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Adatok a Duna menti szarvasvadászatokhoz

Nyúl Bertalan

A Duna menti táj természeti szépségével, gazdag és értékes élővilágával 

nagy vonzerőt gyakorol, megérdemelt hírnévnek örvend. Határainkon túl is 

ismertek a vadászati lehetőségek, a kiváló minőségű vadállomány. Sokan és 

sokszor hajlamosak vagyunk ezt egyszerűen a természet adományaként kezelni, 

elfeledve létrejöttének, kialakulásának körülményeit, így fenntarthatóságának 

feltételeit.

Ezen Duna menti tájnak - a Sió torkolattól a Dráváig - éltető eleme, 

meghatározója a. nagy folyam. Déli része a trianoni békediktátum óta 

országhatárunkon kívül esik. Viharos történelmünk kevés írásos emléket 

hagyott, így külön szerencse, hogy a tájról, a tájból írásos emlékekkel 

rendelkezünk. 1401-ből tudjuk, hogy egy hatalmaskodás során hajóépítésre szánt 

faanyagot vittek el Töttös László laki erdejéből. 1402-ből ismerjük, hogy nagy 

árvíz volt. Bátmonostori Theöteös László 1406-ban tiltakozik Pál bátai apát 

vadászata és madarászata miatt. 1411-ből ismerünk egy Bátmonostor és 

Szeremle községek közötti határleírást: "... nagy és hatalmas nyárfák között ... 

cserjék és fűzfák sűrűsége közt ... mocsarakon és nádasokon áthaladva ... 

kiszáradt vízmeder vagy vízfolyás ..." A közel hatszáz éves közlésekből 

megismerjük a táj akkori arculatát, jellemzőit. Ha meggondoljuk, hogy a 

hajóépítésre méretes tölgyfát használtak, máris magunk elé képzelhetjük a 

szabályozatlan Dunát követő pompás galéria- és ligeterdőket, a kiöntések 

háborítatlan vadvilágát, mocsarait.

A természetes táj érintetlen évszázadokon át. 1830-ban a legnagyobb 

magyar, gróf SZÉCHENYI István evezős gályán utazott ezen a vidéken. 

Szekszárd térségében jegyzi naplójába: "Setét erdő. Semmi nyoma az emberi
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kéznek, mely itten dolgozott... Láttunk több, ember vontatta h a jó t..." Ezekből a 

sorokból a természeti táj érintetlensége mellett az elmaradottság is kitűnik. 

Azonban már a XIX. században, a reformkorszakban vagyunk. A Duna 

évszázadokon át azokban a medrekben kanyargóit, amit a természet kialakított. 

A fennmaradt térképeken láthatjuk, hogy ezek a medrek igencsak kanyargósak 

voltak. Többé-kevésbé rendszeresek voltak az óriás, gyakran több vármegyényi 

területek elöntése.

A társadalomban szükségszerűen jelentkezett a földek hasznosításának 

igénye, mintsem az állandóan nedves, mocsaras területeken a pákászok- 

halászok, valamint a farkasok tanyájának megőrzése. A folyamszabályozási és 

az árvízmentesítési munkálatok tehát megkezdődtek. A legkorábbi 

munkálatokat az erősen elfajult és éles kanyarulatokban beálló jégdugók miatt 

végezték. A Duna ezen a szakaszon egy ágban kanyarodott, csak Bajától délre 

volt két ága: a Margitta-szigetet is bekalandozó Baracskai-Duna-ág is élt. 

Érdekes módon ez volt a jelentősebb, a hajózható egészen a szabályozásig. A 

több mint évszázados munkálatok során igen sok átvágást, töltésépítést végeztek 

el, hatalmas területeket mentesítve így a dunai árvizek pusztításától.

A jelentősen lerövidített meder biztonságos vízi úttá vált. 1856-ban a 

Vasárnapi Újság hírül adta: "Beszélik nádvágó embereink, hogy a Duna- 

mentében fekvő ún. Gemenczi erdő és bozótságban annyi farkas van, hogy 

nappal tarisznyáikból élelmiszereiket megeszik, s este, midőn a munkások 

csoportba verődnek és tüzelnek, a szemtelen farkasok őket körülfogják."

A kezdetleges helyi töltéseket felváltotta az egységes dunai árvédelmi vonal. 

A Sió-torok alatt, az egykori bogyiszlói átvágás után, a jobb oldali hullámtér 

minden átmenet nélkül jelentősen, 5-6 km-re kiszélesedik. Az 1872-ben 

megépített töltések a múlt század során átmetszett kanyarulatokat kísérik. Ez a 

széles, nagyvízi meder Bátáig tart, ahol szinte tölcsérszerű szűkületben halad 

tovább. Dunaszekcső alatt a nagyvízi meder ismét kiszélesedik, majd Bár és
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Mohács között ismét összeszűkül. Mohács után a töltések a Mocskosi és a 

Sirinai átvágott kanyarulatot kerülik meg, kiszélesítve a hullámteret. Ezen a 

szakaszon két szűkülettől eltekintve egészen a Dráva-torokig a levágott 

kanyarulatokat kerülgető töltések igen széles, 8 km-t is meghaladó szélességű 

nagyvízi medret alkotnak. Nyilvánvaló, hogy a nagyon széles nagyvízi mederben 

szétterülő víz sebessége lecsökken, hordalékát lerakja.

A lecsapolások során nőtt a termőterület. Megszűnt a lét eddigi alapjául 

szolgáló halászat, madarászat, vadfogás. Levonult a víz, a nádasok kipusztultak, 

a bozótosokat felégették, az erdőket kivágták. Mivel a törvény a tulajdonost az 

erdő pótlására kötelezte, az a hullámtérben ültette el a "csere-erdőt”. Megszűnt a 

nemesség adómentessége, megjelent a földadó. Az 1850-es években az 

uradalmakban megjelenik a gőzeke. Az ország termelési kapacitása bővült, javult 

az infrastruktúra: vasútépítés, folyószabályozás, útépítés. A legeltető állattartást 

felváltotta az istállózás, a faekét a vaseke, megjelent a "tüzes gép" és a 

cséplőgép. Néhány év alatt többszörösére nőtt a jövedelem, érvényesültek a 

kikerülhetetlen gazdasági törvényszerűségek. Megtörtént a nagy változás.

A kialakult művi környezetben, a hullámterekben alakul az a biotóp, mely 

ma a Duna-ártéri szarvasállomány élőhelye. A hullámterekben a korábbi 

áradásoktól eltérően lényegesen megemelkedett az árvizek szintje. Az árvízi 

iszap és hordaléklerakás következtében, beleértve a levágott kanyarulatok 

feltöltését is, a hullámtér szintje emelkedik.

Régi leletekből, feltárt őskori telepek maradványaiból tudjuk, hogy a szarvas 

hazánk területén közönségesnek mondható. Azt a tényt, hogy a szarvas 

évezredek óta igen elterjedt Európában, Ázsiában, mutatja a szarvassal 

kapcsolatosan kialakult kultusz is. A magyarság szarvasvadászatának története 

több ezer éves múltra tekint. A szarvas is, hasonlóan a vaddisznóhoz vagy a 

rókához, azon ritka, intenzíven vadászott vadfajok egyike, .amely fennmaradt.



94

Hazánk közismert vadbősége ellenére a XIX. századot megelőzően a 

tájban alig akadt szarvas. Vélhetnénk, hogy a mocsaras vidéken a megszokott 

lóval, kutyával űzött vadászatot alig gyakorolván, emléke sem maradhatott. 

Feltételezhető, hogy a tájban nem is volt akkortájt szarvas, vagy ha volt is, csak 

a vizek befagytáig. Sok volt a farkas, a toportyán, vagy mint mondták, a "nádi 

féreg". A szarvast ezen a vidéken a farkas könnyűszerrel zsákmányolta, vágta le. 

A befagyott vizek sima jegén megcsúszó, a leszakadt jégben lábát szegő, 

gyámoltalan csülkösvad a falkában vadászó farkasok könnyű prédájául szolgált. 

A hullámterek rendszeres és magas árvízszintje, esetenkénti teljes 

vízborítottsága, ellentétben a korábbi kiöntések jellegzetes, szárazon maradó 

szigeteivel, megszüntette a farkasok létezését. Megjegyzem, a Duna mentén 

századunkban is előfordultak farkasok, feltételezhetően déli irányból kerültek 

hozzánk.

Területünk erdeiről 1884-ből vannak megbízható adatok. BEDŐ Albert 

országos főerdőmester erdőkatasztere a mainál lényegesen szerényebb 

erdősültséget mutat. Későbbi térképek is, így 1906-ból is napjaink erdősült 

területeit pusztaként jelölik. Egy korábbi, XIX. század közepéről származó 

térkép azonban kiterjedt erdőségeket ábrázol.

Az akkori magyar állam területén az 1884. évben elejtett vadakról című 

kimutatás 2252 db szarvasról, 3077 vaddisznóról tanúskodik. Érdekesek azok a 

vármegyei lőjegyzékek, melyek fogalmat adhatnak a korabeli vadsűrűségről. Ez 

a vizsgált terület 4 vármegye részét adja. Az alábbi számokat a tendencia, a 

szarvas növekvő jelenlétének érzékeléséhez mutatom be a lelőtt szarvasok 

számával:
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Ev Pest Bács Tolna Baranya Magyar-
ország

vármegye

1884. 518 0 99 29 2252

1900. 395 3 99 679 5253

1909. 4562 42 107 942 8479

A körülmények nem mindenhol alakultak olyan kedvezően a 

szarvasállománynak, mint a Duna-ártéren. Sokfelé megszűntek élőhelyei, 

kétségtelen károkozása miatt is üldözték, és szinte irtották is. A szarvasvadászat 

így meglehetősen korlátozott keretek közé szorult, lehetősége inkább az anyagi 

áldozatok vállalására is képes előkelőségeknek maradt.

A korábban vázolt hullámterületen zömmel uradalmak voltak. A terület 

északi részéből Taplós, Góga, Hátfő, Alsó- és Felső-Gemenc, Kisgemenc, 

Fekete-erdő, Veránka, Cserta, Pörböly, Gyűrűsalj, Pandúr a Kalocsai Érsekség 

birtoka, míg Bárányfok, Sárosalj, Keselyűs, Szomfova, Buvat, Gyöngyösoldal, 

Lassi, Sügó a Vallásalapítvány tulajdona. A terület déli része Mohács alatt 

Habsburg főhercegi birtok. A Bellyei Hitbizomány elnevezést az uradalom déli 

részén fekvő, a Drávától és Eszék városától csak 5 km-re eső Bellye községtől 

kapta. Az uradalmat I. Lipót a karlováci békekötést követően adományozta 

Savoyai Jenő hercegnek, a török elleni harcok győztesének. Savoyai Jenő 1736- 

ban bekövetkezett halála után örökösök hiányában a. birtok visszaszállt a 

koronára. 1780-ban Mária Krisztina főhercegnő vásárolta meg.

A különböző uradalmakban eltérő színvonalú és eredményű gazdálkodás 

folyt A bellyei uradalom mintaszerűen gazdálkodott. Vadászterületein óvta, 

etette a vadat, remek erdőket nevelt. Vadászatát házi kezelésben gyakorolta. A 

bellyei uradalom vadászvendégei között koronás fők, így a spanyol király, a 

német, az osztrák császár is szerepelt.
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A másik nagybirtokos, a kalocsai érsekuradalom volt. A terület északi 

részét, zömmel hullámteret birtokolt. A vadászati jogot területének egy részén 

bérbe adta (Fónagy József-féle gógai kiskirályság), másik részét házi kezelésben, 

bérvadásztatás útján értékesítette. Túl szaporított vadállománya miatt 

mezőgazdaságot védő, kárelhárító kerítés építésére is kényszerült. Hullámtéri 

ereiben sarjerdőket, a feltártabb birtokrészeken értékes erdőállományokat is 

nevelt.

A vallásalapítványi uradalom az erdőtömb nyugati részén húzódott, 

feltártabb volt. Intenzív erdőgazdálkodást folytatott, a vadászati jogot 

bérbeadással hasznosította. Fiatal erdeit kerítéssel védte.

Az 1900-as Párizsi Világkiállítás magyar részének vadászati szekciójában 

egy lőjegyzékalbum is szerepelt. Ebben a francia nyelvű anyagban a bellyei 

uradalom  vadászati adatai, a vadászati viszonyok, a vadtenyésztés fejlődéséről 

adtak tájékoztatást. Belőle kiderül, hogy az akkor már híres vadászterületen egy 

évszázaddal korábban a szarvas olyan ritka volt, mint a fehér holló.

A bellyei uradalmon keresztülfolyó Karasica 1794-ben elvégzett 

szabályozását a Duna árvízszabályozása követte. Az ármentett területeken a 

bevándorló szarvasállományt kárpáti és ausztriai szarvas betelepítésével is 

gyarapították. Az 1775-1885. közötti években összesen 740 farkast, 947 

szarvasbikát, 923 szarvastehenet lőttek. A XX. század első éveiben a 

szarvasteríték már évi 200 bika, 400-500 sutavad. A szarvasállomány ilyen 

mértékű felszaporodása nagy valószínűséggel a XIX. század utolsó 

évtizedében történt. Azt is feltételezhetjük, hogy a szarvas természetes 

betelepülése a hullámterekbe két irányból, a Sió-Sárvíz, valamint a Dráva mentén 

történt. A vadászatairól híres Tolna megyei Eszterházy-birtok, Ozora (Gyulaj, 

Tamási) népes vadállománya természetszerűen indult újabb élőhelyek, így a 

Duna-ártér felé.
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A gímszarvas (Cervus elaphus) hímjének, a bikának az agancsa a 

szarvasvadászok hőn óhajtott trófeája. E tájból ma is ismert, legrégebbi 

szarvasagancsok a múlt század utolsó évtizedeiből valók. A legszebb trófeák a 

korabeli agancsbemutatók díjazott szereplői voltak. Az 1910-ben Bécsben 

megrendezett vadászati kiállításon a bellyei uradalom önálló pavilonban 

szerepelt. Művészi diorámák, remek agancsok sokasága mutatta be a Duna- 

melléki táj gazdag élővilágát. A bécsi kiállítás sztáragancsa e tájból, a Tolna 

megyei Szálkáról származott. Az 1891-ben Reinspach János által elejtett, 

Montenuovo néven ismert bika ekkor került a széles szakközönség, a 

nemzetközi nyilvánosság elé. Ez a pompás, páratlan 22-es agancs 120 cm-es 

átlag szárhosszúságokkal, 52,5 és 50,0 cm-es hosszú szemágakkal, 30,0 cm 

rózsakörmérettel, 21,0 és 18,0 cm-es körméretekkel aranyérmet, rekorddíjat 

kapott. Ez a bika lett évtizedekig a magyar tájon, a magyar földön elejthető 

kapitális szarvasbikák jelképe, a különféle szakmai kiadványok címképe. A 

bírálatokon elért pontszáma 243,9 nemzetközi pont, 228,32 Nadler-pont. Ezt a 

szép agancsot nemes arányossága és a szembeötlő erő uralja. (Lásd 1. ábra) Ezt 

a bikát, mint előhírnököt, szebbnél-szebb agancsok követik azóta is.

Mi is az agancs? Nyelvünk furcsasága: szarvas, ami agancsot visel. Jelzővel 

nevesített állat, de fején mégsem azt viseli, amiről megnevezték. Az agancs egy 

születés utáni csontképződmény. Hasonlóan a fák leveléhez, évente nő és lehull. 

Egy másodlagos ivari képződmény: csak a hímek kiváltsága. A tarandszarvasok 

azonban kivételt képeznek, nőstényeik is agancsot növesztenek. Az agancs élő 

szövet, hasonlóan a test tényleges csontjaihoz. Kifejlődése során bolyhos bőrrel 

van borítva. Sérülés miatt erősen vérzik, a képlékeny agancs törékeny.

Az agancs fejlődése szorosan összefügg az ivarmirigyek évszakos ciklusával. 

Az agancs rendeltetését illetően is a természet furcsa képződménye. Sokak 

szerint luxusképződmény, amely az anyagcsere feleslegét építi magába. Ezzel 

magyarázható, hogy igazán nagy agancsok felrakása, felépítése általában a testi
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fejlődés befejezése után történik. Az agancs levetése, elhullatása nálunk a tél 

végén következik be. A növekvő, hosszabb nappalok hatására indul meg a 

különleges agancsnövesztő hormon képződése. A hormonális ciklus hatása alatt 

elkezd növekedni az agancs. A fejlődő agancs nem sokkal a régi agancs levetése 

után kidudorítja a hámréteget, amely az agancstövet borítja. Az agancstő vagy 

rózsatő az a csont, amely a koponya homlokcsontjára épül. A bőr alatti 

embrionális sejtek tömege a fejlődő agancs ellátásához kialakítja a barkát. 

Kialakul az agancs váza.

Ezalatt a csontalkotó sejtek beáramlanak a vázba, és ott lerakódik a csontot 

alkotó kalcium. Az így képződött csontnak vékonyabb a kérge és korántsem 

olyan erős, mint a koponyacsont. A vérképzésben nem vesz részt. A fejlődő 

barkás agancs, mint említettük, vérbő, hormonban gazdag. Keleti népek 

gyógyászatában az ilyen "zöld agancs" megszárított formájában fontos szerepet 

tölt be, bizonyos területeken a szarvasok kiirtásában, majd mesterséges 

tenyésztésében a pantokrin-nyerés volt az indíték. Az agancs fejlődése a mi 

vidékünkön júliusra fejeződik be. A barka elhal, azt a bikák különböző fákon 

ledörgölik, elkészül az agancs. A kifejlett agancs részei a következők: az agancs 

alsó, szemhez legközelebb, előreálló ága a szemág. A következő a jégág, amit a 

szár közepén a középág, tetején a korona követ. Az ágszámok kétszeresével 

jelölik az agancsot, így 5-5 ág esetében 10-es. Eltérő ágszám esetében a 

nagyobbik kétszeresét mondjuk, hozzátéve, hogy páratlan. Sokáig az ágak 

számát az agancs viselőjének életkorával azonosították. Igaz ugyan, hogy az élő 

szervezet teljesítőképessége az életkorral is változik és befolyásolja az agancs 

építését, de az ágszám nem az életkor mutatója.

Az agancsnak az a funkciója, hogy viselőjét fegyverként szolgálja, az csak a 

párosodás, a bőgés alatt figyelhető meg. Annak ellenére, hogy a bikák bőgés 

idején a háremért egymással agancsaik felhasználásával viaskodnak, csak 

kivételesen okoznak maradandó sérüléseket. Előfordul, hogy a két küzdő fél
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agancsa összeakad, nem tudnak elszabadulni és mindkét állat nyomorult módon 

pusztul el. A sokágú, súlyos agancs korántsem olyan hatékony, mint az a 

nyársszerű, kevéságú, amit gyilkos agancs néven emlegetünk. Az agancs ilyen 

módon elég ügyetlen fegyver. Kifejlődése, használhatóságának ideje is furcsán 

időzített. Az agancs kifejlődésének idejére az előző évi párzásból született borjak 

már elég mozgékonyak és fejlettek ahhoz, mintsem a bikák védelmére 

szoruljanak. A szarvastehén, az agancs nélküli bikák egyébként lábaikat 

használják védekezésre, verekedésre. A pézsmaszarvas aganccsal egyáltalán 

nem rendelkezik, de annál inkább jól fejlett szemfogakkal. A mi gímszarvasunk 

elcsökevényesedett szemfoga, a gyöngyfog, az elejtő vadászt illető trófea. 

Szájharctól a homlokharc, vagy fordított a fejlődés, s ez a fejlődéstan területe.

Az agancs sok fejtörést okozott már a természettudósoknak, sőt okoz ma is. 

Minden furcsasága ellenére nem tekinthetjük a természet szeszélyének. A kérdés 

azonban, hogy miért alakult is az agancs, megválaszolatlan.

Térjünk vissza a mi tájunkba. Kitört az első világháború. A főváros 

tűzifaellátása miatt hatalmas területeken vágták ki az erdőt, különösen a vizek 

mentén, a célszerű vízi szállítás érdekében. A világháború vesztes befejezése 

után felbomlik az államrend. Idegen fegyveres megszállás alá kerül Baja, vele 

együtt a táj túlnyomó része is. A háborúk, forradalmak kora nem kedvez a 

gazdátlanná váló erdőknek, vadállománynak. Mindkettőt közprédaként 

pusztítják. Az első világháborút lezáró békediktátum közismerten megcsonkította 

hazánkat. A táj déli része idegen állam fennhatósága alá került, a csonka bellyei 

uradalom északi része maradt csak határainkon belül. Az akkori Izabella-föld, 

ma Béda néven, és a Duna bal parti részén Karapancsa. 1923-ban a Sió-torok 

alatti Duna-parton épített egy vadászházat gróf Zichy Gyula kalocsai érsek. Az 

ott, Gemencen megforduló vadászok emlékezetes élményein keresztül lett 

ismertté a fogalom, a Duna mindkét partján elterülő erdőség, tágabb értelemben a 

Gemenci Erdő. Vadászattörténeti szempontból fontos, hogy 1936-ban kezdték



100

meg a Szekszárdtól Bátáig tartó 40 km hosszú kerítés építését, elzárva az erdő 

vadállományát a mezőgazdasági területektől.

A második világháború alatt a bellyei uradalom átmenetileg, 1941-től ismét 

Magyarországhoz került. A háborús pusztításokat korábban elképzelhetetlen 

változások követik. Államosítják az erdőket. Az erdészeti szervezetet kezdetben 

közigazgatási alapokon, három megye szerint hozták létre. Később tájat kezelő 

erdőgazdaságot, a D unaártérit hívták életre. Ez az erdőgazdaság a Duna-ártér 

mellett, a Szekszárdi-dombvidék, valamint a Hajósi-homokvidék erdeit is kezeli. 

Utóbbi terület növekvő erdőterületeivel századunk második felében lesz a 

terjeszkedő szarvasállomány élőhelye.

A terület egy részét a vadászati szempontok figyelembe vételével létesített 

Gemenci Állami Vadgazdaságra bízták. 1951-től ez a szerencsétlen kettősség a 

közreműködők ügyszeretete, sikeres munkája ellenére is az erdőt és a vadat 

szétválasztó, ellenérdekeltségeket szült. Az erdő károsodása nélkül eltarthatónál 

nagyobb vadtömeg az élőhelyet éli fel, megeszi, összetöri az erdőt. A túlzott 

vadállomány miatti áldozatokat viselő erdőgazdálkodás együttműködés helyett 

passzív szenvedővé vált. Ezen helyzet oldására 1968-ban megalakult a Gemenci 

Állami Erdő- és Vadgazdaság, bajai székhellyel. Az új gazdaság kinyilvánított 

szándéka, hogy a dunai szarvas élőhelyét és állományát kezelje.

1993-tól a Gazdaság részvénytársasági formában működik. A közel 100 

ezer hektáros vadászterületen, melynek erdősültsége meghaladja a 40 %-ot, 

egységes gazdálkodási elvek jutottak érvényre. A mezőgazdaság 

szerkezetváltása is igen fontos tényező. Az 1949. évi 1 661 666 birtokról 1969. 

májusának végére a birtokok száma 2 870-re csökkent. A létrejött 

táblanagyságok és a kialakult termesztési technológiát követő termésnövekedés a 

nagyvadállománynak kedvezett. A nagy táblák nyugalma, a tápanyag 

növekedése sem hagyható figyelmen kívül. Az akaratlanul ugyan, de későn és
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nem tökéletesen végzett terménybetakarítások soha nem látott bőséget hoztak az 

ínséghez szokott vadállománynak.

Jelen évszázadunk második felére hazánk vadgazdálkodási, vadászati 

eredményei korábban nem látott értékeket mutatnak. A trófea mintegy látható 

jele, biológiai indexe a nagyvad értékének. Míg 1881-1944. között a 

trófeakatalógusok 1096 díjazott szarvasagancsot mutatnak, ez 1957- 1967. 

között már 1189. Hacsak a legjobb - aranyéremmel díjazott szarvasokat tekintjük

- az 1913-1943. közötti években 49 db, míg 1966-ban, tehát csak egy évben, 55 

db került terítékre. Megjegyzem, közülük 14 a mi tájunkból, a mi erdeinkből.

A trófea megbecsülése és értékelhetősége, az összehasonlíthatóság iránti 

igény fejlesztette ki a bírálati rendszert. Ez számokban kifejezett trófeaérték, az 

összehasonlíthatóság mellett az emberközpontú vadtenyésztés sikeres vagy 

sikertelen voltát is mutatja. A különböző érmek pontérték-határokhoz kötöttek. 

Az érmes szarvastrófeák növekvő mennyiségéhez a mi tájunk vadállománya is 

hozzájárul. 1891-1945 között 14 aranyérmes trófeát ismerünk, míg 1945-től 

napjainkig szarvasállományunk kiváló minőségét 700-hoz közeli aranyérmes 

trófea jelzi. Tájunk déli országhatáron túli részén egy rendkívüli bikát 

zsákmányoltak. A Bezdán és Apatin közötti Kazukon 1946 szeptemberében 

Stefanovics DRAGOSLAV ejtette el az újabb világrekordert. A 127 cm-es 

szárhosszúságú, 47,2 cm és 57,6 cm-es szemágú, 28,3 cm rózsakörméretű, 18,5 

és 19,7 cm alsó körméretű, 105,7 cm-es terpesztésű pompás trófeát 248,55 

nemzetközi, 229,00 Nadler pontra értékelték. ( Lásd 2. ábra.)

Ez a bizonyítottan folyamatos világelsőség, némi túlzással trófea-aranyeső, a 

területen élő szarvasállomány kiválóságát mutatja. Mindez keresetté teszi 

szarvasállományunkat. A vadászati turisztika fontos objektuma a Duna-ártéri 

bőgő szarvasbika. A bőgő szarvasbika vadászata nagy élményt jelent. Az éles 

levegőjű, olykor ködös hajnalok és éjszakák harsogó szarvasbőgése a természet 

misztikumához enged közel. A szarvasvadászat kelendőségét eddig megtartotta
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az általánosan jó minőségű állomány, a növekvő méretű trófeák, a kuriózumnak 

számító trófeák lehetősége, a táj varázsa. Szarvasállományunk örökletes 

alapjaiban rejlő lehetőségét nem ismerjük. Az örökletes alapok nyilvánvalóan 

nem változtak meg, hanem ugyanaz a genotípus az eltérő környezetben így 

reagál. Az, hogy az egyes populációk produktumai eltérőek, hogy egyes 

családok jellegzetes jegyei jelentkeznek, természetes állapot.

1986. szeptember 3-án Karapancsán zsákmányoltak egy óriásagancsot 

viselő szarvasbikát. A BLEEER József által elejtett, immáron a tájból származó, 

harmadik világrekorder agancson szarvasgenerációkkal korábbi, helyi agancsok 

jegyeit azonosíthatjuk. Az agancsszárak hossza 133,6 és 127,8 cm. A szemágak 

hossza 46,5 és 47,0 cm. A rózsák körmérete 29,4 és 29,0 cm. Az alsó szár 

körméret 18,8 és 20,6 cm. Ez a páratlan 26-os agancs a jobb szárán 13, bal 

szárán 10 ágával 271,00 nemzetközi ponttal lépett az akkori világranglista első 

helyére. (Lásd 3 .ábra.)

A megváltozott körülmények adta táplálkozási viszonyok hatásaként 

értelmezhetjük a testsúlyváltozásokat és az agancsfejlődést. Minden állatnak, így 

a szarvasnak is teste fenntartásához, fejlesztéséhez megfelelő összetételű és 

mennyiségű tápanyagra van szüksége. Egy adott terület tápanyag-produkciója 

adott.

A mi emberlakta környezetünk táplálék-piramisának csúcsán az ember áll. 

Az ember a csúcsragadozó. Vadászat iránt elfogult és kellően befolyásolt 

"csúcsragadozó" túl népes vadállományt tart fenn. Képességei az igazi 

ragadozókétól elmaradnak. A népes vadállomány egyértelműen akadályozza a 

mezőgazdasági termelést, az erdőgazdálkodást. A szarvasállomány Európa- 

szerte, és nálunk is, jelentősen túlszaporodott.
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Magyarország 1936. év 1994. év

Szarvas 12 000 51 700

Disznó 6 000 42 300

Ezek becsült adatok. A vad jellege, a becslés ténye miatt ezeket a számokat 

nyilvánvaló kritikával kell kezelnünk. A légifelvételes állománybecslés a mi 

tájunkon is ezt bizonyította. Az egymástól eltérő időpontban végzett becslés és 

légifelvételes állománybecslés több mint hatszoros eltérést mutatott. A 

lefényképezett népes szarvasállomány jelentős része nyilvánvalóan 

tovább vándorolt. A meglehetősen nagy bizonytalanságú adatok mellett objektív 

számokkal is rendelkezünk. Az 1966-69. közötti esztendőkből 380 szarvas 

testsúlyadatait használtam fel. Az akkori adatokból látszik, hogy a leggyakoribb 

a 146-150 kg közötti, mintegy 200 kg élősúlyú bika, s a 66-70 kg közötti, 

mintegy 90 kg élősúlyú tehén.

A táblázat adatai feltört állapotú, a fej és láb nélküli szarvasokra 

vonatkoznak. Területünk szarvasállományát leginkább szarvasbikáink növelte 

agancsokkal jellemezhetjük. A zsákmányolt, önmagukért beszélő trófeákon túl 

még néhány jellemző: a bikák ötödé visel 101-105 cm hosszúságú agancsot, míg 

a 110 cm-t meghaladó agancsszárat csak 20-ad részük növeszt. Az agancs 

ágainak számát döntően a koronaágak száma befolyásolja. Gemencben 

leggyakoribb a 14-es agancs, azt követi gyakoriságban a 12-es, majd a 16-os 

bikák száma. Az adatokat több mint félezer gemenci szarvasbika szolgáltatta. Az 

adatok az 1969 tavaszán begyűjtött, hullott agancsok értékeléséből származnak.

Kézzelfogható adat az élőhely leterheltségéről a lelőtt, lőjegyzéken szereplő 

lőttvad adatsora. 1980-1990. között 13,720 szarvast lőttünk, ezek közül több 

mint 3000 a bika. A lőtt bikák közül az érmesek aránya 30 % körül alakul, de ez 

évente a lelőtt szarvasok számához hasonlóan tág határok között mozoghat.
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Az élőhelyen a szarvassal együtt előforduló másik vadfajunk a vaddisznó. A 

fenti időszakban, 1980-1990. között 714 vaddisznó esett; erős vadkan, koca 

süldő és malac. A gemenci erdőben vadtenyésztési szempontok is dominálnak. 

Minőségének javítására 1970-ben lengyel tény észanyag felhasználásával 

vérfelfrissítést végeztünk. Érthető, hogy ilyen körülmények között a disznó a 

legszélesebb körben képezi a vadászat tárgyát. Egyetlen nagyvadunk vadászata 

sem olyan érdekes, mint a vaddisznóé. Vadászatának rendkívüli változatossága 

mellett a tény, hogy veszélyes is lehet, növeli keresettségét.

A vadállomány felbecsülhetetlen eszmei értékén túl ez a vadmennyiség 

konkrét értékben is megjelenik. A vadászat, az élő- és a lőttvad értékesítése 

adja meg a vadállomány fenntartásához szükséges anyagi fedezetet. A vad 

jelenléte a fiatal erdőállományokra veszélyt jelent. Ezek költséges körülkerítése, 

a mezőgazdasági üzemeknek a terményekben okozott kár megtérítése, a 

kiadások előkelő helyezettjei, a vadtakarmányozás kiadásaival együtt. Az 

állományszabályozás, mely meghatározza a létszámot, az elérhető bevételt, a 

szükséges kiadást, alapvető és meghatározó feladat.

Az árvíz a dunai szarvas, a vadállomány réme is lehet. Szarvasaink, 

vaddisznóink gyakran átússzák a Dunát. Árvíz idején mégis gyámoltalanok. Az 

emelkedő víz elöl nem menekülnek, megszokott élőhelyükhöz ragaszkodnak. 

Általában a vad zöme mindig elkésik a meneküléssel. A legnagyobb veszélyt 

mindig a téli árvíz jelenti. Az árvíz minden esetben szelektálja a vadállományt. 

Ez a szelekció nem azonos az emberi szempontokkal. Hazánkban talán az 

egyetlen táj, ahol a természetes szelekció is olyan méretekben érvényesül, hogy 

jelentősen befolyásolhatja az állományt. Az ismert árvizek közül az 1941. és 

1956. évi jeges árvizek, a szarvasállomány jelentős részét elpusztították. A 

vegetációs időszak árvizeinek kellemetlen velejárója a szúnyogok 

elképzelhetetlen, nagy tömege. A vadállomány ilyenkor vízbe menekül a kínzó 

szúnyogfelhőktől, vagy máshol keres magának menedéket: szélfújta tisztásokon,
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olykor sűrűbe húzódik. 1952-ben és 1994-ben a rendkívüli szúnyoginvázió és a 

szarvasborjazás szerencsétlen egybeesése a szarvasborjak túlnyomó részének 

elpusztulásával járt. Szerencsés esetben az árvíz a szarvasok sajátos 

parazitájának, a torokbagócs szaporodásának is gátat szab, ha a vízborítás a 

talajban bábultakat elpusztítja.

Az árvíz épít és rombol. A természet arcát babrálgató ember nyomait időről 

időre elsimítja! A természet időről időre, árról árra visszavesz az emberi 

hódításokból. Ez az életközösség varázsa.

Az elmúlt évszázad a rendkívül bonyolult hatásmechanizmusok láncolatával 

jellemezhető Dunát sem hagyta érintetlenül. A vízgyűjtő területek 

erdőkitermelései, a beépített, beépülő vízierőművek a megszokott vízjárást 

megváltoztatták. A várható ökológiai hatások alakulásában fontos az időtényező. 

Az árhullámok lefolyásának gyorsasága, az árhullámok magassága, az 

árhullámok elmaradása és még számos tényező jelentősen megváltozott, ezért a 

mai biotóp képét kell elfogadnunk. A gemenci erdőben és a hozzá kapcsolódó 

területeken a vízpótlás és az árterek nedvessége csökkent, a talajvízszint is 

csökken. Azokban a magassági fekvésekben, ahol megszűnt a gyökérzóna 

kapilláris vízellátása, csökkent a bioproduktum. Száradnak egyes 

erdőállományok, degradálódnak az ártéri ökoszisztémák. A szárazabb termőhely 

indikálta elszegényedést még az emberi tevékenység is sietteti. A természetes 

erdőkből kiiktatott fafajok miatt leegyszerűsödik az erdei ökoszisztéma, egyes 

szintek fokozatosan eltűnnek az erdőből.

Egyes fafajok visszaszorultak az értékesebb fát adó fafajok javára. A 

természetes erdők táplálékával szemben a mesterséges úton kialakított 

növényfélékben leszegényedő erdeinkben a vadállomány szám ára kevés és 

csökkent értékű a takarm ány. Az ökoszisztéma növényevő, fogyasztó része a 

vad, főként a szarvas, elsősorban a környezetben idegen, vagy kevés egyeddel 

képviselt fajokat károsítja. A nagyvadállomány mezőgazdasági kártevéseit
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megelőzendő kerítés az erdőre szűkítette az életteret. A szűkített élettérben 

megnőtt az élettevékenységet követő kár, amit ismételt élettércsökkenés, a fiatal 

erdőket védő, erdőn belüli kerítések követtek. A minőségileg romlott, lecsökkent 

élettérben a vadállomány minősége is romlott. Az életközösség egyensúlyát a 

világháborúkat követő pusztítások, az elemi csapások (jeges árvizek) és az eseti 

megfontolások - amelyek a vadlétszám jelentős csökkenését idézték elő - időről 

időre helyreállították. Természetes környezetünk fenntartó kezelése igényli a 

nagyvadállomány és az erdő közötti harmonikus életközösségi és 

kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatok megvalósítását. Ehhez a célhoz a 

megkezdett, szakszerűen végrehajtott állományszabályozás a vadállomány 

csökkentéséhez vezet. Az erdőtenyészetre, az élőhelyre ideális vadlétszámot az 

érintettek azonos érdekeltsége kényszeríti ki. A vadállományért aggódó, 

természeti értékeinket féltő közvéleményt megnyugtathatja az a körülmény, hogy 

sportszerű vadászattal még sehol a világon nem veszélyeztették egyetlen állatfaj 

létét sem. Mindig egyoldalú nyerészkedő haszonszerzés, rablógazdálkodás folyt 

ott, ahol állatfajokat irtottak ki.

A vadászok voltak, akik az első biológiai tanulmányokat folytatták, akik 

megalapozták a természetrajzi gyűjteményeket, akik az első ésszerű 

korlátozásokat alkották meg a vadászat számára, hogy a vadászat 

fennmaradhasson.

A mi vidékünket, ezt a szép, természetszerű tájat szarvasállományával együtt 

veszélyezteti a XX. századi agresszív, rohamosan szaporodó, erőforrásokat 

mohon fogyasztó Homo sapiens. •

A meggondolatlan természeti pusztítások, a jelennek és a jövőnek egyaránt 

gondot okoznak, káros következményeik nehezen jósolhatok. Szekszárd, Baja 

városok ipari és kommunális szennyvizei, állattenyésztő telepek szennye, a 

felhasznált vegyi anyagok, a paksi atomerőmű hűtővizétől származó 

hőszennyezés veszélyezteti a Dunának, mint ökoszisztémának a teherbíró
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képességét. A Siótól északra tervezett, Dunát áthidaló autópálya - ha az indokolt 

természetvédelmi beruházások nélkül épül - visszafordíthatatlan körülményeket 

teremt. Déli országhatárunkon egyszer már működtetett határzár ismert 

negatívumai eltörpülnek a várhatókhoz mérten. Aggasztó a természetvédelem 

egyik nagy ellentmondása, az a statikus szemlélet, amely az élő rendszerek 

valamely objektumát, vagy valamely időhöz tartozó állapotát kívánja megőrizni.

Mai felfogásunk szerinti természeti kincsek kialakításakor működő és ható 

körülmények eredeti formájukban nem léteznek, így hatásuk sem remélhető. Az 

erdők legelrej tettebb zugaiban illegális szemétlerakóhelyek, szippantott 

szennyvízlerakóhelyek gyarapodnak. Az ellenőrizetlen turizmus, a horgászat, a 

kenyérkereső, ezért irgalmat nem adó kíméletlen halászat, az engedély nélküli 

építmények sokasodása sok jót nem tartogat.

Egy évszázada annak, hogy a környezetükért aggódó emberek az akkori fő 

közlekedési eszköz melléktermékétől, a lótrágyától féltek, mondván, lassan 

elborítja városainkat. A feltalált robbanómotor az ő gondjaikat megoldotta. Én 

optimista vagyok. A mai ember is megtalálja önmaga, azaz környezete 

túlélését.
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Testsúlyok a gemenci 
szar vaspopulációban

(A súlyok feltört állapotban értendők)

KB
36-40 
4Í -45 
46-50 
51 -55 
50-60 
61 -65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
86 - 0 0 - 

91-95 
9Q-100 
101-100 
100-110 
111-115 
116-120 
121-125 
126-130 
131-135 
136-no 
m-143 
#46-150 
151-155 
156-160 
161-165 
166-170 
171 -175 
176-180 
181-165 
186-190 
191-195 
196-200 
201- ka
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Gemenci szarvaspopuláció 
agancsszár hosszúsága

76-80 81-05 86-90 91-95 96-100 101-10510610 M-tfí 116-120 121-125 CI71
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Gemenci szarvasagancsok 
ágszám szerinti megoszlása


