
-  22 -

SOPONYA EGYKORI VADGAZDÁLKODÁSA 

Sándorfalvi László

A jelenlegi vadászterület nagy része gr.Zichy János föld- 
birtokosé volt, Soponya, régi nevén Nagyláng, központtal. Ugyan
csak ide tartozott a jelentős nagyvadállománnyal rendelkező Ti- 
márpuszta is. Tekintettel a terület kiváló vadéitartó-képességé
re, a vadászatra mindenkor nagy súlyt helyeztek. Erdészeti tevé
kenység az erdőterületek csekély nagyságára való tekintettel a- 
lig folyt. Sajnos a Soponya község határában ma is meglevő Fácá
nos kialakításának történetét nem lehetett felkutatni, ahol a va
dászerdők, vadsűrűk klasszikus példái láthatók. A halastavak, ná
dasok és tocsogók a vizivadnak is elsőrendű életfeltételt adtak.

Az erdészet és vadászat közvetlen irányítását 1926-ig Raczka 
Ferenc főerdész végezte. Alárendelve 3 vadőr és 1 segéderdész 
volt. A Fácános erdőterületén részes fatermelés folyt, ami a szá
raz fák kitermelésére szorítkozott. A környező községekből, a té
li időszakban ráérő parasztemberek tuskóirtással termelték a fát. 
Csak azok kaptak erre engedélyt, akik a téli vadászatok alkalmá
val hajtani elmentek.

A vadászat irányítását, Raczka főerdész nyugállományba vonu
lása után Dönrentey László vette át. /Az ő szóbeli közlése, visz- 
szaemlékezései nyomán készült jelen beszámoló./

A vad lelovését külföldi fizető vadászcsoportok, az urada
lom vendégei és a személyzet végezte. Minden évben 3 vadászcso
port /külföldiek, németek és angolok, ritkán franciák/ érkezett, 
külön nyúlra, fácánra és fogolyra. Lelövési ár volt: fácán = 5 P, 
fogoly * 3 P. Az uradalom évi terítéke pl. 1925. augusztus 1-től, 
1926. január 15-ig: 22 őzbak, 2329 nyúl, 1158 fácán, 810 fogoly, 
19 fürj, 4 szalonka, 48 vadliba, 231 vadkacsa, 136 szárcsa. Raga
dozó és kártékony vad: 54 róka, 20 görény, 55 menyét, 66 kóbor 
eb, 48 kóbor macska, 20 sün, 2 karvaly, 71 rétihéja, 234 szarka 
és varjú, 2 szajkó.



-  23 -

A fácán évi terítéke a későbbi években emelkedett, kb. 2000- 
-3000-re. Másik jelentős vad a mezei nyúl volt. Ebből évente 
mintegy 4000 db-ot lőttek, de élve is fogtak, átlagosan 2000 db- 
-ot. A fogoly lelőve^ terítéke 1500-2000 db. Minden télen fácán
befogás is történt, amelyet értékesítettek. Ezt bizonyítja az 
egykori "Nimród" vadászújság egyik hirdetése: "Zichy János nagy- 
lángi erdészete tenyésztésre alkalmas fácánokat és foglyokat ad 
el, az alábbi árak szerint: Fácánkakas decemberben 5 P, tyúk 7 P, 
fogoly 5 P, január hónapban 1-1 P-vel több. Erdészet Nagyláng." 
1930. november 20.

A fogoly befogása alacsony hálóval történt, legjobb foglyos 
hely a csőszi határban volt. /Ma vadásztársasági terület./
A vadászatok során néha a fácántyúkokat is lőtték. Átlagosan 8-10 
puskás és 80-100 hajtó vett részt a vadászatokon, minden puskás
nál váltott fegyver, töltögetővel. A leállások helyét számok je
lezték. A vadászat/ill. a hajtások kezdetét és befejezését kürt
szó jelezte. A téli nagyvadászatok háromnaposak voltak, a Fácános 
levadászása után a külső területeken hajtottak.

A vizivad vadászatának, noha bőven volt vad, alig volt jelen
tősége. Egy-két vendégen és a személyzeten kívül alig lőttek. Sok 
vadkacsa járt a tarlókra, liba pedig a halastavakra és a vetések
re. Széchenyi Zsigmond, aki gyakori vendége volt a tulajdonosnak, 
az "ünnepnapok" c. könyvében így ír: "Emlékezetes libaleseket ér
tem meg a Fejér megyei Nagyláng - ma Soponya néven ismert - halas
tavain is. Hosszú évekig jártam az ugyancsak szomszédságunkban eső 
Zichyek »> lángig otthonába, november-decemberi fácánvadászatra. S 
amelyikünknek kedve tartotta, vadászat végeztével kiszaladhatott 
még a tavakhoz is, esti lesre.
A nagylángi tavakra, a falu közelsége miatt, igen későn, csaknem 
sötétben húztak be a ludak. Két tó közötti gátra szoktunk elállni, 
onnét ^verettük« a felettünk elszálló, sűrű homályban alig-alig 
kivehető csapatokat. Lövésünk találatát csak a tóba pottyanó liba 
loccsanása nyugtázta. Néha annyian jöttek, alig győztük őket. Saj
nos rövid ideig tartott a mulatság, egykettőre ránk borult az éj-
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szaka* Végül sosem tudtuk pontosan, ki hányat lőtt? Csak másnap 
reggel szedtük össze, kettőnk közös zsákmányát.
Naplém tanulsága szerint 1924. dec. 18.-án reggel, hetvenkét li
bát emeltünk ki a halastóból: előző esti közös puskázásunk ered
ményét ! ”

Döbrentey László a fenti mennyiséghez hasonlót szintén el
ért. Lőállások a tavakon nem voltak, a nád takarásában várták a 
húzó vizivadat.

Az őz jelentős mennyiségben élt, de kapitális bak igen rit
kán esett. Tudatos selejtezés, állomány-szabályozás nem történt. 
Legjobb bak Fövenypuszta térségében esett, Széchenyi Zsigmond 
lőtte. /Aranyérmes./ Ugyancsak jó bakott lőttek Felsőszentivánon 
/a mai Bodakajtoron/ 1928. április 28-án. A 381 gr-os bak az 1929. 
évi kiállításon ezüstérmet kapott.Vaddisznó két alkalommal fordult 
elő. 1926 telén fácánvadászat közben a soponyai Fácánosban egy 
kocát lőttek. Bolaváry István földbirtokos Fövenypuszta alatt erős 
kant ejtett el. /Kucsera F. közlése./

Egyébként a fácán félvad tenyésztését sikeresen végezték. A 
kikaszált tojások keltetését, ill. megmentését alkalmazták.

Télen rendszeres vadetetést, hótolást biztosítottak. Nagy 
mennyiségű lucernát és szemes takarmányt hordtak ki telente. 1940- 
-41 telén a vad etetése és óvása ellenére erős vadelhullás lépett 
fel, a közismerten nagy tél miatt.
Vérfelfrissítést is végeztek, az Alföldről cserélt apróvaddal. A 
lőtt és élve befogott vad értékesítése Székesfehérváron és Buda- 
pesten történt*


