
Közismert, hogy védőfásítás nélkül a legjobb termőföldet elfújja a szél. A z 
utóbbi években. éppen a meliorált területeken volt rá példa bőven. 

Ha a térségi komplex meliorációra juttatott 90 milliárd Ft-nak csak 1%-át 
lehetne védőfásításokra fordítani, több mint 15 ezer ha erdősítésre nyílna le
hetőség. Ez csaknem 40 ezer km fasort vagy 6—7 ezer km erdősávot jelentene. 
A Püspökladányban levő ERTI báziskísérletek általában üzemszerű megoldá
sokat tartalmaznak. Ezek a kísérletek alkalmasak a gyakorlati fogások bemu
tatására, szemléltetésére is. 

Kívánatos lenne, hogy ezt a világviszonylatban is egyedülálló erdőkomp
lexumot mielőbb kísérleti modell területté nyilvánítsák. 

A komplex meliorációs kutatások keretében öt modell területet létesít a me
zőgazdaság. Javasoljuk, hogy ezek közül az egyik a 60 éves szikkísérleti er
dő komplexum legyen. 

Meggyőződésünk, hogy ez a modell segíthetné leginkább a komplex melio
rációban érdekelt üzemek, intézmények munkáját. 

VADELTARTÓÉRTÉK-SZÁMÍTÁS ENERGIAMÉRLEG ALAPJÁN 

A z eltartható vadlétszám meghatározásának egy új módszere révén produk
cióbiológiai számítások vezetnek el a vadeltartóérték meghatározásához. A pro
dukcióbiológiának a vadgazdálkodásban történő alkalmazása ma már számos 
országban megszokott gyakorlat, hazánkban azonban még a kezdeti lépéseknél 
tartunk. A nagy vadállomány és környezetének növényvilága közötti kapcso
latokra, összefüggésekre vonatkozó vizsgálatok, a produkcióbiológiának a vad
gazdálkodásba történő bevezetése fényt deríthet a ma még alig ismert tör
vényszerűségekre. Ha ismerjük egy nagyvad-populáció energiamérlegét és a 
rendelkezésre álló tápanyag energitartalmát, nemcsak az eltratható létszám
ra kapunk választ, hanem előre meg lehet mondani a várható biomassza nö
vekedés (vadhúshozam) mértékét is. 

A z egyik alapvető feladat a vadfajok táplálkozásának vizsgálata, a napi táp
lálékfelvétel során a szükséges bruttó energiamennyiség meghatározása. Erre 
vonatkozóan Albritton ad meg függvénykapcsolatot, mely a testsúly és a táp
lálékfelvétel közötti összefüggést mutatja. Egyéb irodalmi adatokkal és a Bu
dapesti Állatkertben alkalmazott takarmányozási normák figyelembevételé
vel, valamint a különböző növényi részek energiatartalmának ismeretében 
meghatározható a különböző vadfajok napi bruttó energiaszükséglete. 

A vadeltartó érték számításához elegendő a bruttó energiaszükséglet isme
rete, mivel a napi táplálkozás során ez az energiamennyiség kerül a szerve
zetbe. A z energiafelhasználás további útja az eltartható vadlétszám meghatá
rozása szempontjából közömbös. 

Kérődző vadfajaink energiaszükségletét a túloldali táblázat szemlélteti. 
A z évi átlagos energiaszükséglet némi kerekítést tartalmaz és az adott ko

rú egyedek energiaszükségletének átlagát tartalmazza. 
A másik alapvető feladat meghatározni azt a energiamennyiséget, mely a 

vad számára felvehető, és melynek elfogyasztásával még nem okoz kárt. A z 
idevonatkozó irodalmi adatokból kitűnik, hogy átfogó vadgazdasági célú pri
mer produkció felmérés még nem történt. A valeltartóérték meghatározásának 
jelenlegi gyakorlata átgondolt fitocönológiai felmérések eredménye (Bencze 



Kérődző vadfajaink energiaszükséglete 

N a p i bruttó Évi bruttó Át lagos 
Vadfa j energiaszükséglet en ergiaszükséglet energiaszükséglet 

MJ/nap GJ/év GJ /év 

Szarvasbika 75,60 27,60 
Szarvastehén 56,70 20,70 24,0 
Szarvasborjú 37,80 13,80 
Dámbika 28,35 10,35 
Dámtehén 20,80 7,60 9,0 
Dámborjú 16,38 5,60 
Özbak 12,24 4,47 
Özsuta 9,45 3,45 4,0 
ő z g i d a 7,94 2,90 
Muflonkos 19,53 7,13 
Muflonjuh 15,12 5,52 6,3 
Muflonbárány 11,20 4,37 

1972), melyet néhány mintaterületen végzett felmérés egészített ki. Biológiai, 
botanikai célú produkcióméréseket az IBP program keretében végeztek Ma
gyarországon. 

Számos adat található a külföldi irodalomban. Ezek közül Szmirnov és MoZ-
csanov vizsgálatai a legátfogóbbak. A Szovjetunió európai területein álló fe
nyő és lombos állományokhoz mérték a primer produkció változását. Nemcsak 
a fitomassza tömegét adták meg, hanem annak energiatartalmát is számítot
ták, mely egyezést mutat számos más szerző által megadott energiaértékkel 
(Gyllenberg, Gollay). A z adatok felhasználásával igyekeztem a télen rendel
kezésre álló táplálék energiáját meghatározni abból kiindulva, hogy a télen 
felvehető energia töredéke (kb. 10—15%) a nyárinak és ennek az energiatar
talomnak is csak egy részét (15—25%) fogyasztja el a vad (Bencze 1972; Kö-
lüs 1979). 
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A különböző korú és összetételű állományok összehasonlítása után energia
kategóriák kialakítása volt a cél, melyek valamelyikébe aztán minden állo
mány besorolható. A felvehető energia változását grafikon szemlélteti. 

A kapott adatok a felmérés természetéből adódóan átlagos értékek. Bár 
napjainkban a biológiai kutatásokban egyre inkább cél az egzakt matemati
kai módszerek alkalmazásának lehetősége, mégsem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a természet egy polifaktoriális rendszer, melyet nem mindig le
het egyetlen matematikai formulával kifejezni. Minél több faktort vizsgálunk, 
annál inkább csökken a hibalehetőség. A primer produkció nagyságát is szá
mos tényező befolyásolja. Ezek további vizsgálata pontosíthatja a már meg
levő eredményeket. 

A felmérések során felismerhető törvényszerűségek figyelembevételével öt 
kategória kialakítása látszik célszerűnek. 

I . kategória 0,54 GJ/ha/év 
I I . kategória 0,43 GJ/ha/év 

I I I . kategória 0,32 GJ/ha/év 
I V . kategória 0,21 GJ/ha/év 

V. kategória 0,12 GJ/ha/év 
Ha elfogadjuk a jelenlegi vadeltartó osztályokba sorolt állományok egymás

hoz viszonyított arányait, melyet összehasonlító fitocönológiai vizsgálat elő
zött meg, úgy ez alkalmazható az energiakategóriákba történő besoroláskor is. 
A vadászterület állományainak energiakategóriákba történő besorolása, az 
egyes kategóriákra jellemző energiaértékkel való beszorzás és az összesítés 
után megkapjuk a vadászterületen meglevő felvehető energiamennyiséget. 

A vadfajonként eltartható vadlétszám meghatározásánál a felvehető ener
giamennyiséget osztjuk fel a kívánt mértékben, és a vadfajra jutó energia
mennyiség és az adott vadfaj napi bruttó energiaszükségletének hányadosa 
adja az eltratható vadlétszámot. A z energiamennyiség felosztásánál iránymu
tató lehet az „Űtmutató a vadgazdálkodási üzemtervek készítéséhez" című 
kiadvány által javasolt vadfajmegoszlás. A z eljárással elkerülhető a terület
redukálás és a szarvasegység alkalmazása. 

A z energiamérleg alapján történő vadeltartóérték-számításhoz szervesen hoz
zátartozik az energiamérleg alapján történő vadtakarmányozás kérdése is. Je
lenleg ez a módszer is kidolgozott és a későbbiekben erre célszerű visszatér
ni. 

A módszer alkalmas számítógépes feldolgozásra. A z állományszabályozás 
kérdéseivel kiegészítve egy programot készítettem C O M M O D O R E 64 típusú 
gépre, mely alkalmas egy vadgazdálkodási egység területén eltartható vadlét
szám meghatározására, az állományszabályozás, a természetes és mesterséges 
takarmányozás megtervezésére. 
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