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A MAGYARORSZÁGON /FEHÉRVÁRCSURGÓN/ Él/f SZIKAVADÁLLOMÁNY 
TELEPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNELMI MÚLTJA, ÉLŐHELYE ÉS 

ÁLLOMÁNYÁNAK JELENLEGI HELYZETE

Sándorfalvi László

1. Történelmi múltja:
Magyarországon a szikavad vadászterületen jelenleg csak egy 

helyen, mégpedig Fehérvárcsurgón található, amely Fejér megyében, 
a Bakony hegység nyúlványain terül el.

Az egykori fehérvárcsurgói vadaskertet, amely mintegy 700 
ha-os terjedelemben létesült, az akkori vadászterület tulajdonos, 
gróf Károlyi Gyula hozta létre 1887 és 1890 kozott, abból a cél
ból, hogy a tulajdonos alkalomszerű vadászvendégei a vadaskertben 
eredményesen vadászhassanak.

A szikaszarvas alfajai közül ebbe a vadaskertbe a j a p á n  
szlka /Cervus nippon nippon/ került betelepítésre, a muflonnal egy
idejűleg 19lO-ben. A tenyészanyagot, a szikákat Ulmból a Hagenbeck- 
-féle állatkereskedésből vásárolták, a muflonvad pedig Korzikáról 
és Nagyapponyból került be.

Mindkét vadfaj jól akklimatizálódott, és hamarosan elszapo
rodott. A szépen gyarapodó állomány azonban az 1918-1920-as évek
ben visszaesett, az I. világháborút követő orvvadászat következté
ben. Az erőteljes vadvédelem eredményeként 1920 után a szikavad 
újbóli fejlődésnek, számszerű gyrapodásnak indult. 1935 után már 
szükségessé vált a rendszeres állományszabályozó vadászat. Ebben 
az időszakban igen jó minőségű trófeákat zsákmányoltak. 1944-ig 
mintegy 200 db-os állománylétszám alakult ki.

Az 1944-45-os években, a II. világháború folyamán a vadász- 
terület a hadműveletek szinterévé vált, ami az élő vadállomány ki
pusztulását jelentette. A háborút követően csak alig néhány pél
dány maradt életben, az is szétszóródva a Bakony hegység nyúlvá
nyain. 1946-ban Fehérvárcsurgón 1 bikát és 2 tehenet észleltek.
Ezt a kevés állatot az akkor alakult vadásztársaság azonnali vé
delembe vette és megtiltotta elejtésüket.
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A vadászterület 1953-ban állami vadgazdasági kezelésbe ke
rült, tekintettel az ott élő szikavad védelme és állományának új
bóli felfejlesztése érdekében. 1957-től a Mezőföldi Állami Erdő- 
gazdaság, illetve mostani nevén a Mezőföldi Állami Erdő- és Vad
gazdaság kezeli a vadászterületet az ott élő szikavad és egyéb 
csülkösvad állománnyal együtt. 1958-ban a Budapesti Növény- és 
Állatkertből 7 db, 1969-ben pedig 5 db szikavadat sikerült kapni, 
és a területre kiengedve, a vérfelfrissitést megoldani. Közben a 
vadászterület egy részét, mintegy 2500 ha-t újból bekerítették, 
ami lehetővé tette a szika- és egyéb csülkösvad nagyobb védelmi 
lehetőségét és gondozását.

A honos japán szika mellé 1975 decemberében Szovjetunióból 
behoztuk a Dybowski-féle szlkaszarvast /Cervus nippon dybowski/ 
mégpedig 5 bikát, 18 tehenet és 5 borjút. Az állatokat a szüksé
ges karanténes tartás után engedtük ki, telepítettük meg.

A gondos vadvédelem és okszerű gazdálkodás lehetővé tette, 
hogy az 1945-től tilalom alatt lévő vadfajra 1978-tól kezdődően 
vadászni lehessen, természetesen szem előtt tartva az állománysza
bályozás céljait; kímélve a kapitális példányokat. Magyarországon 
a szikavad vadászati idénye az érvényben levő vadászati jogszabá
lyok értelmében a bika, tehén és borjú egyaránt szeptember 1-től 
december 31-ig tart.

2. élőhelyet
A fehérvárcsurgói vadászterület kedvező ökológiai viszonyok

kal rendelkezik. Az erdő vadeltartó-képessége jó, sok a cserje, 
lágyszárú, vízben gazdag.

a/ Erdőállománya: Lombos erdő, amelynek fő állományalkotó fafajai:
kocsányos és kocsánytalan tölgy, csertölgy, bükk, 
egyéb keménylombos fafajok és fenyő. Fő erdo- 
típus: a cseres-kocsánytalan tölgyesek /Quercus 
petraea cerris/ és kőris-molyhostölgyes karszt 
bokorerdőtípus /Quercus pubescentis/ és gyertyá
nos-tölgyes /Quercus petraea carpinetum/.



-  17 -

b/ Domborzati viszonyok: A Gaja-patak és a Móri-árok közötti rész
sík jellegű, a bakonyaljai rész lankás, dombos. 
Legmagasabb pontja a Somhegy: 346 m. A völgyek 
északnyugat-délkelet irányúak. Jellemző a 200 m- 
-es tengerszint körüli magasság.

cf Hidrológiai viszonyok: Több állandó patak és forrás található,
továbbá időszakos vizei is vannak.

d/ Éghajlati viszonyok: Összhatásukban kedvezőek a vadgazdálkodás
ra. Zordabb időjárás esetén a vad mindig talál 
védett völgyeket az erős szél, vagy nagyobb hava
zás esetén.

e/ Talajtípusok: Kisebb mértékben váztalajok, valamint lejtőhorda
lék, Rendzina-talaj, agyagbemosódásos barna erdő
talaj, rozsdabarna erdőtalajok fordulnak elő.

A vadászterületen megfelelő mennyiségben van vadetető, sózó, 
dagonya és magasles. Mintegy 100 ha erdei vadföldet és vadlegelőt 
művelünk az eredményes vadgazdálkodás érdekében. Téli időszakban 
intenzív vadetetést végzünk.

3. A szikavad jelenlegi helyzete és állományának nagysága
Az 1985-ös vadlétszámbecslésünk alapján az alábbi mennyiségű 

szikavad él vadászterületünkön:

Japán szika Bika Tehén Borjú összesen
/Cervus nippon nippon/ 24 28 11 63
Dybowskl szika 19 21 12 52
/Cervus nippon dybowski/

így mindösszesen 115 db-os szikaszarvas állománnyal számolunk, ez 
lehetővé teszi, hogy évi 5-5 példányt terítékre hozhassunk.

Célunk a vadeltartó képességnek megfelelő állomány fenntartá
sa mennyiségben és minőségben egyaránt.

Megfigyeléseink alapján közölhetjük, hogy a szika a vadász- 
területen jól megfér az egyéb csülkösvaddal, különösen a gímszar
vassal. Gyakori látvány, a téli időszakban a gimszarvasrudlihoz
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csatlakozott szikavad. Egyedül a nagyobb létszámú vaddisznóállo
mány válik hátrányára. Igen ragaszkodik a megszokott optimális 
környezetéhez, és méltó dísze az európai lomboserdőnek.

A Mezőföldi Állami Erdő- és Vagdazgaság továbbra is kiemelt 
és fontos feladatának tekinti a Magyarországon csak Fehérvárcsur 
gón élő szikavad állomány fenntartását, gondozását és minőségi 
fejlesztését.


