszerû
erdôhöz még inkább, mint a most talál-
ható ültetvényszerû erdôhöz. A vad rá-
gása, taposása, túrása – mint minden
más biotikus és abiotikus károsítás –
beleillik a természetességbe, az erdô er-
re adott reakciója ugyanígy a természe-
tesség, sokszínûség felé hat. A szelek-
tívnek is tûnhetô, elviselhetô mértékû
„károkozások” mind az oda nem való
fenyôfajok dörzsölése, a padkába ülte-
tett makk szisztematikus kitúrása.

Mivel nehéz azt is meghatározni,
hogy egy természetszerûen kezelt erdô-
ben mennyi legyen a korhadt fák da-
rabszáma, úgy a vadra is nehéz számot
meghatározni, fôleg, hogy szinte nem is
található természetes erdô hazánkban.

De annyi mindenképpen tartandó,
hogy fönnmaradása ne kerüljön ve-
szélybe, reagálni tudjon a környezeti
hatásokra, beleértve a ragadozók, vadá-
szat szelekcióját, civilizációs hatásokat.

Az élôhelyi lehetôségeinek megfele-
lô mennyiségben és minôségben for-
duljon elô!

Mint ahogy a túltartott vadállomány
is minôségi leromláshoz, tömeges el-
hulláshoz vezethet, ennek ellentétje is
ugyanolyan károkat okozhat.

A vad és az ember kapcsolata ôsi,
történelmünket végigkísérô, szokása-
inkra, kultúránkra kiható jelenség. Így a
vadászat is, az ember talán legôsibb,
legelemibb tevékenysége.

A vad megfogyatkozásával ez az ôsi
kapcsolat eltûnik. Kikopik kultúránk-
ból, elfogynak a még e szenvedélyt ôr-
zô emberek.

És mint minden letûnt dolgunkra el-
mondható, hiánya nem tett bennünket
boldogabbá, jobbá.

Ez elmondható a vadra, vadászatra
is. Hiányával nem csak a természet, az
ember is szegényebb lesz!

Mint ahogy bebizonyosodott – re-
méljük, még nem késôn –, a természe-
tes mindig jobb a mesterségesnél, az ül-
tetvény nem pótolja az ôserdôt, a
benne élô vadat, a kapcsolódó vadásza-
tot sem pótolhatja semmi!
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