
-  25 -

RIASZT A MARTONVÁSÁRI VILÁGREKORDER ŐZCSALÁD 

id. Balsay Miklós

1970-ben a budapesti vadászati világkiállítás rendezőségétől 
azt a megbízást kaptam, hogy vizsgáljam meg a martonvásári őzbak 
/elejtette: Cseterki Lajos 1965. július 29-én, 8 éves korában, 
Gyúró község határában/ élőhelyét, és tegyek jelentést a talajta
ni-, éghajlati-, táplálkozási-, a létszámviszonyokról, az őzállo
mány kezelési módszerekről, a kívánatos ivararányról és dolgozzam 
ki az állománypiramisok vázlatos ábráit is.

A kívánt adatokból - általában kedvező - 8 oldalas jelentést 
tettem.

Az 1965. év óta erdő- és vadgazdaságunk vezetői éberen figye
lik a martonvásári őzállománynak fejlődését, mely az utóbbi 20 év
ben ahelyett, hogy szinten maradna, visszaesett. De csökkent a le
adott, zsigerelt őzek átlagsúlya is.

E visszaesést, az etetés, gyógykezelés# gondozás ellenére, 
az óz túlszaporodása és a rossz ivararány együttesen okozza, mely 
kitűnik az alábbi feljegyzéseimből:

ivar- bak suta
arány létszám db

összesen

1. 1965-ben, a világre
korder bak elejtésé
nek évében 1.33

2. 1989. évben 1.85
3. Vadászati Osztályunk 

által becsült 
1976-85 közötti
10 éves átlag 1.77

4. 1971. II. 10-i ja
vaslatom 1.33
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E 4. alatti javaslatomat ma is fenntartom.
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A 16 db többlet őz kilövését mégsem írnám elő azonnal, mert 
úgy tűnik, hogy fentieket a természet - a már korábban megindult 
romlási mérték mellett - lOO-ról 66-on át 50-ig 1-2 év múltán ki
egyenlítheti, bázisra alakíthatja. Ha ez a "kiegyenlítés" még sem 
következnék be, azaz, az ember okozta túlszaporodás növekednék, 
akkor az 1990 februárjában megszámolt 50 darabon felüli többletet 
is ki lehet lőni. /Ez a valószínű./

Mint említettem, kezemben vannak az akkori, a közbenső és 
legutóbbi létszámadatok. 1972-83 között kiestem a martonvásári 
közvetlen őz megfigyelésekből. 1984. óta, amióta a IV. sz. 0TB 
tagja vagyok, újból megfigyeltem a martonvásári őzmennyiséget.
Ez, valamint az innen leadott# kizsigerelt őzek átlagsúlyának a- 
padása /1.40 kg/ igazolja, hogy túlszaporodás állott elő és az 
ivararány romlott meg.

Ez a megállapításom az országos mezei /síkvidéki/ őzállomány 
túlszaporodására és ivararány-romlására vonatkozik. /Az erdei, er
dőközi őz mennyiségét, selejtezését a természet - a maga szabályai 
szerint - jól alakítja./

Minthogy a martonvásári "állapot" országosan is előfordul, 
szükségesnek tartom, hogy a síkvidéki, azaz mezei őzállomány lét
számgazdálkodására néhány észrevételt tegyek:
1. Azt, hogy az ország vadásztársaságainak területéből mennyi mi

nősül "síkvidéknek" meg kell határozni, de ez többé-kevésbé 
meg is van. Itt 5 minőségi élőhely kategóriában: 40-50-60-70-80 
ha/l őz tűrhető meg.
Ez ma országosan: a síkvidéki őzállományra vonatkozólag /bak, 
suta, gida/ összesen ÍOO ezernél több nem lehet.

2. Rekorder őzbakot - folyamatos agancsnövekedés mellett - nem le
het tervezni, de 2 éves kortól, évenként megújítva ki lehet je
lölni. Nem ritkán előfordul, hogy ilyenek minősége évről-évre 
megváltozik.

3. Az őzek társas-, szociális helyzete, rangsora a mezei őzeknél 
kevésbé jelentős. Ez.csak télen, az élelemszerzés idején tűnik 
elő, amikor az őzcsoport együtt van. Tavasztól őszig ez tartó
san megváltozik, létszám megállapítására alkalmatlan.
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4. A síkvidéki őz létszámát csökkenteni kell. Hogy ez mennyit 
jelent ezt az itteni 1. sz. felvetésemben írtam le. A nyugati 
vadász ma mohón csap le a magyarországi őzvadászatokra /bizo
nyítva azok olcsóságát, ezért tarthatatlanságát/. Ha majd mint
egy felére csökken a nekik szánt trófeás bak és másfélszer riy- 
nyit fizet a korosabbakért, akkor áll helyre a magyar síkvidé
ki őz létszáma, és vele együtt a tarthatatlan ivararány. Ez fő
ként rajtunk múlik - a jövő évi /1990. II. hó végi/ pontos lét
számbecslésen .

5. Az őzbak minőségét én az agancs CIC pontszáma szerint értéke
lem.

6. Ha majd 3-4 éven belül vadászterületenként kialakul /beavatko
zásunkra/ az őzlétszámrbázis, akkor majd az évi felnevelt sza
porulatot - a selejtezési elvekre, arányos korosztályra és ivar
arányra tekintettel - feltétlenül ki kell lőni.

7. A síkvidéki őz létszámnövekedését az emberi kapzsiság okozta, 
melyet a természet drasztikusan állít helyre. /Több helyen ez
a folyamat évtizedeket jelent, mint Martonvásáron történt./ Le
galább annyit, mi,nt amennyit - növekvő létszám mellett - küz
dött, lépett fel ellene az ember. A természet szabályos megnyil
vánulása, következménye: a sokféle betegség, degeneráció, az 
ellenállóképesség csökkenése. A leromlott élőhely nem tudja el
tartani a megnövekedett őz mennyiséget. /így volt ez a nyúl
nál, mely megszűnőben van,és így lesz ez - ha nem vigyázunk - 
a szarvasnál kifejlődésben van./ Az ok az eltarthatóságon felü
li túlszaporodás.

8. A 6 évesnél idősebb őzek kilövésének általános megszorítása még 
néhány évig indokolt lehet. A mezei őz létszáma meghaladta az 
eltarthatóságot. - 100 ezer lehet egyelőre a beállt bázis maxi
mális létszáma. A megváltozott /romlott/ élőhelyi viszonyok mi
att, időszakosan /nem csak télen/, etetni kell. Igen fontos 
például: a gyümölcsösök nyesedékének több héten át történő hely
színen hagyása, mert ez az agancsfejlődésre igen kedvezően
hat.
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9. A kizsigerelt és leadott őzek átlagsúlyának csökkenése, a ke
vesebb életképes, a több beteg és elhullott őz, mind a túlsza
porodás visszajelzése. Nagyot rontott ezen az ember, amikor 
azt hitte, hogyha évről-évre több sutát hagy, jobban szaporo
dik az állomány.
- Hát jobban szaporodott, eltarthatóságon felül túlnépesedett, 
tönkre is ment bele! Ezeknek az "észrevételekének leírása nem 
"stílusos".
- Az újból és újból leírt azonos fogalmakkal arra igyekeztem 
fordítani vadásztársaim figyelmét, hogy a súlyos probléma meg
oldása - az évek óta tartó mellébeszélés ellenére - egyszerű.

A túlszaporodott őz állományt, eltartható /bázisszintre/ kell 
apasztani, ennek jó ellátásáról gondoskodni, az évi szaporula
tot pedig feltétlenül - a korosztályokra, ivararányra figyelem
mel - ki kell lőni.

Ehhez ad még útbaigazítást:
Szidnai László a NIMRÓD 1988. évi számában a 348-350.oldalakon és 
Farkas Dénes " " " " 199. oldalon.


