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A vadaskertek jelentősége elsősorban az intenzív vadtartás és 
vadászat lehetőségeiben nyilvánul meg, és ez a történelmi fejlő
dés során lényegesen nem változott. Kezdetben azért létesítettek 
vadaskerteket, hogy ezáltal megkönnyítsék a vadászatot, s hogy 
minél nagyobb eredm ényeket érjenek el. Ebben az időben tehát 
kim ondottan vadászati jelentőségűek voltak. A legtöbb esetben 
ugyanis a vadaskertekben csülkös vadra töm egvadászatot ren
deztek. A nagybirtokosok a vadászatok előtt a környező erdők
ből a vadat beterelték a vadaskertbe, azért, hogy vendégeik és 
m aguk minél több vadat lőhessenek. Az ilyen jellegű vadászat 
klasszikus példája M agyarországon az egykori híres ozorai vadá
szat, am ikor Esterházy Pál herceg angol vendégeivel (az 1836. 
évben) egy napon ezerhétszáz csülkös vadat ejtett el. A vadászat 
alkalmára a vadat szűkebb területre összeterelték, az elejtett vad 
húsát részben értékesítették, részben a vadászatra kirendelt job
bágyok között szétosztották.

Európában a 15. századtól kezdődően a vadaskertek nagyban 
hozzájárultak új csülkös vadfajok megtelepítéséhez. így például 
a dám vad, mint elsőként betelepített csülkös vad, a vadasker
tekben kedvező élőhelyi feltételekre talált, és könnyen alkal
mazkodott. Ezt más fajok is követték, például a muflon, amely 
szintén kiválóan alkalmasnak bizonyult vadaskerti tartásra. Ezt 
igazolja, hogy a világrekord minőségű muflontrófeák az utóbbi 
években csehországi vadaskerti tenyészetekből kerülnek ki. A 
történelmi M agyarországon a Nyitra melletti ghymesi vadaskert
jébe Forgách gróf telepítette be a m uflont 1868-69-ben, majd ké
sőbb ezt több sikeres telepítés, illetve széttelepítés követte. E 
vadfaj szabad területi eredm ényes széttelepítése hazánkban le
zajlott (például a Börzsönyben, Kabhegyen, Uzsán), de a továb
bi zárt területi tenyésztése (Gyarm atpusztán, Fehérvárcsurgón) 
alapját képezi a muflon minősége megőrzésének, illetve a to
vábbi telepítéseknek. Betelepítésre kerültek ázsiai és amerikai
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szarvasok is (például szikaszarvas, fehérfarkú szarvas), amelye
ket kizárólag vadas kertekben tenyésztettek, de napjainkban sza
bad területi populációik is ismertek. A vaddisznó több európai 
országban, vagy egyes országrészekben mintegy kétszáz eszten
dőt élt (vagy vészelt) át vadaskerti tartásban (például Csehor
szágban és Ausztriában).

A fokozatosan előtérbe kerülő gazdasági érdekek és az érté
kesebb trófea iránti igények következtében a vadaskertekben is 
a vad tenyésztési m unka lépett előtérbe. Különösen így volt ez a
18. és a 19. században, am ikor nem csupán az erdőgazdálkodás
ban és a szabad területi vadgazdálkodásban, hanem a vadasker
ti tevékenységben is fordulat következett be. Sok helyütt nagy 
figyelmet szenteltek a vadaskertben tartott vadfajok minőségé
nek, és a tudom ányos ismeretek iránt is nagyobb érdeklődés 
nyilvánult meg.

Egyidőben nagy szám ú csülkös vadat a vadaskertekben ott 
tartottak, ahol ennek terhét jelentős részben a jobbágyok visel
ték. Robotm unkát ugyanis nemcsak a vadászatok alkalmával, 
továbbá a vadaskertek létesítése és fenntartása során tartoztak 
végezni, hanem  kötelességük volt a vad számára eleséget is ad
ni. E jobbágyi teherviselés fokozatos háttérbe szorulása folytán a 
tulajdonosok kénytelenek voltak a vadra egyre több költséget 
fordítani, és ezért gyakran a vadállom ányt is leapasztották, sőt 
sor került annak felszámolására is, illetve a kerítés lebontására, 
hogy a vad nagyobb területeket is benépesítsen (például Ghy- 
mes, Tamási esetében).

A m agyar irodalom egyébként im m ár több mint 150 évvel 
ezelőtt m egemlékezett a Tamási-Gyulaj környéki erdőkről és 
azok vad-állom ányáról, illetve az említett híres ozorai vadásza
tokról. (Ebben az időben az Esterházy hercegi hitbizományi ura
dalom  központja a Tolna megyei Ozora volt.) így a Vörösmarty 
M ihály szerkesztésében megjelent „Tudományos Gyűjtemény" 
1830. évi XIV. évfolyama szeptem beri (IX.) számában Szalay A n 
tal „Tamási Mezőváros esmértetése" cím alatt külön fejezetben (Ta
mási vadaskert) ismerteti az itteni vadászati viszonyokat, s 
felhívja az olvasó figyelmét az ebben rejlő értékekre. A követke
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zőkben röviden bem utatom  e m unka néhány érdekesebb részle
tét, illetve abból szó szerint idézek:

„Régi és igaz mondás rólunk magyarokról, hogy a magunkét nem 
esmérjük, ha bátor nagy is, midőn külföldit, ami csekély, bámoljuk. A  
Tamási vadkert, ha a külföldieknél volna, egész könyveket írná
nak felőle, a mint hogy lehetne is, tekintvén annak rengeteg ki
terjedését, a vadak sokaságát, különféleségét, vadászati módját, 
s. a t. Én hazám fiaim nak ném ely vonatkozásokat adok a Tamási 
Vadkertről csak azért: hogy m időn külföldiek leírják v ad ásza ta 
ikat, vadaskeítjeiket, s nekünk olvasására küldik, eszünkbe jus
son: nem kell kimenni külföldre mindenkor fohászkodni, itthon is 
csodálkozhatunk."

Szalay Antal szerint a tamási vadaskert kezdetben két részből 
állt, m égpedig a 600 holdas ún. „Öreg vadkertből" és a 284 hold 
kiterjedésű „Kis vadkertből" Az öreg vadkertet 1772-ben létesí
tették, és azt folyamatosan vastag kőfallal vették körül. A kis 
vadkertet magas palánkokkal kerítették be. Említést tesz még 
egy kisebb (50 holdas) vadaskertről is, ahol kizárólag vaddisz
nót tartottak. „Ő hercegsége számára s nem kevés költségbe ke
rülnek, m inthogy szüntelen kukoricáztatnak." Megemlíti, hogy 
a vaddisznókon, szarvasokon és őzeken kívül „kecskék" is van
nak, amelyeket itt „dám  vadnak hívnak (Thann Wildbret), gon
dolom a Thann-tól, mind ezek télen által annak keménységéhez 
képest, szénáztatnak, abrakoltatnak."

A vadállom ány létszámát illetően pontos adattal ugyan nem 
szolgál, mert „a gondolom form án való szám felhozása is vadá
szati titok", de közöl a lőtt és kereskedőknek eladott vadról egy 
kim utatást, amely értékes adatokat tartalm az, és ebből követ
keztethetünk az akkori vadállom ányra. A kim utatás szerint 
1822-1829 között összesen 7897 darab őzet, dám vadat, szarvast 
és vaddisznót hoztak terítékre, amelyből 5440 darab dám vad 
volt, 99 darab őz, 641 darab vaddisznó, a többi pedig szarvas. 
Évente tehát több mint ezer darab nagyvad került terítékre, illet
ve kisebb részt kereskedők útján eladásra. Hozzáfűzi, hogy a 
vadorzók által elpusztított és a zord időjárás következtében el
hullott vad mennyisége is tekintélyes lehetett. Az apróvadat
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nem  említi részletesebben, de megjegyzi, hogy abból is „több- 
százan esztendőkig elejtetnek", sőt „farkasok lövetnek eszten
dők által, de nem számosán, kettő, három, legfeljebb öt ha 
találtatik."

Az egyes csülkös vadfajok minőségének javítására irányuló 
határozott törekvéseket a 18. század m ásodik felétől, de főleg a
19. századtól lehet követni. A vaddisznónak vadaskertekbe való 
beszorítása óta, ahol más csülkös vadfajokkal együtt tartották, 
ham arosan m egm utatkozott e vadfaj negatív hatása a többi vad
ra. A lehatárolt területeken a vaddisznó a többi vadfaj (dámvad, 
muflon) rovására élt, és gyakran veszélyeztette vagy felszámolta 
annak szaporulatát is. Erre több vadaskerti példa szolgál bizo
nyítékul napjainkban is. Az esetenként m egnyilvánuló nehézsé
gek ellenére a vadaskerti tevékenység azonban töretlenül 
kibontakozott. Ahol mégis sor került a vadaskertek felszámolá
sára, ott inkább az volt az ok, hogy a korábbinál alkalmasabb te
rületet kerestek.

A vadaskertek nagyarányú felszámolásában minden időben 
közrejátszottak a háborús események. így történt ez a második 
világháborút követő időszakban is, am ikor például Csehország
ban a több mint 130 vadaskert m integy 10%-a m aradt fenn. 
Ezek újranépesítése és rekonstrukciója később nagy lendületet 
vett, sőt több új vadaskert létesítésére is sor került, s végül közel 
40 vadaskert m űködött a volt Csehszlovákiában (nagy részük a 
cseh és m orva országrészben található). Hazánkban csak a gyar
m atpusztai vadaskert m aradt fenn rekonstruálható állapotban.

Követhető ez a folyamat több európai országban is, aminek 
következtében a felszámolt vagy lerombolt vadaskertek környé
kére egy-egy vadfaj szabad területi viszonyok közé került (pél
dául vaddisznó, szarvas), és ezáltal újabb területeket népesített 
be vagy hódított vissza. A Fertő-tó és Sopron környékén is így 
jelentek meg a m ásodik világháború idején a vaddisznók.

A különböző nagyságrendű és esetenként eltérő rendeltetésű 
vadaskertek létesítése a m ásodik világháború után több európai 
országban újabb lendületet vett, s ez a törekvés hazánkban is 
előtérbe került. Ezek létesítése hátterében az egyéni (gazdasági)
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érdek éppen úgy fellelhető, mint a kuriozitás és attraktivitás, de 
gyakran vadgazdálkodási megfontolás is. H atározottan közre
játszik a vad zárt területekre való visszaszorításában az erdő-, il
letve m ezőgazdaság és a vadgazdálkodás közötti termelési 
ellentét éppen úgy, mint a közúti közlekedés.

Említettük, hogy a vadaskertek létesítéséhez jelentősen hoz
zájárultak az erdőgazdaság racionalizálására irányuló törekvé
sek is. Ahol a vad, elsősorban a szarvas, elviselhetetlen károkat 
okozott az erdőkultúrákban és a m ezőgazdaságban, ott vadas
kertekbe zárták, és helyette vadaskerti tartásra is alkalmas 
egyéb, kevésbé károsítónak vélt vadfajokat kerestek. így került a 
vadaskertekbe a múlt század végén a szikaszarvas, amelynek 
két változatát, m égpedig a japán (Cervus nippon nippon Temn.) 
és a m andzsúriai (Cervus nippon hortulorum  Swinh.) szikaszar- 
vast telepítették be. Több helyen bekövetkezett ezek céltudata- 
tos vagy spontán kereszteződése. Az idők során azonban 
kiderült, hogy vadaskerti tartás, főleg túlszaporodás esetén ez a 
vadfaj is károsítja az erdőkultúrákat.

A vadaskertekben szerzett ismereteket a szabad területi vad
tartásban eddig eléggé nem használták ki. Különösen jó ered
ményeket értek el a szikaszarvas tenyésztésében Nyugat- 
Csehországban, ahol e vadfaj kiváló populációja él, és ahol 
1970-ben világrekord minőségű (illetve agancsú) szikaszarvas 
került terítékre. Ugyanez m ondható el a muflonról is, amely va
daskerti tartásra kiválóan alkalm asnak bizonyult, és sok helyütt 
szabad területi viszonyok között is m ind népességben, mind 
minőségben kiválóan fejlődött. (Forrásmunka: NaSe obory -  R. 
Wolf, J. Lochman et al. -  Prága, 1976.)

A 19. század végén és a huszadik század elején a tudom ányos 
ismeretek mind nagyobb teret hódítanak a vadgazdálkodásban 
is, különösen pedig a vadaskerti vadtartásban. H atározottan je
lentkeznek az egyes fajok populációi minőségének, összetételé
nek javítására irányuló törekvések. Példaként em líthető a Decin 
melletti Slezniken (Schneeberg) létesített vadaskertben folytatott 
keresztezési kísérletek (Vogt kísérletei), ahol több országból, il
letve tájról származó szarvasokat kereszteztek, és új takar
m ányozási eljárással kiváló trófeaképzést értek el.
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F. Vogt kísérletei beindításakor abból a feltételezésből indult 
ki, hogy szegény vadeltartó-képességű erdőben is lehet kiváló 
m inőségű szarvasokat nevelni, hogy ha a vad számára mester
séges takarm ány formájában biztosítja m indazon táp- és ásvá
nyi anyagokat, amelyeket a Kárpát-medence erdei a szarvasnak 
gazdagon és változatosan nyújtanak. Az általa létesített 150 ha 
területű vadaskert 600 m tengerszint feletti magasságban terül 
el, rideg klíma és m agas hótakaró, valam int lucfenyő m onokul
túra jellemezte.

M unkája eredm ényeként 1935. augusztus 21-én ejtette el azt 
az általa tenyésztett bikát, amelynek agancsa (közjegyzői okirat
tal bizonyítottan) 14 kg súlyú volt és 242,4 Nadler-pontot ért el, 
zsigerelt testsúlya pedig 170 kg-ot nyomott. Ez a szarvasbika 
Sziléziából szárm azott. Ehhez hasonló, 200 Nadler-pont körüli 
m inőségű szarvasbikát többet is sikerült kitenyésztenie, am e
lyekre nagy test- és agancssúly és 110 crn-t m eghaladó szárhossz 
volt jellemző. Tenyészanyagát Sellyéről, Sziléziából, valam int a 
vadaskert környékéről válogatta, illetve gyűjtötte össze. Sellyé
ről egyébként egy hároméves tizenkettes, két kétéves nyolcas és 
két egyéves nyársas bikát, valam int tíz vemhes tehenet vásárolt. 
Kísérletei nagyszerűen igaolták az intenzív vadaskerti tartásban 
rejlő lehetőségeket, de azt is, hogy a szegényes szabadterületi vi
szonyok között a vadaskertben kiváló m inőségűnek bizonyult 
szarvasok az ottani honos populáció szintjére estek vissza. 
Franz Vogt első ízben 1936-ban számolt be eredményeiről a „Ne
ue Wege dér Hege" című könyvben (J. N eum ann-N eudam m  ki
adása). M egállapításai a szarvas vadkerti tenyésztésében ma is 
irányadók és nélkülözhetelenek. (Erről a következő, 2. részben 
részletesen is szó lesz.)

Igen figyelemre méltók azok a vadaskerti törekvések, illetve 
eredm ények is, amelyek össztársadalm i vagy világméretű prob
lémák m egoldásával kapcsolatban váltak ismeretessé, mint pél
dául a fehérszarvas megm entése Csehországban vagy az euró
pai bölényé Lengyelországban.

Nem hanyagolható el a vadaskertek azon jelentősége sem, 
am ikor egyes betelepített vadfajokat az egyik országból a m á
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sikba telepítenek át, például a m uflont Csehországból a volt 
Szovjetunióba, a bölényt több európai országba, a szarvast Ar
gentínába, s ide sorolhatók például a különféle új-zélandi vadte
lepítések is stb. amelyek során esetenként a zárt területi tar
tásnak nagy szerep jutott.

A fentiekből kitűnik, hogy a vadaskertek létjogosultsága nap
jainkban is indokolt, s a jövőben egyre nagyobb jelentőségűvé 
válik a mi viszonyaink között is.

A vadgazdálkodásnak azonban nem lehet célja a nagyvad-fa
jok vadaskertekbe való beszorítása, ugyanakkor a vadaskertek 
létesítése erdő- és m ezőgazdasági, közlekedési (balesetek!) m eg
gondolások miatt esetenként elkerülhetetlen, illetve indokolt.

Hazai viszonyok között elsősorban a vaddisznó zárt területi 
tartása jöhet számításba nagyobb arányokban és több helyen. Jól 
alkalm azkodik a vadaskerti tartáshoz, megőrzi vad jellegét, va
daskerten belüli vadászata (például hajtásban) iránt élénk ér
deklődés nyilvánul meg. Tartása (etetése) egyébként ennek a 
fajnak a legköltségesebb, de vadászata és a húsa iránti kereslet a 
kiadásokat behozza. Emellett a muflon -  s a későbbiekben -  a 
dám vad vadaskerti tartása is m inden bizonnyal az érdeklődés 
előterébe kerül, és belátható időn belül sor kerülhet a szarvas 
szűkebb értelemben vett vadaskerti tartására is. Feltehető azon
ban, hogy ezzel a hazánkban vadaskertekben tartandó vadfajok 
listája még nem tekinthető teljesnek. A vadaskertekbe zárt vadat 
azonban olyan környezeti és táplálkozási viszonyok között kell 
tartani, hogy az a vad jellegét, örökletes tulajdonságait és vala
mennyi faji sajátosságát megtartsa.

A fentiek előrebocsátása után lássuk előbb Franz Vogt kísérle
teinek lényegét, majd villantsunk fel néhány fejezetet, gondola
tot a vadaskertek hazai történetéből, jelenkori fejlődéséről és az 
ezzel kapcsolatos problémákról.

Franz Vogt vadaskerti kísérleti eredményeinek 
összefoglalása és azok gyakorlati jelentősége

Azok a kísérletek, amelyeket Franz Vogt a schneebergi vadas
kertben végzett, igazolták, hogy:
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1. A szarvas testének és agancsának erőteljesebb fejlődése a 
legalacsonyabb költséggel szezámpogácsával, kevés burgonyá
val és jó m inőségű szénával történő etetéssel érhető el.

2. Ha a szarvasnak megfelelő időben és a célnak megfelelő 
formában és mennyiségben m egadjuk azokat a tápanyagokat és 
tápsókat, amelyek az erős csontszerkezet, erős testalkat és kapi
tális agancs fejlesztéséhez szükségesek, minden vadászterületen 
kitenyészthetők 8-10 kg, sőt ennél nagyobb súlyú kapitális 
aganccsal bíró bikák, ez az állapot állandóan fenn is tartható.

A vad egészségi állapotával és erőnlétével szemben sok esz
tendőn keresztül elkövetett m ulasztások azonban nem számol
hatók fel néhány rövid esztendőn belül.

Az agancssúlynak 10 kg-ig történő emelése egy nemzedéken 
belül semmi esetre sem érhető el. Be kell látni, hogy gyenge 
csontozattal rendelkező szarvasborjú nem képes erős agancsot 
fejleszteni; ilyen eset csak ritkán fordulhat elő.

Előbb a jól táplált szarvastehénnek erős csontozatú borjút kell 
a világra hoznia, amelyet a célnak megfelelően kell etetni. Ily 
m ódon a fent említett eredm ények m inden vadászterületen elér
hetők. A m unkát azonban nagy hozzáértéssel és türelemmel kell 
végezni.

Vogt takarm ányozási kísérletei azt bizonyították, hogy a szar
vas testének és agancsának fejlődése a vad életének legkritiku
sabb, tápanyag szempontjából legigényesebb időszakában ren
delkezésre álló tápanyagoktól és ásványi sóktól függ. Ez az idő
szak általában februártól júniusig tart (agancsváltás, vemhesség 
stb.). A fejlődés szempontjából közömbös, hogy a szarvas ezeket 
a tápanyagokat tápanyagban gazdag természetes takarm ány 
vagy a célnak megfelelő tápanyagdús mesterséges takarmányok 
(tápok) formájában veszi fel. A koncentrált abraktakarm ányok
ból történő etetés esetén -  amilyen az olajpogácsa is -  a nyári 
hónapokban természetesen zöldtápláléknak, télen pedig széná
nak, illetve lucernaszénának is rendelkezésre kell állnia az ösz- 
szetett gyom or megtöltése, illetve a kérődzés folyamatának 
fenntartása céljából.
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Ha ilyen töltelék-tápanyag nem áll rendelkezésre, a szarvas 
hántásra és rágásra kényszerül. Ezért gyakran olyan kárt okoz, 
amely meghaladja az etetés költségeit.

Az agancsképzés örökletes tulajdonságokra visszavezethető 
hiányosságait azonban célirányos etetéssel sem lehet felszámol
ni, vagy lényeges m ódon javítani. Bár az ilyen agancsok töm eg
ben, hosszúságban és súlyban növekednek, alakjuk (például 
terpesztésük, ívelésük stb.) azonban nem változik. Ezért szüksé
ges a hibás agancsú bikákat idejében kilőni, mielőtt üzekedés- 
kor rossz agancsképzési tulajdonságaikat átörökítenék.

A jól értelmezett és helyesen alkalm azott selejtezés tehát elő
segíti az agancs m inőségének javulását. Vadaskerti tartásban a 
kifogástalan agancsfejlődés azonban m eggyorsítható idegen vé- 
rű bikákkal, mert gyenge m inőségű őshonos bikákkal történő 
tenyésztés esetén gyakran tapasztalható a rossz agancsform ára 
való visszaütés.

A schneebergi kísérletek tanulsága szerint az ásványi anyag
ban gazdag erőtakarm ány nemcsak a kapitális a gáncs fej löd és 
záloga, hanem  forrása az átlagos testsúlyt messze m eghaladó 
testsúlynak is, am ennyiben a vem hes szarvastehenet és majd 
annak borját is abraktakarm ánnyal etetik. Mivel a szarvas cson
tozatának kémiai összetétele majdnem  teljesen megegyezik az 
agancséval, a csontok méreteinek és szilárdságának kialakulásá
ra a szezámpogácsával történő etetés ugyanolyan m ódon hat, 
mint az agancs fejlődésre. Erős, nehéz vadtest csak megfelelően 
kifejlődött erős csontvázon alakulhat ki. Ehhez a megfelelő alapot a 
szarvastehén testében kell biztosítani, amit az anyaállat ásványi 
anyagokban gazdag takarm ánnyal történő táplálásával lehet el
érni. Az így táplált szarvastehén kalciumban és foszforban dús 
tejet termel, ami a borjú csontfejlődését a laktációs idő első két 
hónapjában nagy mértékben előmozdítja. Kéthónapos koruk 
után a borjak a nagy m ennyiségű kalciumot, foszfort és fehérjét 
tartalm azó erőtakarm ányt m ár önálló táplálkozással veszik fel. 
Csak ebben az esetben lehetséges, hogy a borjak augusztus kö
zepén, tehát három hónapos korukban 50 kg, nyolchónapos ko
rukban 100 kg zsigereletlen testsúlyt érjenek el.
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A schneebergi vadaskertben született ünők feltört állapotban 
90-100 kg, a tehenek ugyancsak feltörve 100-120 kg testsúlyt ér
tek el (ami 120-155 kg zsigereletlen testsúlynak felel meg). A 150 
kg súlyú szarvastehén természetesen lényegesen erőteljesebb 
u tódot képes világra hozni és felnevelni, mint a 70-100 kg súlyú 
tehenek. A vadaskertben élő szarvastehenek nagy részének 
annyira fejlett tőgyük volt, m int a házitehénnek, ami a nagyon 
fehérjedús takarm ány következménye volt. Kézenfekvő, hogy 
ilyen táplálás mellett a borjak nagyszerűen fejlődtek.

Ez tehát az első és legfontosabb előfeltétele az erős és egészséges 
szarvasállomány kialakulásának. Nem lehet elég gyakran hangsúlyoz
ni, hogy amit a borjúnál elmulasztottunk, azt a bikánál vagy a tehén
nél már nem lehet behozni. A  szarvasállománynak június végéig 
fo lyta tott kiegészítő etetése nemcsak az agancsát fejlesztő bikának válik 
javára, hanem hasonló mértékben a vemhes tehénnek és a szopós borjú
nak is.

A m ár vadaskertben született bikák négyéves korukban feltö
retlen állapotban 270-320 kg-ot is nyomtak. Ezt az eredm ényt 
csak kalciumban, foszforban és fehérjékben gazdag erőtakar
m ánnyal lehetett elérni. Ez az étkezési mód azonban nemcsak a 
bekerített területen született bikák csontszerkezetét és szilárdsá
gát befolyásolta, hanem  a zárt területre m ár idősebb korukban 
bekerült bikák csontozatában is változást okozott. Ennek egyik 
bizonyítéka, hogy Eduard Hodeck bécsi preparátor, aki Franz 
Vogt szarvasagancsait évek óta kezelte, 1933 őszén arról értesí
tette Vogtot, hogy az ebben az esztendőben elejtett, a vadaskert
ből szárm azó m indkét bika agancsát rendes agancsfűrésszel 
képtelen megmunkálni, és erre a célra különleges fűrészt kellett 
használnia. A schneebergi zárt területről szárm azó m indkét bika 
koponyacsontja összehasonlíthatatlanul keményebb volt, mint 
az általa eddig m egm unkált összes szarvasagancsé, és ezektől 
azonnal m egkülönböztethetők voltak.

Ez a két agancs olyan bikáktól szárm azott, amelyek m ár két-, 
illetve hároméves korukban kerültek a vadaskertbe. Abban az 
időben, am ikor az intenzív szezámetetés kezdetét vette, ezeknek 
a bikáknak a csontfejlődése m ár befejeződött, és a bikák tökéle
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tesen ki voltak fejlődve. Érdekes, hogy ezeknek a teljesen kifejlő
dött bikáknak a csontozata ilyen lényegesen megváltozott, ami 
azt bizonyította, hogy a Franz Vogt által folytatott etetési mód mélyre
ható befolyást gyakorol a már kifejlődött csontozatra is.

Az ásványi anyagokban gazdag etetésnek tudható  be az is, 
hogy a bikaborjak agancstöve olyan korán fejlődött ki, hogy az 
egyéves bika képes volt májusban az első nyársas agancsát el
hullatni és ezt követően nyolcas vagy tizes agancsot felrakni.

A  vadaskerti bikák agancstövének méretei rendkívül erősek 
voltak, ami előfeltétele a különösen erős agancsfejlődésnek. Erős 
agancs csak erős agancstövön tud kifejlődni. Az agancstövek 
azonban csak akkor lesznek erősek, ha az ásványi anyagokban 
gazdag táplálék és megfelelően hosszú életkor a kifejlődést lehe
tővé teszi.

A fiatal bikák agancstövének erősségéből, illetve az agancsko
szorú kerületéből jó megközelítéssel lehet következtetni az 
agancs fejlődésére. Fiatal bikák nagy kerületű agancskoszorúval 
rendelkező hullott agancsa bizonyíték arra, hogy hordozójuk 
képes kapitális agancs fejlesztésére. Ezeket m inden körülm é
nyek között kímélni kell, még akkor is, ha az agancs alakja egy s 
más vonatkozásban nem teljesen megfelelő.

Vadaskertekben nagyon jó eredm ények érhetők el, ha febru
ártól júniusig, tehát 150 napon át szarvasonként 2 kg szezám po- 
gácsát etetünk. Ez az agancs kifejlődésének idejéig egyedenként 
300 kg-ot tenne ki. Októbertől januárig, tehát 120 napon át, szar
vasonként 1 kg olajpogácsa, ezen felül 1 kg burgonya és a szük
ségletnek megfelelő m ennyiségű széna elegendő. Amennyiben 
júliustól szeptem berig zöld eleség bőséges m ennyiségben áll 
rendelkezésre, a kiegészítő etetés elhanyagolható, de vadaskert
ben a vad m agatartásának megfigyelése érdekében célszerű né
mi szezámpogácsa adagolása ebben az időben is. A vad 
megszokja, hogy m eghatározott időben az etetőknél megjelen
jék. Erre a célra szarvasonként 1 /2  kg elegendő, 95 nap alatt te
hát egy szarvasra 47 kg olajpogácsát kell számítani.

Franz Vogt javasolja, hogy az agancsfejlődés időszaka alatt a 
szarvast szezámpogácsával etessük, m ert az a kalciumot és a
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foszfort olyan arányban tartalm azza, ami az agancsfejlődés 
szempontjából a legkedvezőbb. A kókusz- és a pálmapogácsa lé
nyegesen olcsóbb, m int a szezámpogácsa, és az agancsfejlesztési 
időszakon kívül a szezám pogácsával 50%-os arányban keverve 
adható.

Valamennyi olajpogácsa az olajgyártás mellékterméke. Az 
olajtartalm ú term ényeket különböző aprítóberendezésekkel 
lisztfinomságúra őrlik, majd melegített állapotban hidraulikus 
présekkel az olajat kipréselik. A préselés után visszam aradt 
anyag az olajpogácsa, amely 2-4 cm vastag lemez formájában 
kerül ki a présből. Ez még mindig 8-10% olajat tartalmaz. Pogá- 
csatörővel vagy kézi kalapáccsal ezeket a lemezeket az őz szá
m ára m ogyoró nagyságú, a szarvasnak dió nagyságú darabokra 
törik.

Franz Vogt ajánlja a szezám pogácsa szabadterületi viszonyok 
között történő etetését is, de a túlzott reményektől és a korai si
kerek lehetőségétől óva inti a szakembereket, am ikor ezt írja: 
„Természetesen nem várhatjuk, hogy szabad vadászterületeken az ad
dig rosszul táplált, fejletlen csontozatú szarvasbikák egyik napról a 
másikra kapitális agancsot fognak felrakni Ehhez idő kell! Jó tulaj
donságú és jól kezelt szarvasállom ány esetén azonban az átla
gos agancssúly évenként növekedni fog, és néhány kiváló 
genetikai tulajdonsággal rendelkező bika m ár pár év alatt kapi
tális agancsot fejleszthet."

M egszívlelendő a további ajánlása is, különösen napjainkban: 
„Szabadterületi viszonyok között gyakran abba a hibába esünk, 
hogy túl népes szarvasállom ányt tartunk fenn. Ennek eredm é
nye a népes, de hitvány állomány, tekintve, hogy az erdő nem 
tud elegendő természetes takarm ányt nyújtani, és a területtulaj
donosok sem képesek a túltartott szarvasállom ány részére szük
séges téli és éveleji takarm ányt biztosítani. Sok értékes szarvas 
áll az üres etetők körül és a vadkárok elviselhetetlenek lesznek. 
A szabad területeken az erdők vadeltartó-képessége szerint 100 
hektáronként 1-3 szarvast lehet tartani, fele-fele ivararányban. A  
vadtenyésztés célja kevés szám ú, de test- és agancssúlyban erős szar
vasállomány legyen/"
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A hazai viszonyok között szerény arányokban m egkezdő
dött, szabad területeken, de főleg vadaskertekben és egyéb zárt 
területeken folytatott mesterséges táppal történő kiegészítő ete
tés további kiszélesítéséhez Vogt kísérletei jó alapot, biztatást 
nyújtanak. Célszerű volna azonban a tápok felhasználásának 
eredm ényeit vadaskertekben lefolytatott egzakt kísérletek for
májában felmérni.

Ebben az esetben is hangsúlyozni kell, hogy kiegészítő takar
mányozásról van szó. Vadállományunk fenntartását és annak minősé
gét tehát változatlanul természeti (környezeti) adottságaink határozzák 
meg.

Franz Vogt kísérleteinek eredm ényeit és útm utatásait érde
mes megszívlelni: jó eligazítást adhatnak a szarvas vadaskerti 
tartásához. Egyben megerősítik azt a hazai gyakorlati tapasz
talatot, hogy szabadterületi viszonyok között csak gazdag vad 
eltartó képességű erdőkben lehet jó trófeaminőséget elérni, 
illetve erős vadállom ányt kialakítani. Ebben a törekvésben a vad 
etetése csak kiegészítő, de nem m eghatározó jellegű beavatko
zás lehet.

Vadaskertek Magyarországon
Hazánk történelmi területein az 1910. évi bécsi első nemzetközi 
vadászati kiállítás idején a következő vadaskertekről számol be 
a kor krónikása. (Forrásmunka: „Magyarország a Wieni első nem
zetközi vadászati kiállításon "• „A vadászat jelene és jövője Magyaror
szágon", írta Sugár Károly, p. 29-61.)

1. melléklet: Vadaskertek (a Magyarország a Wieni első 
nemzetközi vadászati kiállításon című kiadvány alapján. 

Nyomtatta Homyánszky Viktor cs. és kir. udvari 
könyvnyomdája. 1910. -  p. 55-61.)

Abaúj-Torna megye:
Boldogkőváralja -  gr. Zichy Meskó Jakab, 600 kh, szarvas, őz. 
Füzérradvány -  gr. Károlyi László, 650 kh, szarvas, őz.
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Baranya megye:
S e llye -g r . Draskovich Iván, 2100 kh, szarvas.
Szentlászló -  Pécsi Püspökség, 160 kh, szarvas, őz.

Borsod megye:
Szilvás-Várad, Nagy Visnyó -  lovag Weszeli Károly, 8500 kh, szar
vas, őz.

Esztergom megye:
Nyergesújfalu -  Hercegprímási uradalom , 36 kh, dámvad.

Fejér megye:
C sáküár- gr. Esterházy Miklós Móricz, 50 kh, dám vad.

Heves megye:
Párád, Recsk; Domoszló -  gr. Károlyi Mihály, 4300 kh, szarvas, őz, 
sertevad.

Komárom megye:
Bánhida -  gr. Esterházy Pál, 1400 kh, dám vad.

Somogy megye:
M esztegnyő-  gr. H unyadi József, 4000 kh, szarvas.
Kéthely -  gr. H unyadi József, 800 kh, dám vad.
Gamás -  gr. Zichy Béla, 800 kh, szarvas.
Lengyeltóti -  gr. Zichy Béla, 150 kh, dám vad.
Marcali -  gr. Széchenyi A ndor Pál, 300 kh, dám vad.
Böhönye- gr. Festetich Pál, 700 kh, szarvas.
S o m o g y v á r-ö zv. gr. Széchenyi Imréné, 80 kh, dám vad.
Fájsz -  gr. Kund Gusztáv, 500 kh, dám vad.

Sopron megye:
Boz-Hidegség -  gr. Széchenyi Béla, 145 kh, őz, fácán.
Vitnyéd -  gr. Esterházy Miklós, 371 kh, őz, fácán.
Fehéregyháza, Oszlop, Sérc -  gr. Esterházy Miklós, 2153 kh, dám 
vad, őz, sertevad.
S ü ttö r -  gr. Esterházy Miklós, 400 kh, őz, fácán.
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Vas megye:
P u n ic -  gr. Draskovich Pál, 1700 kh, szarvas, őz.

Veszprém megye:
Csesznek -  gr. Esterházy Béla, 600 kh, szarvas.
C sesznek- gr. Esterházy Béla, 300 kh, szarvas, vaddisznó. 
Bakony-Nána -  gr. N ádasdy Tamás, 2773 kh, szarvas, vaddisznó.

Zala megye:
Sümeg -  Veszprémi Püspökség, 90 kh, dám vad (ugyanitt félig 
szelídített vaddisznók tenyésztése szabadon).
Keszthely -  gr. Festetich Tasziló, 5500 kh, szarvas.

Tolna megye:
Kis- és Nagyszékely -  gr. Wimpfen Simon, 1750 kh, szarvas, dám 
vad.

2. m elléklet A történelmi Magyarország egyéb területein 
létesített vadaskertek

Arad megye:
H ala lis-gr. H unyadi Károly, 215 kh, dám vad.

Abaúj-Toma megye:
Nagyszalánc -  gr. Forgách István, 800 kh, szarvas, őz.

Bars megye:
Kistapolcsány -  József kir. hg., 23000 kh, szarvas, sertevad (a va
daskert egy része Nyitra megyébe nyúlik át).

Bihar megye:
Albis -  gr. Studenberg József, 1000 kh, dám vad, őz.
Székelyhíd -  gr. Studenberg József, 400 kh, dám vad, őz.
B olyok- gr. Károlyi Imre, 800 kh, szarvas, őz.
Almás -  gr. Károlyi Imre, 1300 kh, szarvas, őz, dám vad.
Almás -  gr. Károlyi Imre, 500 kh, muflon, őz.
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Vaskok, Szelistye -  Nagyváradi latin szertartású püspökség, 80 
kh, szarvas.
Lók -  gr. Zichy Ödön, 28 kh, szarvas.

Gömör-Kishont megye:
Felsőbalog -  Fülöp Szász-Coburg-Gothai hg., Koháry Ferenc-féle 
hitbizomány, 326 kh, sertevad, dám vad, fehérszarvas.
Meleghegy -  Fülöp Szász-Coburg-Gothai hg., Koháry Ferenc-féle 
hitbizomány, 127 kh, szarvas.
B etlér-  gr. A ndrássy Géza, 20 kh, szikaszarvas.
B etlér-  gr. A ndrássy Géza, 15 kh, sörényes juh.
Betlér -  gr. A ndrássy Géza, 1000 kh, szarvas, dám vad, muflon.

Kolozs megye:
Retyicel -  gr. Bánffy György, 120 kh, vapiti szarvas.
Bonchida -  gr. Bánffy György, 100 kh, dám vad.

Maros-Torda megye:
Gödemesterháza -  br. Bánffy-féle uradalom , 25 kh, szarvas.

Nyitra megye:
Bajna -  gr. Erdődy Imre, 1900 kh, szarvas.
Podrágy-Prasitz -  br. Stum m er testvérek, 8000 kh, szarvas. 
Tőkésújfalu -  gr. H aupt Fülöp, 2000 kh, szarvas.

Pozsony megye:
Malacka -  hg. Pálffy Miklós, 20000 kh, szarvas.
Cseklész -  gr. Esterházy Ferenc, 200 kh, dám vad.
Czajla, Dubova -  néhai gr. Pálffy János uradalm a, 6000 kh, szar
vas.

Sáros megye:
Livóthutta -  M agyarföld Rt., 400 kh, szarvas.

Szatmár megye:
Vállai -  gr. Károlyi Gyula, 1000 kh, szarvas, dám vad.
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Szepes megye:
Javorina -  hg. Hohenlohe Keresztély, 300 kh, bisem ökör.

Szilágy megye:
Nagyfalu -  br. Bánffy Albert, 850 kh, szarvas, dám vad, őz, vad 
pulyka.

Szolnok-Doboka megye:
Csákigorbó -  br. Jósika Sámuel, 26 kh, dám vad.

Torontál megye:
Karácsonyliget -  gr. Karácsonyi Jenő, 825 kh, szarvas, dám vad, 
őz.

Trencsén megye:
Liborcsudvar-  Dreher Antal, 3400 kh, szarvas, vaddisznó.

Ung megye:
Remetevasgyár -  gr. Széchenyi lászlóné, sz. W anderbild Gladys, 
600 kh, szarvas, bölény.

Zemplén megye:
Láca, D am óc- gr. Mailáth József, 130 kh, dám vad.
Várj eszenő -  gr. A ndrássy Géza, 400 kh, muflon.
Homonna -  gr. A ndrássy Sándor, 1000 kh, szarvas.
Tavoma -  gr. Hadik-Bakóczy Endre, 2600 kh, szarvas, dám vad, 
muflon.
Biste, V ily -  gr. Károlyi László, 800 kh, szarvas, muflon.

A vadaskertekben tartott vadfajok:
1. hazánk mai területén: 
szarvas 
dám szarvas 
őz
vaddisznó (sertevad)

15 vadaskertben, 
11 vadaskertben, 
9 vadaskertben, 
5 vadaskertben,
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2. az elcsatolt (történelmi) területeken:
szarvas
dám szarvas
őz
vaddisznó

23 vadaskertben, 
14 vadaskertben, 
7 vadaskertben, 
3 vadaskertben.

Ezenkívül m uflont 4, szikaszarvast, fehérszarvast, vapitit, sö- 
rényes juhot, bisem szarvast és vadpulykát 1-1 vadaskertben te
nyésztettek. Bölényt gr. Széchenyi Lászlóné (sz. Wanderbild 
Gladys) tartott a remetevasgyári (Ung megye) 600 kh kiterjedé
sű vadaskertjében, gím szarvas mellett.

A vadaskertek területe (1910-ben):
1. a volt (elcsatolt) történelm i országrészekben 80 587 kh,
2. hazánk mai területén 40 988 kh, 
összesen 121 575 kh.

A legkisebb kiterjedésű vadaskert a betléri 20 kh kiterjedésű 
(szikaszarvas), illetve a 15 kh nagyságú (sörényes juh) vadasker
tek voltak. M indkét terület gr. A ndrássy Géza tulajdonát képez
te (Gömör-Kishont megyében). Hasonlóan 20 kh kiterjedésű 
volt a vaskok-szelistyei nagyváradi püspökségi vadaskert, 
am elyben szarvasokat tartottak.

A legnagyobb vadaskert ugyancsak az egykori felvidéki kis- 
tapolcsányi volt, 23000 kh kiterjedéssel. Ebben az időben szar
vast és vaddisznót (sertevadat) tartott a volt tulajdonos, József 
királyi herceg. Napjainkban -  az első világháború óta -  ez a te
rület állami reprezentációs célokat szolgál (a hozzá tartozó kas
téllyal): a m indenkori csehszlovák (illetve most m ár szlovák) 
elnök nyári rezidenciája. Érdekessége még az is, hogy a fenti 
vadfajok mellé a volt csehszlovák köztársaság idején bölényeket 
és (tudtom m al) m uflonokat is telepítettek.

A vadaskertek nagy része a történelm i események következ
tében vagy m egrongálódott, vagy felszámolódott, különösen a 
m ásodik világháború idején és főleg utána kialakult körülm é
nyek között. H azánk mai területén úgyszólván az összes vadas
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kertet lerombolták (a hozzájuk tartozó épületekkel, kastélyok
kal, mi több kerítéseikkel együtt), csupán a gyarm atpusztai, volt 
M ettemich-féle vadaskert m aradt meg még rekonstruálható ál
lapotban. Ebben muflonokat tenyésztettek éppen úgy, m int 
ahogy a közelm últban ugyanitt létesített (120 ha kiterjedésű) 
kertben.

A volt felvidéki (szlovákiai) területrészeken sikerült több va
daskertet átm enteni, ezek között a legnagyobb jelentőségű a 
m ár em lített kistapolcsányi objektum.

A cseh országrészeken szerencsésebb körülm ények között 
szép számban sikerült vadaskerteket m egőrizni vagy újjáépíte
ni, m int például a Prága melletti lány-i, továbbá a rehusicei ker
teket („oborákat"), valam int a dél-csehországi hlubokái vadas
kertet a hozzá tartozó várkastéllyal együtt.

A vadas kertekhez tartozó, azok funkcióját kiszolgáló vadász- 
és várkastélyok az eredeti berendezésükkel, m űkincseikkel és 
trófeagyűjteményeikkel (a m ár említetteken kívül a közép-cseh
országi konopistei várkastély, a dél-morvaországi Zidlochovice 
stb.) kimagasló értéket képviselnek, amelyekben nemcsak a va
dászok, hanem  az oda látogató turisták is gyönyörködhetnek 
(nem is beszélve az ausztriai, franciaországi -  például gieni, 
chévemy-i stb. - ,  továbbá a ném etországi -  m oritzburgi -  va
dászkastélyokról és az azokban őrzött gyűjteményekről, m űkin
csekről, vadászati emlékekről, ereklyékről).

Hazánkban a m ásodik világháborút követően szintén újra fel
lendült a vadaskerti gazdálkodás, am inek szép példáit láthatjuk 
a Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság gondozásában léte
sült fehérvárcsurgói (1008 ha), timári (714 ha) és a váli (653 ha) 
vadaskertek esetében. Az ezeket kiszolgáló új vadászházak 
ugyan nem pótolhatják a hagyom ányos vadászkastélyi atm osz
férát, de m inden tekintetben célszerű és kulturált tartózkodást 
biztosítanak a vadászvendégeknek.

Ezekben a vadaskertekben (1986-ban) a következő -  becsült -  
állom ányt tartották és az alábbi eredm ényeket érték el (1. és 2. 
táblázat):
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Becsült vadlétszám Fehérvár csurgó Timár Vál

Gímszarvas 285 305 120

Szikaszarvas -  japán 53 - -

-  dybowski 31 - -

Dámszarvas 1 76 268

Muflon 380 - 41

ő z 115 35 90

Vaddisznó 320 305 130

1. táblázat.

Vadfaj Trófeasúly Testsúly Átlagkor

Szarvas 6,33 kg 147,45 kg 7,65 év

Dám 3,25 kg 64,38 kg 7,70 év

Muflon 75,23 cm 27,56 kg 5,20 év

Vaddisznó - 86,44 kg -

ö z 259,63 g 16,78 kg

2. táblázat. Átlagsúlyok 1986-ban.

1976-ban esett egy bika, súlya 214 kg volt, fej-láb nélkül, zsi- 
gerelve. 1985-ben esett egy kan, súlya 347 kg volt, zsigerelés nél
kül.

Kiemelkedő terítékek:
Vaddisznó 
Timár, 1978.
Timár, 1980.
Timár, 1980.
Timár, 1982.
Timár, 1983.
Timár, 1986.

2 vadász 2 nap 
4 vadász 2 nap 
4 vadász 2 nap
4 vadász 2 nap
5 vadász 1 nap 
4 vadász 1 nap

131 db, ebből 50 kan, 
180 db, ebből 73 kan, 
148 db, ebből 58 kan, 
130 db, ebből 39 kan, 
88 db, ebből 24 kan, 
97 db, ebből 52 kan.
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A Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság vadászterületein 
terítékre hozott 10 legerősebb trófeás vad adatai 1961-től 1987-ig 
(csak aranyérm es m inőségű trófeák szerepelnek) (3-7. táblázat):

Gímbika
Sor Elejtés Elejtés A  trófea Nk.-i
rend helye ideje mérete pontszám

1. Vál 1981. IX. 16. 13,82 kg 242,45
2. Timár 1985. IX. 1. 12,53 kg 231,61
3. Fehérvárcsurgó 1966. IX. 1. 11,50 kg 228,31
4. Vál 1987 Vni. 30. 12,18 kg 226,27
5. Fehérvárcsurgó 1966. IX. 16. 11,10 kg 225,65
6. Timár 1984. IX. 1. 12,08 kg 223,83
7 Timár 1979. IX. 8. 10,70 kg 222,62
8. Timár 1961. IX. 22. 11,80 kg 220,12
9. Vál 1982. IX. 27 10,60 kg 220,06
10. Vál 1979. IX. 6. 10,20 kg 217,39

3. táblázat.

Dámbika
Sor Elejtés Elejtés A  trófea Nk.-i
rend helye ideje mérete pontszám

1. Vál 1981.X. 5. 4,95 kg 212,82
2. Vál 1980.X. 16. 4,70 kg 205,13
3. Vál 1981.X. 8. 4,66 kg 204,96
4. Timár 1985. X. 10. 4,85 kg 204,63
5. Vál 1980.X. 22. 4,40 kg 204,46
6. Vál 1980. XI. 4. 5,13 kg 203,76
7 Vál 1983. XI. 13. 5,05 kg 202,78
8. Vál 1983.X. 10. 4,52 kg 201,16
9. Vál 1982.X. 25. 4,50 kg 196,46
10. Vál 1979. XI. 6. 4,71 kg 196,38

4. táblázat.

141



Muflonkos
Sor Elejtés Elejtés A trófea Nk.-i
rend helye ideje mérete pontszám

1. Fehérvárcsurgó 1982. IX. 1. 91,00 cm 221,90
2. Fehérvárcsurgó 1983. XI. 13. 94,00 cm 212,75
3. Fehérvárcsurgó 1980.1. 4. 84,00 cm 212,00
4. Fehérvárcsurgó 1984. XI. 18. 89,00 cm 209,70
5. Fehérvárcsurgó 1985. XI. 8. 83,50 cm 208,80
6. Fehérvárcsurgó 1982. XI. 1. 85,00 cm 208,70
7 Fehérvárcsurgó 1981.X. 27 83,00 cm 207,75
8. Fehérvárcsurgó 1984. IV. 28. 85,00 cm 206,85
9. Fehérvárcsurgó 1980.1. 3. 88,00 cm 206,30
10. Fehérvárcsurgó 1985. XD.9. 86,50 cm 206,15

5. táblázat.

Őzbak
Sor Elejtés Elejtés A trófea Nk.-i
rend helye ideje mérete pontszám

1. Martonvásár 1965. Vn.29 766,5 g 228,68
2. Vál 1986. V. 11. 560,0 g 155,47
3. Martonvásár 1967 506,0 g 151,45
4. Baracska 1981. V.3. 530,0 g 145,13
5. Martonvásár 1970. 468,0 g 141,82
6. Vál 1981. VI. 22. 450,0 g 138,80
7 Martonvásár 1962. 448,0 g 136,77
8. Vál 1983. V. 28. 460,0 g 135,65
9. Martonvásár 1969. 519,0 g 135,07
10. Martonvásár 1970. 478,0 g 134,80

6. táblázat.

Vadkan
Sor Elejtés Elejtés A trófea Nk.-i
rend helye ideje mérete pontszám

1. Timár 1976. 28,10 cm 132,05
2. Vál 1983. IX. 23. 19,50 cm 127,55

7. táblázat. (Folytatása a következő oldalon.)
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Vadkan
Sor
rend

Elejtés
helye

Elejtés
ideje

A trófea 
mérete

Nk.-i
pontszám

3. Timár 1980.1. 20. 19,85 cm 127,15
4. Vál 1963. 22,55 cm 126,85
5. Timár 1978.1.12. 19,90 cm 125,15
6. Fehérvárcsurgó 1984. XÜ.2. 17,30 cm 122,85
7 Timár 1984. Xü. 15. 17,50 cm 122,65
8. Fehérvárcsurgó 1984.1.13. 20,25 cm 122,60
9. Timár 1980.1. 20. 20,35 cm 122,45
10. Vál 1960. 21,15 cm 122,25 1

7. táblázat. (Folytatás.)

Ezek a vadaskertek vadállom ányukkal, berendezésükkel és 
szinte m ár hagyom ányt teremtő nagyterítékű vadászataikkal 
méltán kiérdemelték a hazai, de még inkább az „igényes" kül
földi vadászok figyelmét és elismerését. Fenntartásukat jól szer
vezett gazdálkodással a piacgazdaság viszonyai között is 
rentábilissá lehet tenni.

A hagyományos vadaskerti nagyságrendet többszörösen 
m eghaladó, különleges célokat szolgálni hivatott nagy zárt terü
letek (például Gyulaj, Kaszó, Telki stb.) nem váltották be a hoz
zájuk fűzött reményeket. A sok tekintetben eltúlzott elvárások 
és célkitűzések a gyakorlat során eltorzultak, és elhintették a 
m ár-m ár antagonisztikus formát és arányokat öltő vad és élő
hely (főleg erdő) közötti ellentétek csíráit, elsősorban a szarvas 
és a dám vad esetében. Az itt folyó vadgazdálkodás -  sajnos -  
nagyban hozzájárult ezeknek a területeknek a túlnépesedésé
hez, ennek következtében a vadállom ány minőségének leromlá
sához, az erdőgazdasági vadkárok növekedéséhez, valam int a 
túlzott vadászati igények és m ódok m iatt a vadászat jelenkori 
kedvezőtlen társadalm i megítéléséhez. Ennek az állapotnak a 
felszámolása és a vadászat megítélésének reális, előítéletektől 
mentes helyreállítása korunk vadásznem zedékének egyik fon
tos, kiemelt feladata.
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A m i pedig a vad és élőhelye közötti kapcsolatot illeti: egyetlen járha
tó út az ökológiai szemléletváltás. Ennek lényege: egészséges élőhely 
nélkül nincs egészséges vadállomány.

A  vadaskertekre azonban továbbra is szükség van, egyrészt jól felfo
gott gazdasági érdekből, nevezetesen a különleges igényeket kielégítő 
vadászati lehetőségek biztosítása okán, másrészt nem kisebb a jelentő
sége a vadaskerti gazdálkodásnak a szabad (nem bekerített) területeken 
folyó (erdő- és) vadgazdálkodás eltorzult igényektől való tehermentesí
tésében és ezáltal az ökológiai szemlélet hatékonyabb érvényre juttatá
sában.

A különleges igények és elvárások kategóriájába beletartozik 
a vadhús-fogyasztók részéről napjainkban mindinkább felmerü
lő igény a lőtt vad húsának egészségügyi ellenőrzése tekinteté
ben. Ez az igény elsősorban a vadaskerti tartás esetén elégíthető 
ki m egnyugtatóan.

Végül, de nem  utolsó sorban a vadaskertek nagyban hozzájá
rulhatnak bizonyos vadászati tudom ányos kutatási -  különösen 
kontroll jellegű -  feladatok elvégzésének biztosításához.

M indezek alapján elm ondhatjuk, hogy a vadaskertekre szük
ség van nem  csupán vadgazdálkodási (vadászati), hanem jól fel
fogott -  m ár említett -  ökológiai megfontolásokból is.

E tém akör perem én -  néhány gondolat erejéig -  szabadjon ki
térni a „mesterséges" apróvadtenyésztés -  kiemelten a fácánte
nyésztés -  területére is.

A m ár hivatkozott m últ századforduló körüli forrást felhasz
nálva a 8. táblázatban m utatom  be az egykori „fácánosok" né
hány jellemző adatát. (Forrásmunka: „Magyarország a Wieni első 
nemzetközi vadászati kiállításon", 1910., p. 60-61.)

Sor Fácános Tulajdo Db
szám helye nosa (ezer)

1. Arad m. -  Kisjenő József kir. hg. Őfensége 10-12

2. Baranya m. -  Sellye gr. Draskovich Iván 10

3. Bars m. -  K.tapolcsány József kir. hg. őfensége 6

8. táblázat (Folytatása a következő oldalon.)
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1 Sor- 
| szám

Fácános
helye

Tulaj
donosa

Db
(ezer)

4'
Békés m. gr. Blakenstein 1-2-  Hagymáspuszta uradalma

5. Bihar m. -  Tamásd br. Liptay Frigyes 2-5

6. Moson m.
-  Magyaróvár

Frigyes kir. hg. 
őfensége 2

Nyitra m.
-  Tótmegyer gr. Károlyi Lajos 10
-  Galgóc gr. Erdődy Imre 5

7 -  Nyitra Nyitrai Püspökség 3
-Jász, Tavamok br. Stummer testvérek 6
-  Urmény gr. Hunyady Imre 5
-  Komjáth br. Wodianer Albert 5

Pozsony m. 
-  Csütörtök Wiener Welten 1
-  Károlyház hg. Pálffy Miklós 3
-  Morvaszentjános hg. Hohenlohe Keresztély 5

8. -  Cseklész, Szemper hg. Esterházy Ferenc 2
-  Ábrahám hg. Esterházy Károly 2
-  Eperjes, Tallós özv. hg. Esterházy M.-né 1,5
-  Királyfa néhai gr. Pálffy J. urad. 3
-  Farkastorok gr. Pálffy-féle senioratus 2
-  Malaczka hg. Pálffy Miklós 7-8

9.

Somegy m.
-  Csurgó, Vörs gr. Festetich Ta sziló 32
-  Lábod gr. Széchenyi Emil 4
-  Csokonya gr. Széchenyi Géza 1,5

10.
Sopron m. 
-  Süttör hg. Esterházy Miklós 10
-  Boz-Hidegség gr. Széchenyi Béla 1-2

11.
Szabolcs m. 
-  Tiszadob gr. Andrássy Gyuláné 1-2
-  Tiszadob gr. Andrássy Sándor 4-5

12. Szolnok-Doboka m. 
-  Szentgotthárd gr. Wass Béla 0,5

8. táblázat. (Folytatása a következő oldalon.)
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..........—

Sor
szám

Fácános
helye

Tulaj
donosa

Db
(ezer)

13. Toron tál m.
-  Karácsonyliget gr. Karácsonyi Jenő 1-2

14. Temes m..
-  Temesvár Vadászerdői érd. szakisk. 3-4

15. Zala m.
-  Keszthely gr. Festetich Tasziló 12

’ 6

Zemplén m.
-  Láncza-Leányvár gr. Maiiá th József 0,8
-  Bély br. Sennyei Béla 0,5

8. táblázat. Magyarország mesterséges fácánosai (1910). 
A fácános évi termőképessége községek és tulajdonosok 

szerint ezer darabonként véve.

A történelm i M agyarország területén a bécsi kiállítás idején 
összesen 34 fácános területet tartottak nyilván. A legtöbb fácá
nos (9) Pozsony megye területén volt, ezek között a legnagyobb 
terítéket a malaczkai -  hg. Pálffy Miklós-féle -  területen érték el. 
A leggazdagabb fácános viszont a Somogy megyei Csurgó-Vörs 
körzetében volt, ahol évi 32000-es terítéket értek el.

Vadászatairól az Érsekújvár melletti gr. Károlyi-féle tótm e
gyeri (Nyitra megye) fácános volt talán legtöbbször emlegetve a 
szakirodalom ban és a vadászok körében, mint „Egyszer volt... 
Ennek történetét az utolsó tulajdonos, gr. Károlyi Lajos „Weid- 
werk ohne Gleichen" című könyvében írta meg. Érdemes elolvas
ni: tanulságos!

A fentiekhez sietek hozzátenni, hogy az akkori mesterséges 
fácánosok kezelésében a vezérelv a terület minél intenzívebb, 
belterjes gondozása volt (őrzés, kártevők leapasztása stb.). A fá
cántenyésztés beindítása rendszerint együttjárt az általában 50- 
100 ha nagyságrendű fácános (vadász)erdők kialakításával. Az 
ilyen erdők hazánk területén -  és Európában általában -  szinte 
m indenütt fellelhetők. Ezeket igyekeztek minél célszerűbben be
rendezni, megfelelő védelm et és táplálékot nyújtó fa- és cserjefa
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jókkal betelepíteni, hogy a fácánokat összetartsa és az eredm é
nyes levadászást is biztosítsa.

Ehhez párosult a kikaszált fészekaljakból begyűjtött tojások 
kotlóstyúkokkal való kikeltetése, felnevelése, majd a területre 
való kihelyezése, később a hagyom ányos fácánkertek, „volier-k" 
bekapcsolása a vadtenyésztésbe. M indez lehetővé tette az akko
ri nagyterítékű fácánvadászatok megszervezését, am inek érté
két, attraktivitását fokozta a vadon és félvadon nevelt fácánok jó 
repülő készsége. Az ilyen vadászatok alkalmával kizárólag ka
kast lőttek, tehát nem m inden m adarat, kakast-tyúkot egyaránt. 
Ezért például az akkori eredm ények és lőteljesítmények nem 
hasonlíthatók össze korunk úgynevezett „rekord terítékeivel" 
mint például az egykori (1909. évi) tótmegyeri kereken 6200 da
rabos rekord teríték és a volt lenesi 9000 darabos teríték. Micso
da különbség! Ebben az esetben is érvényes az ismert szólás: 
„madár... m adár"

Összegzés
Összegezve a vadaskertek jelentőségét, ez a következőkben állapítható 
meg.

1. Egyes -  gyakran kipusztulással fenyegetett -  vadfajok 
megtelepítése és a vadászati lehetőség bővítése.

2. A megtelepítéssel egyben bizonyos fajok kipusztulási ve
szélyének megelőzése (például muflon, dám vad).

3. A vad tartásából adódó erdőgazdasági és m ezőgazdasági 
károk megelőzése saját és az ehhez csatlakozó szom szédos terü
leteken. Ideértve a károk rendezésével (viselésével) kapcsolatos 
térítési kötelezettségek elkerülését is, jól felfogott gazdaságossá
gi megfontolásokból.

4. Később ehhez párosult a vadászati jog hasznosításából -  
vadkilövési díjakból -  befolyó jövedelem, ami esetenként igen 
tekintélyes lehetett (és az napjainkban is), például a századfor
duló idején egyes uradalm aknál a vadászatból befolyó összeg 
évente és kataszteri holdanként elérhette az 5-15 aranykoronát. 
A „fővad" (bika) esetén 1400-2500 K, tehénre 100-120 K, őzbak
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után 80-100 K, dám vad (lapátos) után 100-200 K, tehén esetén 
50-100 K volt a lelövési díj.

5. A vadaskertekhez társult olyan igények kielégítése, mint 
például a kulturált környezet kialakítása (különböző parkok 
stb.), vadgazdálkodási berendezések létesítése és m indenek fö
lött a rangot, m ódot és igényességet kielégíteni hivatott, ma már 
többségükben nemzeti értéket képviselő vadászkastényok építé
se. M indezek feltételezték a volt nagybirtokosok (az arisztokrácia) m ű
értő mecénási hozzáállását, anyagi áldozatok vállalását, illetve 
vállalkozói érzékét.

Az újkeletű három  vadaskert eredm ényeit azért m utattam  be, 
hogy ezáltal is érzékeltessem a m odern vadaskertekben rejlő ér
tékeket és azok kibontakoztatásának lehetőségeit.

Mivel a vadaskertek üzemeltetésével kapcsolatos vadgazdál
kodási eljárások részletes elemzése nem célja mostani m unkám 
nak, a következőkben a vadaskertek némely más sajátos ren
deltetését és kapcsolatát említem.

A vadaskert mint a táj egyik eleme
A vadaskertek jelentőségét és értékét többnyire kizárólag az in
tenzív vadtenyésztésben és vadászatban betöltött szerepükről 
ítélik meg. A táji funkciójukat rendszerint alábecsülik, pedig ez 
társadalm i szem pontból gyakran egyenértékű lehet vadgazdál
kodási rendeltetésükkel. Ezt a m ásodlagos jelentőséget nagyon 
jól érzékelték a 17-19. században egyes vadaskert-létesítők, akik 
a vadaskert belső térségeit úgy tagolták, hogy egyrészt megfe
leljenek a vadászati követelményeknek, másrészt esztétikai ha
tást nyújtsanak.

A késő barokk korban fő szerkezeti (strukturális) elemként az 
u tak  és a nyiladékok csillagszerű vagy párhuzam os hálózatát al
kalm azták, amelyeket figyelő nyiladékokkal egészítettek ki, s 
ezáltal -  a franciakertek m intájára -  szabályos mértani idomok 
formájában zöld enteriőröket képeztek ki. A mértanilag tagolt, 
idős hagyásfákkal (soliterekkel) és szabad felületekkel váltakozó 
állom ányok nem csupán m ély esztétikai hatást váltottak ki, ha
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nem a vadaskertekben rendezett hajtóvadászatok alkalm ával is 
fontos rendeltetésük volt. Erre az időre jellemző volt, hogy a 
kastély parkját a vadaskerttel tölgy, hárs vagy vadgesztenye so
rokkal kötötték össze, miközben a vad behatolását a park díszes 
részeibe élősövénnyel vagy kerítéssel akadályozták meg. Az 
utóbbi esetben az élősövény a kerítés m entén kulisszaként szol- 
gált.

A klasszicista korszakban megváltozik a barokk kertészet for
mája, és a vadaskertek az angolparkok féltermészetes jellegét öl
tik m agukra, a faállományok összetétele is gyakran kifinomul
tan megváltozik.

Vannak vélemények, amelyek szerint az esztétikának semmi 
köze a vadaskerti vadtenyésztéshez, de ez olyan állítás, amely 
figyelmen kívül hagyja a vadaskert egyéb funkcióit, illetve 
egyoldalú és egysíkú nézetnek tekinthető. A vadaskertben nem 
csak a vad mozog, amit azért tenyésztenek, hogy lelőjék. A va
daskert rendeltetésének nélkülözhetetlen eleme éppen az 
emberre gyakorolt esztétikai hatás, akár vadászról, akár látoga
tóról van szó, tekintve, hogy a vadászat ma m ár nem tekinthető 
néhány személy kiváltságának, és ezért m indenütt szép, esztéti
kus környezet kialakítására kell törekedni. Ezért nem csupán ar
ra kell ügyelni, hogy az erdőállományok, továbbá a vad földek 
és a rétek egységes egészet képezzenek, hanem arra is, hogy a 
vadaskert valamennyi berendezése, objektuma harm onikus 
kapcsolatban legyen és esztétikai célszerűséggel párosuljon. Sok 
volt vadaskert természeti parkként napjainkig kiváló, kellemes 
üdülőhely Európa több országában.

A vadaskertek látogatásának engedélyezése általában kedve
ző visszhangra talál a közönség körében, ugyanakkor nem za
varja különösebben a vadtenyésztés érdekeit. A vadas kerteknek 
tehát nem kell kizárólag elsődleges rendeltetésüket szolgálniuk, 
hanem  esetenként kedvezően hozzájárulhatnak a táj kiegészíté
séhez és az állam polgárok üdülési lehetőségeinek kiszélesítésé
hez. Sok európai országban a vadaskertek (gyakran évszázados) 
szépségei, az érdekes és kimagaslóan esztétikus környezet, a 
vad korlátozott mértékben történő megfigyelésének lehetősége
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stb. a városi vagy ipari környezetben élő em ber számára egyre 
fontosabb üdülési és kikapcsolódási tényezők.

A fentiekre több, Európában általában ismert példa említhető, 
így az ausztriai spaarbachi és a franciaországi chambord-i vadas
kert. (Az utóbbihoz tartozik Franciaország egyik legszebb va
dász-várkastélya.) Az előbbiben vaddisznót tartanak mintegy 
400 ha-on, s belépődíj ellenében a nagyközönség számára is 
nyitva áll. Cham bord-ban szarvast és vaddisznót tartanak, köz
utak szelik át, a kapukban vasrács-szőnyeg beiktatásával gátol
ják meg a vad áthaladását, illetve kiszökését, az utak mentén 
(100-150 m mélységben) létesített lelátókról (tribünökről) gyö
nyörködhet a közönség, az érdeklődő kiránduló a vadföldeken 
legelésző szarvasokban, bőgő szarvasbikákban. A bécsi erdőben 
(a W ienerwaldban) fekvő spaarbachi vadaskert a bécsi termé
szetrajongók egyik kedvenc kirándulóhelye lett, ahol a fegyel
m ezett látogatók szinte „m egszelídítik" a vaddisznókat, pár 
lépésről gyönyörködhetnek a hatalm as vadkanokban, a halasta
vak (mint dagonyák) környékén mozgó különböző életkorú 
vaddisznókban. Az ilyen vadaskertekben a biztonság előfeltéte
le a fegyelmezettség: a vadhoz, különösen annak ivadékához 
(malacához) nem szabad hozzányúlni, m ert az anyai ösztön 
azonnal tám adásba lendíti a kocákat, sőt az egész kondát, és ez 
végzetes lehet!

Am int a kirándulók elm aradnak, illetve a vadaskert kapuit a 
turisták  előtt bezárják, és az első fegyver eldördül vagy a hajtó- 
ebek csaholása felhangzik, az addig „szelíd" vaddisznók ismét 
felöltik vad jellegüket, riadnak, menekülnek, sebzetten a ku
tyákkal vagy az üldöző vadásszal szem befordulnak -  tehát igazi 
vadászsportot, teljes értékű élményt nyújtanak. A vaddisznó va
dászata és a lőtt vad húsa iránti kereslet a nyári belépődíjakkal 
együtt m eghozza a várt jövedelm et is.

A vadaskertek tehát nem csupán közvetlen vadgazdálkodási 
és vadászati célokat szolgálnak, hanem  esetenként a táj esztéti
kai elem eként attraktivitásukkal is vonzzák, lekötik, gyönyör
ködtetik a term észetszerető embereket, tehát sokoldalúan 
állíthatók a mai kor társadalm ának szolgálatába.
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A vad zárt területekre való beszorítása azonban nem a végső 
cél, hanem  csupán eszköz egyes vadon élő állatfajok mentésére, 
fenntartására, netán újratelepítésére olyan természeti környezet
ben, ahol a vad zavartalan szabadterületi tartásának feltételei 
nem biztosíthatók, vagy ez ökológiai, illetve termelési ágazati 
(erdőgazdasági, mezőgazdasági) feszültségeket gerjeszt.

A végső vadgazdálkodási és természetvédelmi célkitűzés tehát a va
don élő állatvilág szabadterületi viszonyok között való fenntartása, a 
különböző vadfajok vad jellegének és vadászható szinten tartott popu
lációinak megőrzése mindaddig és mindenütt, amíg, illetve ahol ezt a 
modem emberi társadalom környezet- és természetvédelmi egyeztetett 
érdekei lehetővé teszik vagy megkövetelik, és ahol ennek természeti fe l
tételei adottak vagy újra megteremthetők.
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