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A MAGYAR VADÁSZAT ÉS TERMÉSZETVÉDELEM KAPCSOLATÁNAK 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE I I .  /1945-1985/*

Dr.Oroszi Sándor

A felszabadulás, a hadi cselekmények befejezése után kezdődhetett el a ma
gyar vadászat újjászervezése. A legelső és legfontosabb intézkedés a va
dászati jog elválasztása a földtulajdontól /4640/1945. ME. l.§ . / I ./ /. A 
nagyvadállomány csak töredéke volt a háború előttinek. A vadászati szerve
zet, felügyelet kialakításakor és a tila lm i idők megállapításakor a nagy
vad mennyiségi és minőségi mutatóinak "békebeliM színvonalra hozását tűzték 
ki célul. /Ezt szolgálta például az 1948. évi tila lm i rendelet is , amely
ben a szarvas-, dámborjúk és -tehenek védelmén kivül kimondták, hogy az őz
bakot is csak miniszteri engedéllyel lehet e le jten i. 176700/1948. FM. l . f4. 
§. a-c./

Az apróvadban kisebb volt a háborús kár, de azt is  sújtotta az orvvadászat, 
sőt a hozzánemértés, a kapzsiság is . így keletkezhettek olyan "sarjhajtások" 
is , mint például a mezeinyúl "dúvadnak" m in ő s í t é s e .A  vadászat szempontjá
ból alapvető volt annak társadalmi megitélése, az új demokratikus viszonyok 
közötti helyzete. A nemzetgazdasági szerepe mellett"^ felvetődött a vadállo
mány, ezen belül a vadászat, ille tve  a ritka madarak természeti értéke is : 
" . . .  ha vadászatunk alapja az apróvad, akkor annak legértékesebb tartóoszlo
pa, vadászatunknak különleges színt, színes életet adó letéteményese, a ma
gyar madárvilág, a magyar föld legsajátosabb természeti kincse, amit nagyon 
meg kell becsülnünk, mert éppen természeti kincsünk alig  maradt a maradék 
Mngyarországon!"*^

A madárvilág védelmét vadászati tila lm i rendeletekben igyekeztek rögzíteni. 
Ilyen volt például az 1947. évi rendelet, amelyben a túzoktyúk te ljes  védel
mét mondták k i, mig a kakas lelövését miniszteri engedélyhez kötötték 
/125.900/1947 FM. l.§ . és 4.§.h./. Az élőhelyek védelmében a legjelentősebb 
lépés az volt, hogy a felszabadulást követően vadászterületek kategóriákba 
sorolásakor rezervátumokat is létrehoztak. Ennek alapján létesült a Kis-Ba- 
latonon, a Velencei-tavon és szegedi Fehértón vadmadárvédelmi te rü le t .^  A 
védett területek jelentőségét annál is  inkább ki ke ll emelnünk, mert ebben 
az időszakban /1945-46-ban/ a hazai természetvédelmet még nem szervezték u j
ja.

* A dolgozat első részét lásd az 1989í évi újvidéki tanácskozás anyagában.
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így a vadrezervátumokon kivül más ténylegesen védett terület nem volt az 
országban. Ugyanakkor az összes vadon élő á lla t védelmének letéteményesei 
is  a vadászok voltak.

Az Országos Természetvédelmi Tanács - mely 1939 óta összefogta a m a g y a r  te r 
mészetvédelem ügyét - csak 1947-48-ban alakult ú jjá és kezdte e l munkáját.
A korábban vadrezervátumként nyilvántartott Kis-Balaton 1951-ben természet- 
védelmi területté vá lt. További védett területek létesítésével, sőt tá jvé
delmi körzet alakításával /Tihany - 1952/ folytatódott a természetvédelmi 
munka. A védelem alá vont területeken általában tilto ttá k  a vadászatot. Sőt 
"a védett területen - írták a Kis-Balatonról - mindenféle gazdasági kihasz
nálás, a vadászat, halászat és az engedély nélküli belépés is , szigorúan t i 
lo s ."^  Kezdetben tehát úgy gondolták, hogy a védett területeken mindenféle 
emberi beavatkozást, így a vadászatot is , meg ke ll t i l t a n i.

Az ötvenes években a nagyvadállomány minőségi és mennyiségi gyarapodása a 
Magyarország természeti értékeinek becsesebbé válását; is  je lentette . Az ap
róvad közül a mezeinyúl adott jelentős vadászati lehetőséget, sőt a beszol- 
gáltatási kötelezettségek "megtermelése" is  ezt a vadfajt érintette legin
kább. 7// Ekkor már a vadászott á llatfajokra gyakran mennyiségi korlátozásokat 
is előírtak, sőt az apróvad esetében területenként /rendszerint megyénként/

n j
eltérő tila lm i időket is megállapítottak. A kor természetvédelmi szempont
ból legjelentősebb rendelete az 59/1954. MT. számú, mely "a mező- és erőgaz
daság á lla t i kártevőinek természetes úton való gyérítése, továbbá a hasznos, 
valamint a természetvédelmi és tudományos szempontból jelentős madarak vé
delme és mesterséges megtelepítése” érdekében született. A rendelet alapján 
érdemes felsorolni a természetvédelmi megfontolásból védett madarakat: bat- 
la , császármadár, darázsölyv, fekete gólya, fekete harkály, gólyatöcs, gu
lipán, halászsas, holló, jégmadár, kanalasgém, kékcsőru réce, kékvércse, ke
recsensólyom, vándorsólyom, kigyászölyv, kis békászósas, nagykócsag, nyári- 
lúd, parlagi sas, rétisas, reznektúzok, székicsér, szék ilile , sz irtisas, ta- 
vicankó, törpecsér, törpesas, uhu, üstökösgém / l.§ . /2.//. "A szürke vagy 
dolmányos varjú - olvashatjuk a rendelet 3.§. a. pontjában -, a szarka, a 
háziveréb, a szajkó, a karvaly, a héja, a barna kánya, a barna rétihéja és 
kékes rétihéja mindenkor irtha tó .” A ragadozó madarak - az előbbiek kivéte
lével - tehát védelmet kaptak, ami azt is  je lentette, hogy a solymászat, a
vadmadarak szervezett keretek között történő befoc^-ása 1955-58-ban Magyar- 

9/országon megszűnt.
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A madárvédelmi intézkedésekkel együtt érdemes áttekinteni a vadászott mada
rak vadászati ic'.ényének alakulását is . A fürj az em lített madárvédelmi ren
deletben még nem védett madár, ugyanakkor utoljára 1953-ban állapítottak meg 
rá vadászati idényt. A fürj fogyatkozását az ötvenes évek közepén a fogolyé 
követte, úgyhogy 1956-1959 között általános vadászati tilalom a la tt á l l t .
A fajdfélék - a császármadarat is beleértve - te ljes  védelmet kaptak, a tú
zokkakas lelövését továbbra is külön engedélyhez kötötték. A vízivaddal kap
csolatban meg ke ll említenünk, hogy a kékcsőrű réce vadászatát már 1950-ben 
tilto tták  /16.074/1950. FM. 2.§. /2./ f ./,  de az állomány rohamos fogyását 
ezzel sem sikerült megállitani. Az utolsó pár 1958-ban kö ltö tt hazánk
ban. ̂  A rizstelepeken viszont minden időben engedélyezték a vadkacsák va
dászatát /lásd például a 176.700/1948. FM. rendelet 4. §.1. pontját/, sok 
kárt téve ezzel a tavaszi fészkelőkben is .

Az ötvenes évek második felében a hazai vadászat, vadgazdálkodás eredményeit 
mutatta, hogy a nagyvadállomány létszáma és minősége elérte a háború e lő t
t i t .  Az 1957. évi vadászati rendelet /43/1957. t v . r . /  ezt a munkát tovább se
g ítette. Az apróvadállomány fejlesztését például /állami/ mesterségesen fácán- 
tenyésztő telepek létesítésével is  igyekeztek elősegíteni. Az ötvenes évek 
végén, a hatvanas évek elején jelentős volt a fogoly- és nyúl törzsállomány 
is, bár a szaporodás cseppet sem volt ellentmondásoktól mentes. A mezőgazda
ság szocialista átszervezésével a munkák gépesítése, a vegyszerek alkalmazá
sa és a nagytáblás gazdálkodás jelentősen módosította a vad élőhelyét, é le t
viszonyait. A korábban erdőlakó őz, vaddisznó, sőt szarvas is  a mezőgazdasá
gi területeken nemcsak táplálékot, hanem a nagy táblákban állandó élőhelyet 
is  ta lá lt .  Az apróvadat sújtó, az élőhelyet, táplálkozási bázist érintő, a 
mezőgazdasági technológiákban bekövetkező változások negatív hatásait mes
terséges tenyésztéssel még nem győzték ellensúlyozni. Pedig az 1961. évi V II. 
törvényben /amely "az erdőkről és a vadgazdálkodásról" intézkedett/ is  így 
rendelkeztek: "A vadászatra jogosított köteles a hasznos vadállomány fe jlő 
dését - a terveknek megfelelően - rendszeres vadtenyésztési és vadvédelmi te 
vékenységgel előmozdítani" /34. §. / I ./ /.

Ugyancsak 1961-ben intézkedtek a természetvédelemről is , mégpedig törvénye
rejű rendelettel. Benne nemcsak az Országos Természetvédelmi Hivatal lé tre 
hozását mondták k i, hanem megerősítették az 1935-ös törvény "természetvédel
mi tárgyak"-ra vonatkozó meghatározását is . Tehát a természetvédelem tárgyai 
továbbra is  "azok a vadon tenyésző á llatfa jok , amelyek hasznosságuk vagy kü-



lönlfjgességük miatt oltalomra érdemesek, vagy amelyeket a kipusztulás veszé
lye fenyeget" /18/1961. tv. r .  2.b./. /A törvényerejű rendelet végrehajtá
sáról a 23/1962. Korm. sz. rendelettel intézkedtek, az egyes védendő fajokat 
pedig a 8/1964. FM. sz. rendeletben határozták meg./ A természetvédelemhez 
azonban a rendeletek csak az alapot adták, a gyakorlati életben való megva
lósításuk a vadon élő állatok esetében jórészt a vadászat útján, a vadászok 
közreműködésével történt.

Újra utalnunk ke ll az élőhelyek változásának kérdésére. Az 1950-es 1960-as 
években nemcsak Magyarországon, hanem Európa, sőt a Föld egész területén o- 
lyan változások /erdőirtások, sztyeppfeltörések, atomrobbantások, légköri 
szennyeződések stb./ mentek végbe, amelyek az élővilágot minden korábbinál 
jobban befolyásolták, károsították. Ezek a változások különösen hátrányosan 
érintették a vízimadarakat. Magyarország az európai vízimadarak vonulásának 
fontos központja maradt, ezért különösen jelentős, hogy nálunk is  szorgalmaz
ták a gyülekező- és pihenőhelyek védetté nyilvánítását. Közülük Kardoskút 
1966-ban kapott védelmet, ahol azonban már az előkészítő szakaszban - tehát
a tényleges védelem kimondása e lő tt - a vadásztársaság nem vadászott a terü- 

12/leten. Ugyanilyen, vadásztársaság á lta l kiméit terület volt a szaporcai 
gémtelep i s . ^  A vonuló és fészkelő madarak, de még inkább "az Európából 
már kivesző ősi pásztorkultúrák" megmentése érdekében a hatvanas évek köze
pén kezdték szorgalmazni a Hortobágyon nemzeti park lé t e s ít é s é t .^  Erre a 
lehetőség csak 1971-ben teremtődött meg, amikor a 12/1971. Korm. sz. rende
letben a nemzeti parkok létesítésének módjáról is  intézkedett. Tárgyunk szem
pontjából fontos még, hogy az említett rendeletben kimondták: "A vadon élő 
madarak - hasznosságuk, valamint természeti és tudományos értékük miatt - 
külön védetté nyilvánító határozat nélkül e rendelet, alapján természetvéde
lem a la tt állnak" /9.§. / I ./ /. Csak egy jegyzéket adtak a szárnyasvadról 
/19 faj/, a nem védett fajokról /5/ és az időszakonként és helyenként gyé- 
ríthetőkről /7 fa j/ .15/ A 3/1975 OTvH.sz. rendelettel további gerinces fa 
jokat helyeztek védelem alá.

A hetvenes évekre megsokasodtak a vadászat és a természetvédelem kapcsola
tát taglaló tanulmányok, cikkek.16  ̂ Ezek közül csak néhány gondolatot emel
nénk k i. "A természetvédelem - a megfelelő jogszabályok, szervezet és anya
gi lehetőségek mellett - elsősorban attó l téög, hogy milyert társadalmi bá- 
zisra támaszkodik. ' - \



A természetbarátok, horgászok, erdészek és barlangászok mellett a természet
védelem mind jobban támaszkodni kíván a vadászok széles táborára” . - írták
1975-ben.Az  utóbbival kapcsolatban még az is felvetődött, hogy védett te-

x ÍR/rületeket esetleg vadásztársasági kezelésbe adnak. Erre ugyan nem került
sor, de vadászati megfontolásokból, nevezetesen a zalai szarvas élőhelyének
természetvédelmi rendelkezésekkel való biztosítására 1980-ban is hangzott el 

19/javaslat. A környezetvédelmi törvényt /1976. I I . t . /  követően, ille tve  az 
egyre szembeötlőbben jelentkező környezetvédelmi problémák megoldásában a va
dászok és a területen gazdálkodó mező- és erdőgazdasági üzemek fokozott e- 
gyüttmuködésére volt szükség.2*  ̂ A környezetvédelem /és benne a természetvé
delem/ vadászati összefüggéseivel egyébként már az 1973-ban tarto tt MÉM mi
niszteri értekezleten is foglalkoztak, amikor meghatározták a tárca ezirányu 
feladatait. "Gondoskodni ke ll a vadászat - szólt a határozat - szabályozott 
rendjének, a vadászati idények betartásáról, továbbá a vadászati kérdéseknek 
a természetvédelmi érdekekkel egyeztetett rendezéséről, ezen belül kiemelten 
gondoskodni kell a vonuló, a vízi- és ragadozó fajok v é d e l m é r ő l . T e k i n t 
sük most át természetvédelmi szempontból a legfontosabb vadfajok helyzetét az 
1970-es években, ille tve  az 1980-as évek elején.

A különböző nemzetközi egyezmények és szervezetek22  ̂ egyik legfontosabb erő
feszítése a vonuló madarak megfelelő védelmére irányult ebben az időszakban 
is . A magyar vadászok különösen a vízivad vadászati lehetőségeinek b iztosítá
sában érdekeltek, ugyanakkor az erre vonatkozó hazai ornitológiai kutatások

23/is jelentős eredményeket hoztak. Tehát a vadászatot a természetvédelem 
szempontjainak figyelembe vételével lehetett időről-időre módosítani.

A vadludak létszámának, állományának rendszeres megfigyelése nyomán a k is ü 
lik  fogyását a magyar hatóságok a vadászat megtiltásával, védettségének kimon
dásával /1/1982. OKTH. sz.r./ igyekeztek befolyásolni. Ugyanakkor örvendete
sen szaporodott a nyárilúdfészkek száma, sőt a korábban rendkivül ritka rövid- 
csőrű réce is  többször előfordult Magyarországon.24// A vadlúddal kapcsolatban 
a vadászati lehetőségek növelésére a mesterséges tenyésztés is  felvetődött.2-*/

A vadrécék vadászati lehetőségét szintén mesterséges tenyésztéssel igyekeztek 
ja v ítan i. Ismételten jelentkezett a védelem a la tt á lló  területek vadásztatásá
nak kérdésé is . Hazánkban például a Ramsári Egyezmény alapján védett terüle
teken megtiltották a vadászatot.
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A lőkésréce azonban helyenként annyira elszaporodott, Hogy nemcsak a halásza
ti érdekeket sértette, hanem a többi, ritkább kacsafaj ro v tá ra  is  terjeszke
dett. így lehetőséget k e lle tt adni - időhöz és helyhez kötve - a védett terü
leteken való vadászatokra i s . 26/" A vadrécékhez, nevezetesen a kékcsőrú ré-27 /
céhez kötődik az első jelentős hazai visszatelep ítés! k isé rle t is .

A vízivad mellett az erdei szalonka vadászatának is  jelentős nemzetközi és 
természetvédelmi összefüggései vannak. SZABOLCS István már 1971-ben javasolta, 
hogy megyénként, az első /tavaszi/ megjelenését követő 30. napon záruljon le  
a vadászati id é n y e .H a  így nem is  szabályozták a szalonka vadászatát, az 
1983-ban életbe lépő vadászati idények az e le jtését március 1-től á p r ilis  20- 
ig engedélyezték, természetesen csak húzáson és vadászonként két darabot. A 
szalonka fogyása azonban gyakran még az em lített mennyiségi korlátozásnál is  
kevesebb madár ele jtését teszi lehetővé.

A túzok hazai állományának fogyását 1970--ben a vadászat te lje s  megtiltásával 
igyekeztek csökkenteni. Ugyanis a túzok életmódjára, élőhelyére vonatkozó ku
tatások2^ ,  továbbá az 1969 tavaszán végzett országos túzokszámlálás adatai 
azt mutatták, hogy hazánk túzokállományának megőrzéséről kiemelten gondoskod
ni k e ll. A védelmet a nemzetközi szervezetek is  sürgették"**"^, hiszen Magyar- 
országon él az európai túzokállomány jelentős része. A Dévaványai Tájvédelmi 
Körzet 1975. évi kialakításával a túzok megmentésére szervezeti kereteket te 
remtettek, ahol az eredményes /félvad/ tenyésztés módszereinek kidolgozása 
fo lyik . A túzokkal kapcsolatban érdemes még utalnunk arra, hogy a Nagy A lfö l
dön kívül a K isalföld túzokállománya is  figyelemre méltó, amihez azonban az 
érdekelt államok /Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország/ összehangolt tevé
kenysége szükséges.

A nemzetközi összefogásra a ragadozómadarak fenntartása, esetleges szaporítá
sa kapcsán is szükség van. Az idézett vadászati, természetvédelmi rendeletek 
Magyarországon egyértelműen kimondták ezek védelmét. A megfelelő szakismeret
re, a korábbi ragadozóellenes szemlélet megváltoztatására is  szükség van.^2/̂  
Figyelembe véve azonban a mesterséges fácántenyésztés érdekeit, a természet- 
védelmi hatóságok 1983-tól a fácántelepeken újra engedélyezték a galambász- 
héja lelövését, i l le tv e  befogását. Meg k e ll még jegyeznünk, hogy a megfigye
lések szerint a ritka bagadozók helyét a táplálékláncban fokozatosan elfog
la lják  a héják és az egerészölyvek.



Ez utóbbiak így valódi, az apróvadat is  károsító ragadozókká is  ''álhatnak.
A vadászok és a természetvédelmi szakemberek kozott a ragadozók meg itélesében 
ben a nyolcvanas években is  voltak v it á k ,m in d e z e k  ellenére például a 
sólymászat újra megtalálta helyét a vadászati lehetőségek között. 1968-ban 
a MAVOSZ keretein belül, 1974-től az OK01 felügyelete m ellett, a Magyar Ma
dártani Egyesület szakosztályaként bontakozott k i. A héjával való vadászat 
mellett a fogságba került madarak ápolásával, sőt a természetben megritkult 
fajok meg-, i l le tv e  visszatelepítésével is  foglalkoznak.

A kis szőrmés ragadozók m e g í t é l é s e , helyük, szerepük vadgazdálkodási szem
pontok szerinti megitélése a nyolcvanas években is  foglalkoztatta a szakem
bereket. Az 1933-ban közzétett vadászati idénvek szerint közönséges görény
re egész évben, menyétre a szárnyasvadtenyésztő telepeken, nyestre pedig a 
lakóépületekben lehetett vadászni, i l le tv e  azokat csapdával elfogni. Többen 
felvetették az egyes vadászterületeken tartható szőrmés ragadozók létszámá
nak megállapítását, a létszám esetleges tervezését i s . " ^  A ragadozók szá
ma új jövevényekkel, időnként felbukkanó kóborlókkal is  gyarapodott.

Az újabban felbukkanó á lla tfa jok  között vannak természetesen nemcsak raga- 
37/dozók is . így a zerge és a jávorszarvas időnkénti előfordulása mellett 

új vadfajok honosításával is ismételten foglalkoznak. A vadpulyka újra szó
ba került, bár a te le lte tés , a törzsállomány vadon tartása továbbra is  e l 
érhetetlen célnak tűnik. A vadászati lehetőségek további növelését célozta

39 /a balkáni gerle - elsősorban külföldiekkel történő - vadászása. Az apró
vadgazdálkodás legjelentősebb vadjai azonban a nyolcvanas években is  a nyúl, 
a fácán és részben a fogoly maradtak.

 ̂ nyúlállomány fogyatkozása azonban úgy tűnik, hogy m egállíthatatlan. Nem
csak a vadászati lehetőségek szűkülnek évről évre, hanem gyakran az élőnyúl- 
befogás tervei is  meghiúsulnak. A természetvédelmi megfontolások is  sürgetik 
a hazai nyúlállomány megtartását, i l le tv e  az esetleges eredményes mestersé
ges tenyésztési e ljárás kidolgozását. Hiszen a nyúl fogyatkozása a magyar 
tá j, a hazai élővilág szegényedését is  je le n ti.

A fácán esetében a mesterséges tenyésztés eredményei joggal tö ltö ttek  e l ‘ 
mindenkit bizakodással a hetvenes években, a nyolcvanas évek elején. Igaz, 
a nagyüzemi tenyésztés alapvető gondjainak egy részét nem sikerü lt megoldani.
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így például a csibék biztonságos kihelyezését, visszavadítását, de így is  
az 1986. évben rekordmennyiséget, mintegy 1,3 m illió  fácánt bocsájtottak 
ki a vadásztársaságok.407 A hatvanas évek második fe lé tő l a nyúl helyét fo
kozatosan, és úgy látsz ik végérvényesen, a fácán vette át, ez le t t  az apró- 
vadgazdálkodás igazi alapvadja.

A fogoly vészes fogyása a hetvenes évek közepétől figyelhető meg. Az 1980-as 
évek elején különleges helyzetben van: nem védett, de nem is  szerepel az á l 
talánosan vadászható vadfajok között. A természetvédelmi megfontolások i t t  
anyagi meggondolásokkal érvényesülnek. Ha a fogoly védett madár lenne, senki 
nem foglalkozna a mesterséges tenyésztésével;és a 100 ezer alá esett törzsál
lomány tovább csökkenne. így viszont o tt, ahol mesterséges tenyésztés van, 
ott engedélyezik /a kibocsájtott mennyiség feléig/ a vadászatát. Sokan a fo
goly pénzben k ife jezett vadászati értékétől remélik a fogolyállomány fenntar
tását.417 Szóba került az is , hogy a megfelelő helyeken mesterséges úton,
központi erőforrásokból kellenne törzsállományt létrehozni, ami á populáció

42/ugrásszerű^ fejlődéséhez vezethetne.

Az apróvadgazdálkodással kapcsolatban természetesen szólnunk k e ll arró l is ,  
hogy a mezőgazdasági területek fasorokkal, erdősávokkal, sőt nádasokkal, e- 
rekkek való tarkítása fontos érdeke a vadászoknak i s . 4^7 Az em lített fás és 
vizes életközösségek k ialak ítása, fenntartása jó alapja lehet a vadászok, e r
dészek és a mezőgazdák együttműködésének.

A nagyvadgazdálkodásban szintén az élőhely, a vad é le tfe lté te le in ek , tá p lá l
kozásbázisának a biztosítása le t t  a nyolcvanas évek egyik fő kérdése. A vad
gazdálkodási üzemtervek készítésének kötelezettsége, az abban foglaltak nem
csak a vadászat, hanrm a természetvédelem érdekeit is  figyelembe veszik. Hi
szen a hazai természetvédelem és vadgazdálkodás közös feladata a v ilá g v i
szonylatban is  egyedülálló szarvas- és dámállomány megőrzése, továbbfejlesz
tése. I t t  is  érvényesül az 1974-ben elhangzott á llásfog la lás: "A vadászat és 
a természetvédelem komplex kategóriák. Nincs vadvédelem természetvédelem nél
kül, - de ha a természetet védjük, a vadat is  védjük."447

A magyar természet- és környezetvédelem igazi társadalmi bázis nélkül - mi
ként a múltban, úgy a jelenben sem - nem tud hatékony munkát k ife jte n i. Ami
kor az OKTH Budapesti Felügyelősége megkezdte a Társadalmi Természetvédelmi
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Szolgálat szervezését, a "Nimród" 1984. évi számaiban elsők között sürgették
a vadászok csatlakozását.4”*7 Az együttműködésnek tehát a szervezeti a lap ja i
is  lé tre jö ttek .

A vadászat és a természetvédelem felszabadulás utáni kapcsolatának összefog
lalásaként a következő megállapításokat tehetjük:
- A harcok e lü ltéve l a vadászat jogi szabályozasa azonnal elkezdődött, amiben 

szerencsés módon kaptak helyet a természetvédelmi célkitűzések is .
- A természetvédelem újjászervezésekor a vadon élő állatokat ille tően  legelső 

feladatnak a vadászat tilalmazásának k iterjesztését tarto tták, azaz a pasz- 
szív védelem alapján igyekeztek a magyar fauna értékeit megmenteni.

- Az apró- és nagyvadállomány mennyiségi és minőségi növekedése a természetvé
delem tárgyainak, értékeinek növekedését is  je len te tte .

- A nagyarányú természetátalakító munkák következményeire a vadon élő állatok 
különbözőképpen reagáltak. Általában elmondható, hogy a főként mezőgazdasági 
területeken végbement változások a nagyvadnak növelték, az apróvadnak tú l
nyomórészt csökkentették az é le t fe lté te le it .

- A vonuló v íz i-  és ritka  ragadozó madarak védelmével kapcsolatos nemzetközi 
elvárásoknak hazánk időben és megfelelő módon válaszolt. A fészkelő- és p i
henőhelyek passzív védelme után a nyolcvanas években már felmerült a vadász
tatás, a megfelelő állományszabályozás kérdése is .

- a túíok védelmében - szintén az egyetemes európai állomány fenntartásáért ér
zett felelősséggel - előbb vadászati, majd kimondottan természetvédelmi jo 
gi és szervezeti intézkedések történtek. így le t t  a túzok a hazai vadgazdál
kodás és természetvédelem együttműködésének legszebb példája.

- Az értékes nagyvadállomány minőségének, i l le tv e  az ingazdozó, de a nyúl és a 
fogoly esetében egyértelműen csökkenő mennyiségének megőrzésében, i l le tv e  az 
utóbbi esetében a folyamat visszafordításában a vadgazdálkodás és a termé
szetvédelem egyaránt érdekelt.

- Ugyanúgy közös érdek a természeti környezet romlásának a mérséklése is . A 
vadászok és környezet-, természetvédők lehetséges együttmí&ödésére a nyolc
vanas években szerkezeti keretek is  kialakultak.

- A többé-kevésbé mesterséges körülmények között élő, mesterségesen szabályo
zott vadállományhoz mindennemíT beavatkozás nagyfokú b io lógiai és ökológiai 
já ri isságot kíván. A tudományosan megalapozott emberi beavatkozással k e ll te 
hát a természet önszabályozását befolyásolni. Ehhez egyik eszköz a vadászat, 
amely valóban az alkalmazott természetvédelem fontos megnyilvánulási formája 
napjainkban is .
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