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rabos törzsállományt 300-ra csökken-
tették, fõleg az erdõfelújításokban oko-
zott károk miatt. A korábban jó hírû tró-
feák emiatt el is tûntek a területrõl, s
csak nyolc éve kezdtek hozzá a tudatos
állományfejlesztéshez.

A mûködési terület vadásztársaságai-
val a NEFAG igyekszik jó kapcsolatot
fenntartani, de – amint Tóth Zsolt fogal-
mazott – a kezelt erdõterületeket vadá-
szó földtulajdonosi közösségek fizetési
hajlandósága erõsen változó…

Ezután Fehér Sándor, a pusztavacsi
erdészet igazgatója tartott elõadást a he-
lyi dám múltjáról, jelenérõl és tervezett
jövõjérõl. Az elsõ 12 dámot Coburg
Ágoston hozatta ide 1853-ban, öt évvel
késõbb a szaporulattal együtt szabadon
engedték õket. Az állomány 1910-re
350 egyedre gyarapodott.

– Európai hírû volt a pusztavacsi
dám, ezt, vagy legalább a hazai elis-
mertséget szeretnénk visszaállítani –
mondta Fehér Sándor. – Ennek része-
ként 2002-ben dámos kertet is alapítot-
tunk, a túltartottság veszélyeinek csök-
kentésére. Jellemzõ az is, hogy a barco-
gás a mi erdeinkben zajlik, de tél végén
az állomány nagy része kimegy a kör-
nyezõ területekre.

Elmondta, hogy a jó állomány kiala-
kítása nagy egyedszámot és határozott
szelekciót igényel, emellett az élõhely
nyugalmát is biztosítani kell, a vadföl-
dek arányát pedig növelni. Mivel termé-
szetes vízfolyás nincs a területen, csõ-
kutakat helyeztek üzembe és itatómed-
reket alakítottak ki, valamint napelemes
kutak üzembe helyezését is tervezik. A
takarmányozás is folyamatos, azt a
megnövekedett egyedszámhoz igazítva
alkalmazzák. A kukorica mellett sok lé-
dús takarmány is jut a vadnak. Agancs-
növelõ tápokat nem alkalmaznak.

A törzsállomány mostanra beállt.
A selejtezésrõl elmondta, hogy pár éve

még csak a hasadtlapátos bikákat lõtték,
de az állomány gyarapodásának, a válo-
gatás lehetõségének köszönhetõen ma
már a trófeák szimmetriájára is ügyelni
tudnak. A selejtezést igyekeznek a fiatal
állományból megoldani, így a középkorú
bikák között már ritka a hibás agancsú.
Utóbbiakat kímélik is, hogy öreg korukra
a lehetõ legnagyobb trófeát rakják fel. A
gondok között említette, hogy ezeket a
kímélendõ dámbikákat nem egyszer a
szomszédok lövik meg. A tisztánlátás
miatt hat-nyolc környezõ vadászterülettel
együtt évente rendeznek trófeamustrát –
ennek alapján legalább azt tudni lehet,
hogy melyik vadat ne várják vissza a kö-
vetkezõ barcogás idején… Amint fogalma-

zott, még az érmes bikát sem irigylik sen-
kitõl, de azt tudniuk kell, hol tart az erdé-
szet állománya. A fejlõdést jól jelzi, hogy
egyre magasabb az érmesek aránya. Je-
lenleg a mintegy 600 darabos törzsállo-
mány fele szabad területen, másik fele
pedig a 400 hektáros vadaskertben él.

A vadászat megkönnyítésére fogatok
is rendelkezésre állnak, zömmel belföl-
di vadászokat fogadnak. Elmondta,
hogy a disznóállomány növekedése ug-
rásszerû a területen, ennek pedig az er-
dõfelújítások látják kárát. A síkon biz-
tonsági okokból nem egyszerû hajtóva-
dászatot szervezni, de ez még mindig
az állomány szabályozásának legjobb
módja – a befogás mellett.

A területen a tarvad – mind a dám,
mind az õz – jól eladható, fõleg Buda-
pest és az M5-ös autópálya közelsége
miatt számíthatnak a vendégekre.

Végül a szakszemélyzetrõl szólt: a 13
ezer hektáros területen 12 kerületveze-
tõ erdész és három hivatásos vadász
dolgozik. A jövõben, a nyugdíjazások-
kal párhuzamosan az erdész-vadászok
arányát növelni szeretnék.

A következõ elõadó, Wisnovszky
Károly, a Mezõgazdasági Szakigazgatá-
si Hivatal Központ Erdészeti Igazgató-
ság igazgatója elõször azt hangsúlyozta,
hogy a XXI. századi erdõ- és vadgazdál-
kodásnak ökoszisztémában kell gon-
dolkodnia.

– A természetesség szent! – mondta.
– Az állami területek 20-40 százalékán
nem szabad eltérni a szálaló üzemmód-

tól! Törekedni kell arra is, hogy a termé-
szetes állapotok mindinkább visszaáll-
janak. Elõbbiek bevezetése persze gon-
dot fog okozni, különösen a vaddisznó-
állomány túlszaporodása miatt.

Elmondta, hogy a vadaskertekbõl ki-
zárják az erdõgazdálkodást mindaddig,
amíg olyan záródási hiány nem keletke-
zik a faállományban, ami miatt muszáj
lesz azt elrendelni.

Szólt arról, hogy a nagyvad aránya a te-
rítékben folyamatosan nõ, az utóbbi évek-
re 90 százalékosra emelkedett az apróva-
déhoz képest – ez az arány az 1960-as
években még csak harmincvalahány szá-
zalék volt, elõtte pedig még ennyi sem.

Az erdészeti és a társadalmi elvárások-
ról kifejtette, hogy a meghatározott jog-
szabályi környezetben a vadgazdálko-
dásnak is az elõbbiekhez kell alkalmaz-
kodnia. „A lokálisan túlszaporodó nagy-
vadállomány több kárt okoz, mint a szél,
a tûz, a jég, meg minden egyéb környe-
zeti hatás együttvéve” – hangsúlyozta.

A tanulmányút az ez évben elejtett
dámbikák trófeáinak bemutatójával, a
pusztavacsi dámos és vaddisznós kert
megtekintésével folytatódott, majd este
kötetlen beszélgetés következett. Más-
nap a vendégek tovább ismerkedhettek
a pusztavacsi erdészet területével, beik-
tatva egy látogatást a vadászlõtérre is.

Köszönjük a NEFAG Zrt. munkatár-
sainak a kiválóan szervezett, tartalmas
rendezvényt!

Faragó Zoltán
újságíró

Befejezõdött a NYÍRERDÕ Nyírségi Er-
dészeti Részvénytársaság által meghir-
detett szociális makkgyûjtési program.
Összességében majdnem 350 tonna ter-
mést vettünk át az elmúlt év végéig, eb-
ben az a mennyiség is benne van, ame-
lyet az erdõgazdaság által foglalkozta-
tott közmunkások szedtek össze. A leg-
nagyobb volumenben az õshonos ko-
csányos tölgy makkját gyûjtötték be az
emberek, ebbõl 280 tonnát adtak le. Fe-
ketedióból 35 tonna jött össze, vörös-
és csertölgybõl pedig megközelítõleg
ugyanannyit, 17-17 tonnát vettünk át.
Valamivel több mint 11,5 millió forintot
fizettünk ki a rászorulóknak – foglalta
össze Fekete György, az erdõgazdaság
mûszaki vezérigazgató helyettese.  

Kaknics Lajos vezérigazgató az akció
meghirdetésérõl elmondta: a NYÍRERDÕ
november elején hirdette meg a termés-
felvásárlási programot Szabolcs-Szat-

már-Bereg és Hajdú-Bihar megyében. A
tavalyi kiemelkedõ makktermés adta az
ötletet arra, hogy – az országban egye-
dülálló kezdeményezéssel – ezen ke-
resztül próbáljanak segíteni a térség rá-
szorulóin. Így szerették volna a nehéz
körülmények között élõ, fõként cigány
származású családokat átmeneti mun-
kához és jövedelemhez juttatni. A pro-
gram a tulajdonos, Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. jóváhagyásával valósult
meg.

A szociális programban az erdõgaz-
daság valamennyi erdészete részt vál-
lalt, a legnagyobb mennyiségû makkot
Szabolcsban a Nyíregyházi, Hajdú-Bi-
harban pedig a Hajdúhadházi Erdészet
vette át. A NYÍRERDÕ Zrt. elsõsorban a
szaporítóanyag-termelésben és az erdõ-
sítésekben kívánja felhasználni a felvá-
sárolt termést. 

Vereb István

Véget ért a szociális makkgyûjtés




