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AZ ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS ÖSSZHANGJÁNAK FELADATAI 
GEMENCEN 

Gemencen kiváló genetikai és vadászati értékű gímszarvas populáció él, v i 
szont a szarvas élőhelye — az erdő — legértékesebb fafajainknak, a fekete
diónak, magaskőrisnek, tölgynek, valamint a gyorsannövő nyarak és füzek szá
mára is optimális termőhelyű. A z értékes fafajok termesztéséhez fűződő nép
gazdasági érdekeket kell tehát összehangolni az európai viszonylatban egyedül
álló vadállomány, madárvilág, a tájvédelem és a mind több igénnyel jelentkező 
turizmus érdekeivel. 

Feladataink a többcélú hasznosításban látszólag elentmondásosak. A mai, bel
terjesen kezelt e rdők a korábbinak többszörösére felszaporodott vadállománya 
nem mindig találja meg a szükséges tápanyagot. Ezért a vadgazdálkodás kérdé
seit ma már csak az erdőgazdaság adottságaiból, termelési eljárásaiból kiindul
va lehet helyesen megítélni. Elsősorban a vadgazdálkodási viszonyokat megja
vító erdőgazdasági tennivalókat kell meghatározni. Biztosítani kell az erdőgaz
dálkodás tartamosságát nemcsak mennyiségi, de minőségi vonatkozásban is. 

A vadgazdálkodással intenzíven érintett gemenci tájon — ahol csak lehetsé
ges — a természetes felújítást kell alkalmazni. A kiváló termőhelyeken az erdő 
vadeltartó képességének növelését segíti elő a feketediósok, tölgyesek területé
nek növelése. A magasabb vágásforduló a terület zavartságát csökkenti, a fák 
termését a vad takarmányként hasznosítja. A feltétlen nemesnyár termőhelye
ket gyorsan parásodó kérgű klónokkal kell felújítani. 

De nemcsak az erdőgazdálkodást kell a vadgazdálkodás érdekeinek megfe
lelően alakítani, magának a vadgazdálkodásnak is biztosítania kell az erdészeti 
viszonyok vadgazdálkodásra visszaható kedvező kialakításának lehetőségeit. A 
vadgazdálkodás nem lehet öncélú, nem lehet cél csak a vadállománynak minél 
nagyobb mértékű elszaporítása, figyelmen kívül hagyva az erdő, az erdő élet
közösségének érdekeit és a köztük fennálló egészséges és természetes kölcsön
hatásokat. De a vadgazdálkodás célja nem is lehet a mennyiség. Egészséges, 
erőteljes, tehát erős agancsot fejlesztő állomány fenntartása a feladat. Nem 
lehet cél minden vadökológiai és erdőgazdálkodási szempont mellőzésével olyan 
nagy számú vadállomány fenntartása, amely az erdő- és vadgazdálkodás össz
hangját lehetetlenné teszi, tovább rombolva ennek következtében saját élőhe
lyét, csökkenti a terület vadeltartó képességét. 

A z ágazatok közti összhangnak vadgazdálkodást zavaró tényezőjeként tartják 
számon az erdőgazdasági munkákat. Sohasem a munka zavarja a vadat, hanem 
a munkát végző ember. Ebből adódik feladatunk, az élőmunkát kell az erdőben 
csökkenteni. Ez a gépesítés korszerű formáinak fokozottabb alkalmazását teszi 
szükségessé. A z e téren elhatározott, égetően sürgető fejlesztési feladataink 
megoldására eddig csak a kezdő lépéseket tettük meg. A z erdő- és vadgazdasá
gok közel öt éves tapasztalatából megállapítható, hogy a miniszteri alapítóle
vélben foglalt feladatok megvalósítása az átlagosnál nagyobb fejlesztési igény
nyel jelentkezik. Csak ezen igények kielégítésével lehet a valós összhangot meg
teremteni. . . . . 


