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Augusztus 14-én a Vadászatról és a
Vadgazdálkodásról szóló Társadalmi
Vitafórum zajlott Budapesten az Erdé-
szeti Információs Központban az FVM
Vadgazdálkodási és Halászati Fôosztá-
lya rendezésében.

Faragó Sándor professzor (NYME
tanszékvezetô) köszöntötte a mintegy
50 résztvevôt, s beszélt a vadászat
napjainkban tapasztalható gyenge
pontjairól, a rendkívül elharapódzott –
és szankciók nélküli – orvvadászatról,
a növekvô gazdasági károkról s az en-
nek kapcsán romló kapcsolatokról a
gazdálkodókkal, a természetvédelem-
mel, a romló társadalmi megítélésrôl. s
az ezt elôsegítô gyenge PR tevékeny-
ségrôl.

Mészáros Károly professzor (NYME
dékán), a Nemzeti Erdôstratégia és Er-
dôprogram programvezetôje ismertet-
te a stratégiát és az elmúlt egy év alatt
történt tárgyalások, egyeztetések és
szakmai fórumok eredményeit. Ma-
gyarország jelenlegi erdôsültsége 19,7
százalék,  tehát minden 5. hektár ha-
zánkban már erdô, és ennek jelentôs
növekedése várható, mely megfelel az
EU elvárásoknak is, s ez anyagi támo-
gatási lehetôséget jelent. Elsôdleges
cél a fenntartható, természetközeli er-
dôgazdálkodás folytatása, tulajdonvi-
szonyoktól függetlenül. Lényeges ele-
me a stratégiának, hogy további állami
tulajdonú erdôterület ne kerülhessen
további privatizálásra, s ennek kezelé-
si formája (rt., vagy kht.) költségvetési
finanszírozású, s ne nyereségérdekelt
gazdálkodást folytasson. Maga az ága-
zat nem feltétlenül rentábilis, viszont
az erdôket kezelni kell. Külön kell vá-
lasztani az ültetvényszerû és a ter-
mészetközeli gazdálkodást, melyhez
külön szakirányításra is szükség van.

Felkért minden érdekeltet és érdek-
lôdôt, hogy javaslataikkal támogassák a
program minél átfogóbb elôkészítését,
igénybe véve az internet segítségét is
(erdostrategia.hu). 

Pintér István az FVM fôosztályveze-
tôje a fenntartható vadgazdálkodás fel-
tételrendszereként jelölte meg az élô-
helybe és a populációba való kombi-
nált beavatkozást. Nem cél – egyes
hangadó irányzatokkal szemben – a
vadaskertek szorgalmazása, s elsôdle-
gességet a természetközeli vadgazdál-
kodás kap a környezet vadeltartó ké-
pességéhez igazított vadlétszámmal.
Nem tartja aktuálisnak a minimális te-

rületnagyság megváltoztatását, bár ap-
róvad esetében akár ezer hektár is al-
kalmas lenne önálló vadászterületek
kialakítására. Változni fog a vadászati
törvény, csökken az adminisztráció, a
túlszabályozottság, az értelmetlenül
szigorú szankciók a vadászokkal, vad-
gazdálkodókkal szemben, egyszerûsö-
dik az EU állampolgárok vadászata. Az
FVM és a KTM együttmûködési megál-
lapodása alapján 5 év alatt 40 000 da-
rabbal kell mind a szarvas-, mind a
vaddisznóállomány létszámát csök-
kenteni, ennek végrehajtását – akár
kényszervadászattal is – el kell érni.
Jelentôsen átrendezôdtek a földtulaj-
donosi viszonyok, 2007-re robbanás-
szerû terület-átrendezôdés várható, a
mai 1200 helyett akár 3000 vadászterü-
let is létrejöhet az országban.  

A szakma minden területérôl érke-
zett hozzászólók nehezményezték,
hogy szinte nincs is szó a vadászatról
az Erdôstratégiában, még a tartalom-
jegyzékben sem található. Néhány jel-
lemzô mondat a felszólalásokból: Fe-
lesleges és értelmetlen 15-20 ezer hek-
táros területeket fenntartani, kis részle-
teken is megvalósítható egységes szak-
mai munka megfelelô színvonalú irá-
nyítással. A földtulajdonosok az egyre
kisebb területnagyság kialakítását sze-
retnék, amely akár 1-200 hektár is
lehetne, így sokkal több ember juthat-
na vadászati lehetôséghez, s a költsé-
gek is töredékére csökkennének. Ha a
normális vadlétszám miatt kicsi a kár-
tétel, nem magasak a költségek, nem
kell a bérvadász. Túlhaladott és mûkö-
désképtelen a hagyományos vadász-
társasági forma, nem kell mindent el-
adni a bérvadászatból besöpörhetô
nyereség érdekében, hanem a magyar
vadászok lehetôségeit kell bôvíteni –
reális költségek érvényesítésével. A
bérvadásztatás elsôdlegessége úgyis
megmarad az állami területeken. A
minden realitást nélkülözô létszám-
becslési adatok helyett a környezet in-
dikátorhatását kell alapul venni, az az
optimális vadlétszám, ami mellett az
erdô természetes módon fel tud újulni.
Tudomásul kell venni, hogy mind az
erdôgazdálkodásnak, mind a termé-
szetvédelemnek prioritása van a vadá-
szattal szemben. Az új erdôsítések au-
tomatikusan magukkal hozzák a nagy-
vad további terjeszkedését, ezért erre
nem felkészülni struccpolitika, más-
képp kell csinálni a telepítéseket, mint

eddig. Magyarország a világ édesvíz-
ben legszegényebb országai közé tar-
tozik (?), ezért kiemelt jelentôsége van
az erdôterület növelésének a vízház-
tartás javításában. A vadlétszám radi-
kális csökkentése nélkül nem lesz bé-
ke a gazdálkodókkal, kisebb területe-
ken ez eredményesebben végrehajtha-
tó.  Az eredményes létszámcsökken-
téshez lazítani kell az agyonszabályo-
zott vadászat kereteit, mind a módsze-
rek mind a tilalmak és a büntetések
esetében – sokkal szigorúbban kellene
viszont kezelni az orvvadászatot. 

A kerítések nem lehetnek az erdô
szerves részei, lehetôvé kell tenni a vad
természetes vándorlását  és a természe-
tes szelekciót a nagyragadozók vissza-
településének elôsegítésével. A mester-
séges vadetetés a természetes szelekci-
ót lehetetlenné teszi (?).  A világ mai
közhangulata egyre inkább vadászatel-
lenes, erôsôdôben vannak a zöld szer-
vezetek, s ezek sokszor már nem a raci-
onalitás, hanem érzelmi alapon ítélik
meg e tevékenységet.

Nem tudjuk, milyen szervezetek
kaptak meghívást erre a társadalmi vi-
tafórumra, de tény, hogy néhány erdô-
gazdasági vadászati szakemberen kí-
vül szinte nem lehetett vadászt látni - a
vadászati szervezetek képviselôit sem.
Így aztán talán ez volt az oka, hogy
sok felszólalás volt a vad ellen, de alig
lehetett olyan szót hallani, amely a
vad védelme érdekében hangzott vol-
na el. Sajnálatos, hogy az Erdôstratégi-
ában a vad csak mint az „egyéb ha-
szonvétel” szerepel, egyébként szinte
csak kártevôként van megemlítve. Bár
a rendeletek lehetôvé, sôt kötelezôvé
teszik alkalmazásukat, a mai gyakor-
latból hiányzik az a gondolkodásmód,
s eltûntek azok az erdészeti módsze-
rek, technológiák (rágótér, gazosok,
bokrosok meghagyása, táplálékfák,
cserjések, szegélyek telepítése), ame-
lyek a vadat az erdô részének tekintik,
s gondoskodnak is életfeltételeinek
biztosításáról.

Somfalvi Ervin
(Vadászlap)
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Helyreigazító
Lapunk szeptemberi számában
Temesi Géza tollából megjelent írás
elsô oldalán található „akasztófa” bal
oldalán a védett erdô helyett védô
erdô a helyes felirat.


