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VADGAZDÁLKODÁS A MEZŐFÖLDÖN 

Körmöczi János

Az 1836-ban készített "Statisztikai és geographiai leírás" 
így ír Fejér megyéről, ahol a terület bővelkedett vadállományban 
is: "Nagyobb vadállatok, mint őzek, szarvasok s.a.t. csordánként 
legelnek a' szép északi erdőségekben, azonkívül Gr. Eszterházy 
Miklós nagy kiterjedésű vadaskertet tart Csákvár mellett - vad 
réczóket, búvárokat, sneffeket, szárcsákat bőven találni a' ve- 
lenczei, pátkai, kajtori tavakban 's a' sárrétjében."

A Mezőföldi Erdő- és Vadgazdaság területén 1945 előtt a kö
vetkező vadászterületek voltak:

Tszkaszentgyörgy és Guttamási gróf Papenheim Szigfrid, a bo
ri a j k i terület báró Grünfeld Sándor birtoka volt. Balinkát a Klos- 
terneuburgi kanonokrend, Isztimért a m.kir. honvédelmi kincstár 
kezelte. A jelenlegi központi terület, Fehérvárcsurgó gróf Káro
lyi József, majd Károlyi István uradalma volt. A századforduló 
táján kb. 500 ha-os területet bekerítettek, amelyet vadaskertként 
kezeltek. Ide 1910 körül szikaszarvast és Spanyolországból szakál
las juhot telepítettek be. A juh betelepítés a hidegebb kiima mi
att nem sikerült. A szika telepítése viszont sikeres volt. /Lásd 
erről leien kiadványunkban Sándorfalvi'' László írását./

Károlyi József 1908 körül muflonokat telepített a vadaskert
be. 8 kost Korzikáról, 20 db juhot Nagyapponyból hozatott. 1923- 
-ban az állomány kb. 250 db volt. Az 1945 előtti legjobb szarvú 
kos 85 cm volt, 25 cra-es vastagsággal. Az 1941/42-es tél a muf
lonállományban nagy károkat okozott. A birtokos a vadaskertet ha
zai és külföldi /!/ vendégek vadásztatására használta, a kerités 
nyomai itt-ott még raa is láthatók. A fehérvárcsurgói kastélyban 
ültek össze tanácskozni 1920 novemberében az antant képviselői.
Ez alkalommal vadászatot is rendeztek, amely az esős-havas idő mi
att nem sikerült.
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Az 1930-as években a jelenlegi "régi Geri" vadászház helyén 
egy kis pihenóház épült, a gróf Geraldine nevű leánya részére.
A mai tlmári vadászterület a felszabadulás előtt gróf Zichy Já
nos Mór községhez tartozó erdőbirtoka volt. Egy részén 600 ha-os 
vadaskertet létesítettek, amit bekerítettek. A muflon betelepíté
sére 1934-ben került sor, ekkor 25 db-ot helyeztek el itt. A te
lepítés sikeres volt, mert az 1940-es években már díjas csigájú 
muflonkosok is terítékre kerültek. A szarvasállomány közepes mi
nőségű, a területen 7-8 kg-nál nagyobb agancssúlyú bikákat nem ej
tettek el.

A váli erdők nagy része 1878-ban került Dreher Jenő és csa
ládja birtokába, és maradt is az államosításig. A legdöntőbb vál
tozás a váli erdőkben az 1920-as évek végén és az 1930-as években 
játszódott le. Ugyanis nagyarányú erdőtelepítés kezdődött Fónagy 
István tervezésében és kivitelezésében. Az erdősítési munkákat 
nagyon gondosan végezték, és kitűnő nyiladékrendszert alakítottak 
ki, amelyet ma is láthatunk.

A martonvásári területről csak annyit tudunk, hogy kiváló 
apróvadas /főleg nyúlás/ és őzes terület volt, előbb a Dreher csa
lád, később Sina báró tulajdona volt.

A soponyai vadászterület nagy része gróf Zichy János föld- 
birtokosé volt, Soponya - régi nevén Nagyláng-központtal. /Övé 
volt a timárpusztai vadászterület is./ Tekintettel a terület ki
váló vadéitartó-képességére, a vadászatra mindenkor nagy súlyt 
helyeztek. Sajnos a Soponya község határában ma is meglévő Fácá
nos kialakításának történetét nem lehetett felkutatni, ahol pedig 
a vadászerdők, vadsűrűk klasszikus példái láthatók. /Soponyáról 
lásd jelen kiadványunkban Sándorfalvi László írását./

A háborús időkben a Fehérvárcsurgó vadaskertjében lévő vad
állomány csaknem teljesen kipusztult. A muflon megmaradt két pél
dánya a frontot követő 2-3 évben tűnt el teljesen. A szikaszarvas- 
ból 1 bika és 2 tehén maradt meg, ezek képezték a mai állomány 
"őseit". Mórhoz tartozó Timárpusztán is hasonló volt a kár, a vad
állomány csaknem teljesen elpusztult, a kerítés tönkrement, a meg
maradt muflonállomány szétszéledt.
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A vadállomány helyzete a megye többi erdő- és mezőgazdasági 
területén a fentiekhez hasonlóan siralmas állapotban volt. Az el
ső hároméves terv egyik feladata volt a megfogyatkozott vadállo
mány felfejlesztése. A tervidőszak végén már megállapították, 
hogy a vadállomány szaporodása jó. A megye területén 67 vadász- 
társaság működött. Ekkor állami vadászterület még nem működött.

A Mezőföldi Állami Erdőgazdaság részére akkor nyílt lehető
ség a vadgazdálkodás folytatására, amikor területeinek egy részé
re a vadászati jogot is megkapta. így 1957-ben a fehérvárcsurgói, 
1958-ban a bárándi-soponyai, 1959-ben a timári és váli területek 
kerültek az erdőgazdaság kezelésébe. A martonvásári terület 1964- 
-ben a Lovasberényi Vadgazdaság megszűnésekor került az erdőgaz
dasághoz .

Az átvett nagyvadas jellegű területeken azonnal megkezdődött 
a vadállomány szakszerű gondozása, fejlesztése, vadászati beren
dezések létesítése. Fehérvárcsurgóra 1958-ban 7 db szikaszarvast 
hoztak a budapesti állatkertből, később még 5 db-ot /1969/, 1958- 
-ban átadták a Geri-szállási vadászházat, amely 6 vendég elszál
lásolására volt alkalmas. A külföldiekkel való bérvadásztatás 
visszaemlékezései szerint 1963-ban kezdődött meg. A szakszerű gaz
dálkodás eredményei hamarosan kézzelfoghatóan megmutatkoztak. 
Szarvasbika esetében az alábbi éremdíjazású agancsok kerültek te
rítékre 1963-tól 1970-ig:

Év Arany Ezüst Bronz Megjegyzés

1961 1 — _ Nadler p.
1963 - 1 1 •1

1964 - - 2 f f

1965 1 - 2
1966 1 1 1 f f

1967 - 3 9 f f

1968 - 7 14 Nemzetközi
1969 3 5 16 f f

1970 4 6 23 f f
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A táblázatból jól kitűnik az érmesek számának az évekkel együtt 
történő fokozatos emelkedése.

Az apróvadas jellegű területeken is megindult a fejlesztés. 
1958-61 között félvadtenyésztést folytattak, kotlóstyúkokkal kel
tették és nevelték a fácánt. 1958/59-ben felépült a bárándi, majd 
1959/60-ban a soponyai vadászház. A mesterséges fácántenyésztést 
1961-ben kezdték el Gödöllőről kölcsönkért eszközökkel. 1962-ban 
már saját eszközökkel és az elmúlt év tapasztalataival majd'két
szeres eredményt értek el. Javítottak a törzsállomány életkörül
ményein, állandó állatorvosi felügyeletet biztosítottak, és a fel
lépő betegségek ellen rendszeres gyógyszeres kezelést vezettek be.

Az intenzív apróvadtenyésztés szükségessé tette a vadászterü
let erdőinek megfelelő átalakítását, hogy azok alkalmasak legye
nek a megnövekedett vadállomány tartására. Erre intézkedés szüle-, 
tett: a Mezőföld- Sárrét erdőgazdasági tájrészlethez /27C/ tarto
zó Aba, Kálóz, Sárkeresztúr, Soponya és Tác községek határában - 
a Kálóz és Sárkeresztúr községeket összekötő közlekedési úttól é~ 
szakra - lévő állami erdőket különleges rendeltetésű, az apróvad, 
elsősorban a fácán tenyésztésének és vadászatának legjobban meg
felelő erdőkké kell átalakítani. Az 1965-ben megalakított Soponyai 
Erdészet feladata lett a vadászerdővé alakítás, a vadtenyésztés 
és vadászati tevékenység ellátása mellett a kulturált,magas szín
vonalú vadgazdálkodás is. A fentiek mellett még feladata az erdő- 
és vadgazdálkodás érdekinek összhangba hozása is. A vizek és víz
folyások hasznosítása, a mezőgazdasági területeken a korszerű mező- 
és vadföldgazdálkodás.

Feltétlenül meg kell említenünk, hogy a martonvásári terület
ről - ahol kiváló őzpopuláció élt - származott az 1983-ig világ
rekorder őzagancs. 1965. július 29-én ejtette el Cseterki Lajos 
vadászvendég, A trófea súlya kiskoponyával frissen 766,5 g volt.
Az újvidéki nemzetközi kiállításig sokat beszáradt, bírálatkor 
/1967/ súlya csak 687,8 g volt. Pontszáma: 22ő,68 nemzetközi pont. 
/A martonvásári őzpopulációról lásd jelen kötetünkben id. Balsay 
Miklós írását./
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Az apróvad-gazdálkodás eredményeit jelzi, hogy Soponyán 1970.
II. 8-án megszületett az első 1000 db-os teritékű fácánhajtás.
Az igazi fejlődésre a lehetőség akkor nyílt meg, amikor a korábbi 
erdőgazdaság 1969. jan. 1-jén Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazda
ság lett. A kibontakozás időszakának nevezhetjük a negyedik 5 éves 
terv időtartamát 1971-75 között. Ennek alátámasztására szolgálja
nak az alábbiak:

1971-ben átadásra kerül Kispusztán /Soponya mellett/ a Szár-- 
nyas Apróvadtenyésztő Telep, amely 12 millió Ft-os költséggel é- 
pült. Megvalósulásakor Közép-Európa legmodernebb zárttéri szárnyas 
apróvadtenyésztő telepének számított. Később újabb létesítmények
kel bővítették.

1973-ban felépült 3,5 millió Ft-os költséggel a Szárnyas Ap
róvadfeldolgozó Üzem. Későbbiekben ezt is többször bővítették, 
korszerűsítették a változó élelmiszerhigiéniai előírások és az a- 
lapanyag mennyiségi felfutása miatt.
Megindult Kispusztán a vadkacsa tenyésztése is. Az első törzsállo
mány Jugoszláviából származott. 1974-ben már 32.895 db 5 hetes 
kiskacsa került kihelyezésre.

1972-ben döntés született, hogy a gazdaság vaddisznóskertet 
létesít, és bekeríti a timári erdőtömböt. A feltételek /erdő, tisz
tások, víz/ mind adottak voltak.

A döntést tett követte és, 1973. július 31-én átadásra ke
rült a 12.024 fm dróthálóval bekerített terület, 12 vadbeugróval 
és egyéb vadászati berendezésekkel.
Az első vadászat 1975-ben - amely csak fél napig tartott - 20 db- 
-os teritékű volt.

A gazdaság néhány éves teritékadatát a következő táblázat 
szemlélteti.



A gazdaság teritékadatai 1971-75 között

Evek
Bika

Szarvas
Tehén Borjú Bak

Ö z 
Suta Gida

Vaddisznó Nyúl Fácán Vizivad

1971 75 32 26 79 45 81 132 Nincs adat

1972 33 45 55 73 46 8o 115 87 7.068 22.374

1973 61 55 42 67 8o 65 lo7 Nincs adat
1974 63 9o 6o 125 52 51 88 363 4.174 29.ol4

1975 87 36 57 166 51 5o 114 Nincs adat
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Az ötödik 5 éves terv során /1976-80/ a vadászati és vadgazdál
kodási ágazat további nagy fejlődésen .ment át, és így sok beru
házást valósított meg. Ezek közül a legfontosabbakat emeljük ki.

Báránd és Soponya térségében befejeződnek a vadászerdő-ki- 
alakítások. Kispusztán fácánból 60.000 db keltetésére nyílik le
hetőség, miközben az évi tojástermelés 180-200 ezer db-ra emel
kedett. /Ebből 120-140 ezer naposcsibe kelt ki./ Eladásra került 
30-50 ezer db naposcsibe. Kihelyezés évente a vadászterületre 
mintegy 50.000 db. Vadkacsa törzstartása is itt történik, tojás
termelés 80-90 ezer évente, kelés 50 ezer db. Ezek nevelése a Kö
lesteleki telepen történik, amely 1976-tól üzemel.

A keresztezett kacsa /pecsenye kacsa céljára/ tojástermelé
se évi 3 50 ezer db /a törzs nagyságának függvényeként ez lehet 
több is/, ebből kikel 170-190 ezer db naposkacsa. Nevelésre rész
ben tsz-ekhez kerül - szerződéses alapon - részben saját felne
veléssel történik saját telepen, vagy a Nádasdladányban levő te
lepen, amelyik 1978-tól üzemel.

Az első 2.000 db feletti fácánteriték 1977.1.30-án volt So- 
ponyán, míg az első 3.000 db feletti fácánteriték 1979.1.28-án.

1979-ben megépült az új, korszerű vadászház is Soponyán a 
régi szomszédságában. Ugyanakkor a nagyvadas vadászterületeken 
sem állt meg az élet. A növekvő vadkárok, illetve a bérvadászat 
eredményesebbé és hatékonyabbá tétele, a nagyobb árbevételre va
ló törekvés a következő intézkedéseket hozta:

A Fehérvárcsurgó-Bodajk-Balinka községhatárban lévő közpon
ti erdőtömböt 1977-ben bekerítették 2,8 m magas vadvédelmi kerí
téssel. A kerítés hossza 17.236 fm. Területe 1008 ha, ebből erdő: 
845 ha, vadföld 63 ha; vadlegelő 104 ha. 1977. dec. 22-én megkezd
ték a muflon újratelepítését a fehérvárcsurgói területre. Főleg 
Telkiből, de Markazról /Mátra/ és Pilismarótról /Pilis/ is hoztak 
állatokat. A tervidőszak alatt 157 db muflont vásároltak és tele
pítettek. Fehérvárcsurgón 1980-ban felépült és az őszi vadászati 
szezonban már működött a 18 személyes új vadászház, folyóvízzel és 
villanyvilágítással. A fehérvárcsurgói vadászterületen a hazai 
nagyvadfajok közül a dámvad kivételével valamennyi megtalálható
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és vadászható. 1978-tói a MÉM az addig védett szikaszarvas va
dászatát is engedélyezte, és a gímszarvassal egyező vadászati 
idényt állapított meg.

Ugyancsak bekerítésre került 1978-ban a váli erdőtömb ha
sonló minőségű kerítéssel 12.744 fm hosszúságban. Az így létesí
tett vadvédelmi terület nagysága 653 ha. Erdő: 576 ha, nyiladék
o t :  30 ha, vadföld és rét: 47 ha. A tervidőszakban a kertbe 32 
db vaddisznót telepítettek. Mivel a terület alkalmas volt dámvad- 
tartásra, 1979. jan. 22-én megkezdték a dámtelepítést Gyulajból 
vásárolt állatokkal.
A tervidőszakban a váli területre 128 db dámot telepítettek. 
Timáron a bekerített területen közben a vaddisznóállomány szépen 
gyarapodott. Évente 1 kétnapos vadászatra /hajtás/ volt lehetőség, 
ennek eredményei az alábbiak:

Időpont 1976 1977 1978 1979 1980

Vadászok száma 2 2 2 4 4
Nap 2 2 2 2 2

Kan 17 39 50 34 73
Koca 21 45 49 52 63
Süldő 25 24 32 13 44
Malac - - - - -

ÖSSZESEN: 63 108 131 99 180

h gazdaság tervidőszak alatti évi teritékadatait a következő táb
lázat mutatja.



A Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság teritékadatai és az érmes trófeák száma
vadfajonként 1976-198o között

Évek Szarvas Dám Muflon Ó z
Bika Tehén Borjú Szika Bika Tehén Borjú Kos Juh Bárány Bak Suta Gida Vaddisznó

1976 74 41 loo - - - - 138 74 74 155
1977 94 81 44 - - - - 142 121 82 269
1978 lo9 82 45 9 - 2 - 142 15o 139 262
1979 124 72 33 21 7 4 2 163 79 45 252
198c 116 87 41 31 lo 2o 1 128 63 62 29o

Fácán Nyúl Vizivad Egyéb /Apróvadnál befoaással eavütt/
1976 9.295 339 27.84o 732
1977 15.788 147 36.182 412
1978 14,146 84 27.698 326
1979 13.911 lo3 25.224 341
198o 8.238 167 23.455 2.336



Az érmes trófeák száma a tervidőszakban vadfajonként

Szarvas Dám Muflon Ö z Vaddisznó kan
Arany Ezüst Bronz Arany Ezüst Bronz Arany Ezüst Bronz Arany Ezüst Bronz Arany Ezüst Bronz

1976 2 8 6 - - — 1 2 3 1 1 1
1977 - 9 14 - - - - - - 1 1 2 1 4 6
1978 2 lo 12 - - - - i 1 2 1 3 2 4 11
1979 3 16 28 3 - 1 - 2 1 - 1 - 1 6 lo
1980 2 14 24 6 1 — 2 3 2 2 3 1 4 5 6

00
I
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Megfigyelhető, hogy a nagyvadlelövés tényszámai szinte állandó
an emelkednek, az apróvadé eleinte növekszik, majd 1977-ben el
érve a csúcspontot, kissé visszaesett.
Az ötödik 5 éves terv során a vadgazdálkodási ágazat a különbö
ző fejlesztésekkel, korszerűsítésekkel, beruházásokkal dinamiku
san fejlődött. Jellemei ezt az is, hogy az előző tervidőszakhoz 
viszonyítva az árbevétel 2,6-szorosára emelkedett. A bevétel 80 
%-át a nagyvadgazdálkodás adta, ez a lelövés mennyiségét tekint
ve a tervidőszakban másfélszeresére emelkedett. Ennek végrehajtá
sa változatlan szakszemélyzeti létszámmal, de jóval több vadász
vendéggel teljesült.
Az apróvadas jellegű, kiemelt célú vadászterületeiken tovább 
folytatták az intenzív fácán és vadkacsa tenyésztést, a vadfel
dolgozó üzem alapanyag-ellátásának biztosítására növelték a ke
resztezett kacsa /pecsenyekacsa/ tenyésztését. A nevelés nagy ré
szét - helyhiány miatt - szerződéses partnerekkel végeztették o- 
lyan módon, hogy napos vagy három hetes korú kacsát nevelésre át
adták részükre, ők pedig felnevelés után a vadfeldolgozó üzembe 
szállították, ahol alapanyagként - minősítve - visszavásárolták.

Apróvad-kihelyezések

Évek Fácán Vadkacsa
/reptetésre/

1981 54.335 29.660
1982 40.510 32.547
1983 59.464 35.846
1984 48.747 30.464

A tervidőszakban megkezdték Bárándon a fácán elő- és középnevelé
sét fekvőkéményes fűtéssel üzemeltethető fóliasátras nevelési mód
szerrel. A tapasztalatok eddig kedvezőek, a fácán hamarabb meg
szokja környezetét, másrészt a kispusztai telepet tehermentesíti 
a csúcsidőszakban, nincs akkora zsúfoltság.
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Folytatódott a martonvásári vadászterület fejlesztése, a 
helyi téesztől - állami támogatással - a vadászerdő /fácános/ 
mellett 48,5 ha jó minőségű mezőgazdasági földterületet vásá
roltak. Ezzel kívánják javítani a fácán megmaradási és megtartá
st lehetőségeit, továbbá fokozni a vadászati lehetőségeket,együt
tesen a"visszahozamolás" mennyiségét növelni.

A területen 1983-ban átadásra került egy új vadászház is 
horga s z tóvá1.

A nagyvadas jellegű területeken tovább javult az állomány 
minősége, a fenntartandó és üzemtervben rögzített vadlétszámot 
sikerült elérni. Növekedett a bérvadászok száma és fokozatosan 
emelkedett az árbevétel is. 1982-ben Válban új vadászház épült
14 fő egyidejű tartózkodására alkalmas szállás-ellátási lehető- 
céggel .
Feltétlenül ide kívánkozik, hogy Válban került teritékre /külföl
di bérvadász/ a gazdaság összes területei közül a valaha is el
ejtett legnagyobb agancssúlyú szarvasbika. Elejtés ideje: 1981. 
IX.16. Páratlan 28-as, 13,82 kg, 12 éves, 242,45 nemzetközi pont
számmal .

Ugyancsak 1983-ban esett az év országosan pontszámban 3. he
lyezett dámbikája, külföldi bérvadász ejtette el. Az agancs sú
lya: 5,05 kg, 209,78 nemzetközi pontot kapott, kora: 10 év.

Folytatódott az élővadtelepítés is. A tervidőszakban /1984. 
év végéig/ Telkiből további 25 db muflont Fehérvárcsurgóra tele
pítettek, továbbá Válba dámokat vásároltak /főleg bikákat és bi
kaborjúkat/ Gyulajból és Kiskartalról, összesen 136 db-ot.

Az elmiílt években a társas vadászatokon is születtek szép 
eredmények. Például:

Soponya: 1982. jan. 2. 
Soponya: 1982. febr. 14. 
Soponya: 1984. jan. 15.
Fehérvárcsurgó: 1982. jan. 12,

1984.1.13-14.

Teritéken:
Terítéken:
Teritéken:
Teritéken:

Teritéken:

2448 db fácán 
2663 db fácán 
2947 db fácán

52 db vaddisznó 
/24 db kan/

105 db vaddisznó 
/46 db kan/
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Timárpuszta: 1981.1.14-15. Teritéken: 148 db vaddisznó /58 db a kan/
1982.1,17-18. " 126 db " /35 db a kan/
1983.T. 18. " 88 db " /24 db a kan/
1984.XII.15. 136 db " fii db a kan/

Megfigyelhető, hogy a szarvaslelövés szinte állandó nagyság- 
rendű, a telepítések hatására a dánt és muflon lelovés emelkedő, 
a vaddisznó lelövés szinte állandóan emelkedő.

A fácán teritéke ingadozó, a vizivad lelovés az 1977-es csúcs
szint után csökkent,és éves átlagban egy 24.500 db-os szintre állt 
be.

Szarvasból az 1984-es év kiugró volt, mivel az elejtett bi
kák 50 %-a lett érmes. Dámmal az előző, 1983-as év kiemelkedő, at 
elejtett bikák 54 %-a érmes. Muflon esetében az 1984-es évben az 
elejtett kosok 68 %-a lett érmes. Vaddisznó esetében is ebben az 
évben terítékre került kanok /210 db/ 21 %-a lett érmes.
Érdekesnek tűnhet három tervidőszakot áttekintve felvázolni a ki
fizetett mezőgazdasági vadkárok változását. Látható, hogy a nagy
vadas jellegű területek bekerítése erősen csökkentette a vadkárt, 
nagyjából a kiinduló szint 25-30 %-ára.

A gazdaság különös gondot fordít a vad etetésére. A bekerí
tett területeken vegetációs időszakban és télen intenzív takarmá
nyozás folyik, hiszen az erdő vadéitartó-képessége nem lenne ele
gendő a vad számára. így növekedne az erdei vadkár is.

Összegezve, a Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság - mint vadá
szatra jogosított - a fent leírt eredményeket és fejlődést 41.332 
ha-on mint vadászterületein érte el, melyek megoszlása az alábbi:
Apróvadas jellegű területek: Soponya-Báránd: 14.810 ha

Martonvásár 10.340 ha
Nagyvadas jellegű területek: Fehérvárcsurgó: 5.780 ha

Timár 6.302 ha
Vál : 4.100 ha

Összesen 41.332 ha

A fentiek alapján tapasztalt dinamikus és töretlen fejlődés biz
tosítéka a további eredményes gazdálkodásnak.


