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A vadászat az állatvilág egyre szűkülő részét érinti. Magyar- 
országon az elmúlt száz év alatt a vadászható állatfajok 

száma mintegy egyhuszadára zsugorodott. Ennek az okai sokfé
lék, de mindenképpen a legelső helyen kell megemlítenünk a 
természeti környezetben bekövetkezett óriási, egész Európára, 
sőt az egész Földre jellemző változásokat. A természeti környezet 
átalakulásával a természetvédelem múlt század végén megszüle
tő eszméje, majd gyakorlata igyekszik dacolni, amely termé
szetvédelem az állatfajok fennmaradását, kipusztulástól való 
megmentését egyik elsőrendű feladatának tekinti.

A XIX. század jelentős részében a vadászott állatfajok számát 
tulajdonképpen semmi nem korlátozta, a vadászatra jogosultak 
minden vadon élő emlőst és madarat -  amennyiben azokból 
bármilyen haszonra, illetve vadászélvezetre számíthattak -  elejt
hettek. A század utolsó harmadában azonban már mind a vadász
ható állatfajok számát, mind a vadászat idejét és módját -  egyfajta 
alku eredményeként -  vadászati törvényekben fogalmazták meg. 
A jogi szabályozás egyik oldalról a vad élőhelyének tulajdonosa 
által képviselt érdekeket, a másik oldalról pedig a vadászat szem
pontjait vette figyelembe, öntötte formába. Ez a látszólag egysze
rű, csak kétirányú érdekeltség azonban már ekkor, a múlt század 
utolsó évtizedeiben bonyolult, a vadászati irodalomban, illetve az 
évszázados vadászati kultúrában megfogalmazott, a vadászat 
haszonelvűségén túlmutató szempontokat is tartalmazott. Mind
ezek mellé, részben a vadászati kultúrából „kinőve", belépett a 
természetvédelem is.

Jelen könyvünkben az egykor és ma is vadászott állatfajokat 
vesszük sorra. Minden egyes vadfaj esetében igyekszünk bemu
tatni, hogy előbb a vadászati kezelés, a jogszabályokban megfo
galmazott szakmai elvárások, majd -  a ma már védettek körében
-  a természetvédelmi előírások milyen, ma látható eredményre 
vezettek. Feldolgozásunk célja a vadászat és a természetvédelem 
közös, egymásba fonódó gyökereinek feltárása, s a lehetséges 
további együttes célok bemutatása.

Vizsgálódásunkat az 1990-es évek legelején fejezzük be. A té
mához kapcsolódó szakirodalmat eddig követtük nyomon, eddig 
dolgoztuk fel. A jegyzetekbe, illetve az irodalomjegyzékbe első
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sorban a vadászati szakirodalomban megtalálható forrásokat vet
tük be. Tettük ezt azért, mert olvasóink legkönnyebben bizonyára 
éppen a vadászati szaksajtóban megjelent írásoknak tudnak -  
esetleg akár házi könyvtárukban is -  utánanézni, utánakeresni, 
így a könyv egy-egy vadfaj esetében részletes bibliográfiát is ad, 
amely talán további kutatásra, további összefüggések feltárására 
ösztönöz.

Végül köszönetét mondunk azoknak, akik munkánkat anyagi
lag is támogatták. Ezek: MAVAD Rt., Vad- és Természetvédelmi 
Alapítvány, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 
Természetvédelmi Hivatal, VADEX Mezőföldi Rt., Nagykunsági 
Erdészeti és Faipari Rt., Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.
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GÍMSZARVAS (Cervus etaphus)

F'ORGÁCH Károly 1875-ben kiadott vadászati műszótárában a
fővad meghatározását így írja le: „fővad, a vadak legnemesbi- 

ke, erdeink királya, az agancsán"1 A gímszarvast övező tisztelet a 
vadászati kultúrában meghonosodott trófeakultusznak szólt, bár 
a szarvast az európai népek között mindig megkülönböztetett 
figyelem kísérte. Gondoljunk csak a Szent Hubertusz-legendára 
vagy Szent Egyedre, aki a hozzá menekülő szarvasünőt testével 
védte meg a vadász nyilától! Ez a fővadnak kijáró tisztelet azután 
a vadászati törvényekben is megnyilvánult.

A szarvas vadászatát az 1872. évi vadászati törvény (VI. te.) már 
nemek szerint elkülönítve szabályozta. Bikára július 1-jétől októ
ber 15-ig, tehénre pedig október 15-től január 31-ig lehetett va
dászni. Az 1883. évi XX. te. ezt annyiban módosította, hogy a 
szarvastehén vadászatát rövidebb ideig, csak december végéig 
engedélyezte. A törvény a szarvasborjú vadászati idényével kap
csolatban külön nem intézkedett. Egyesek ezt úgy értelmezték, 
hogy a törvény a borjút bármikor lőhetővé tette, mások inkább 
arra hajlottak, hogy a borjú soha nem lőhető. A korszak jeles 
szakírója, EGERVÁRY Gyula viszont rámutatott, hogy a fiatal 
szarvasok vagy hím-, vagy nőivarúak, tehát a bikákra, illetve a 
tehenekre megállapított tilalmi idő vonatkozik rájuk is. Ha lelö- 
vésüket tiltanák, akkor azt -  miként a zergegida esetében is tették
-  külön megfogalmaznák.2

Az említett tilalmi idők közül a szarvasbika vadászata több 
alkalommal is vitát váltott ki. Az 1883. évi vadászati törvény 
tárgyalásakor HERMÁN Ottó szerette volna érvényesíteni azt az 
elvet, amely szerint a vadat üzekedési, szaporodási időszakban 
nem szabad bántani. így szarvasbikára szeptember elsejétől júli
us elsejéig terjedő tilalmat javasolt. (Az őz tilalmi idejét is a fenti 
szempontok alapján kívánta megállapítani.) HERMÁN Ottó ja
vaslatát a törvényhozók ugyan elvetették,3 de vélekedése azért a 
vadászok között is keltett némi visszhangot. Például LAKATOS 
Károly is elfogadta HERMÁN érvelését. Olvassuk csak! „Hanem
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igaz vadászhoz nem méltó, de másrészt minden vadászélvezet 
híjján is van üzekedő vadra emelni fegyvert! Legalább is nem 
méltányos. Igaz, hogy a szarvasnál is alkalmazandó volna ez elv; 
de itt egyéb tekintetek esnek latba, melyeknek -  hogy úgy mond
jam: a «humanitás» elvei szükségképp alárendelnek/'4 A bőgő 
bika lelövése tehát erkölcsileg elítélendő, de a vadászat, az euró
pai vadászati kultúra hagyományai itt egészen mást mondanak.

A magyarországi szarvasállomány egykori változásáról 1939- 
ben ZSINDELY Endre készített tanulmányt5 Leírása szerint a 
Kárpát-medence szarvaslétszáma a múlt század hatvanas évei
ben lehetett a legalacsonyabb. Ennek okai részben a nagyragado
zók fölös számában, a jobbágyfelszabadítás utáni erdőirtások 
következtében beszűkülő élőhelyi viszonyokban, részben pedig 
a kíméletlen vadászatokban (hajtás, kopózás stb.) és orvvadászat
ban keresendők. A megmaradt, elsősorban a dunántúli részekre 
összpontosuló szarvastörzsek viszont lehetőséget adtak a vadó
vás, -kímélés fokozatos meghonosodása után a szarvas terjedésé
re. Ezt a folyamatot az egyes birtokosok mesterséges telepítéssel 
is elősegítették, mert a trófeakultusz általánossá válásával egyre 
kedvesebb állat, „fővad" lett a szarvas. A korabeli állománynagy
ságról tájékoztató számokat jelentenek az elejtett vadról készített 
statisztikák. Ezek szerint 1884-ben Magyarországon csak 2252 
szarvast zsákmányoltak,6 míg például 1908-ban 7988 darabot.7

A két világháború közötti időszakban a tilalmi idők változtatá
sát egyre jobban a vadkár befolyásolta. Miután az 1925. évi XXIV. 
törvénycikkel a földművelésügyi miniszter felhatalmazást kapott 
arra, hogy a „tenyésztés érdekeinek megfelelően" akár évente új 
tilalmi időket állapítson meg, az 1883-ban elfogadott vadászati 
idényt többször módosította.

Szarvasbikára általában augusztus közepétől október közepéig 
lehetett vadászni. Ez az idény a negyvenes években tovább szű
kült, csak szeptember elsején kezdődött és október 15-én végző
dött. A kortársak közül többen bírálták a rövid vadászati lehető
séget. Például INKEY Pál augusztus elsejétől november végéig 
engedélyezte volna a bika lelövését, amellyel megfelelő állo
mányszabályozást szeretett volna elérni.8 Mások az elejtést bizo
nyos minőségi feltételekhez, például az agancs ágainak számához
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kötötték volna.9 Mindezek ellenére maradt az elsősorban bőgési 
időszakhoz igazodó vadászati idény.

A bikától eltérően a szarvastehén és a -borjú idénye többször 
változott, főleg bővült. 1925-ben még csak november elsejétől 
január 31-ig lehetett rájuk vadászni, 1939-ben augusztus 15-től 
február 15-ig, később megmaradt a szeptembertől februárig terje
dő időszak. Ennyi idő elegendő volt a megfelelő állományszabá
lyozáshoz, selejtezéshez, bár ez a kérdés a kortársakat szintén 
megosztotta.10

A szarvasállomány országosan gyarapodott, szaporodott, de 
élőhelye továbbra is elsősorban a nagyobb erdőségekre korláto
zódott. Országos állományfelmérés ugyan nem készült, a teríté
kadatok azonban azt mutatják, hogy a két világháború közötti 
időszakban a trianoni Magyarországon már csaknem annyi szar
vas élt, mint korábban a történelmi Magyarországon. (Például az
1938-39. évi statisztikai adatok szerint 6154 szarvas került teríték
re.11) A növekedést a trófeakultusz terjedésének és a maradék 
Magyarország területén csekély számban élő nagyragadozóknak 
tudhatjuk be. Ugyanakkor az egyre hozzáértőbb kezelés nemcsak 
mennyiségi, hanem minőségi javulást is eredményezett. Ez utób
bit bizonyítják a különböző hazai és nemzetközi kiállításokon 
bemutatott kiváló trófeák.

Az 1938-ban elkezdődő területvisszacsatolások idején a ma
gyar kormányzat megkülönböztetett figyelmet fordított a Felvi
dék, Kárpátalja, Észak-Erdély és a Délvidék vadászati viszonyai
nak a rendezésére. Szigorú állománymentési és állománygyara
pítási intézkedéseket hoztak, amelyekben például a szarvas elej
tését első ízben kötötték a vadászterületen lévő erdők nagyságá
hoz. Többek között a Kárpátaljára érvényes, 194.100/1940. FM. 
számú rendelet kimondta: „csak legalább 1000 kát. hold össze
függő erdős vadászterületen szabad 1000 kát. holdankint egy 
szarvasbikát elejteni" (1. §).

A második világháború után a harci cselekmények, az orvva
dászat és a vadászati viszonyok rendezetlensége folytán jelentős 
állománycsökkenést állapítottak meg. Az 1948-ban készült felmé
réskor Magyarországon alig 2300 szarvas élt.12 Ebből a helyzetből 
csak a szarvasállomány fokozott kímélése, az elejtés megszigorítása
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lehetett a kivezető út. Ennek érdekében elrendelték a szarvasborjú 
teljes védelmét, a tehénre pedig a földművelésügyi miniszter 
adhatott selejtezési engedélyt. A szarvasbika vadászati idénye 
előbb szeptember elsejétől október 15-ig tartott, majd 1950-ben ezt 
kizárólag szeptember hóban engedték meg. Számszerű korláto
zást is bevezettek, mert csak 2000 kh (1150 ha) erdőterületenként 
engedélyezték egy bika elejtését. Ugyanígy számszerű és területi 
korlátozást építettek be a selejt szarvas lelövésének engedélyezé
sébe, illetve a szarvastehén elejtésébe. Ez utóbbinál 1000 kh (kb. 
580 ha) területenként lehetett egy selejtet lőni. Ezeket a korlátozá
sokat a későbbiekben felváltották a lelövési tervek, amelyekhez az 
évenként megújuló tilalmi idők csak az időbeli behatárolást ad
ták. A golyóérett bikát például 1955-ben szeptember elejétől októ
ber végéig, a selejtet pedig szeptembertől december végéig lehe
tett lőni. Szarvastehénre szintén szeptember elsején kezdődött az 
idény és tartott január 31-ig. Az 1948-ban számolt szarvasállo
mány a kímélet következtében az 1960-as évekre megtízszerező
dött. Közben a minősége is egyre inkább a nemzetközi érdeklődés 
középpontjába került, mert több, a világranglistán előkelő helyet 
elfoglaló bikát ejtettek el. Az állomány minőségének ellenőrzését 
segítette a kötelezően bevezetett trófeabírálat.

A hazai vadgazdálkodási eredményeket alátámasztották a ki
terjedt tudományos kutatások. Ezek egy része a szarvas élőhelyével, 
illetve az állomány szabályos koreloszlásával volt kapcsolatban. 
SZEDERJEI Ákos munkásságát említhetjük itt meg, aki többek 
között részletesen leírta Magyarország szarvastenyésztési körze
teit.13 Az általa készített beosztás azonban legfeljebb az 1950-es, 
1960-as évekre lehetett érvényes. A nagytáblás mezőgazdasági 
kultúrák, legfőképpen pedig a szarvasállomány szaporodása 
előbb megkérdőjelezte, majd pedig feleslegessé tette a korábbi 
körzeteket. Helyette sokkal inkább a FODOR Tamás által vázolt 
szarvas ökotípusok állják meg a helyüket. Ezek szerint a hazai 
szarvasállományt dél-dunántúli, észak-dunántúli, északi-hegy
vidéki és Zemplén-hegységi, kárpáti jellegű ökotípusokra (rasz- 
szokra) oszthatjuk.14

A szarvas további, korábban elképzelhetetlennek tartott szapo
rodását jelzi, hogy például 1982-ben már 19.768 darabot ejtettek el,
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az országos állományt pedig 44.996 darabra becsülték.15 Az állo
mánybecslésekkel kapcsolatban azonban két dologra feltétlenül 
utalnunk kell. Az egyik: a kezdetleges becslési módok alkalmazá
sából eredő hibák eleve kétségessé teszik a becsült eredményeket. 
A másik pedig a vadászok, vadgazdák és a területet kezelő mező
gazdák, erdészek eltérő érdekeltségéből adódik. A vadászok -  a 
várható vadkár miatt -  inkább „alábecsülik" az állományt, a 
gazdálkodók pedig -  szintén a vadkár miatt -  igyekeznek azt 
„túlbecsülni" így a tényleges vadlétszámtól általában messze 
elmaradó számok kerülnek bele a jelentésekbe, s kerekedik ki 
belőlük országosan is a rossz állományadat.

A szarvas megjelent -  a nagytáblás mezőgazdasági kultúrák 
következtében -  az alföldi területeken is, a hegy- és dombvidéke
ken pedig az erdők vadeltartó-képességét messze meghaladó 
mennyiségben él. Ez óhatatlanul összeütközésekhez vezetett és 
vezet mind a mező-, mind az erdőgazdák és a vadászok között. A 
nemritkán kétszáz darabot számláló szarvasrudlik nyomában 
óriási mező- és erdőgazdasági károk keletkeznek. Hiába határoz
ták meg az erdőgazdasági tervekben a terület vadeltartó-képes
ségét, és hiába készültek vadgazdasági üzemtervek, az 1980-as 
években már szinte kezelhetetlennek tűntek a túlszaporodott 
szarvasállományok. Késett a jogi szabályozás mind a vadkárt, 
mind a vadászati jogot illetően, ugyanakkor késnek a termé
szetvédelemi határozatok is.

A vadászok szarvasállomány-kezelésével kapcsolatban a ter
mészetvédelem jónéhány követelést támaszthat. Joggal kifogásol
hatja, hogy bár Magyarországon él a világ talán legjobb szarva
sállománya, ennek védelmére, megfelelő kezelésére termé
szetvédelmi terület nem létesült. Hiába javasolták például a zalai 
szarvasok élőhelyét természetvédelmi területnek, a terv nem va
lósult meg.16 Igaz, a szarvasvédelmi intézkedéseket nehezíti, hogy
-  miként BÁN István kutatásaiból tudjuk -  a legjobb szarvasélő
helyek a Dunántúl legkiválóbb mezőgazdasági (kukoricatermő) 
és erdőgazdasági területeivel esnek egybe.17 Mégis kellene találni 
olyan megoldást, amelynek alapján mind az erdő- (mező-), mind 
a vadgazdasági érdekek megfelelő módon érvényesíthetők.
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Az esetleges nagyarányú állománycsökkentés felveti azt a kér
dést is, hogy miként lehet a legjobb szarvastörzseket elegendő szám
ban megmenteni, megvédeni18 A természetvédelem érdekei is 
megkívánják ezt, hiszen a magyarországi szarvas minőségének 
megőrzése, lehetőség szerinti javítása egybeesik a termé
szetvédelem céljaival.

A minőségmegőrző állományszabályozással kapcsolatban újra 
javasolták, hogy a kiváló bikákat csak a bőgési, szaporodási idő
szak után, októberben lehessen elejteni.19 Ez azonban -  miként 
már a múlt században is -  ütközik a vadászat (és bérvadásztatás!) 
általános szempontjaival. Helyenként és időnként azért mégis 
kellene engedni a génmegőrzési célkitűzéseknek...

Az 1964-ben kiadott Erdészeti, Vadászati, Faipari Lexikon a 
„nagyvad" címszó alatt említi meg a „fővad"-at: „Fővad a gím
szarvas kizárólagos, de ma már nem használatos neve."20 A túl
szaporodott, mező- és erdőgazdaságban kárt okozó szarvasokat 
ma már talán kevesebb tisztelet is övezi, mint egy évszázaddal 
ezelőtt.
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DÁM (Dama dama)

Bár a hazai kutatók között vita van a dám Magyarországra 
kerülésének idejéről, de a különböző vélemények közül azt 

elfogadhatjuk, hogy a dám a XV-XVI. század előtt nagyobb szám
ban nem fordult elő hazánkban.21

Később is elsősorban vadaskerti vad volt, majd századunkban 
kezdett jelentősebb szerepet betölteni a nem vadaskerti vadfajok 
között. A Földközi-tenger keleti medencéjéből származó dám 
Magyarországon kiváló életlehetőségeket talált, amit a hazánk
ban elejtett világrekord trófeát viselő bikák bizonyítanak.

%
Az 1872. évi VI. törvénycikk szerint a dámbika vadászati idénye 

július elsején kezdődött és tartott november 15-ig, tehénre pedig 
októbert 16-tól január 31-ig lehetett vadászni. Ezt a szabályozást 
az 1883. évi törvény is megismételte.

A törvény rendelkezéseivel a kortársak egy része -  miként a 
gímszarvas esetében már láttuk -  nem értett egyet. Hiányolták a 
borjúk elejtésének tilalmazását, de a legtöbb kérdést a bika vadá
szati idénye vetette fel. ILLÉS Nándor úgy látta, hogy húshaszno
sítás szempontjából a nyári, nyárvégi időszak a legkedvezőbb, az 
októberi barcogás idején a bikák húsa élvezhetetlen. Az üzekedési 
időben való vadászatot tehát csak a trófeaszerzés érdeke indokol
hatja.22 Ennek az érdeknek az érvényesítését LAKATOS Károly 
bírálta. Szerinte a gímszarvas vadászatánál tett engedményt (ti. a 
bőgési idényben való vadászatot) a dámvadra nem szabad alkal
mazni. A „méltányosság elve" alapján októberben nem lehetne 
dámbikát elejteni -  írta LAKATOS23 A viták ellenére sem a tör
vény, sem a dámbika vadászati gyakorlata nem változott meg.

A terítékadatokból kivehetően a hazai dámvadállomány a szá
zadforduló körül -  főleg a nagybirtokokra alapozva -  emelkedett. 
A két világháború közötti időszakban ez tovább folytatódott. Öt 
nagyobb tenyésztési körzet alakult ki: Gyulaj-Tamási környékén, 
a Felső-Tisza vidékén és Békés, Somogy, továbbá Pest megyékben. 
Ekkor az állomány létszámát országosan 3500-4000 darabra tehet
jük.24

19



Az időszakban a tilalmi idők annyiban változtak, hogy a dám- 
bikára való vadászatot 1925-től kezdődően csak ősszel, szeptem
bertől decemberig engedélyezték. Ugyanakkor a dámtehén mel
lett a dámborjúra is tilalmi időt állapítottak meg, továbbra is 
február elejétől október közepéig.

A második világháború a dámállományt is erősen károsította, az 
1948-ban végzett vadszámlálás alapján csak 400 dám élt az or
szágban.25 A szaporítás érdekében az 1940-es évek második felé
ben a dámborjú elejtését megtiltották. Tehénre csak miniszteri 
engedéllyel, selejtezési céllal volt szabad vadászni, míg a dámbika 
vadászati idényét jelentősen rövidítették, az október közepétől 
november közepéig terjedt.

1950-től kezdődően azután a fent meghatározott vadászati 
lehetőségek is megszűntek, a dámvad kimaradt a vadászható 
fajok közül. Dámra csak kevesen, különleges engedélyek birtoká
ban vadászhattak. A hatvanas évek közepén azután a dám újra 
szerepelt a vadászati idényt közzétevő hirdetményekben. Dám- 
bikára általában október elejétől december végéig, míg tehénre és 
borjúra október elsejétől január végéig lehetett vadászni. Ez az 
idény aztán jelentősebb változások nélkül évtizedekig megma
radt.

A tilalom, de még inkább az értő gondoskodás hatására a hazai 
dámállomány kiheverte a háborús évek károsodását, minden 
korábbinál jobb mennyiségi és minőségi gyarapodást ért e l Az első
sorban Gyulaj környékére összpontosuló magyarországi törzsál
lományból az ország több vidékén megtelepítették, illetve újrate
lepítették a dámot. 1965-ben már 1822 dám élt hazánkban.26 Ez a 
szám azután tovább nőtt. A húsz évvel későbbi statisztikai adatok 
már csaknem 14 ezer (vadaskerti és szabadtéri) dámról szólnak.27 
Időközben ugyanis elkezdtek egy dámtelepítési programot. Ennek 
során az ország számos helyén honosították meg ezt a vadfajt, 
növelve az adott terület vadászati lehetőségeit, illetve színesítve 
a táj faunáját.

A természetvédelem szempontjából a telepítésekkel kapcsolat
ban felvetődik a „tájidegen faj"  kérdése. Mennyiben tájidegen, 
illetve nem tájidegen a dám Magyarországon? A dámot minden
képpen meghonosodott, a magyarországi életközösségekbe beil
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leszkedett fajnak kell tekintenünk. Sőt az állomány értékét jelző 
világrekord agancsok arról tanúskodnak, hogy a dám hazánkban 
optimális életfeltételeket talált. Az új, az ország több helyén vég
zett telepítések során viszont mindig figyelemmel kell lenni az 
adott vidék korábbi állat- és növényfajaira. Ezek beható vizsgála
tát mind a vadgazdálkodás, mind a természetvédelem érdekei 
megkívánják.

*
A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 1992. február 23-án 

mutattuk be a szélesebb közönségnek az akkor bekerült, 1991 
októberében Guthon elejtett új világrekord dámtrófeát. A megje
lent újságírók közül többen megkérdezték, hogy az évtizedek óta 
mindig Gyulajon „termett" világrekordok után miért éppen Deb
recen környékén, az Alföldön „nőtt" az új világelső. A guthi 
állomány kiválósága talán leginkább arra példa, hogy a hozzáértő 
tenyésztői munka és a hazai állomány kiváló genetikai tulajdon
ságai mellett Magyarországon még az élőhelyeket illetően is van
nak tartalékok.26
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ŐZ (Capreo/us capreolus)

FESTETICS Pál 1941-ben megjelent, „Az őz tenyésztése, óvása 
és vadászata" című könyvében írta: „Az őz a jövő nagyvad

ja".29 Vélekedését az őz könnyű megtelepíthetőségével, kicsi kár
tételével, ugyanakkor élvezetes vadászatával támasztotta alá. 
FESTETICS állásfoglalása szakítást jelentett azzal az évtizedes 
felfogással, amely szerint a „fővad", a szarvas mellett az őz csak 
„apróvad" lehet. (Ez a szemlélet tükröződik a Diezel-Mika-féle 
„Az apróvad vadászatáéban is.30) Az őz tenyésztése, védelme és 
vadászata azonban a különféle vélekedések ellenére is jó száz év 
óta megkülönböztetett figyelmet kapott.

*
Az 1883. évi vadászati törvény tárgyalásakor a törvényterveze

tet beterjesztő miniszter az őzgida vadászatát egész évben szeret
te volna megtiltani. (Az 1872. évi vadászati törvény szerint őzre 
csak az általános vadászati tilalom vonatkozott, míg bakra április 
1-jétől január 15-ig lehetett vadászni.) Ezt a törvényhozók elvetet
ték, az őz helyett a zergegida védelmét mondták ki.31

Az őzgida fokozott védelme mögött az őz szaporításának, 
elterjesztésének a szándéka húzódott meg. Az őz ugyanis a ma
gashegységekben elsősorban a nagyragadozók, no és a pásztor- 
kutyák jelenléte miatt hiányzott, míg az alföldi területeken az 
oltalmat nyújtó erdők, fasorok akadályozták az elterjedését. En
nek ellenére a belterjesség igényével fellépő birtokosok, illetve a 
kincstár igyekezett az alföldi vidékeken is az őzet megtelepíteni, 
elterjeszteni. Példaképpen említjük meg a kincstár elképzelését, 
amely szerint Mezőhegyesről kívánta a Delibláti-pusztán létesí
tett erdőkben az őzet meghonosítani.32 Mindezen törekvések mel
lett is az őz a dombvidékek, előhegységek vadja maradt. Terjesz
kedése, szaporodása azonban elkezdődött.

A két világháború közötti időben az elejtett őzek száma 30 ezer 
körül alakult, azaz a Trianon előtti Magyarország lelövési statisz
tikájának értékét közelítette meg.33 Tehát tovább terjedt az őz, új 
és új területeket foglalt el.
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Terjedését segítették a vadászati tilalmak is. Míg az 1883. évi 
vadászati törvény alapján őzbakra április elsejétől január közepé
ig lehetett vadászni, addig 1925-ben már csak április 15-től októ
ber 15-ig. Sőt ezt 1934-ben május elsejétől szeptember végéig 
terjedő időre mérsékelték.

Az őzsutára, -gidára vonatkozó vadászati idény pedig 1925-től 
kezdődően október közepétől december közepéig terjedt. Ezt
1939-ben nyújtották, az elejtést január végéig engedték meg. A 
korabeli vadászati szakírók, például FESTETICS Pál a januárra 
kiterjedő idényt károsnak tartotta, mivel a vadat télen nem szíve
sen zavarta selejtezéssel sem.34 Az ezirányú törekvéseket a föld
művelésügyi miniszter meghallgatta, így a továbbiakban az őz
suta és -gida lelövését csak decemberben engedélyezte (lásd pl. 
az 1944. évi tilalmi rendeletet).

Az őzállomány minősége sem a századfordulón, sem a két vi
lágháború közötti időszakban nem keltette fel Európa vadásza
inak érdeklődését, bár szerte Magyarországon lőttek jó agancsú 
bakokat. Az őz minőségi javulását azonban csak a második világ
háború utáni időszakban meginduló, a mezőgazdasági területe
ken való tömeges elterjedése hozta meg.

1945 után az őzállomány mennyisége elenyésző volt. A harci 
cselekmények és a háborús orvvadászatok ugyanis óriási károkat 
okoztak. Az 1946-ban készített állományfelmérés szerint alig tíze
zer őz élt Magyarországon. Ebben a számban vannak olyan, 
később jó őzes területnek bizonyuló megyék, mint például Jász- 
Nagykun-Szolnok, ahol 1946-ban csak 20 őz élt.35

A csekély állomány megkövetelte az őz fokozott védelmét. A 
tilalmi rendeletekkel az őz gyakorlatilag teljes oltalmat kapott, 
őzgidára nem, csak őzsutára (selejtezési céllal) és őzbakra adha
tott a földművelésügyi miniszter külön elejtési engedélyt. Ké
sőbb, az 1950-es években ez az engedélyezési eljárás egyszerűsö
dött, majd megszűnt, őzbakra általában május elejétől október 
közepéig, őzsutára pedig október elejétől január végéig lehetett 
vadászni.

Közben az őz tovább terjeszkedett, illetve több helyre telepítet
ték is. Az 1950-es évek második felében, 1958 körül az állomány 
elérte a két világháború közötti időszak legnagyobb, 60 ezer
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körüli számát, tíz év múlva pedig meghaladta a 100 ezret. Míg 
korábban elsősorban az erdős területeken élt az őzállomány zö
me, az 1960-as években már a nagyüzemi mezőgazdasági táblá
kon, az alföldi területeken. Itt a gazdagabb táplálékbázis minden 
korábbinál jobb test- és agancsfejlődési lehetőségeket teremtett, 
ami az agancsminőségben jelentkezett. Az 1965-ben terítékre került 
martonvásári bak nemzetközi szinten is a magyar őzállomány felé 
irányította az érdeklődést.

A szakemberek előtt azonban már ekkor világos volt, hogy az 
állomány robbanásszerű fejlődése, mennyiségi növekedése és a 
minőségi javulás hosszabb távon nehezen összeegyeztethető tö
rekvés. „Sok vagy jó?" -  tette fel a kérdést 1970-ben STUDINKA 
László.36 Miközben az elméleti tanácskozásokon rendre egyetér
tettek abban, hogy inkább minőségi őzállomány kellene, a gya
korlatban tovább, szinte megállíthatatlanul szaporodott az őz.

Ennek több oka is volt.
Az egyik kétségtelenül az, hogy az egykori alföldi, apróvadas 

területek vadászai sem eszközzel (fegyverrel) nem rendelkeztek, sem 
az őzállomány kezelésére vonatkozó szakismerettel Ugyanakkor anya
gi érdekük a tavaszi őzbak bérvadásztatására ösztönözte őket. Ez 
utóbbi érdekeltség erősebb volt annál az állami törekvésnél is, 
amely szerint az értékes tulajdonságú bakok elejtését csak az 
üzekedési idő befejezését követően, augusztus közepétől engedte 
meg. (Az 1970-es években kétszer, 1973-ban és 1978-ban hoztak 
ilyen rendeletet.) A bérvadászat pedig csak akkor kecsegtetett 
sikerrel, ha elegendő őz élt a területen. így aztán az 1970-es évek 
végén minden bizonnyal már 200 ezer őz volt Magyarországon, 
pedig a vadgazdálkodással kapcsolatos tervek kb. 110 ezer őzzel 
számoltak37

Részben az őzállomány nagysága, részben az élőhelyekben 
bekövetkezett változások az 1970-es évek végén, az 1980-as évek 
elején nagy őzpusztulásokhoz vezettek. A mezőgazdasági területe
ken élő őzek élet- és táplálkozási lehetőségeit a mezőgazdasági 
termelési rendszerek, a monokultúrák beszűkítették. A szinte 
„monodiétás" táplálkozás mellett az egyik növényről másikra 
történő, évenként kétszer-háromszor ismétlődő átállás legyengíti, 
akár a pusztulás szélére sodorja az adott területen élő őzállo
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mányt. A leromlott egyedek aztán fogékonyakká válnak minden 
egyéb betegségre is. Mindehhez járul még a kemikáliák által 
okozott károsodás. Az őzpusztulás összetett folyamatát így csak 
több tényező együttes vizsgálatával és lehetőség szerinti kiküszö
bölésével lehet megállítani.38

„Riaszt az őz" -  írták az 1980-as évek második felében is,39 de 
átfogó, az összetett probléma általános megoldását jelentő cselek
vési program nem készült. BÁN István kutatásai bebizonyították, 
hogy a legértékesebb hazai őzállomány a legjobb alföldi kukori
catermő területeken található, így legalább ennek a populációnak 
a védelmére akár természetvédelmi területet is létre lehetne hoz
ni. Ugyancsak ő mutatott rá, hogy egy esetleges, drasztikus állo
mánycsökkentésnek a kiváló genetikai tulajdonságot hordozó 
egyedek is áldozatul esnének. Tehát csak válogatva, megfelelő 
ökológiai és tényleges állományismerettel lehet a magyarországi, 
valóban túlnépesedett őzállományhoz hozzányúlni.40

%
A mezőgazdaság megkezdett átalakításával feltehetően a vad- 

gazdálkodást befolyásoló tényezők is változnak. Az élőhelyek 
részben átalakulnak, de az őznek minden bizonnyal továbbra is 
a legfőbb és legjobb életlehetőségeket az alföldi mezőgazdasági 
területek nyújtják. így az őz megmarad Magyarország egyik leg
fontosabb vadfajának, sőt -  ahogy BENCZE Lajos 1979-ben FES
TETICS Pál vélekedését megerősítette -  „az őz a jövő nagyvad
ja " 41
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ZERGE (Rupicapra rupicapra)

A  hazai emlős vadfajok közül legelőször a zerge védelméről, 
részleges óvásáról intézkedtek. A zerge vadászati törvény

nyel történő védelme lehetőséget ad annak áttekintésére is, hogy 
a XIX. században milyen megfontolásokkal állapítottak meg tilal
mi időket és mondtak ki védelmet.

Azergék védelmének kérdése már a kiegyezés előtt több fóru
mon szóba került. Az Ungarischer Forstverein (Magyar Erdész 
Egylet) gyűlésén, 1856-ban szóltak a tátrai zergék (és mormoták) 
védelméről, majd a Tátra vidékének leírói, ismerői foglalkoztak 
ezzel a kérdéssel. 1866-ban KRIESCH János vetette fel, hogy Ma
gyarországon is csatlakozni kellene ahhoz a krakkói kezdemé
nyezéshez, amely a tátrai zergék megóvását célozza. KRIESCH 
ennek érdekében kérte a természettudományi társulatot, tegyen 
lépéseket a Helytartótanácsnál a tátrai zergék és mormoták védel
me érdekében.42

A kiegyezés után megszülető első vadászati törvény, az 1872. 
évi VI. törvénycikk a zergét nem vette általános védelembe, ha
nem november 15-től július elsejéig terjedő tilalmat állapított meg 
rá. Ezt a következő vadászati törvény, az 1883. évi XX. törvénycikk 
módosította. A tilalom december 15-től augusztus elsejéig terjedt, 
de zergegidára „minden időben" tilos volt vadászni.

A törvény megalkotói a tilalmi idők kérdését több oldalról is 
megvizsgálták. Úgy találták, hogy a vadszaporítás érdekében 
lehetőleg rövid vadászidényt kell megállapítani. Ugyanakkor a 
vadászokat nem akarták korlátozni abban, hogy a vadászatban 
„a lehető legnagyobb hasznot és élvezetet" érjék el. Ezért általá
ban engedélyezték az üzekedési idő alatti vadászatot, illetve -  a 
jó pecsenyét nyújtó -  fiatal egyedek elejtését. Ez utóbbi bizonyos 
szempontból a földbirtokosok, mező- és erdőgazdák érdekeinek 
érvényesítését is jelentette. A borjúk, gidák elejtésének lehetősége 
ugyanis valamiféle biztosíték volt a vadállomány túlszaporodá- 
sának megakadályozására.
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A gazdasági érdekeken kívül az 1883. évi vadászati törvény 
megalkotói a tilalmi időkbe bizonyos faunavédelmi érdekeket is 
szerettek volna beépíteni. Az előbb említett gazdasági és vadásza
ti szempontok mellé bekerült védelmi megfontolásokat végül is 
kis mértékben, a zergegida és a fajdjércéket illetően sikerült biz
tosítani.43

A zergék számáról nincsenek pontos adatok. A kortársak álta
lában kevesellték, mindenhol szaporítandónak tartották. A hivata
los lőjegyzékek is kevés zergéről tanúskodnak. 1884-ben például 
az országos jegyzékben csak 51 zerge szerepelt,44 egy későbbiben, 
az 1909. éviben pedig 212.45 A vadászok egy része viszont úgy 
látta, hogy a megfelelő gondozás, kímélet mellett kielégítő a 
zergeállomány. Például VADAS Jenő 1888-ban a Krassó-Szörény 
megyei tapasztalatait így összegezte: „e havasokon zerge, vadja
ink ez ős alakja nemcsak, hogy nincs közel, mint sokan hiszik, a 
végkipusztuláshoz, hanem állománya... teljesen kielégítőnek 
konstatáltatok."46

Az első világháború után a zergelakta magashegységi területek 
elkerültek Magyarországtól. Ennek ellenére a zerge továbbra is 
szerepelt a tilalmi rendeletekben. (Augusztus elsejétől november 
végéig lehetett rá vadászni, de a zergegida elejtése továbbra is 
tilos volt.) Néhány kóborló példány ugyanis eljutott Magyaror
szágra, Vas és Somogy megyékben többször is ejtettek el zergét47 

Az országból mégis hiányzó hegyvidéki vad szeretete olyan 
gondolatokat is elindított, amelyek a zerge mesterséges betelepí
tését fogalmazták meg. MADERSPACH Viktor Lillafüred környé
két, sőt a budapesti Gellérthegyet ajánlotta zergetelepítésre.48

Kárpátalja, illetve Észak-Erdély visszacsatolásával a márama- 
rosi zergék újra bekerültek a magyarországi faunába. Ekkor aztán 
általános vadászati tilalmat rendeltek el a zergékre, hogy ezzel is 
elősegítsék a szaporodásukat49

A második világháború után az ország nyugati részében ismét 
fel-felbukkant a zerge. Ez a megjelenés az 1980-as években mind 
sűrűbbé vált, úgyhogy 1988-ban rendelet született a zerge védelmé
ről, majd bekerült Magyarország vörös könyvébe is. Bár a zerge 
Európában nem áll a kipusztulás szélén, de a hazánkban előfor
duló zergéket „potenciálisan veszélyeztetettnek és védelemre ér
demesnek" tartják.50
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*
A zerge védelmére vonatkozó emlékek arról győznek meg 

bennünket, hogy az illető vadfaj létszámának, életkörülményei
nek pontos ismerete nélkül nem tudhatjuk a védelem hatását 
lemérni, annak eredményeit értékelni. Tehát a pontos megfigye
lések, a tudományos kutatások elengedhetetlenül szükségesek 
mind a vadgazdasági, mind a természetvédelmi célok megvaló
sításához.
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MUFLON (Ovis musimon)

ILLÉS Nándor 1895-ben kiadott könyvében elemezte a vadásza
ti törvény védelmi rendelkezéseit. A muflonnal kapcsolatban a 

következőket állapította meg. A törvényben „nincs gondoskodva 
a muflonról, mely már sikeresen meg van telepítve, s a melyre 
nézve csak azt a kérdést lehet föltenni: megérdemli-e a kíméletet? 
Mert szapora és erdőrontó, mint a kecske."51 A kímélettel kapcso
latos kérdések aztán időről időre felmerültek, mert a muflon 
meghonosítása, a magyarországi faunába való bekerülése nem 
ellentmondásoktól mentes folyamat.

A hazai vadászati szakirodalomból ismert, hogy Magyarorszá
gon a muflont legelőször gróf FORGÁCH Károly honosította meg 
ghymesi birtokán52 Az 1860-as években a vadaskertbe hozott 
állomány felszaporodott, így a muflonokat 1883-ban szabadon 
engedte. Tulajdonképpen ettől az időtől számíthatjuk a muflont a 
hazai vadjaink közé. Láttuk, hogy a vadászok egy részének, így 
ILLÉS Nándornak is eléggé elítélő volt a véleménye erről az új 
vadfajról. Védelmét ezért aztán nem is nagyon szorgalmazták. 
Igaz, 1889-ben felvetődött vadászati idény megállapításának kér
dése (kosra november közepétől május közepéig, jerkére február 
elejétől szeptember közepéig tiltották volna a vadászatot53), de az 
első világháború előtt erre nem került sor.

A világháború után tovább folytak a muflontelepítések, ezért 
egyre többen sürgették a szabadban élő muflonokra vonatkozó 
vadászati idény megállapítását. BÁRSONY István például a mel
lett szállt síkra, hogy mondjanak ki a muflonra általános vadászati 
tilalmat, ami alól a telepítő (a tulajdonos) időnként felmentést 
kaphatna.54 1925-ben ugyanis a muflonkos vadászatát augusztus 
elsejétől november 30-ig engedélyezték. Ezt követően -  meghall
gatva BÁRSONY István előbb idézett véleményét is -  1927-ben 
megtiltották a muflonkos vadászatát, míg a jerke és bárány elej
tése -  miként azt már 1925-ben megfogalmazták -  szintén tilos 
volt.
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1933-ban úgy szabályozták a muflon vadászatát, hogy tovább
ra is csak kost lehetett elejteni, mégpedig november elejétől január 
végéig. Muflonkosra csak azok vadászhattak, akik telepítették, 
illetve akiknek a területén már legalább öt éve meghonosodott a 
muflon. 1935-ben aztán újra általános vadászati tilalmat rendel
tek el a muflonra, ami tilalom évekig, sőt évtizedekig megmaradt.

Mindezek a tilalmi rendeletek egyetlen célt szolgáltak: a muf
lon szaporítását, elterjedésének elősegítését. Valóban nőtt az állo
mány, mert 1944-ben már mintegy 2000 darabot számlált. A hábo
rús viszonyok azonban a muflont is jelentősen károsították, úgy
hogy 1945 tavaszán az országban csak89-et találtak. Tehát további 
kímélet, további óvás, illetve újabb telepítések következtek. En
nek eredményeként 1951-ben 399 ,1961-ben 1470,1971-ben 2400, 
1976-ban pedig 4308 muflon élt hazánkban. 1978-ban pedig az 
állomány meghaladta az ötezret.55 Tíz évvel később, 1988-ban a 
becsült állomány 9000 fölött volt.56 Közben ugyanis elkezdődött 
egy nagyarányú telepítési akció, amelynek során az ország legkü
lönbözőbb vidékein megjelent a muflon.57 A mennyiségi gyarapo
dás azonban a muflon esetében -  ellentétben például a dámmal -  
nem járt együtt a minőségi javulással. A Magyarországon elejtett 
muflonok trófeája elmarad a világ élvonalától.

Az 1950-es és 1960-as években a muflon elejtését nem az álta
lános vadászati idényről szóló rendeletek, illetve hirdetmények 
határozták meg, hanem szűk körben, a vadgazdálkodás céljai 
alapján történtek a lelövések. Az 1971-72-es idényben aztán a 
muflon újra felkerült a vadászati idényt közzétevő hirdetmények
re. Kosra szeptember elsejétől február 15-ig lehetett vadászni, míg 
jerkére és bárányra november elsejétől december 31-ig. Később 
mindként nemű muflonra szeptember elsejétől január végéig tar
tott az idény.58

*
A muflon szaporodása természetvédelmi szempontból nem 

minden ellentmondástól mentes folyamat. A muflon ugyanis 
nemcsak más vadfajokat zavar, hanem a növényzetben, különö
sen a sziklagyepek őshonos növényzetében okoz károkat. (Sokan 
a bevezetőben idézett, ILLÉS Nándor által kifejtett álláspontra 
helyezkednek.) Mindenképpen szükséges tehát megfelelő állo
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mányszabályozással a hazai muflon létszámát kordában tartani. 
Ez vadgazdasági, különösen pedig természetvédelmi érdek. Táv
latilag csak azoknak a muflonállományoknak lehet létjogosultsá
ga, amelyek az erdészeti és természetvédelmi érdekeket a legke
vésbé veszélyeztetik.59
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VADDISZNÓ (Susscrofa)

B

efejeződött a vaddisznóapasztó brigádok munkája -  adta 
hírül a Magyar Vadász 1950. évi 3. száma.60 Akkor az első 

ötéves terv fásítási célkitűzéseinek megvalósítása miatt volt szük
ség a vaddisznóállomány csökkentésére. Azóta azonban időről 
időre felvetődik: vajon nem kellene-e ismét országos akciót kez
deni a vaddisznók ellen?

%
A vaddisznó a múlt század második felében kibontakozó ma

gyar erdészeti kultúrában az egyik, ha nem a legkártékonyabb, 
tehát feltétlenül pusztítandó vadfajt jelentette. Kötelező irtására az 
1883. évi vadászati törvény külön is kitért. „Oly vidékeken -  szólt 
a 13. § - ,  hol a vaddisznók nagyobb mérvű károkat okoznak, a 
vadászterületek tulajdonosai, bérlői kötelesek az érintett kárté
kony vadakat lehetőleg pusztítani." Ezt a pusztítást annál is 
inkább szükségesnek tartották, mert a megfigyelések a vaddisznó 
terjeszkedéséről tanúskodtak. SZÉCSI Zsigmond írta, hogy koráb
ban a vaddisznó elsősorban a hegyes, erdős vidékek lakója volt, 
de az utóbbi 20 évben -  tehát az 1870-es évektől kezdődően -  
„annyira elterjedt, hogy alig van erdős vidék, hol ne volna talál
ható."61

A vaddisznó mezőgazdasági és részben erdőgazdasági kárté
telét tekintették a „legfőbb bűnnek", és remélték, hogy a törvény
ben is biztosított dúvadirtás eredményre fog vezetni. Azaz, „nem 
hosszú idő múlva ezen érdekes vadnak előreláthatólag csakis 
vadaskertekben lesz helye."62 Századunk első évtizedében az elő
ző időszakhoz képest hiába kétszereződött meg az elejtett vad
disznók száma,63 az nem szorult vissza a vadaskertekbe, hanem 
újabb és újabb helyeken jelent meg. Elszaporodásának nem a 
vadászat, hanem a különböző betegségek emeltek némi gátat. 
Századunk első felében ugyanis az ország arravaló vidékein je
lentős volt a házisertések makkoltatása. Az erdőbe kijáró, illetve 
hónapokig ott tartózkodó házidisznók nemcsak kereszteződtek a 
vaddisznókkal, hanem a különféle betegségeket is terjesztették. Ez 
aztán időről időre számottevően gyérítette a vaddisznóállo
mányt.
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A vaddisznó vadászatának vissza-visszatérő kérdése volt, 
hogy valóban minden időben és minden módon -  miként arról az 
1883. évi törvény rendelkezett-vadásszanak-e rá. A kocák lelövését 
a törvény dúvadirtási kötelezettségei ellenére sem ajánlották: „jó
érzésű igaz vadászember ennek dacára (ti. a törvény) se lő vad
kocát akkor, amikor vemhes, vagy szoptat."64

A vadászati rendeletekben először 1952-ben -  igazodva a va
dászati etikához, illetve a nagyvadállomány kímélésének általá
nos elveihez -  állapítottak meg a kocákra kíméleti időt. Ez a 
kímélet március elejétől május végéig terjedt. A korlátozást ugyan 
két év múlva megszüntették, de a malacos koca elejtése továbbra 
is az íratlan vadásztörvénybe ütközött. „A malacos kocát -  írta 
PÁLL Endre - ,  azt hiszem felesleges tilalmi idővel védeni, aki arra 
lőne, az nem vadász, de nem is ember."65

A továbbra is kártékony vadnak számító vaddisznó állománya 
az 1960-as években minden korábbinál nagyobb mértékben kez
dett nőni. Ebben a számszerű gyarapodásban kétségtelenül sok, 
ma még talán nem is minden részletében ismert tényező játszott 
szerepet. Közülük csak kettőt emelnénk ki. Az egyik: a tömeges 
sertésmakkoltatás megszűntével nagyon kevés házisertés járt ki 
az erdőbe. így csökkent a fertőzés veszélye, illetve a házisertések 
egészségi állapota is javult, tehát a vaddisznót kevésbé fertőzhetik 
meg. Ezzel a korábbi, az állományszabályozás szempontjából oly 
jelentős tényező megszűnt. A másik tényező az élőhelyek kitágu
lása. A vaddisznó kétségtelenül jól alkalmazkodik a környezeti 
változásokhoz, különösen ki tudja használni a számára kedvező 
módosulásokat. A nagytáblás gazdálkodás következtében a me
zőgazdasági területek szinte egész éven át táplálkozási- és búvó
helyet jelentenek a számára. így aztán a vaddisznó már szinte az 
ország minden részén, az alföldi területeken is megjelent.

Az 1960-as években még csak ezres nagyságrendűnek tartott 
állomány az 1970-es évekre tízezres, sőt egyes becslések szerint 
akár az ötvenezres számot is elérte. Hiába készültek az állomány 
csökkentését célzó tervek, úgy tűnik, hogy a megfelelő állomány
szabályozás kicsúszott a magyar vadászok kezéből66

A természetvédelem szempontjából a túlszaporodott vaddisz
nók többszörös gondot jelenthetnek. Ilyen például a más vad- és
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állatfajok zavarása. Ezek közül kiemelendő a földön fészkelő 
madarak, különösen a fácán, a császármadár stb. fészkeinek, 
tojásainak elpusztítása. Azután nem elhanyagolható károkat 
okoznak a védett növények kitaposásával, kitúrásával, esetleg 
kifürdésével. Ugyanakkor a természetvédelem érdekei is megkí
vánják a megfelelően előkészített, minőségi állományszabályo
zást. Ez felveti újra a részleges tilalom esetleges visszaállításának 
kérdését, illetve az éjszakai vadászat lehetőségének, eszközeinek 
újraszabályozását.

FODOR Tamás 1979-ben úgy látta, hogy a hazai vaddisznóál
lomány génmegőrzésének egyik fontos bázisát a vaddisznósker- 
tek jelenthetik.67 Az azóta üzemelő, illetve létesített kertek inkább 
az ellenkezőjéről győznek meg bennünket: a túlnépesedett terü
leteken mindenképpen számolni kell az állomány leromlásával. 
Az is valószínű, hogy egyelőre nem szorul vissza a vaddisznó -  
miként száz évvel ezelőtt gondolták -  a kertekbe.

Sem a korszerű vadgazdálkodás által megkövetelt létszám
becslési eljárások, sem a vaddisznó életmódját feltáró kutatások 
nem tudtak lépést tartani a nagyarányú létszámnövekedéssel. így 
a vaddisznó továbbra is kevésbé ismert vadunk, amelynek csök
kentését pedig -  tekintettel a mező- és erdőgazdasági, termé
szetvédelmi érdekekre -  meg kell oldani.
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MEZEI NYÚL (Lepus europaeus)

Szapora, mint a nyúl -  tartották évszázadokon át. A nyúl 
közismert szaporasága azonban nem volt, nem elegendő az 

állomány fennmaradásához. A természeti környezetben bekövet
kezett változások ellensúlyozására évtizedek óta igyekeznek 
megfelelő módszert, eljárásokat találni, amelyek legtöbbször csak 
a passzív védelmet jelentik.

Mind az 1872., mind az 1883. évi vadászati törvényekben a nyúl 
vadászati idényét nagyon hosszan, augusztus közepétől január 
végéig terjedően állapították meg. Köztudott, hogy a nyúl még a 
nyár végén, ősz elején is bakzik, így a korai vadászévad veszé
lyeztette a szaporulatot. A századforduló jeles vadászírói közül 
például LAKATOS Károly el is ítélte ezt a rendelkezést, de a 
törvényen nem változtattak.68

A tilalmi időszak helytelen meghatározása ellenére sem csök
kent azonban a nyúlállomány. Az 1870-es évek tízezres országos 
terítéke 15-20 év múlva százezresre, majd századunk elején milli
óra emelkedett. A szántóföldi művelés kiterjesztése -  hasonlóan 
a fogolyhoz -  ugyanis kedvezett a nyúlnak. Ugyanakkor a belter- 
jesedő vadászat, a ragadozók irtása, a kutyatartás szabályozása 
stb. is ezt a folyamatot segítette elő.

A nyúl szaporodása természetesen nem jelentette azt, hogy az 
ország minden vidékén és minden évben növekedett a nyúlterí- 
ték. Példaként említjük, hogy amíg a hűvös, szeles éghajlatú 
Selmecbánya vidékén egész vadászidényben esett három-négy 
nyúl,69 addig a jó közepes vadbőségű Karcag környékén akár egy 
körvadászaton elejtettek négyszázat.70

BÁRSONY István 1916-ban úgy látta, hogy Magyarország ked
vező adottságú részein akár 2-3 k. holdanként lehet egy elejtett 
nyúllal számolni.71 Ez az állománysűrűség természetesen csak 
elméleti, hiszen már akkor is nagyon jól tudták, hogy bizonyos 
létszám felett ugrásszerűen megnő az elhullás, a megbetegedés 
száma. A tömeges elhullás ellen egyébként a két világháború
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közötti irodalomban is a vadászatot ajánlották, hogy a nyúlnak 
„ne legyen ideje megtelni betegségekkel."72

A két világháború közötti időszak a magyar apróvadgazdálko
dás, így a nyúl nagy időszaka. Az apróvadállomány óriási bősé
gével kapcsolatban NAGY Domokos Imre mutatott rá, hogy ek
kor a vadgazdálkodás színvonala gyorsabban javult, mint aho
gyan az ökológiai körülmények romlottak.73 A vadgazdálkodás 
színvonalát és a jó környezeti adottságokat mutatja, hogy ebben 
az időszakban országosan 2 millió felett volt a nyúl törzsállo
mány, amiből terítékre kb. 1 millió került.

A vadóvásra való törekvést jelzi a tilalmi idők módosítása. 1925- 
ben a nyúlvadászatot már csak szeptember elsejétől január köze
péig engedték meg. Igaz, ezt később ismételten kitolták január 
végéig, de a nyúl vadászidénye többé már nem kezdődött augusz
tus közepén.

1945 után a nyúlvadászat általában októberben kezdődött és 
januárban végződött, bár ettől eltérő időpontokat is meghatároz
tak. Például 1950-ben az 1950-51-es vadászati idényre vonatkozó
an a nyúl vadászatát először szeptember 15-től január végéig 
engedélyezték, majd az idény végén néhány megyében még egy 
héttel megtoldották, február 7-ig tették lehetővé a vadászatot.

A törekvés mögött óhatatlanul a termelési tervek teljesítésének 
az igényét kell keresnünk. Az 1946-ban 2,3 milliónak talált állo
mányt74 ugyanis a következő években százezres nagyságrendű 
beszolgáltatási kötelezettségek terhelték. A „nyúlbeadási tervek" 
teljesítése elegendő, hosszú vadászidény igényét vonta maga 
után. Szintén a termelési tervekkel hozható összefüggésbe az a 
vélekedés is, amely szerint a mezeinyulat „dúvadnak" kellene 
minősíteni.75 A korabeli viszonyok megítélésekor azonban nem 
szabad elfeledkeznünk arról, hogy egy leromlott, kifosztott or
szágban kellett újraindítani mind a mezőgazdasági termelést, 
mind a vadgazdálkodást.

A tudományos kutatások eredményeinek hasznosítása szerencsé
re nem volt idegen a szigorú tervutasításos rendszerben sem. így 
a ráhajtásos vadászati mód (a nősténynyulak kímélése érdeké
ben), a megfelelő állománybecslés és a vérfrissítés általánossá 
tétele mellett nagy propagandát fejtettek ki és tettek ilyen irányú
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központi intézkedéseket.76 Ezeknek az intézkedéseknek is kö
szönhető, hogy a nagy vadászati terhelés mellett is az országos 
nyúlállomány nem csökkent egymillió alá.77

Az 1960-as években a mezőgazdaság gépesítése és a kemizálás 
előbb fokozatosan, majd robbanásszerűen megváltoztatta a nyúl 
életlehetőségeit. A kisebb, erdősávokkal, fasorokkal tagolt mező- 
gazdasági táblákat felváltó nagy monokultúrák, termelési rend
szerek gépei már teljesítményüknél fogva is alkalmatlanok voltak 
a korábbi vadriasztó eszközök hordására, illetve a vadriasztási 
módszerek alkalmazására. Az 1970-es években még sokan re
ménykedtek benne, hogy „a korszerű mező- és vadgazdaság még 
előreláthatóan igen hosszú ideig összeegyeztethető és kölcsönös 
sikerrel folytatható"78, de nyúlállomány fogyatkozása egyre nyil
vánvalóbbá vált.

Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején úgy tűnt, hogy 
passzív védelemmel, a tilalmi idők, illetve helyes vadászati módok 
meghatározásával még felül lehet kerekedni a környezeti ténye
zők okozta károkon. A tilalmi idők változására utal, hogy amíg 
1969-70-ben október 15-től január 31-ig lehetett nyúlra vadászni, 
1971-71-ben már csak november-december öt vasárnapján. A 
nyúlbefogást viszont november elejétől január végéig engedé
lyezték.79

1972 áprilisában a mezeinyúl kérdését szakmai konferencián 
vitatták meg, amely megbeszélés a nyúllal kapcsolatos tudo
mányos kutatásoknak új lendületet adott.80 Ezek során tisztázó
dott például, hogy a 2-2,5 h a /l nyúl érték fölé emelkedő szám 
kritikus helyzetet teremt. A nyúlbetegségek ebben az esetben 
állománypusztulással járnak, míg a 8-10 hektáronkénti egy nyúl 
a törzsállomány erős csökkenését, életképességének veszélyezte
tettségét jelenti.81 (Vessük össze ezeket az adatokat BÁRSONY 
István számaival!)

Az 1980-as években ugyan továbbra is egymillió körüli törzsál
lomány létrehozása szerepelt a célok között, de az állománybecs
lések ténylegesen 700 ezer alatti nyúlmennyiségről tanúskodtak. 
Ennek ismeretében előbb újra a tilalmi rendeleteket szigorították. 
Az 1983-ban hozott intézkedés szerint Baranya, Borsod, Fejér, 
Komárom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala me
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gyékben csak a megyei hatóságok engedélye alapján gyakorolhat
ták a nyúlvadászatot, míg a többi helyen is idényenként csak négy 
nyúl elejtését engedélyezték a vadásztársasági tagoknak. 1988- 
ban viszont újra visszaállt az egész országra vonatkozó, október 
1-jétől december 31-ig terjedő nyúlvadászati idény rendszere. A 
megfigyelések, kutatások ugyanis azt bizonyították, hogy a korai 
vadászattal esetleg azok a nyulak is terítékre hozhatók, amelyek 
később valamilyen betegségben vagy táplálkozási probléma kö
vetkeztében elpusztulnának.82

A nyúl mesterséges tenyésztésének gondolata időről időre felve
tődik. Mind a zárt (ketreces), mind a nyúlkertes tenyésztés azon
ban Magyarországon sikertelen módszernek bizonyult. így ma
rad továbbra is az élőhely megfelelő védelme, illetve az állomány 
ismeretében gyakorolt, visszafogott vadászat.83

*
„Lesz-e egymillió nyulunk?" -  kérdezte 1986-ban BERTÓTI 

István.84 Az 1990-es évek elején továbbra is megválaszolatlan ez a 
kérdés, csak azt tudjuk, hogy a „szapora, mint a nyúl" kifejezés 
egyre kevésbé helytálló.
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RAGADOZÓ EMLŐSÖK

A korábbi ragadozóellenes hagyományokat követve, illetve az 
újkori vadgazdálkodás érdekeit szem előtt tartva, az 1872. 

évi vadászati törvény 15. §-a kimondta: „A ragadozó vagy kárté
kony állatokat, úgymint: medvét, farkast, rókát, hiúzt, vadmacs
kát, nyestet, vaddisznót, borzot, tengeri nyulat, hörcsököt, ürgét, 
görényt, menyétet, nyustot és vidrát saját területén bármikor 
elpusztítani mindenkinek szabad azon esetben is, ha a vadászat 
bérbe volna adva."

A kártékony állatok jegyzékét aztán időről időre pontosították, 
de a felsorolt fajok megítélése a XX. század második feléig alap
vetően nem változott meg. Ennek az oka részben a ragadozókkal 
kapcsolatos tudományos vizsgálatok elmaradása volt. így több 
ragadozó úgy fogyatkozott meg, hogy életéről, viselkedéséről alig 
tudtak többet, mint a századfordulón. A védelemhez, az illető 
fajok fenntartásához pedig elengedhetetlenül szükségesek a meg
felelő ismeretek.

MEDVE (Ursus arctos)

A medve nem kifejezetten ragadozó életformát folytató állat, 
mégis hozzá is kapcsolódott évszázadokig a kötelező ragadozó
irtás minden formája. Az 1802. évi, vadászatról szóló III. dekré
tum alapján a ragadozókra, így a medvékre is ún. törvényhatósági 
vadászatokat is lehetett, sőt kellett tartani. Ezeket a vadászatokat 
ugyan az 1872. évi vadászati törvény betiltotta, de később mégis 
úgy látták, hogy továbbra is szükség van a ragadozók „tűzzel- 
vassal" történő irtására. (Lásd 1876:XLIV. te. 1. §. és 1883:XX. te. 
IV. fejezet.) Mivel ez a vadászati mód a többi ragadozófajt is 
érintette, érdemes a kérdést kicsit részletesebben is megvizsgálni.

Az 1883. évi vadászati törvény a „ragadozó vagy kártékony" 
állatok által okozott károk megtérítését nem ismerte e l  Helyette 
lehetővé tette, hogy a földbirtokos elejtse az említett állatokat még 
akkor is, ha a vadászati jogot egyébként bérbe adta. A birtokos a 
kártékony állatok gyérítését természetesen lődíjakkal ösztönözhet
te, ugyanakkor kérhette az államhatalom segítségét is. A járási,
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megyei elöljárók aztán -  megóvandó a birtokos érdekeit -  elren
delték a hivatalból történő ragadozóirtást. Ez utóbbi vadászatot 
általában a községek, közbirtokosságok kérték.

„A hivatalos hajtóvadászaton -  írta MADERSPACH Viktor -  
az illető község minden családjának, vagy (mint Erdélyben szok
ták mondani) minden «füstnek» legalább egy embert ki kellett 
állítani. Mivel a szolgabíró ilyenkor fegyvertartás és viselés szem
pontjából általános amnesztiát hirdetett, a legkülönbözőbb mor- 
dályok kerültek napvilágra, melyeket a parasztok a csendőrtől és 
a mindenféle illetéket beszedő finánctól való félelmükben a leg
különbözőbb rejtekhelyeken szokták eldugni."85 Ezek az általá
ban tavasszal, marhakihajtáskor megrendezett vadászatok nem 
nagyon voltak eredményesek, ha mégis azok voltak, akkor leg
többször medve került terítékre. Farkas, netalán hiúz időben el
menekült a zajos, nem is kellő szakértelemmel megrendezett 
vadászatok helyszínéről. A törvényhatósági vadászatok tehát 
sokkal inkább a birtokosok megnyugtatását szolgálták, mint a 
tényleges ragadozóirtást. A különféle lődíjak, amelyek állandóan 
emelkedtek,86 viszont ösztönöztek a ragadozók, így a medvék 
elejtésére is.

Valamikor, még az 1883-as vadászati törvény előtti időszakban, 
amikor a vadászterületek, a vadászati jog nem volt egyértelműen 
rendezett, Máramarosban, illetve Erdélyben „hivatásos" medve
vadászok is kóboroltak, ő k  a medvéért járó lődíjból, illetve a 
medvebőrért kapott pénzből éltek. A vadászterületek kialakítása, 
értékesítése azonban életlehetőségüket szinte teljesen megszün
tette. Helyettük az „úri vadászok" szerettek volna medvét lőni, 
akik a sikeres medvehajtások miatt egész évben kímélték, nem 
háborgatták a medvéket. így aztán azok elszaporodtak, s egy-egy 
medvevadászaton 10-15 is terítékre került. A vadászati kultúra 
terjedése tehát bizonyos fokig nemhogy csökkentette, hanem elő
segítette a medve szaporodását.87

Az első világháború után a medvés területek elkerültek Ma
gyarországtól. A medvevadászat utáni vágy azonban továbbra is 
élt a hazai vadászokban, úgyhogy a szini uradalomban megkísé
relték -  még egy falu kitelepítése árán is -  a medvéket újrahono
sítani. Kevés sikerrel, mert a medvék afféle „háziállatokká" vál
tak.88
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A szakirodalom is tovább foglalkozott a medvével, sőt kitért a 
kipusztulás elleni védelem kérdésére is. RÁZSÓ Lajos és NAGY 
László vadászati könyvében például ezt olvashatjuk: „Vadásszuk 
a medvét is csak fegyverrel, és az anyákat, hacsak fontos ok ellene 
nem szól, ne lőjük ki. Ha végkép(p) kipusztul, a Kárpátok legér
tékesebb, leghatalmasabb és valljuk be, legvonzóbb vadja múlik 
el vele, és az őstermészet romantikájából Magyarországon újra 
lepattan egy darab..."89

Az 1938-ban kezdődő területvisszacsatolásokkal hazánkhoz 
újra fontos és kiterjedt medvés vadászterületek kerültek vissza. 
Lássuk hogyan is kezdtek ezeken a területeken a medveállomány 
megóvásához!

A Felvidék egy része, illetve Kárpátalja visszacsatolásakor ott 
általános vadászati tilalmat rendeltek el. (A magyar közigazgatás 
kiépítésekor általában máshol is ez volt az első vadászati rende
let.) A medve esetében ez megegyezett a korábbi, csehszlovák 
hatóságok által „Slovensko"-ra és „Rusinsko"-ra érvényes vadá
szati jogszabállyal.90 Amikor azonban már részletesen szabályoz
ták a visszatért terület vadászati viszonyait, a medve elejtését 
ismételten tiltották. Holott a Nemzeti Vadászati Védegylet azt 
javasolta, hogy a medve vadászatát csak a kiterjedt kincstári 
birtokokon szabályozzák, a magánbirtokokon ne.91 A téma alapos 
ismerői ugyanakkor rámutattak, hogy a medve nem az előhegy- 
ségi magánbirtokokon okoz károkat, hanem a kincstári erdőségek 
(bárcázás útján értékesített) legelőin. Tehát vidékenként kell meg
állapítani a lelőhető medvék számát, annak alapján pedig elkez
deni az állomány gyérítését.92

Ebben a helyzetben áthidaló megoldásnak tűnhetett az az 1940- 
es miniszteri rendelet, amely a medve lelövését miniszteri enge
délyhez kötötte (194.100/1940. FM. 1. §). Sőt a következő évtől 
kezdődően már külön lelövési kerettervet is kellett készíteni 
(158.120/1941. FM. 4. § 2. bek.), amely alapján igényelhető volt az 
engedély. Mégsem nyugodtak meg a kedélyek. „A medve órái így 
is megszámláltak-vélekedtek a természetvédők-, mert ha szegre 
is akasztjuk a puskát, a fejsze működik, az őserdők megritkul
nak."93 A másik oldalon a vadászok attól tartottak, hogy a medve 
túlszaporodása érzékeny károkat okoz a háziállatokban, sőt eset
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lég „önvédelemből" is kell lelőni medvét -  a miniszteri terven 
felül is. Ráadásul a vadászat feletti gyámkodást, a kivételes enge
délyek adását úgy minősítették, hogy az „egyenlő a vadásztársa
dalom gondnokság alá helyezésével."94 További megoldásnak 
kínálkozott, hogy országos keretszámot állapítanak meg, amelyet 
vidékekre is lebontanának. így a legvalószínűbb az lenne, hogy a 
legérzékenyebb károkat szenvedő nagyobb uradalmakban lőhet
nék le a medvéket.95 Még egy másik megoldást is felvetettek -  
talán a leginkább kivitelezhetőt - ,  amely szerint a medvére tilalmi 
időt kellene megállapítani (december 15-től szeptember 15-ig). 
Továbbá sem a boccsal járó anyamedvére, sem a bocsra nem 
lehetne vadászni, illetve a medve csak cserkészeten volna elejthe
tő.96 Ezek azonban csak felvetések maradtak. A medve lelövését 
továbbra is a személyre, illetve helyre kiadott miniszteri engedély 
szabályozta, amely nem elégítette ki sem a természetvédőket, sem 
a vadászokat.97

A medvés területek második világháború utáni ismételt elke
rülésével a medvevadászat, medveóvás körüli vita lezárult.

Az 1980-as években a medve aztán újra az érdeklődés közép
pontjába került. Ugyanis élőhelyének a környező országokban 
való átalakulása, illetve a különféle zavarások hatására Magyar- 
országon ismét megjelent a medve. A napi- és a szakmai sajtóban 
élénk vitát váltott ki néhány medve elejtése, illetve elejthetősége.98 
A vita alapján körvonalazódott, hogy hazánkban nincsenek meg 
a feltételek a medve állandó megtelepedéséhez. Ennek ellenére 
néhány helyen, az ország északi részének védett területein, talán 
meg kellene tűrni a kóborló példányokat. így az 1990-ben kiadott 
vadászati rendelet (3./1990. [VIII. 7.] FM.) a medvét a vadászható 
állatfajok között tartotta számon, de elejtéséhez (helyre és időre 
vonatkozó) külön engedély volt szükséges. Az 1993-ban megje
lent vadászati rendeletben (8./1993. [I. 30.] FM.) aztán már nem 
szerepel a medve, tehát végérvényesen kikerült a vadászható 
állatfajok közül.

A vörös könyvbe felvették ugyan a medvét, de azzal, hogy ez 
az állatfaj Magyarországon kipusztultnak tekinthető.99
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FARKAS (Canis lupus) és SAKÁL (Canis aureus)

A magyar vadászati kultúra „eszmélése" idején, a XIX. század 
utolsó harmadában mind a farkas, mind a sakál élt még Magyar- 
országon. Vadászati szempontból történő elkülönítésük tulajdon
képpen nem okozott gondot, hiszen mind a kettőt kártékony, 
irtandó „féregnek" tartották. A korábban „nádifarkasnak" neve
zett alföldi sakálok, illetve farkasok állattani besorolása is csak a 
XIX-XX. század fordulóján vetett fel kérdéseket. Ma már általáno
san elfogadott, hogy a „nádifarkas" névvel a farkas ökotípusát 
(rasszát) illették.100 Természetvédelem-történeti szempontból 
azonban mind a farkas, mind a sakál helyzete egyaránt érdekes 
és tanulságos változáson ment keresztül.

A változás legfontosabb elemeit az élőhelyek módosulása és a 
vadászati kultúra fejlődése jelentik. Ezek egyszerre, egyidejűleg 
kezdtek hatni a múlt század utolsó évtizedeiben.

A nemesvad, a „fővad" elterjesztésének igénye nem volt ösz- 
szeegyeztethető a farkasok „garázdálkodásával" Tehát minden 
módon megpróbálták a farkast irtani. Ugyanerre ösztönöztek a 
községi, kincstári legelők hasznosítói, bérlői is. Hiszen ahol farkas 
tanyázott, ott előbb-utóbb háziállatok is áldozatul estek a „vér
szomjas fenevadnak" Ezért aztán mindenki elfogadta, hogy a 
korábban használatos módszereken (fegyver, vermek, csapdák) 
kívül a századfordulón egyre általánosabbá vált a mérgezés. A 
méreggel ugyan körültekintően kellett bánni, sőt más állatok 
(háziállatok, keselyűk, hiúz stb.) elhullására is lehetett számítani, 
de tényleg hatásos eljárásnak bizonyult. Történelmileg is el kell 
fogadnunk a mérgezéses farkasirtást, hiszen a korabeli viszonyok 
között (alacsony létszámú vadászszemélyzet, az élőhelyek nehe
zen megközelíthetősége stb.) legfőképpen ez biztosította a vadál
lomány fejlesztését.

A lakott települések gyarapodása, az útépítések, fakitermelé
sek, a legelők, kaszálók részarányának növekedése fokozatosan 
csökkentette a farkas élőhelyét. A farkas ugyan bizonyos mértékig 
tudott ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, de mindenkép
pen gyakoribbá vált az állattenyésztés érdekeit, esetleg a telepü
léseket is károsító tevékenysége. A farkas azonban, mint a csúcs
ragadozó, a XX. században ennek ellenére sem jutott a kipusztulás 
szélére.
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Magyarország vadfaunájában az első világháború után is jelen 
volt, de csak időnként, váltóvadként fordult elő. A legnevezete
sebb ilyen megjelenése a Mátrában volt, amikor a vadászati szak
sajtóban a mielőbbi kilövést, elpusztítást javasolták. A belterjesen 
kezelt vadászterületek ugyanis nem bírták el a farkast.101 Ugyan
csak megjelent a sakál is,102 ami ismét felkavarta a „nádifarkas" 
körüli indulatokat.

Az 1938-ban kezdődő területvisszacsatolásokkal újra valódi 
farkasélőhelyek is visszakerültek Magyarországra. A visszacsa
tolt területekre kezdetben kimondott általános vadászati rendelet 
a farkasra nem vonatkozott (lásd pl. az 5710/1939. ME. sz. rende
letet), de a mérgezést és a csapdázást -  főleg a hiúz védelme miatt
-  nem engedte meg. A rendelet vitát váltott ki a vadászok között, 
bár a többség hajlott MADERSPACH Viktor véleményét elfogad
ni: „A magam részéről az ordasok létének fenntartása mellett 
sohasem fogok síkra szállni. Még a utolsó hírmondónak a kímé
lését is fölöslegesnek tartom."103 A vitázók inkább a körül csaptak 
össze, hogy milyen eszközzel irthatok a farkasok. Láttuk, a ren
deletek egyelőre sem a mérgezést, sem a csapdázást nem engedé
lyezték. Még a vadászati jog korlátozását is kifogásolták azok, akik 
a farkas irtását szorgalmazták. Érdemes egy ilyen nézőpontot 
idézni: ...szerény véleményem szerint, ahhoz senkinek semmi 
köze, hogy én a saját területemen garázdálkodó farkasokat és 
hiúzokat csapóvassal, vagy esetleg mérgezéssel akarom a kellő és 
megengedett számra apasztani. Mert úgy kell, hogy legyen a 
magántulajdon elvét valló társadalom, a gazdasági küzdelem 
megfékezésére az állami beavatkozást csak oly mértékben veheti 
igénybe, hogy ezzel a gazdasági élet magántulajdoni alapelve 
sérelmet ne szenvedjen."104

A farkas mérgezésének elrendelését többek között az is késlel
tette, hogy a védendő hiúz is nagyon könnyen felvette a mérgezett 
tetemet, így nem kívánt pusztítást idézett elő a féltett ragadozó 
állományában. A hatékony (mérgezést is alkalmazó) irtást pedig 
az sürgette, hogy a kemény telek, illetve a Kárpátok keleti előhe
gyeiben folyó harcok hatására a farkasok száma Kárpátalján és 
Észak-Erdélyben nagyon megnőtt. Ráadásul a visszakerült or
szágrészek szarvas- és őzállománya amúgy is kíméletet érdemelt
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volna (nem megfelelő ivararány, gyönge agancsok stb.), dehát a 
farkasok jelenlétében ez elképzelhetetlen volt. Hiszen a farkas 
nemcsak a tényleges pusztításával, hanem a puszta jelenlétével is 
nyugtalanságot okoz a csülkös vadnak.105 Tehát sem a megfelelő 
szaporodás, sem az okszerű vadgazdálkodás nem biztosítható. 
Mindezek figyelembevételével előbb miniszterelnöki rendelet 
(6.520/1942. ME. sz.),majd annak végrehajtására kiadott földmű
velésügyi miniszteri rendelet (292.000/1942. FM. sz.) intézkedett 
a farkas kötelező irtásáról A mérgezést is engedélyezték, és ugyan
csak intézkedtek az 50 pengős elejtési jutalom kifizetéséről. Hogy 
milyen mértékű lehetett a farkasállomány, arra eíég csak egy 
Maros-Torda vármegyei uradalomra utalni, ahol rövid idő alatt 
88 farkast pusztítottak el.106

1945 után a farkas időnként fel-felbukkant, főleg déli irányból 
jutottak el kóborló példányok Magyarországra. A hetvenes évek
ben, majd különösen a nyolcvanas években aztán megszaporodtak 
a farkasokról, sakálokról szóló híradások.107 Hasonlóan a medvé
hez, ezek a ragadozók is egyre gyakoribbá váltak hazánkban. így 
aztán újra felmerült, hogy szükség van-e farkasokra, sakálokra.108 
A századfordulón már kifejtett -  azaz a vadászati kultúra fejlett
sége, a vadgazdasági érdekek és nem utolsósorban a beszűkült 
élőhelyek -  szempontok alapján a vadászok nem nézik jó szem
mel ezen fajok megjelenését. Ezeket figyelembe véve a GANTI 
Tibor által 1989-ben összeállított tervezet a farkasra szeptember 
közepétől február végéig terjedő időszakra vadászati idényt kért, 
míg a sakált a mindenkor lőhetők közé sorolta.109 Az 1990-ben 
kiadott földművelésügyi miniszteri rendelet a sakálról nem intéz
kedett, a farkas elejtését viszont engedélyhez kötötte. Az 1993. évi 
vadászati rendeletből viszont már mindkét faj hiányzik, mivel 
azok -  mint Magyarországról kipusztult állatok -  benne vannak 
a vörös könyvben.110

HIÚZ (Lynxlynx)

A hiúzt LÁZÁR Kálmán 1873-ban „erdeink tigriséinek nevez
te,111 SZÉCSI Zsigmond 1892-ben vadállományunk „legveszedel
mesebb ellenségét" látta benne.112 LAKATOS Károly pedig arról 
tudósított 1903-ban, hogy a hiúz „nem hogy kiveszőben volna a
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mai intenzívebb vadászati és vadvédelmi viszonyok daczára is, 
hanem inkább az utóbbi időben elszaporodása mind nagyobb 
arányokat ölt és ma gyakoribb mint valaha".113 Elszaporodásának 
okát abban látta, hogy a belterjes erdőgazdálkodás következtében 
a hiúz régi élőhelyeit megzavarták, így az vándorlásra kény
szerült, és eljutott a korábban hiúz-nem -járta vidékekre is.

A korabeli vadászati szemléletnek megfelelően ezt a kártékony 
ragadozót is minden eszközzel irtani kellett. Mivel puskavégre 
ritkán lehetett kapni, a csapdát és a mérgezést ajánlották hatásos 
irtási módként. Érdekes, hogy az egyébként nagyon óvatos hiúz 
a -  többnyire farkasnak kirakott -  mérget könnyen felvette.

Az első világháborút követően Magyarországtól elkerültek a 
hiúzélőhelyek, csak az 1938-tól kezdődő visszacsatolásokkal ke
rült be ismét a hazai faunába. A visszakerült területekre vonatko
zó általános vadászati tilalom természetesen a hiúzra is vonatko
zott, majd a mérgezési és a csapdázási tilalom szintén a hiúz 
védelmét szolgálta. Kárpátalja vonatkozásában 1939-ben megen
gedték a hiúz cserkészeten való vadászatát, de az elejtést földmű
velésügyi miniszteri engedélyhez kötötték. 1941-42-ben jelent 
meg FENCZIK Jenő „A hiúz és vadászata" című összefoglaló 
műve. FENCZIK a hiúzállományt vizsgálva úgy látta, hogy a 
Kárpátokban még van elegendő hiúz, így különösebb védelemre 
nincs szükség, elegendő a csapdázási tilalom. Ugyanakkor felhívta a 
figyelmet a vadászok önmegtartóztatására, a hiúzzal szembeni 
tiszteletre.114 Ez utóbbira mutatott rá SZEDERJEI Ákos is: „A 
kultúra fejlődésével úgyis meg vannak számlálva ennek a gyö
nyörű ragadozónak évei, kár siettetnünk a kipusztítását."115

A második világháború után évtizedekig nem esett szó a hiúz- 
ról, hiszen nem fordult elő Magyarországon. Csak az 1980-as 
években jelent meg újra az Északi-Középhegységben.1161988-ban 
miniszteri rendelet vette védelmébe (7/1988. [X. 1.] KVM. sz. r.), 
ugyanakkor bekerült a vörös könyvbe is.117 A hazai állomány 
felmérése, esetleges szaporodásának, életkörülményeinek kutatá
sa a hazai zoológia és természetvédelem fontos feladata.
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VADMACSKA (Felis silvestris)

A vadmacskáról a XIX-XX. századfordulójának vadászati szakírói 
igen-igen elítélően írtak. Olvassuk csak például LAKATOS Ká
roly sorait! A vadmacska „a vadászatra roppant kártékony, s ha a 
szobatudósok csak halvány fogalommal bírnának is arról, micso
da kárt tesz ez a vérszomjas állat különösen a hasznos szárnyasok 
világában, aligha mesélnének jámbor olvasónak képzeletbeli dol
gokat a vadmacska hasznosságáról."118

A két világháború közötti időben is többször írtak a vadmacska 
kártételéről Közöttük leginkább VERESS Gábor véleménye fogad
ható el, aki a vadmacska károsságát-hasznosságát a rókáéhoz 
hasonlította: „a vadász kártékonynak, a gazda meg hasznosnak 
tekinti."119 A vadászok véleményére pedig érdemes idézni a RÁ- 
ZSÓ Lajos-NAGY László-féle füzetet: „A vadállományban óriási 
károkat okozhat, így a pagonyban megtűrni nem szabad. Kímé
letet nem érdemel, sőt minden lehetséges eszközzel üldözen
dő."120 így aztán továbbra sem vetődött fel a vadmacska védelmé
nek kérdése.

A második világháború után továbbra is viszonylag keveset 
tudtak a vadmacskáról. Ha írtak róla, akkor is főleg a kártétele 
miatt emlegették. Jellemző példája ennek az az 1959-ben megje
lent, az Erdészeti Tudományos Intézetben megfogalmazott köz
lemény, amelyben leszögezték: „legnagyobb vadpusztítók egyike 
a vadmacska".121 Ezzel a megállapítással egyébként összhangban 
volt mind az 1957 évi, vadászatról szóló törvényerejű rendelet 
(43/1957 tvr.), mind az 1961. évi vadászati törvény végrehajtásá
val kapcsolatban kiadott kormányrendelet (1/1962. Korm.) „kár
tékony vad "-ról szóló része, amelyekben ott szerepelt a vadmacs
ka is.

A vadmacska védelméről először a 290/1974. OTVH. sz. rendelet 
intézkedett. A védelem mellett azonban megengedték, hogy a 
baromfi- és számyasvadtenyésztő telepeken elejtsék a vadmacs
kát. Ez utóbbi lehetőség 1982-ben szűnt meg, amikor a teljes 
védelmet mondták ki (1/1982. [III. 15.] OKTH. sz. r.).

A vadmacska a vadászati tilalom ellenére sem szaporodott el, 
úgyhogy ma már nagyon ritka ragadozónak számít. Ezért beke
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rült a vörös könyvbe is.122 Állományának megismerése, megmen
tése a hazai természetvédelem és vadászat fontos feladata.

RÓKA (Vu/pes vu/pes)
A rókaállomány szabályozásával, vadászatával kapcsolatban IL
LÉS Nándor már 1895-ben felvetette a róka kiirthatóságának, 
illetve kíméletének kérdését. Olvassuk csak! „A róka a vadász 
részéről soha sem részesül kíméletben. ...(Mégis) a vadászat is 
veszítene érdekéből, ha sikerülne a rókát tökéletesen elpusztítani. 
Ez azonban nem egykönnyen fog megtörténni s még unokáink is 
élvezhetik a vele való találkozást."123 ILLÉS jóslata bevált, hiszen 
a kimutatások szerint az ország területének csökkenése ellenére 
is 1985-ben több rókát lőttek, mint 1885-ben (26.295, illetve 20.000 
darab).124 S valószínűleg még a dédunokáknak is lesz éppen elég 
rókalövési lehetőségük. Pedig a róka, mint káros állat, egész 
évben lőhető, irtható.

A rókával kapcsolatban egyébként időről időre felmerült, hogy 
mi is a kár, és mi is a haszon a táplálkozásában, életmódjában. 
Amíg ugyanis a róka egeret fog, addig hasznos, de amikor az 
apróvadban, netalán a baromfiállományban tesz kárt, akkor már 
kimondottan káros. Az állatok, így a róka hasznosságának-káros- 
ságának megítélését azonban korántsem lehet ilyen egyszerűen 
elintézni, hiszen a káros-hasznos kategóriák is változnak, változhat
nak. A vadászat és a természetvédelem két világháború közötti 
időszakát különösen áthatja a „káros-hasznos" állatok problémá
ja, ezért a kérdést érdemes egy kicsit részletesebben is áttekinte
nünk.

A kor jeles szaktekintélye, LOVASSY Sándor a két kategóriát 
1927-ben így határozta meg: „A hasznos állat akár életműködésé
vel, akár testének anyagával van az ember javára... Kártékony 
állat az, amely az emberre bármely nézőpontból, akár állandóan, 
akár időszakonként káros hatású; tehát amelyek egyrészről az 
emberben, a háziállatokban, vagy az emberre hasznos egyéb álla
tokban kárt tesznek (ragadozók, élősdiek)."125 A probléma azon
ban mégsem volt ilyen egyszerű. Ráadásul nekünk, a termé
szetvédelmi nyomokat keresőknek érdemes idéznünk egy másik, 
korábbi vélekedést is. „Ha kártékony vadról -  írták 1924-ben - ,
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ártalmas növényekről van szó, ne felejtsük el, hogy az ember 
bűnös merészséget követ el, mikor bizonyos állatokat és növénye
ket, mint neki nem tetszőket, vagy neki hasznot nem hajtókat, 
kérlelhetetlenül, sokszor gyűlölettel üldöz, pusztít."126 Abban vi
szont megegyeztek a vélemények, hogy „abszolút hasznos vagy 
káros vad nincsen."127

Mindebből következően a rókára vonatkozóan többen hangsú
lyozták, hogy még a vadgazdasági érdek sem kívánhatja, kívánja 
a róka kiirtását.128 Azért sem, mert „teljes kiirtása a természet 
háztartásában valószínűleg nehezen pótolható űrt támaszta
na."129

Nos, a rókák kipusztításától a két világháború közötti időszak
ban sem kellett komolyan tartani. Továbbra is 20 ezer körül ala
kult az országos teríték, tehát volt róka bőven.

1945 után, mint minden ragadozó, a róka is elszaporodott. 
Kevés volt a lőfegyver, hiányzott a méreg, így aztán még 1957-ben 
is a „rókaveszedelemről" írt például BERTÓTI István.130 A róka 
károsságának és hasznosságának megítélésében ugyanakkor egy 
újabb szempont merült fel: a veszettség.

Az elsősorban rókák által terjesztett újabb kori veszettség az 
ország északi határától terjedt dél felé, és megakadályozásában 
komoly szerepet szántak a vadászoknak. „Sohase felejtsük el -  
írták - :  mi vadászok vagyunk felelősek azért, ha veszett róka 
veszélyezteti áz erdőben pihenni vágyó dolgozótársunk életét!"131 
így nemcsak a rókák lőfegyveres gyérítése vett újabb lendületet, 
hanem 1967-től komoly akció bontakozott ki a kotorékok elgázosí- 
tására is. Mindezek ellenére sem a rókaállomány nem csökkent 
számottevő mértékben, sem a veszettséget nem sikerült egyértel
műen visszaszorítani.132 Sőt egyes megfigyelések szerint a rókák 
száma -  különösen a Dunántúlon -  az 1980-as évekre jelentősen 
megnőtt. Ezt elősegítette a korábban általánosnak mondható mér
gezések betiltása, illetve a kotorékok rendszeres tavaszi elgázosí- 
tásának abbahagyása.

A róka kártételével és esetleges időnkénti védelmével kapcso
latban VÁSÁRHELYI István már 1958-ban javasolta, hogy „hasz
nos vagy káros voltát országos viszonylatban, és az év minden 
hónapjára kiterjedő gyomortartalom-vizsgálattal eldöntsük."133
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Ilyen kutatások az 1970-es években valóban el is kezdődtek.134 
Ezek eredménye szerint a róka valóban komoly veszélyt jelent az 
apróvadra, amely veszélyt azonban az ember, például a fácánosok 
létesítésével, csak növelt. A viszonylag kis területre összpontosu
ló, a szabad életben igen-igen járatlan fácáncsibék ugyanis vonz
zák és könnyen prédájává válnak a ragadozóknak. A táplálkozás
sal kapcsolatos (hazai és külföldi) vizsgálatok eredményeit HEL- 
TAY István foglalta össze a rókáról szóló, 1989-ben megjelent 
könyvében. Egyértelműen rámutatott, hogy „a zsákmányfajok 
mennyisége határozza meg a rókák létszámát, és nem fordítva."135 
Tehát az apróvad létszámának remélt növekedése minden való
színűség szerint növelni fogja a rókák számát is.

Mindezek ismeretében a róka továbbra is érdekes vadászati 
lehetőséget nyújt,136 prémje egyre értékesebb lesz,137 s tényleg nem 
kell a kipusztulásától tartani. Természetvédelmi szempontból kü
lön is kiemelhetjük, hogy Magyarországon -  más fajok megjele
nése ellenére is -  továbbra is a róka számít a legelterjedtebb és 
legfontosabb csúcsragadozónak. így megítélésében egyre inkább már 
nem a károsság-hasznosság a mérce, hanem a hazai életközössé
gekben betöltött szerepe, amelyet azonban természetesen a vadá
szati érdekek is befolyásolnak.

VIDRA (Lutra íutra)

A vidra elejtését évszázadokig nem a vadászati szempontokból 
megítélt kártékonysága, hanem a prémje, illetve a múlt századtól 
kezdődően a halgazdasági kártétele ösztönözte. Ez a vadászat azon
ban esetenkénti és egyedi volt, hiszen a vidraállomány legfeljebb 
időnként és helyenként duzzadt fel annyira, hogy rá rendszeres 
vadászatot lehessen folytatni. A lőfegyverrel történő elejtés mel
lett sokkal eredményesebbnek bizonyult a csapdázása, ami ráadá
sul az értékes prémet is kímélte. Mint minden ragadozó esetében, 
a vidránál is viszonylag korán felvetődött, hogy mennyi van belőle, 
illetve lehet-e számítani a kiirtására. Az 1899-ben kiadott DIEZEL- 
MIKA-könyvben így írnak erről: „a vidra, éppen úgy, mint a róka, 
rendkívül ravaszsága következtében még nagyon távol áll a kiir
tás stádiumától."138
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A két világháború közötti időszakban továbbra is meglehető
sen keveset tudtak a vidráról. Ha foglalkoztak vele, akkor általá
ban újra a károsságát hangsúlyozták, illetve az irtására adtak 
tanácsokat.139 Ugyanakkor néhányan már rámutattak arra is, 
hogy a vízrendezésekkel a vidra életlehetőségei megcsappantak. „Ál
landó vándorlásai és a vízben leélt titokzatos életmódja -  vélték
-  a halászok és a vadászok állandó üldözése ellenére is (a vidrát) 
megóvják a teljes kipusztulástól."140 Arra nem számítottak, hogy 
a vízszennyeződések növekedésével -  amely nálunk legszembe
tűnőbben az 1950-es években jelentkezett -  a vidra elveszíti leg
főbb élőhelyét, táplálkozási lehetőségét.

A második világháború után még évekig kívánatos zsákmány
nak számított a vidra,141 de állományának megfogyatkozása miatt 
1974-ben védelem alá került. (A természetes vizeken való vadásza
tát már 1973-ban megtiltották.) A hazai vidraállomány megőrzése 
nemzetközi kötelesség is, mert a Kárpát-medencén kívül már csak 
kevés helyen fordul elő.142

A védelem hatására a vidraállomány feltehetően gyarapodott, az 
1970-es 1980-as évek fordulóján az országos felmérés szerint 
mintegy 1500 vid raélt Magyarországon. Ez a szám minden bizony
nyal tovább nőtt, bár ma is keveset tudunk az ország vidraállo
mányáról.

Az 1990-es évek elején felvetődött a vidra mesterséges tenyész
tésének, visszatelepítésének a lehetősége is.143 A vidra szerepel 
Magyarország vörös könyvében.144

NYÉRC (Muste/a lutreola)

A nyércet már a múlt században is a ritka, kevésbé ismert állatfajok 
közé sorolták.145 LAKATOS Károly kifejezetten védendőnek ítélte: 
„ha nem akarjuk, hogy hazánk faunájának ez az érdekes alakja (ti. 
a nyérc) is csakhamar a históriai nevezetességek közé tartozzék, 
a legnagyobb kímélettel kell iránta viseltetnünk."146

A két világháború közötti időszakban ÉHIK Gyula foglalta 
össze a nyércre vonatkozó ismereteket. Kérte a vadászokat, hogy 
a nyérc megismeréséhez elejtett példányok beküldésével járulja
nak hozzá.147 A nyérc ugyanis továbbra is rendkívül ritka ragado
zónak számított. Kárpátalja és Észak-Erdély visszacsatolásával a
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régi nyércelőfordulási helyek visszakerültek Magyarországhoz, 
ahol aztán a nyércre vadászati tilalmat mondtak ki.

1945 után újra kevés figyelmet kapott, hiszen nyérc nemigen 
fordult elő, így vadászati kérdésként nem merült fel a nyérc 
megóvása. Csak 1982-ben került be a természetvédelmi szem
pontból védendő állatfajok közé. Feltételezhető ugyanis, hogy a 
Dunántúlon és az Északi-Középhegységben előfordul.

A nyérc szerepel Magyarország vörös könyvében, fokozottan 
védett fa j}4*

NYEST (Martes fői na) és NYUSZT (Martes martes)

A régi szakírók mindként ragadozót irtandónak, pusztítandónak 
ítélték, bár megjegyezték, hogy a nyest inkább a házak körül, míg 
a nyuszt az erdőben, a vadállományban okoz károkat. A két 
világháború közötti időszakban már felvetődött ezen ragadozók 
időnkénti kímélésének a gondolata is. KITTENBERGER Kálmán írta 
például, hogy anyestet nem kellene „tűzzel-vassal" irtani. A nyest 
ugyanis nemcsak hússal táplálkozik, hanem gyümölccsel is, rá
adásul a szőrméje csak télen értékes, így „igazán vétek őket 
tavasszal, nyáron és ősszel lőni."149

A jeles vadászíró véleményével összecsengett a természettu
dományi társulat vélekedése, amit ÉHIK Gyula foglalt össze. A 
természetvédelmi törvény előkészítéséhez csatlakozva úgy vél
ték, hogy a nyest és a nyuszt számára kíméleti időt kell megálla
pítani, amely február elejétől október végéig tartana. Ezen idő 
alatt csak vadas- és fácánoskertekben, illetve a vadtenyésztés 
célját szolgáló egyéb bekerített területeken lehetne elejteni. A 
társulat a védelem szükségességét a nyest és a nyuszt fogyatkozásá
val, illetve „nemzetgazdasági okkal", tudniillik a téli szőrme na
gyobb értékével indokolta.150 Mint tudjuk, az 1935. évi termé
szetvédelmi törvény végül is nem tartalmazta a védett fajok jegy
zékét, azt később kívánták összeállítani. így a természettudomá
nyi társulat javaslata nem kerülhetett a törvénybe, sőt a vadászati 
tilalmi idők megállapításakor sem vették figyelembe.

1950-től kezdődően a nyest és a nyuszt lekerült a mindenkori 
szabadon lőhető állatfajok jegyzékéről, tehát védelmet élvezett. A  
szakemberek, így például BERTÓTI István, ezt a védelmet a nyest
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és a nyuszt ritkaságával, azaz a természetvédelem érdekeivel 
indokolták.151 Később a vadászati tilalmat mégis feloldották. A 
nyest és nyuszt a vadászható vadfajok közé az 1958-59. évi vadá
szati idénytől számított, amikor egész évben elejthető volt.

Az 1961. évi VII. tv. végrehajtásáról kiadott kormányrendelet 
(1/1962. [II. 9.]Korm. sz.) csak példaként sorol fel néhány kárté
kony, tehát korlátozás nélkül elpusztítható vadfajt, amely felsoro
lásból a nyest és a nyuszt kimaradt. Néhány évi bizonytalankodás 
után a mindenkori vadászati idényről szóló hirdetmény kiegészí
téseként a nyestet és a nyusztot ismét az egész évben irtható 
vadfajok közé sorolták. Ezen csak az 1960-as évek végén enyhítet
tek. Például 1969-70-ben a nyest és a nyuszt vadászati idénye szep
tember elejétől február végéig, 1971-72-ben október közepétől 
február végéig tartott. Következő lépésként a nyusztra egész év
ben tilalmat rendeltek el, a nyest vadászatát pedig csak december 
15-től február végéig engedélyezték (lásd az 1973-74. évi vadásza
ti idényt).

1974-ben az Országos Természetvédelmi Hivatal védetté nyilvá
nította a nyestet és a nyusztot (290/1974. OTVH. sz. r.). Az ezt 
követő években a nyest jelentősen elszaporodott. így az 1980-as 
évek elejétől megengedték a lakóépületekben megtelepedett 
nyestek egész évben történő gyérítését. A vadászok azonban a 
további, a vadállomány érdekeit is figyelembe vevő védettségi 
feloldást kérték.152 Ennek alapján a természetvédelmi hatóságok 
a nyestet valóban kivették a védett állatok közül (7/1988. [X. 1.] 
KVM. sz. r. 3. §). Az 1990-től érvényes vadászati idénytáblázat 
szerint (3/1990. [VIII. 7.] FM. sz. r.) nyestre november elsejétől 
február 15-ig lehet vadászni.

A vadászat visszaállítása azonban nem oldja meg a nyestállo- 
mány túlszaporodásának problémáját. További táplálkozási és 
egyéb vizsgálatok szükségesek,153 amelyek alapján elkezdődhet 
az értő állományszabályozás. Bár itt újra megjegyezzük, hogy 
lakóterületeken is megtelepülő állatról van szó, tehát a nyest ügye 
nem csak a vadászok felelőssége.
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GÖRÉNYFÉLÉK

Ide a közönséges (Mustela putorius), a mezei- (Mustela evers- 
manni hungarica) és a vadászgörényt soroljuk. Közülük a vadász
görény tulajdonképpen háziállatnak tekinthető, ezért termé
szetbeni fenntartásáról nincsen szó. A két másik görény megkü
lönböztetése viszont csak fokozatosan történt, éppen a vadászok 
közreműködésével is.

A régi vadászírók a görények kártételét, vérszomjasságát és 
nem utolsósorban gyakoriságát hangsúlyozták. „Különösen vé- 
rengző természete miatt -  írta LAKATOS Károly-veszedelm es a 
vadállományra, még pedig rendkívüli méretben."154 így a vadá
szokat nem a védelme, hanem a pusztítási módja foglalkoztatta.

A két világháború közötti időszak nagy tudományos eredmé
nye, hogy ÉHIK Gyula leírta hazánkban a mezeigörényt. A gyűjtés
ben nagy segítségére voltak a vadászok.155 A két görényféle vadá
szati szempontokból történő megkülönböztetésére azonban nem 
gondoltak. A görény továbbra is egész évben lőhető, irtandó 
fajnak számított.

Az 1945 után megjelenő vadászati tilalmi rendeletek is az év 
minden szakában lehetővé tették a görény(ek) elejtését. Változást 
csak az 1974. évi természetvédelmi rendelet hozott, amikor a 
mezeigörényt védelem alá helyezték. A  továbbiakban csak baromfi- 
és számyasvad-tenyésztő telepeken lehetett elejteni (1982-től kez
dődően már ott sem), miközben a közönséges görényre egész 
évben lehetett vadászni. (1990-től -  hasonlóan a nyesthez -  csak 
november elsejétől február 15-ig.) A kétféle görény megkülönböz
tetése a szabad természetben azonban nem egyszerű, sokszor 
csak az elejtés után derül ki, hogy melyik görény került puskavég
re. Ugyanakkor még mindig keveset tudunk a mezeigörény elter
jedéséről (bár az biztos, hogy főleg a Dunától keletre fordul elő), 
így megismerése, életmódjának leírása továbbra is feladat.156

MENYÉT (Mustela niva/is)

A  menyét megítélését a szűkebben vett vadgazdasági kártételén 
kívül az emberi települések környékén végzett pusztításai is be
folyásolták. Káros, mindenkor irtandó ragadozónak írták le, bár 
ezzel némileg ellentétes vélemények is elhangzottak. Például VE-
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RESS Gábor már 1928-ban azt fejtegette, hogy a menyét ugyan 
vadgazdasági szempontból káros, de az egér pusztításával a gaz
dának hasznot hajt.157 Két évvel későbbi írásában pedig minden 
kisragadozót csak okkal, megfontoltan tartott irthatónak, hiszen
-  vélte -  ezeknek is be kell tölteniük a természet által kijelölt 
rendeltetésüket.158

A második világháború után -  a rendeletekben fenntartva a 
mennyét mindenkori irthatóságát -  időről időre újra felvetődött 
a kímélet lehetősége is. 1957-ben SZUNYOGHY János a károsság- 
hasznosság kérdésében a középutat ajánlotta elfogadásra,159 míg 
a következő évben ÉHIK Gyula egyértelműen leszögezte: „Ha 
tehetném, mind a menyétnek, mind a hermelinnek vadászatát 
megtiltanám. így csak annyit mondhatok: aki kártevésen éri, 
pusztítsa el, de még ilyenkor is jól megfontoltan és jól meggon
doltan emeljen rájuk puskát."160 A menyét ennek ellenére 1974-ig 
egész évben pusztítható ragadozónak számított.

Majd csak 1974-ben mondtak ki rá védelmet azzal, hogy barom
fi- és szárnyasvad-tenyésztő telepeken továbbra is elejthető. 
Ugyanezt megismételték 1982-ben, bár az elejthetőségét ponto
sabban körülhatárolták. Ezek szerint a „törzsállomány elhelyezé
sére szolgáló szárnyasvad-, valamint baromfitenyésztő telepeken 
egész évben", míg „a szárnyasvad utónevelését szolgáló helyeken 
és azok 500 méteres körzetében" július 1-jétől október 31-ig lehe
tett elejteni. 1988-ban a fenti kivételek megismétlésével erősítették 
meg a védelmet.

A menyét szaporodását, elterjedését nemcsak a vadgazdálko
dási szempontok szabályozták, szabályozzák, mert az emberi 
települések környékén, illetve magában a településeken belül élő 
állományra a vadászat kevés hatással volt. így a menyét óvása, 
megtartása sem lehet kizárólagosan vadászati kérdés.

HERMELIN (Mustela erminea)

A hermelin kártékonyságát a múlt században, a belterjesedő vad- 
gazdálkodás időszakában talán egy kicsit eltúlozták. Példaként 
említjük meg LAKATOS Károlyt, aki a hermelinről ezt írta: „oly 
kártékony..., hogy oly helyeken, hol gondos irtás által fölszaporo
dása elé gát nem vettetik, a hasznos vadállomány elkerülhetetle
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nül a legnagyobb mérvű csökkenésnek, sőt esetleg végpusztulás
nak néz elébe és -  ami hihetetlenül hangzik - ,  nemcsak hogy az 
apróvad-félék, hanem még az őzállomány is veszélyeztetve van 
általa."161 A LAKATOS által jelzett elszaporodás azonban nagyon 
kevés helyen következhetett be, mert a hermelint értékes prémjé
ért csapdázták, vadászták.

A hermelin életmódjáról, sőt magyarországi elterjedéséről a két 
világháború közötti időszakban is meglehetősen keveset tudtak. 
VÁSÁRHELYI István igyekezett a vadászoknak ezt a kisragado- 
zót bemutatni,162 de a vadászok általában továbbra is csak annyit 
tudtak a hermelinről, hogy -  a többi kisragadozóval együtt -  
irtani kell.

Az 1950-es vadászati idénnyel kapcsolatos rendeletből kima
radt a hermelin, de a továbbiakban, 1951-től újra ott szerepelt a 
mindenkori szabadon lőhetők között. Csak az 1974-ben megjele
nő természetvédelmi rendelet alapján vették védelembe. Vadásza
tát, csapdázását a baromfi- és szárnyasvad-tenyésztő telepeken 
engedélyezték. 1982-től ez utóbbi lehetőség is megszűnt, a herme
lin teljes védelmet élvez.

A hermelin állományáról napjainkban is meglehetősen keveset 
tudunk. Az viszont látható, hogy -  a nyesttel és a nyuszttal 
ellentétben -  a védelem ellenére sem szaporodott el. Az élőhelyek, 
különösen az általa kedvelt vizek, vízfolyások fogyatkozása, illet
ve a rágcsálóirtás minden bizonnyal a hermelin létszámának 
csökkenését okozza.

BORZ (Meles meles)

LÁZÁR Kálmán 1873-ban megjelent könyvében a borzról mint 
„erdei remetéről" ír,163 amely „remetének" az életmódját viszont 
a későbbi vadászati szakírók részletesen elemzik. Különösen a 
hasznosság-károsság kérdésében igyekeztek a különböző megfi
gyeléseket egymás mellé állítani. SZÉCSI Zsigmond mindezeket 
így foglalta össze: „hasznossága abból áll, hogy rovarokat és azok 
álczáit pusztítja, kártékonysága pedig, hogy szőlőkben, répaföl
deken pusztításokat visz véghez és hogy az erdei tyúkok s más, a 
földön költő madarak tojásait elkölti s itt-ott talán e madarakat is 
m egeszi."164 LAKATOS Károly különösen a borz vadgazdasági
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kártételét emelte ki. Megemlítette, hogy a borzvárban talált már 
nyúl- és fogolypusztításra utaló nyomokat is.165 Mindezek alapján 
évtizedekig fel sem vetődött a borz esetleges kímélete.

A két világháború közötti időszakban VERESS Gábor már 
védelmébe vette a borzot, mondván, hogy „meg nem érdemelt 
mértékben és módon irtják".166 Hozzá csatlakozott BENKŐ Pál is, 
aki szerint a borz „kiirtása nem volna eléggé indokolt."167

A természettudományi társulat (a nyest és nyuszt esetében már 
említett) felterjesztésében 1929-30-ban a borz kímélete mellett foglalt 
állást. Ezt részben a borz csekély károkozásával, részben viszony
lagos ritkaságával indokolta. Március elejétől június elejéig tilalmi 
időt javasolt, illetve a szőlőkben megengedte volna a birtokosnak 
is a borz elpusztítását szeptember elejétől a szüret befejezéséig.168 
A borz vadászati tilalmi rendeletekben megfogalmazott védelme 
azonban továbbra sem történt meg.

A második világháborút követően legelőször ÉHIK Gyula 
emelt szót a borz mellett, amikor 1949-ben ezt írta: „Alapjában 
véve kíméletet érdemlő, erdészeti szempontból rendkívül hasz
nos állat. A vadásznak csak a fácánosban tehet kárt, ott is csak a 
költés idején."169 Ennek ellenére a borz továbbra is ott szerepelt a 
mindenkor szabadon irtható vadfajok között. Az időnként meg
jelenő, a borzot bemutató írások170 a védelmet nem vetették fel, és 
inkább a károsságát hangsúlyozták. Az 1971-ben megjelent, „A 
vadászat kézikönyvében" viszont már ezt írták: „(A borz) haszna 
és kára folytán inkább közömbös, mint káros."171

A borz védelmét legelőször 1974-ben mondták ki azzal, hogy a 
baromfi- és számyasvad-tenyésztő telepeken továbbra is el lehe
tett ejteni. Az 1982. évi természetvédelmi rendelet aztán ezt a 
kitételt is megszüntette, a borz tehát mindenhol védett. Magyaror
szági állományát, elterjedését kevésbé ismerjük, de azt tudjuk, 
hogy viszonylag ritka, elszaporodásától a védelem ellenére sem 
kell tartani.

KUTYA (Canis familiárisl MACSKA (Felis catus)

Bár az elvadult, vadállományra rákapott háziállatok ügye csak 
közvetve tartozik a fajmegőrzés, természetvédelem kérdéséhez, 
de mint vadkárosítókról feltétlenül meg kell róluk emlékeznünk.
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Az 1989. évi kimutatások szerint Magyarországon több mint 
ötvenezer kutyát és csaknem hetvenezer macskát pusztítottak 
el.172 Ezek megdöbbentő, óriási számok. Ha mindehhez hozzá
vesszük azt is, hogy a „gazdival" határban bolyongó ebek -  
melyek elejtésének következményeit egy vadász sem vállalhatja
-  ezrei milyen kárt tesznek a vadállományban, akkor a termé
szetes nagyragadozók, a róka, farkas, hiúz, vadmacska kártételét 
egészen másként látjuk. Ezen a helyzeten csak a birtokjogi és 
vadászati viszonyok rendezése segíthet, amikor a vadászatra jo
gosultat minden korábbinál egyértelműbben és szigorúbban le
het a vad- és vadon élő állatállomány védelmére kötelezni.

A ragadozók irtásának egy évszázados eredménye mindenkép
pen egyfajta „ökológiai vákuum" keletkezése. A ragadozók faj- és 
egyedszámához képest több táplálék áll rendelkezésre, mint száz 
évvel korábban, aminek következtében új, a Kárpát-medence 
középső részén eddig nem ismert, illetve korábban kipusztult 
fajok (újra) megjelentek. Az új fajok feltűnése mind vadászati, 
mind természetvédelmi szempontból számtalan, korábban isme
retlen problémát vet fel.

Az őshonosnak mondható ragadozó emlősök esetében -  szin
tén a vadászati kezelés és környezeti tényezők hatására -  egyfajta 
„kultúrakövetés" figyelhető meg. A kis szőrmés ragadozók egy 
része, de itt-ott a róka is, a beépített területeken, utak, vasutak 
mentén új, korábban elképzelhetetlennek tartott életmódot foly
tat, s ez az alkalmazkodás hosszabb távon is biztosítja a fajok 
fennmaradását.
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EGYÉB EMLŐSÖK

A következő állatfajok vadászati jelentősége csekély. Egyesek 
időnkénti elszaporodása a vadállományra mégis károsan 

hat, ezért irtják, irtották őket. A pusztítás azonban csak nagyon 
ritkán történt lőfegyverrel, inkább csapdákat és hurkokat hasz
náltak.

HÓD (Castor fiber)

A hód megmentési kísérlete volt hazánkban az első termé
szetvédelmi akció. PETÉNYI János Salamon az 1840-es években 
igyekezett ráirányítani a figyelmet „az elenyészés örvényében 
forgó hódokra", de a hódot akkor nem sikerült a kipusztulástól 
megőrizni.173 Ennek ellenére jó ötven évvel később, 1895-ben IL
LÉS Nándor kifogásolta, hogy a hódot nem vették fel a vadászati 
törvénnyel védett fajok közé, holott -  vélte -  Magyarországon 
még előfordulhat.174 Mint tudjuk, az utolsó hódot bizonyíthatóan 
az 1850-es években ejtették el Magyarországon. Ennek ellenére a 
későbbi vadászati szakkönyvek is megemlékeztek a hódról. A 
RÁZSÓ-NAGY-féle, 1928-ban megjelent könyvben így írnak róla: 
„A hód és vadászatának tárgyalása... felesleges is volna, minthogy 
gyakorlati jelentősége nincs; mint a daliás múlt egyik szép emlé
kéről azonban a legszükségesebbet minden vadásznak tudnia kell 
a hódról is."175

A hód visszatelepítésének gondolatát BERÉNYI Vilmos 1941-ben 
vetette fel. Erre a tiszadobi „ősmocsarat" javasolta azzal, hogy 
Németországból vagy Norvégiából kellene tenyészállatokat hoz
ni.176

A hód kérdése újabban akkor került, amikor hazánktól nyugat
ra, Németországban és Ausztriában megkezdték a hód mestersé
ges visszatelepítését. Ennek következtében Magyarországon is 
felbukkant a hód, sőt elkezdték a mesterséges visszatelepítését.177

A hód szerepel Magyarország vörös könyvében,178 egyébként 
pedig 1988 óta a védett fajok között tartják nyilván.
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MORMOTA (Arctomys alpina)

Az 1883. évi vadászati törvény a mormota védelméről nem gon
doskodott. Pedig a természettudományi társulat már 1866-ban 
kérte, hogy a Helytartótanács „a csapóvas felállítását és a téli 
álmot tartó mormoták kiásását, szigorú büntetés mellett tiltás
sá ."179 Ennek ellenére a mormota nem kapott védelmet, amit a 
vadászok közül például ILLÉS Nándor is kifogásolt.180

Az első világháborút követően a mormota élőhelyei elkerültek 
Magyarországról, úgyhogy a továbbiakban nem merült fel a vé
delmük kérdése.

PELÉK, MÓKUS

A múlt században a pelékés a mókus (Sciurus vulgáris) a vadász
ható fajok között szerepeltek, az év minden szakában elejthetők, 
illetve lőhetők voltak. A vadászok különösen a mókusra haragud
tak, mert a mókus közismert fészekrablása révén sok kárt tett a 
vadászható madarak fészkében is. „Mindaddig -  írta BERTÓTI 
István -  ....míg a mókusállomány csökkenése nem sért termé
szetvédelmi érdekeket, mentsük meg szárnyas vadunk és a hasz
nos énekes madarak fészekaljait a mókus sokak által figyelembe 
nem vett kártevéseitől azzal, hogy területjárásaink alkalmával 
nem sajnáljuk a töltényt a mókustól."181

A mókus és a pelék 1974-ben kaptak védelmet. A mókus azon
ban a megyei természetvédelmi hatóságok engedélyével tovább
ra is ritkítható volt. A lakóhelyeken megtelepedett pelék elejtését
1982-ben szintén megengedték, amit 1988-ban megismételtek.

Az erdei pele (Dryomys nitedula), a nagy pele (Glis glis) és a 
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) szerepel a vörös 
könyvben.182

ÜRGE (Citelluscitellus), 
HÖRCSÖG (Cricetus cricetus)
Mindkét állatfajt a múlt századi vadászati törvény dúvadnak 
minősítette. Mind az ürge, mind a hörcsög elsősorban mezőgaz
dasági kártétele miatt került a vadászható állatok közé. Ennek 
ellenére természetesen nem a lőfegyverrel végzett gyérítés tette 
bennük a legnagyobb kárt.

60



Az első világháború után a fogoly- és fácánállomány lassú 
növekedését egyenesen az ürge és a hörcsög (és sündisznó) kár
tételével magyarázták. így aztán nem csoda, ha így írtak róluk: 
„Az érzelgősség és kímélet... ezekkel az eddig ismeretlen kárte
vőkkel szemben nem helyénvaló. Tűzzel, vassal irtandók."183

A XX. század második felében az élőhelyek csökkenésével a 
hazai ürgeállomány megfogyatkozott, így 1982 óta az ürge védett.

SÜN (Erinaceus conco/or)

A sün vadászati szempontokból történő megítélése az elmúlt 
évtizedekben többször vitát váltott ki. A sünt -  mint a mezőgaz
daságra hasznos állatot -  ugyanis 1901-ben védetté nyilvánították 
(24655/1901. FM. sz. r.). Ezzel egyidőben a vadászok közül pél
dául LAKATOS Károly kimondottan károsnak ítélte a sünt, sőt a 
„szobatudósok" védelmét, sünt pártoló állásfoglalását veszélyes
nek, a vadgazdálkodással ellentétesnek mondta.184

„A sün a költés idején úgyszólván csakis fácán- és fogolytojá
sokon él. Ezzel mindent megmondottunk!" -  írták 1942-ben.185 
1950-től a sün ott szerepelt a mindenkor szabadon irtható fajok 
között. Előtte azonban a „Magyar Vadász" hasábjain élénk vita 
bontakozott ki arról, hogy a sün megérdemli-e a századfordulón 
életbe léptetett védelmet.186

A sün dúvadnak minősítésével a vita jó néhány évtizedre el
dőlt, bár 1958-ban ÉHIKGyula újra felvetette: „Káros-e a sündisz
nó?"187

Az 1974. évi rendelet a sünt is védelembe vette azzal, hogy 
„fácántenyésztő telepeken és fácános erdőkben elejthető, befog
ható." Az 1982. évi rendelet és az 1988. évi is a baromfi- és a 
szárnyasvad-tenyésztő telepen egész évben, az utónevelést szol
gáló területeken pedig július elejétől október végéig elejthetőnek 
tartja.
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TÚZOK (Otis tardal 

REZNEK (Otis tetrax), DARU (Grusgrus)

Az Erdészeti Lapok 1879. évi füzetében olvashatunk egy tudó
sítást, amely szerint a „jegedő eső és hideg" következtében 

Fegyvernek határában 68, Püspökladány környékén pedig 400 
túzokot fogtak. A túzokok összefagyott szárnyaikkal ugyanis 
nem tudtak felszállni, így a környékbeliek könnyű zsákmányává 
váltak.188

A fenti példa alapján Magyarországon a múlt században volt 
még mit védeni. Mégis nagyon sokára, csak a hazai túzokállo
mány jelentős megfogyatkozása után kezdődött el a hathatós 
védelem, amiben aztán hazánk némi sikert ért el. A védelem egyes 
lépései a szakirodalomból jórészt ismertek, így itt csak a legfon
tosabb mozzanatokra mutatunk rá.

%
Az 1879. évihez hasonló eset megismétlődését, tehát a röpkép- 

telen túzokok összefogdosását az 1883. évi vadászati törvény 
megtiltotta: „túzokokat ólmos eső alkalmával behajtani vagy 
agyonverni" tilos (15. §). Egyébként pedig a túzokra is az általános 
vadászati tilalom, azaz a február elsejétől augusztus 15-ig terjedő 
tilalmi idő vonatkozott. A törvény nem tett különbséget a kakasok 
és a tyúkok között, tehát mindkettőt lehetett akár hajtóvadászatok 
alkalmával is lőni.

A meglehetősen szabados vadászati rendelkezések ellenére az 
első világháborúig, sőt a másodikig sem csökkent számottevően a 
túzok állománya. A túzok életkörülményei ugyanis nem változtak. 
A kiterjedt síkságok, a külterjes, kevésbé gépesített mezőgazda
ság a két világháború közötti időben is megfelelő életfeltételeket 
biztosítottak a magyarországi túzokállománynak.

A természetvédelmi törekvések a vadászati tilalmi rendeletben 
legelőször 1925-ben jelentek meg. Ekkor megtiltották a tojók és 
jércék lelövését, a túzokkakasra pedig csak dürgési időben, már
cius elsejétől május 31-ig lehetett vadászni. Ez utóbbi vadászati 
idényt 1933-ban egy hónappal tovább rövidítették, az csak április 
elsején kezdődött.
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A természetvédelmi megfontolások, sőt bizonyos nemzetközi 
érdeklődés is arra késztette a hazai madártani szakembereket és 
vadászokat, hogy 1941-ben országos túzokszámlálást tartsanak. 
Akkor mintegy 8,5 ezer túzokot találtak Magyarországon, azaz a 
századfordulóra becsült 12 ezres állomány jelentős része még 
megvolt.189 Ennek ellenére több vadászati szakember, például 
NEMESKÉRI-KISS Sándor, a túzokkakas lelövésének korlátozá
sát javasolta. Például úgy, hogy minden vadász tanúsítson önmér
sékletet, és életében csak egyetlen kakast lőjön, sőt a vadászterület 
tulajdonosa is legfeljebb évente egyet-egyet.190 Ez az 1943-ban 
elhangzó felhívás annál is inkább indokolt volt, mert 1935 és 1940 
között országosan 1650 túzokkakast ejtettek el.191

Az 1944-45. évi téli harcokban sok túzokcsapatot szétzavartak, 
sőt állományuk abszolút mértékben is csökkent. Ezen az 1945 
után bevezetett, külön földművelésügyi miniszteri engedélyhez 
kötött vadászati tilalommal akartak segíteni. Több szakember azon
ban, így például ÉHIK Gyula, nem látott okot aggodalomra, 
hiszen -  vélték -  a túzokállomány gyorsan kiheveri a front okozta 
szétszóródást és károsodást.192 így aztán a miniszteri engedéllyel 
végzett túzoklelövés eléggé általános volt.

Az 1954. évi madárvédelmi rendelet (59/1954. [IX. 9.] MT. sz.) 
a túzokot nem, csak a reznektúzokot érintette. A reznek azonban 
hazánkban már az első világháború előtt megfogyatkozott. Vé
delméről legelőször az 1925. évi vadászati tilalmi rendeletben 
intézkedtek, de ekkor már nagyon ritkán bukkant fel. Az 1989-ben 
kiadott vörös könyv úgy mutatta be, mint amely „fajt kipusztult
nak kell tekintenünk."193

A korábbi vadászati statisztikákban a túzokkal általában 
együtt szereplő daru is ekkor, 1954-ben kapott védelmet. A daru 
fennmaradásához, netalán állománygyarapodásához azonban a 
hazai vadászati tilalom meglehetősen kevés.194

Az 1950-es években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a vadászat 
korlátozása nem lesz elegendő a túzok megmentéséhez sem. A nagytáb
lás gazdálkodás ugyan kedvezett a túzokoknak, de a gépek és 
vegyszerek megjelenése viszont határozottan veszélyeztette a 
szaporulatot. Ugyanakkor tovább folyt a kakasok -  külön enge
déllyel történő-vadászata, amit a nyugati vadászok megjelenése
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csak tovább ösztönzött. Hiába kérte például már 1961-ben STER- 
BETZ István, hogy a túzok legyen teljesen védett madár, még 
csaknem egy évtizedet kellett várni a védelmi rendeletig.195

Az 1960-as évek végén arra számítottak, hogy egy évtizedes 
kíméleti idő elegendő lesz a hazai túzokállomány regenerálódá
sához, a helyes ivararány kialakulásához.196 így amikor 1970 ta
vaszán a túzok végre kikerült a vadászható fajok közül, még a 
szakemberek is reménykedtek egy majdani vadászati lehetőség
ben. Olvassuk csak! „Hazánk túzokállománya -  áll „A túzok" 
című, 1971-ben kiadott könyvben -  az átmeneti védettség majdani 
feloldása után, megfelelő körültekintés mellett, elbír évente egy 
szerény lelövési keretet."197 Ez azonban nem következett be, mert 
a tízéves kíméleti időszak jóval hosszabb, örök időkre szóló lett.

A túzok megmentéséhez azonban nem elegendő a passzív, 
tilalmi rendeletekben rögzített védelem. Szükség van az élőhe
lyek, sőt az egyes csapatok védelmére és a mesterséges nevelésre 
is.

A magyar vadászati szaksajtó hasábjain már az 1960-as évek
ben felvetődött, hogy mesterséges neveléssel kellene próbálkozni. 
Sőt olyan vélekedés is elhangzott, amely szerint -  szovjet tapasz
talatok alapján -  a túzokot akár háziasítani is lehetne. így nemcsak 
a faj menekülne meg a kipusztulástól, hanem a vadhúst is lehetne 
értékesíteni.198

Ezen túlzó reményektől, célkitűzésektől függetlenül a buda
pesti állatkertben FODOR Tamás vezetésével már folytak kísérle
tek a mentett túzoktojások kikeltésére, a csibék felnevelésére. (A 
túzok mesterséges keltetésének, nevelésének népi hagyományai 
voltak. A két világháború közötti időszakban -  a világon elsőként
-  a budapesti állatkertben CERVA Frigyes és SZOMBATH László 
rendszeresen keltettek és neveltek túzokot. FODOR az ő módsze
reiket fejlesztette tovább.199) A munka különösen az 1975-ben 
létrehozott Dévaványai Tájvédelmi Körzet megalakulása után 
élénkült meg. A mentett tojásokból nevelt túzokcsibék felnevelése 
és visszavadítása azonban komoly, nehezen megoldható problé
ma. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kikeltett csibéket inkább 
vissza kell helyezni az eredeti fészekbe és a vadmadárra kell bízni 
a felnevelést. Ilyen irányú kísérletek az 1980-as évek végén kez
dődtek.200
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A túzok megmentésével a magyar ornitológusok és vadászok 
komoly nemzetközi figyelem és esetenkénti támogatás mellett 
foglalkoznak. A szabadban élő állomány életkörülményeinek 
rendszeres figyelése, a létszám ellenőrzése és a kutatási eredmé
nyek összefoglalása mindig nagy érdeklődést kelt. Az elmúlt 
évtizedek eredményei201 -  amely kutatásokat előbb FODOR Ta
más, majd STERBETZ István és FARAGÓ Sándor fogtak össze -  
mindenképpen az adott terület mezőgazdasági termelésének óri
ási szerepét hangsúlyozzák. Csak megfelelő vetésszerkezettel és 
a mezőgazdasági munkák -  főleg a tavaszi fűkaszálások -  szerve
zettségével, a túzokállományra való odafigyeléssel menthető meg 
a magyar puszták madara. Éppen ezért kérdés a továbbiakban, 
hogy a védett területeken kívüli túzokállományt hogyan fogja 
érinteni az összefüggő mezőgazdasági táblák egy részének felpar
cellázása és a külterjes kezelés netalán belterjessé válása. Remél
hető, hogy a természetvédelem ebben az átalakulásban kap annyi 
figyelmet, amely a ma már alig ezer madárból álló hazai túzokál
lomány megmentéséhez elegendő lesz.

*
Hogyan is írta BÁRSONY István 1916-ban? „A túzok állandó, 

remek madarunk, de addig is, amíg a kultúra teljesen el nem veszi 
a létfeltételeit (elsősorban is a nyílt nagy rónákat, ahol nyugta-bé- 
kessége lehet a neki elviselhetetlen zaklatások ellen), kikérné 
magának, hogy vele törődjünk. Miránk ő, különös gondozás dol
gában, nem szorul."202 Néhány évtized óta mégis már csak az 
emberi gondoskodás tartja meg.



FAJDFÉLÉK

A „«kakasdürgés» -  írja SZÉCHENYI Zsigmond az «Ünnep- 
napok»-ban -  elsősorban az osztrák és a bajor vadász kenye

re, ősi szenvedélye. Saját magunkról ezt nem állíthatjuk."203 Való
ban, a magyar vadászati kultúrában soha nem játszott központi 
szerepet sem a siket-, sem a nyírfajd, sőt a császármadár vadászata 
sem. Mire eltanultuk volna az igazi kakasvadászatot, a hazai 
állomány megcsappant. így a „kakasdürgés" továbbra is megma
radt a szomszédos országok vadászai „kenyerének"

A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Lyrurus tetrix), a 
császármadár (Tetrastes bonasia), továbbá a siket- és nyírfajdhib
rid, a „középfajd", illetve a régi vadászati statisztikákban kimuta
tott hófajd (Lagopus mutus) közül a siket- és nyírfajd a legelső
ként védett madarak között szerepelt. Az 1883. évi vadászati 
törvényt elemezve mutatott rá ILLÉS Nándor, hogy faunavéde
lem tekintetében Magyarországon -  a zergéken kívül -  csak e két 
madár érdekében tettek valamit. A siket- és nyírfajdjércék lelövé- 
sét ugyanis egész évben tiltották. (A fajdkakasokra a tilalom 
június elsejétől március elsejéig vonatkozott.) ILLÉS kifogásolta, 
hogy a császármadár esetében viszont ezt nem tették meg, mert 
ott mind a kakasokra, mind a tyúkokra augusztus 15-től decem
ber elsejéig lehetett vadászni.204

Az 1884. évi vadászati statisztikánk szerint Magyarországon 
siketfajdból 282, nyírfajdból 125, császármadárból 4660 példányt 
ejtettek el. (Beszterce-Naszód és Szeben vármegyékben lőttek 
még hófajdot is, összesen 52 darabot.)205 Látható, hogy -  talán az 
egy császármadár kivételével -  egyik fajdféle sem került tömege
sen terítékre. Megbecsülésük, védelmük ugyan a vadászati tör
vénnyel elkezdődött, de a kiterjedt erdőségek művelésbe vonásá
val, az őserdők kivágásával a fajdfélék életlehetőségei fokozato
san beszűkültek.

A fajdfélék védelme különösen Trianon után vált jelentőssé. A 
vadászati tilalmi rendeletekben ugyan még továbbra is szerepel
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tek, fontosabb kérdés volt azonban, hogy egyáltalán hol fordul
nak elő még Magyarországon. FÖLDVÁRY Miksa 1924-ben 
„Nyírfajdra Csonka-Göm örben" címmel tett közzé vadászél
ményt,206 mégis feltételezhető, hogy az 1920-as évek közepére a 
nyírfajd minden bizonnyal eltűnt a magyar faunából. Ugyanak
kor jelentősen megfogyott a siketfajdok száma is. Számottevő 
állomány csak az Őrségben élt, amelynek védelmére lépéseket 
tettek. A Gyöngyöshalászi TAKÁCH Gyula által bérelt gróf Bat- 
thyány-erdőkben Szalafő környékén mintegy 146 kh (84 ha) terü
letet 1931-ben védelem alá helyeztek. Itt a siketfajd megfelelő 
háborítatlanságot talált, REVERENCSICS erdőtanácsos gondos
kodott az erdők megóvásáról, az élőhely védelméről.207 Ismerete
ink szerint ez az első és mindmáig utolsó területi védelem, amely 
hazánkban a siketfajd megóvását tűzte ki célul.

A két világháború közötti időben a fajdfélék közül egyedül a 
császármadár nyújtott némi vadászati lehetőséget.208 A madár el
terjedése, állománya azonban meglehetősen ismeretlen volt, ezért 
VERTSE Albert 1937-ben a királyi erdőfelügyelőkhöz, illetve a 
kincstári erdőbirtokok kezelőihez fordult a császármadár élőhe
lyeinek összeírása céljából. El is készült egy, bár hiányos állo
mánytérkép, ugyanakkor az erdészeti személyzet véleménye or
szágos szinten egyezett: a császármadár állománya a belterjes 
erdőgazdasági módszerek miatt nem fog gyarapodni.209

A tilalmi időket mindenesetre az 1930-as évek végén növelték. 
Császármadárra 1939-ben már csak augusztus 16-tól november 
elsejéig lehetett vadászni, siket- és nyírfajdkakasra pedig április 
elsejétől június elsejéig. Azután a visszacsatolt területek kezdeti 
általános vadászati tilalma a fajdfélékre is kiterjedt. Az 1940-es 
évek elején -  miután Magyarországon újra honos madaraknak 
számítottak -  siket- és nyírfajd ka kasra csak egy hónapig, április 
közepétől május közepéig, tehát kimondottan csak a dürgési 
időben lehetett vadászni.

1945 után egyedül a császármadár maradt vadászható fajdféle, 
amelyre 1948-ban még augusztus közepétől október végéig, a 
következő évben már csak október közepéig lehetett vadászni,210 
1950-ben pedig kimaradt a vadászható fajok felsorolásából. Az 
1954. évi madárvédelmi törvény mint természetvédelmi értéket a

70



fokozottan védendő madarak közé sorolta. A még meglévő állo
mányok megmentése azonban -  miként más fajdok esetében sem
-  ezzel nem oldódott meg.

Az őrségi siketfajdállomány fokozatosan felmorzsolódott. Előbb 
a határerődítési munkálatok, majd a fakitermelések, erdőátalakí
tások, legvégül pedig az 1961. évi hótörés pecsételte meg a sorsu
kat.211 Időnként ugyan fel-feltűnt a nyugati határszél más helyein 
is, például Sopron környékén, de önfenntartó, szaporodó állomá
nya már nem alakult ki.212 A siketfajd magyarországi megtelepí
tése, megmentése nagyban függ a szomszédos ausztriai állo
mánytól. Csak azzal összefüggésben, és természetesen megfelelő, 
kíméletes élőhelyvédelemmel reménykedhetünk a faj hazai fenn
maradásában.

A  nyírfajd időnkénti felbukkanása mellett az 1950-es években 
felvetődött a mesterséges tenyésztés kérdése is.213 Ez a törekvés 
ugyan nem előzmények nélküli, hiszen már az 1880-as években 
is kísérleteztek Nyírbakta környékén a nyírfajd megtelepítésével, 
de újabb próbára mégsem került sor. Továbbra is csak esetenkénti 
feltűnésére lehet számítani.214

A császármadár kutatásában -  elsősorban CZÁJLIK Péter révén 
-jelentős eredmények születtek. 1976-ban országos állományfel
mérést végeztek, amelynek alapján a további teendők is körvona
lazódtak. Az élőhelyek védelmén kívül szükség lenne fészek
aljmentésre, mesterséges nevelésre is. (Ez sem előzmények nélkü
li, mert LAKATOS Károly a századfordulón már foglalkozott 
vele.) Itt azonban megfelelő érdekeltség létrehozása is feladat, 
illetve -  miként a túzok esetében -  nemzetközi összefogás, segít
ség megteremtése. Vadászati szempontból a vaddisznóállomány 
kérdése merül fel, hiszen közismert, hogy a disznó minden földön 
fészkelő madarat károsít. A vizsgálatok azonban kimutatták, 
hogy a turistaforgalom és az erdőgazdasági kezelés legalább 
annyira zavarja a császármadarat, mint a vaddisznó. Mégis re
mélhető, hogy valamelyik hegyvidéki nemzeti park felkarolja a 
császármadár megmentésének, szaporításának ügyét.215

Magyarország vörös könyvébe mindhárom fajdféle bekerült.216
*
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A fajdvadászat ma is külföldön gyakorolható sport, miként 
SZÉCHENYI Zsigmond idejében volt. A magyar vadászati sajtó
ban megjelenő leírások a szomszédos országokban vadászok tol
lából fakadnak,217 és egyelőre, sajnos, remény sincs hazai fajdva
dászat ra.
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FÁCÁN (Phasianus co/chicus)

A fácán Kárpát-medencében történő állandósulása óta -  
amely minden bizonnyal az Árpád-házi királyok bizánci 

kapcsolatai idejére, a XII. századra tehető218 -  megkülönböztetett 
figyelmet kapott. Elég csak utalnunk a II. Ulászló-féle, 1504. évi 
rendeletre, amelyben a jobbágyokat eltiltotta a fácán fogásától. A 
következő évszázadokban a fácán elszaporodását a törökök meg
jelenésével hozták összefüggésbe. „Ez olly Törökös madár -  írta 
MISKOLCZI Gáspár - ,  hogy á mint már sok értelmes emberek 
szemmel látott példákkal tapasztalták, valamelly Várnak, Város
nak határába bé származik, nyilvánságos jele, hogy az á föld nem 
sokára Török kézbe esik."219 Tehát óvakodni kell a fácánoktól?

A török idők után a fácánokkal kapcsolatban mindig és min
denhol a legfontosabb a tenyésztés kérdése volt. A XVIII. századi 
források közül például a Károlyi család levéltárában találhatók 
iratok, amelyek szerint Derecske környékén fácánokat fognak be, 
s azokat a nagykárolyi Somos-kertben tenyésztik.220 A tenyésztést 
ösztönözte III. Károly 1729-ben kelt dekrétuma, majd pedig II. 
Józsefé. Ez utóbbi, 1786-ban kelt rendelet feljogosította a vadász- 
terület tulajdonosait a fácántelepítésre (-tenyésztésre).221

Az uralkodók által adott lehetőségek ellenére a hazai földbir
tokosok még évtizedekig kevés figyelmet fordítottak a fácánte
nyésztésre. Csak az angol mintájú „urizálás" elterjedése, majd a 
modem vadászati törvények vadtenyésztést ösztönző hatására 
vett nagyobb lendületet Magyarországon is a fácántenyésztés. A 
kérdés nagy ismerője, FÓNAGY József, név szerint felsorolja 
azokat az uradalmakat, ahol a múlt század második felében meg
indult a tenyésztés. „Főurainkon kívül -  írta 1900-ban -  a tenyész
téssel alig foglalkozik az országban más; a vadásztársaságok, az 
egyes kisebb birtokosok nem mernek a tenyésztéshez hozzáfogni; 
alig-alig tudunk valakit az országban, akik foglalkoznának vele; 
a monori vadásztársaság tenyészti."222 Ez utóbbi társaságra -  
tehetjük mi hozzá -  minden bizonnyal a gödöllői koronaurada
lom példája hatott, hiszen a királyi vadászatok a vadászati szoká
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sokat is befolyásolták. Ráadásul a korabeli szakkönyvek is a 
fácántenyésztés, a fácánvadászat nagyszerűségét ismételgették. 
„Nincsen vadunk -  írta ILLÉS Nándor 1895-ben - ,  melynek te
nyésztése oly jól fizetné ki magát, mint a fáczányé. Ez a legkelen
dőbb és legjobb áron fizetett vad."223 Ki állhatott ellen ennyi jó 
lehetőséget kínáló vadnak?

Érdekes módon főleg azok, akik maguk is megpróbálkoztak a 
tenyésztéssel. A fácánozás költségei ugyanis óriási összegekre 
rúgtak, főleg ha a „magától növő" fogolyhoz, netalán nyúlhoz 
viszonyították. Igaz, FÓNAGY József még 1900-ban figyelmezte
tett mindenkit, hogy a „fácánvadászat nem... földhöz ragadt sze
gény embernek való", de a fácánnevelőket legjobban nem is a 
költséges nevelés, hanem az elkóborló, netalán a szomszédban 
terítékre kerülő madarak bosszantották.

Az 1883. évi törvény a fácán vadászati idejét ugyanis augusztus 
15-től január 31-ig állapította meg. A korai kezdettel leginkább a 
fácánt óvó, tenyésztő vadgazdák voltak elégedetlenek: „kevés... 
vadász akad olyan -  írta LAKATOS Károly ", ki félcsirke fáczán- 
jainak az elpuskázásában gyönyörűségét lelné. Ugyanis megte
szik azt a «jó» szomszédok helyette is!"224 Tehát hiába a kímélet, 
a kóborló fácán másnak a zsákmányát színesíti. Kóborló termé
szete miatt, és a mezőgazdaságban a fogolyénál vélhetően kisebb 
haszna miatt BÁRSONY István sem ajánlotta a fácánállomány 
nagyarányú növelését. Tehette, hiszen 1916-ban, amikor a mező- 
gazdasági „többtermelés" vadgazdálkodási feladatait áttekintet
te, a fogoly és a nyúl kimeríthetetlen vadászati lehetőségekkel 
kecsegtetett.225

A két világháború közötti időszak a fácán országos elterjedésé
nek ideje. A kortársak ezt a terjeszkedést az áldozatoktól sem 
visszariadó uradalmak tenyésztői munkájának és a vadászati tilal
mi rendeletek üdvös intézkedéseinek tudták be.226 Ez utóbbiakkal 
kapcsolatban megemlítjük, hogy 1925-ben már csak szeptember 
15-től lehetett fácánkakasra vadászni, míg 1933-ban október else
jétől. Később ezt ugyan visszaállították szeptember 15-re, de az 
1941-ben megállapított tilalmi rendelet szerint a fácánkakas idé
nye ismét október elsején kezdődött. Két évvel később már októ
ber 16-án, míg a január végi időpont is előbb 22-re (11.104/1942.
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FM.), majd január 15-re módosult. Szűkült tehát az idény, bár 
1941-ben és 1942-ben fácántyúkra is adtak vadászati lehetőséget, 
előbb novemberben és decemberben, majd csak decemberben.

A két világháború közötti időszakban tovább tökéletesedett, 
pontosodott a fácántenyésztés elmélete és gyakorlata. Több szak
könyv jelent meg ebben a témában.227 Ugyanakkor a fácánte
nyésztő telepek körül megjelenő ragadozók kérdése közvetlenül 
érintette a természetvédelmi érdekeket is. Olvassuk csak! „A fácán
tenyésztés összeütközésbe jut -  írta KLEINER (KEVE) András 
1940-ben -  a természetvédelemmel is... A fácánosok területén 
(ugyanis) minden ragadozót elpusztítanak." A ragadozóirtás he
lyett -  hivatkozva a természetvédelmi célokat magában foglaló 
tilalmi rendeletekre -  azok riasztását kérte, amely riasztást „gya
korlatilag a vadászoknak kell m egoldaniuk)."228

Természetvédelmi szempontból fontos felismerés (inkább csak 
megsejtés) volt a fácán és a fogoly adott területen jelentkező össze
férhetetlensége. PÉTERFAY József írta le, hogy „a fácán elszaporo
dásával egyenes arányban csökken a fogolyállomány".229 Tehát 
vagy fácánt tenyésztünk, és akkor lemondunk a fogolyról, vagy 
a fogolyállományt próbáljuk megóvni. Az 1940-es évek elejének 
nagy telei mindenesetre főleg a foglyot gyérítették, bár a fácánt is 
károsították.

A fácán táplálkozási vizsgálatai a két világháború közötti időben 
szintén előbbre jutottak. Készülve az 1937 évi berlini vadászati 
kiállításra, a KLEINER (KEVE) András vezetésével dolgozó mun
kacsoport megállapította, hogy az egyre fontosabbá váló, vadá
szott madár a mezőgazdaságra hasznos, illetve közömbös. így 
tenyésztése nemzetgazdasági szempontból is kedvező.230

1945 után afácán táplálkozásával összefüggő vizsgálatok kapcso
lódtak az apróvad, ezen belül is az egyre nagyobb szerepet játszó 
fácán ökológiai kutatásához. Az 1960-as, 1970-es évek táplálko
zásbiológiai kutatásai továbbra is hangsúlyozták a fácán rovar
pusztító voltát, de a számszerű eredmények arról is szóltak, hogy 
a fácán egyre inkább magevő lett. így a mezőgazdasági területe
ken okozott kár számottevő mértékben jelentkezett.231

FARAGÓ Sándor az 1980-as években szélesebb összefüggés
ben, az adott területen rendelkezésre álló táplálékbázis adatait
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tekintette át. Vizsgálódásai középpontjába az állati eredetű táplá
lékokat állította. Eredményei szerint a mezőgazdasági területe
ken folyó gazdálkodás számokkal is kimutathatóan elszegényíti 
a számyasvad által hasznosítható táplálékbázist. Ez helyenként 
és időnként azonban nagyon eltérő, ami lehetőséget nyújt a táp
lálkozási viszonyok tudatos javítására. Itt a kímélő agrotechnika, 
a művelés alá nem vont területek hasznosítása (fásítások, védő
sűrűk stb. létesítése) mégis lehetőséget adhat a szárnyasvad élet- 
lehetőségeinek megteremtésére.232

A második világháború utáni ökológiai kutatások233 egyre inkább 
a fácán felé fordultak, mert a fogoly-, majd a nyúlállomány csök
kenésével az apróvad-gazdálkodás alapja a fácán lett. A fácán 
előretörését passzív és aktív vadgazdálkodási tevékenységgel 
igyekeztek elősegíteni.

A passzív védelem legfőbb eszközét továbbra is a tilalmi rende
letek jelentették. Évekig tartották a második világháború előtt, 
alatt kialakult rendszert, amely szerint fácánkakasra október ele
jétől január végéig lehetett vadászni. Egyes alkalmakkor, amikor 
a tél úgy alakult, ezt az idényt január közepéig (például 1950-ben), 
illetve december végéig (például 1951-ben) rövidítették.

A mesterséges tenyésztés fejlődésével (és nem utolsósorban a 
már említett fogoly- és nyúlcsökkenéssel) párhuzamosan az 1960- 
as években fokozatosan kitolták az idény végét. Például 1969-70- 
ben már február 15-ig, majd 1971-72-től február végéig lehetett 
fácánkakasra vadászni, sőt az idény szeptember közepén kezdő
dött. A mesterséges tenyésztéssel feldúsított állományokban -  
külön engedéllyel -  pedig fácántyúk elejtését is lehetővé tették.

1983-ban az ország erdős domb- és hegyvidékeire rövidebb 
vadászati idényt állapítottak meg, a síkvidéki területekre pedig 
hosszabbat. Később ez a rendszer is megszűnt, maradt az egész 
országra kiterjedő, októbertől január végéig tartó vadászidény.

A fácán félvad és zárttéri (intenzív) tenyésztése az 1960-1970-es 
években országossá vált. Megfelelő keltetési, nevelési eljárásokat 
dolgoztak ki,234 ajánlottak a tenyésztőknek, akiket gazdasági ér
dekük is a fácántenyésztésre ösztönzött. Igaz, a nagyüzemi te
nyésztés alapvető gondjainak egy részét nem sikerült megoldani, 
így például a csibék biztonságos kihelyezését és visszavadítását.
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Ennek ellenére például az 1986. évben rekordmennyiséget, mint
egy 1,3 millió fácánt bocsájtottak ki a vadásztársaságok.235

A fácánteríték változatosságát új alfajok, változatok, illetve 
fajhibridek tenyésztésbe vonásával igyekeztek megoldani,236 bár 
ezek az elgondolások jórészt megmaradtak az ajánlások szintjén. 
Időközben ugyanis Magyarországon már nem találtak tisztavérű 
alfajokat, változatokat. Ezeket pedig -  hasonlóan a házi baromfi
akhoz -  természetvédelmi megfontolásokból is gondozni, védeni 
kellene.

A fácántenyésztési tapasztalatokat, eredményeket konferenci
ákon ismertették, amelyek közül kiemelkedett az 1979. évi árpád
halmi tanácskozás. A fácánállomány további növelésének legfőbb 
akadályát az élőhely változásában, a vadeltartó-képesség fokoza
tos romlásában látták.237 Mindehhez jött a szárnyas és szőrmés 
ragadozók elszaporodása, amelyeket a mérgezéses ragadozóirtás 
eltiltásának, illetve a természetvédelem szőrmés ragadozókra tör
ténő kiterjesztésének tulajdonítottak.

A környezeti tényezők és a valóban időnként és helyenként 
elszaporodó ragadozók mellett a mesterséges tenyésztés a fácán 
génállományára is negatívan hatott. Bár kutatási eredményekkel 
pontosan még nem igazolt, de a mesterségesen nevelt fácánok a 
területre kikerülve egyre kevésbé tudnak önfenntartó állománnyá 
alakulni. Jó, ha megérik a levadászás idejét, de a következő ta
vasszal nemigen raknak fészket, nem nevelnek csibéket. Fogéko
nyakká válnak a betegségekre, elvesztik félénkségüket, így a ra
gadozók áldozatává válnak, és még sorolhatnánk a háziasodás 
jeleit mutató fácánállomány tulajdonságait. Mindezek a jellem 
zők természetvédelmi szempontból egyáltalán nem kívánatosak. 
Ahogy örült a magyar természetvédelem századunk közepén a 
fácán elszaporodásának, a vadfauna gazdagodásának, most an
nál nagyobb az aggodalom. Mi lesz a még szaporodó, önfenntartó 
állományokkal? Mi lesz, ha a tenyésztésből kikerült csibék beteg
ségeket hurcolnak szét vagy viselkedési szokásaik netalán az 
ország egész fácánállományára jellemzővé válnak?

*
A mesterséges tenyésztés tehát a fácán esetében nem az aktív 

védelmet valósította, valósítja meg, hanem az ökológiai, biológiai
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ismeretekkel még mindig gyéren felszerelt ember gazdasági cél
jait. A sok fácán ma ugyan nem a törököket, hanem az önmagát 
nehezen korlátozó, nyerészkedő (nyerészkedésre kényszerített?) 
vadgazdát és vadászt jelzi. így akár óvakodhatunk is a zárttéri 
tartással tenyésztett fácántól.
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FOGOLY (Perdixperdix)

E

gy régi, 1948. évi Nimródban olvasható a következő gondolat: 
„A vadász főfeladata nem a vad elejtése. Minden igaz vadász 

úgy érzi, hogy mivel jogos elejtője lehet Isten teremtményeinek, 
azok bizonyos mértékben rá vannak bízva, s ennek következtében 
elsősorban ápolnia kell ezeket a teremtményeket, és csak másod
sorban elejtenie."238 Talán egyik vadfajjal kapcsolatban sem találó 
annyira ez a gondolat, mint éppen a fogoly esetében.

%
A múlt századi vadászati törvényeink a fogoly elejtését augusz

tus elsejétől december végéig tették lehetővé. A korai, augusztusi 
kezdést MIKA Károly nevezetes könyvében kifogásolta. Főleg 
arra utalt, hogy a fogolycsibék zöme még fejletlen, kár lelőni. 
Amelyik vadász viszont a fogolyszülőket lövi -  vélte M IK A -, az 
a csibék felnevelkedését teszi kockára.239 Ennek ellenére a dualiz
mus idejében a tilalmi időt nem változtatták meg. Az országosan 
jónak mondható fogolyállomány ezt nem indokolta, elég volt a 
vadászok lelkiismeretére bízni, hogy ki mikor kezdi a vadászatot, 
illetve lövi-e az alig röpülős fogolycsibéket.

BÁRSONY István 1916. évi írása szerint Magyarország termé
szeti adottságai lehetővé teszik, a katasztrális holdankénti egy 
fogoly elejtését.240 Ez a ma már hihetetlennek tűnő állománysűrű
ség századunk első évtizedeiben nem tűnt álomnak. Aszántóföldi 
művelés kiterjesztésével ugyanis minden korábbinál nagyobb 
fogolyállományt figyeltek meg. Bár akkor még egyáltalán nem 
fogalmazták úgy meg, hogy a fogoly (mezőgazdasági) kultúrakö
vető faj, de a szaporodása egyértelmű volt. így nem sokat törődtek 
a tilalmi idő kérdésével sem, lőtték a foglyot augusztustól újévig, 
a következő évben mégis újra elegendő volt.

A fogoly tilalmi ideje a két világháború közötti időben sem 
változott, de a nagy telek ráirányították a figyelmet erre a koráb
ban örökké szaporodó, kevés gondozást igénylő madárra. Az 
első, a fogoly szempontjából végzetes tél az 1928-29. évi volt. 
Egyes becslések szerint ekkor a fogolyállomány mintegy 40-50%- 
a pusztult el.241 Nem volt elegendő gondozás, vadóvás, ami a kárt
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mérsékelte volna. Pedig már 1927-ben igyekezett a földművelé
sügyi miniszter a vadászterületek bérbeadásakor a vadvédelmi 
érdekeket érvényesíteni,242 de ezek az intézkedések még nem 
értek be.

A következő kemény telek, az 1939-40. és az 1941-42. évi ugyan 
már felkészültebben érték a vadászokat, a fogoly vesztesége még
is országosan csaknem 90%-os volt.243 Olyan nagy, amit a magyar- 
országi fogolyállomány talán soha nem is hever ki.

A kormányzat igyekezett a vadetetést, a vadóvást szorgalmazni 
(lásd például a 140.167/1940. FM. és a 49.570/1940. BM. sz. ren
deleteket), de a károk így is óriásiak voltak. A vadászok egy része 
egyenesen törvényt kért a vadvédelmi kötelezettségek kimondá
sára, sőt a vadetetők műszaki kivitelezésének biztosítására.244

A nagy telek hatásait a kormányzat kedvezményes tenyész- 
vadakciókkal (amelyek már korábban is léteztek) igyekezett mérsé
kelni, de a fogoly esetében erre egyszerűen nem volt lehetőség. 
Országosan olyan nagy volt a pusztulás, hogy nem lehetett még 
az akcióhoz sem elegendő madarat befogni. Helyette általában a 
fácánt ajánlották tenyésztésre.

A tilalmi időket is módosították. Ezt maguk a vadászok is kez
deményezték, hiszen ilyen vélekedések láttak napvilágot: „lő- 
jegyzékünkbe most egy évig ne az elejtett, hanem a megmentett 
vad számát jegyezzük fel."245 Mások egy teljes évi tilalmat java
soltak őzre, nyúlra és fogolyra.246 A fogolyra valóban el is rendel
ték a teljes tilalmat (145.900/1940. FM. 1. § k.), amely tilalom aztán 
évekig fennmaradt. Mégis, az egykor világhírű fogolyállomány 
nem tudta kiheverni a nagy telek pusztításait.

A fogoly életmódjának tudományos megismertetését ebben az 
időben még háttérbe szorították a vadászati leírások. Egyik-másik 
szerző legfeljebb arra utalt, hogy a mezőgazdaság leghasznosabb 
vadja, így méltán érdemel kíméletet. A tilalmi idők körül a vadá
szati érdekek azonban némileg ütköztek. így sokan kifogásolták 
a túl korai, augusztus elsejei idénykezdést, míg mások januárra is 
kiterjesztették volna a vadászatot. Abban viszont mindenki meg
egyezett, hogy esetenként szükség lehet a tavaszi, dürgési időben
-  miniszteri engedéllyel -  végzett kakasgyérítésre. A fogoly te
nyésztése, mesterséges szaporítása csak mint esetleges lehetőség
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merült fel. Ekkor is főleg a tojásmentést, illetve a máshonnan hozott 
felnőtt foglyok meghonosításának lehetséges módozatait tekin
tették át.247

1945 után újra a tilalmi idők meghatározása jelentette a legfon
tosabb védelmi eljárást. Előbb a szeptember elsejétől december 
végéig, majd augusztus elejétől december közepéig, az 1953-54. 
évi idényben pedig augusztus 25-től december 15-ig lehetett fo
golyra vadászni. A következő két vadászati idényben viszont 
bevezették a területi korlátozást. így csak néhány alföldi megyé
ben lehetett szeptember közepétől október végéig vadászni. 1956- 
tól 1959-ig viszont az ország egész területén tilalmazták a fogoly 
lelövését.248

A tilalmazások, sőt a szaporodás szempontjából kedvező idő
járás ellenére az 1950-es évek elején tovább csökkent a fogolyállo
mány. A szakemberek ezt jórészt a ragadozók elszaporodásának 
tulajdonították.249 Mindehhez az 1950-es évek második felében 
egyre inkább hozzájárult a mezőgazdaság gépesítése és kemizá- 
lása is. BERTÓTI István évről évre megmagyarázta a szaksajtó 
hasábjain, hogy miért nem lehet foglyászni, és mit kell tenni a 
fogolyállomány elszaporodásáért.250 Ő jelentette be azután 1960 
őszén, hogy „újra foglyászhatunk!",251 de ez a vadászati lehetőség 
továbbra sem jelentette az állomány megfelelő, netalán a háború 
előtti szintet megközelítő állapotát. Az 1950-es években komoly 
tudományos kutatások folytak a fogoly táplálkozására, életmódjára 
vonatkozóan.252 Ekkor ugyan még a mezőgazdasági haszna, illet
ve kára volt a jelentősebb kérdés, de a táplálkozási vizsgálatok 
kiindulási alapot jelentettek a fogoly védelméhez is. A különböző 
élőhelyekről gyűjtött egyedek ugyanis világosan mutatták: csak 
a változatos, növényi és állati táplálékban gazdag élőhelyen tart
ható meg a fogoly.

Az 1960-as években NAGY Emil kutatásai pontosították, szám
szerű adatokkal dokumentálták a fogoly életkörülményei között 
a táplálkozási lehetőségek szerepét.253 Ugyancsak NAGY Emil 
fogalmazta meg 1968-ban, hogy a hazai fogolyállomány fejleszté
se csak a téli (és más időszakban) történő védelemmel, a vadászat 
korlátozásával és a mesterséges szaporítással együttesen valósít
ható meg.254 A védelemmel kapcsolatos elképzelések255 sok helyen
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azonban ütköztek a mezőgazdaság fejlesztésével. Hiszen a nagy
táblás gazdálkodás, a gépek, vegyszerek alkalmazása kimondot
tan a fogoly élőhelyét, sőt életét veszélyeztette. A vadászokat nem 
hagyta nyugodni a mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos aggo
dalom, amelyet STUDINKA László így fogalmazott meg: „Nem 
tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy az utóbbi években a 
fogoly valahogyan veszített a szaporodási képességéből -  talán 
csak nem a mezőgazdaságban használt méregtartalmú vegysze
rek folytán?"256

A vadászat korlátozása szempontjából érdemes megemlíteni, 
hogy 1960-tól 1962-ig csak a megyei szakigazgatási szerv által 
meghatározott területeken, szeptemberben és októberben, vasár
nap lehetett vadászni. 1964-től 1966-ig újra teljes tilalom lépett 
életbe, majd ezt követően fokozatosan bővítették a vadászati 
lehetőségeket egészen 1974-ig. Ekkor szeptember elejétől novem
ber végéig lehetett fogolyra vadászni, amely vadászati lehetőség 
1978-ig maradt fenn. 1979-ben csak az élve befogást engedték 
meg, 1980-ban viszont teljes vadászati tilalmat rendeltek el. A 
fogolytenyésztés ösztönzésére viszont később a tenyésztő gazda
ságoknak, társaságoknak újra megengedték a vadászatot.257

A vadászati idény növelését az 1960-as évek végén a fogolyál
lomány gyarapodása tette lehetővé, amely gyarapodás körülbelül 
1974-ig tartott. Ezt követően romlott ugyan a helyzet, de a fogoly 
vészes megfogyatkozása majd csak az 1970-es évek végén, az 
1980-as években következett be. A fogyást mesterséges tenyész
téssel sem sikerült ellensúlyozni.

A mesterséges tenyésztéshez fűzött remények valóra váltásáért 
Gödöllőn az 1960-as évek közepén tenyésztőtelepet hoztak létre. 
Az ottani módszerek a szaksajtó hasábjain megjelentek, ugyanak
kor a különböző gazdálkodó szervek előnevelt fogolycsibéket is 
vásároltak, később pedig az ország több pontján tenyésztésbe 
kezdtek. A neveléssel kapcsolatban szerzett kedvező tapasz
talatok értékéből sokat levont azonban a visszavadítás megoldat
lansága.258

A tenyésztés, amelyet ráadásul országosan nem a lehetőségek 
arányában végeznek, azonban nem oldja meg napjainkban a már 
50 ezer darab alá csökkent törzsállomány fennmaradását. A mes
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terségesen nevelt csibék közül ugyanis nagyon kevés áll párba, 
rak tojásokat a következő tavaszon. A netalán fészket rakó párok 
elszigetelődnek, a kikelő csibék felnevelésére egyre kevesebb az 
esélyük.

Afogoly ilyen mérvű megfogyatkozása ugyan kiterjedt, közép
európai jelenség,259 de általános, az országok mindegyikére nézve 
alkalmazható védelmi, elszaporítási megoldást nem találunk. 
Magyarországon a foglyot felvették a vörös könyvbe,260 javaslatot 
tettek kimondott kíméleti területek kialakítására,261 de -  ösztön
zendő a mesterséges tenyésztést -  nem vették ki az időszakosan 
és helyenként vadászható fajok közül. (Ez utóbbi álláspontot 
támadások is érik.262) A szakemberek ugyanis még mindig re
ménykednek, hogy az élőhelyek változása, romlása nem vissza
fordíthatatlan folyamat.

A fogoly esetében oly nélkülözhetetlen és halaszthatatlan men
tési program az 1990-es évek elején készült el. A program vezetője, 
FARAGÓ Sándor az állományfejlesztés érdekében a következő 
teendőket vázolta fel:

-  élőhelyfejlesztés és a ragadozók visszaszorítása;
-  állománynövelés a természetben meglévő fogolycsapatok 

elszaporodásának elősegítése által (ehhez legalább 2 péld ány/1 
km2-es állománysűrűség szükséges);

-  állománynövelés tenyésztett fogollyal;
-  állománynövelés és -felfrissítés Észak-Amerikából visszate

lepített „magyar" fogollyal;
-  az arra alkalmas területeken (hazai) fogoly (vissza-)telepítés;
-  tudományos kutatások.263
Mind a vadászok, mind a természetvédők nagy álma valósulna 

meg egy sikeres fogolymentési programmal, amely álom már a 
XXI. század vadgazdálkodása és természetvédelme felé mutat.
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FÜRJ (Coturnix coturnix)

A

 népnyelv egykor „úgy fut, mint a fürjfiú", „fürge, mint a 
fürjfiú", sőt „pitypalaty, mi van a gatya alatt?" kifejezéseket 

fogalmazta meg, használta a mindennapi beszédben. A fürj álta
lános, mintegy száz éve megfigyelhető fogyása napjainkban aztán 
óhatatlanul felteteti velünk a kérdést: Tényleg csak a népnyelvi 
emlékekben marad meg ez a kedves madár?

*
A vadászati és madártani szakirodalomban már a múlt század

ban foglalkoztak a fürjek számának fogyásával, amit egyértelmű
en a dél-európai és észak-afrikai népek rovására írtak. Olvassuk 
csak CHERNEL István vélekedését 1899-ből! „Általában... (a fürj) 
kevesbedik, a mit azután határozottan annak a szertelen irtó 
háborúnak kell tartanunk, melyben az elpilledt vándortömegek 
Európa déli részeiben és Afrikában elvéreznek."264

A fürj hasznossága és károssága -  tekintettel a vadászati érde
kekre -  HERMÁN Ottó nevezetes könyvében, „A madarak hasz
náról és káráról" szólóban nem merült fel.265 Az esetleges védelem 
így megmaradt kimondottan vadászati ügynek. Az 1883. évi va
dászati törvény alapján a fürj re az általános vadászati tilalom volt 
érvényes, azaz csak költési időszakban nem lehetett rá vadászni. 
A törvény ilyen tág, a költöző madarakra vonatkozó nem egyér
telmű rendelkezése azután sok visszaélésre, nyári, augusztus el
seje előtti vadászatra adott lehetőséget. Ezért 1885-ben az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet kérte a földművelésügyi minisz
tert: pontosítsa a törvényt, s csak augusztus elsejétől lehessen 
fürjre vadászni.266 Ilyen irányú intézkedés azonban csak 1925-ben 
született. Ettől az évtől kezdődően augusztus 1-jétől december 
31-ig lehetett fürjre vadászni. A fürjjel kapcsolatban azonban 
továbbra is a kevesbedés, a fogyás került szóba. „Ez a kedves kis 
fogolyforma madár... -  írta BENKŐ Pál 1935-ben -  sajnos, az 
utóbbi években nagyon megfogyatkozott."267 Ez a fogyatkozás 
ekkor már nagy aggodalomra adott okot, hiszen sokan emlékez
tek még a régi fürjezések hangulatára.268

84



1945 után továbbra is a régi módon, augusztus elsejétől decem
ber végéig lehetett vadászni fürjre. Ez az idény 1952-ben -  hogy 
ne legyen keveredés -  a fogolyéval azonos lett, azaz augusztus 
15-től december 15-ig tartott. A következő évben pedig augusztus 
25-től kezdődött és tartott december közepéig.

Az 1954. évi madárvédelmi rendeletből a fürj kimaradt,269 de 
évekig nem állapítottak meg rá vadászati idényt sem. Az ornito
lógusoknak ugyanis az volt a véleménye, hogy néhány évig min
denképpen óvni kell a fürjeket, hátha az állomány szaporodik.270 
A remény azonban nem vált valóra, így 1971-ben teljes védelem alá 
vették.

A fürj bekerült Magyarország vörös könyvébe is.271
%

Az 1990-es évek elején úgy tűnik, hogy a fürj a fogyási folya
matában mérséklődés, netalán javulás figyelhető meg. Hogy ez 
mennyiben köszönhető a Földközi-tenger környékén életbe lép
tetett védelmi intézkedéseknek, s mennyiben más, ma még a nem 
egészen ismert hatásoknak, azt nem tudjuk. Mégis némi remé
nyünk van arra, hogy a fürj nem csak a népnyelvben marad fenn.
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VÍZIVAD

A Nimród 1969. évi augusztusi számában MÜLLER Géza 
gyermekkori emlékeit felelevenítve a Körös-vidéken megfo

gyatkozott vadkacsa- és vízimadár-állományról írt. Az eltűnő 
világ felett búsuló erdész-vadász-madarász gondolataira az Or
szágos Természetvédelmi Hivatal elnöke, dr. TILDY Zoltán a 
következőket jegyezte meg: „... a vízivad száma ugyan világszerte 
fogyatkozóban van, a hazai kép mégsem annyira sötét, mint 
ahogyan Müller Géza látja." A továbbiakban utalt a védett terü
leteken megfigyelt óriási madártömegekre, a művelés alá vont, 
egykori átvonuló- és fészkelőhelyek pótlására, újabb védett terü
letek létesítésére.272

Ez a vita mintegy kiinduló pontja lehet a hazai vízivad vadá
szatának, védelmének történetéhez. Mihez viszonyítsuk a hazai 
vízivadas vadászati lehetőségeket? Az elmúlt századokhoz vagy 
a most lefutott évtizedekhez? Mivel vessük össze a Magyarorszá
gon vadászható vízimadarak számát? Korábbi lehetőségeinkkel, 
vagy a többi országéval? Vannak-e és ha vannak, mikortól tény
leges kutatási eredmények a fészkelő, illetve átvonuló fajok élet- 
körülményeiről, viselkedési szokásairól és számszerű viszonyai
ról? Mit tehettek eddig és mit tehetnek ezután a vadászok a 
vízivad fajainak és tömegeinek csökkenése ellen?

Mindezek a kérdések az elmúlt jó száz év eseményeinek nyo
mon követése során újra és újra felvetődnek.

%
A vízivad fogalma tulajdonképpen időről időre változott, hi

szen a vízben, víz mellett élő madarak -  Magyarország madárvi
lágának 40%-a!273 -  közül mindenkor csak a vadászhatok tartoz
nak bele.

Mostani vizsgálódásunk során a búváralkatúak (Gaviifor- 
mes), a vöcsökalkatúak (Podicipidiformes), a gödényalkatúak 
(Pelicaniformes), a gólyaalkatúak (Ciconiiformes), a lúdalkatúak 
(Anseriformes), a darualkatúak (Gruiformes) és a lilealkatúak 
(Charadriiformes) rendjében tartozó, máshol külön fejezetben 
nem tárgyalt madarak kezelésének, védelmének legfontosabb 
állomásait tekintjük át.
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A múlt században még hosszú fajjegyzéket lehetett volna 
összeállítani a vízivadról, mert az 1872. és 1883. évi vadászati 
törvények tulajdonképpen minden vízi-, vízhez közel élő madár 
elejtését lehetővé tették. Olvassuk csak! A (korlátozott) vadászati 
tilalom alól „kivételt képeznek a vándor és vízimadarak, de ott, 
ahol ez utóbbiak keltenek, a párosodás és a keltés időszaka alatt 
a tilalom reájuk is kiterjed. Tiltott időszakban is szabad vadászni 
a seregekben vonuló vadludakra és vadkacsákra..." (1872. évi VI. 
te. 13-14. §). Tehát a vízivad elejtésének -  az eléggé általánosság
ban meghatározott költőhely kivételével -  tulajdonképpen csak a 
vadász ügyessége, szabadideje szabhatott gátat, egyébként pedig 
amit talált, azt elejthette. A szabadon lőhető fajok számát aztán a 
századunkban kezdték el csökkenteni, amely vadászati tilalom a 
vízivad védelmének egyik fontos irányát jelentette.

A másik védelmi lehetőség a területi oltalom, vadászati tilalom. 
Ebben úttörő szerepet RUDOLF trónörökös vállalt, aki a Szerém 
vármegyei Obedszka Bara (Száva-ártér) gémtelepét 1875-től kí
méletben részesítette.274 Példamutató kezdeményezését azonban 
évtizedekig nem követték.

A következő védelmi lépés nem is a területet illetően, hanem a 
madárfajokkal kapcsolatban történt. AHERMAN Ottó által kidol
gozott és szorgalmazott, 1901. évi madárvédelmi rendeletben 
(24.655/1901. FM.) több, korábban a vízivad fogalmába tartozó 
madárfaj kapott védelmet. így a lilék  (Charadrius gén.), a danka
sirály (Larus ridibundus), a kormos és a fehérszám yú szerkő 
(Chlidonias niger, Chl. leucopterus), b íb ic (Vanellus vanellus). A 
rendelet továbbfejlesztését jelentő 1906. évi I. törvénycikk pedig 
kimondta a fehér és a fekete gólya (Ciconia ciconia, C. niger) 
védelmét.

A madárvédelem egy olyan korban próbálta megállítani a ma
darak számának fogyását, amikor az élő- és fészkelőhelyek évről 
évre zsugorodtak, különösen a vízivad életlehetőségei csappan
tak meg. A lecsapolások, folyószabályozások minden vadászati 
tevékenységnél jobban elriasztották, kipusztították -  az elsősor
ban az Alföldre jellemző -  madárvilágot.

Az egykor kívánatos vadászzsákmányt jelentő madarak így 
váltak egyik évről a másikra ritka, kímélendő természeti emlékké.
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VÍZIVAD

A Nimród 1969. évi augusztusi számában MÜLLER Géza 
gyermekkori emlékeit felelevenítve a Körös-vidéken megfo
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fogyatkozóban van, a hazai kép mégsem annyira sötét, mint 
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leteken megfigyelt óriási madártömegekre, a művelés alá vont, 
egykori átvonuló- és fészkelőhelyek pótlására, újabb védett terü
letek létesítésére.272

Ez a vita mintegy kiinduló pontja lehet a hazai vízivad vadá
szatának, védelmének történetéhez. Mihez viszonyítsuk a hazai 
vízivadas vadászati lehetőségeket? Az elmúlt századokhoz vagy 
a most lefutott évtizedekhez? Mivel vessük össze a Magyarorszá
gon vadászható vízimadarak számát? Korábbi lehetőségeinkkel, 
vagy a többi országéval? Vannak-e és ha vannak, mikortól tény
leges kutatási eredmények a fészkelő, illetve átvonuló fajok élet- 
körülményeiről, viselkedési szokásairól és számszerű viszonyai
ról? Mit tehettek eddig és mit tehetnek ezután a vadászok a 
vízivad fajainak és tömegeinek csökkenése ellen?

Mindezek a kérdések az elmúlt jó száz év eseményeinek nyo
mon követése során újra és újra felvetődnek.

%
A vízivad fogalma tulajdonképpen időről időre változott, hi

szen a vízben, víz mellett élő madarak -  Magyarország madárvi
lágának 40%-a!273 -  közül mindenkor csak a vadászhatok tartoz
nak bele.

Mostani vizsgálódásunk során a búváralkatúak (Gaviifor- 
mes), a vöcsökalkatúak (Podicipidiformes), a gödényalkatúak 
(Pelicaniformes), a gólyaalkatúak (Ciconiiformes), a lúdalkatúak 
(Anseriformes), a darualkatúak (Gruiformes) és a lilealkatúak 
(Charadriiformes) rendjében tartozó, máshol külön fejezetben 
nem tárgyalt madarak kezelésének, védelmének legfontosabb 
állomásait tekintjük át.
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A múlt században még hosszú fajjegyzéket lehetett volna 
összeállítani a vízivadról, mert az 1872. és 1883. évi vadászati 
törvények tulajdonképpen minden vízi-, vízhez közel élő madár 
elejtését lehetővé tették. Olvassuk csak! A (korlátozott) vadászati 
tilalom alól „kivételt képeznek a vándor és vízimadarak, de ott, 
ahol ez utóbbiak keltenek, a párosodás és a keltés időszaka alatt 
a tilalom reájuk is kiterjed. Tiltott időszakban is szabad vadászni 
a seregekben vonuló vadludakra és vadkacsákra..." (1872. évi VI. 
te. 13-14. §). Tehát a vízivad elejtésének -  az eléggé általánosság
ban meghatározott költőhely kivételével -  tulajdonképpen csak a 
vadász ügyessége, szabadideje szabhatott gátat, egyébként pedig 
amit talált, azt elejthette. A szabadon lőhető fajok számát aztán a 
századunkban kezdték el csökkenteni, amely vadászati tilalom a 
vízivad védelmének egyik fontos irányát jelentette.

A másik védelmi lehetőség a területi oltalom, vadászati tilalom. 
Ebben úttörő szerepet RUDOLF trónörökös vállalt, aki a Szerém 
vármegyei Obedszka Bara (Száva-ártér) gémtelepét 1875-től kí
méletben részesítette.274 Példamutató kezdeményezését azonban 
évtizedekig nem követték.

A következő védelmi lépés nem is a területet illetően, hanem a 
madárfajokkal kapcsolatban történt. AHERMAN Ottó által kidol
gozott és szorgalmazott, 1901. évi madárvédelmi rendeletben 
(24.655/1901. FM.) több, korábban a vízivad fogalmába tartozó 
madárfaj kapott védelmet. így a lilék  (Charadrius gén.), a danka
sirály (Larus ridibundus), a kormos és a fehérszámyú szerkő 
(Chlidonias niger, Chl. leucopterus), b íbic (Vanellus vanellus). A 
rendelet továbbfejlesztését jelentő 1906. évi I. törvénycikk pedig 
kimondta a fehér és a fekete gólya (Ciconia ciconia, C. niger) 
védelmét.

A madárvédelem egy olyan korban próbálta megállítani a ma
darak számának fogyását, amikor az élő- és fészkelőhelyek évről 
évre zsugorodtak, különösen a vízivad életlehetőségei csappan
tak meg. A lecsapolások, folyószabályozások minden vadászati 
tevékenységnél jobban elriasztották, kipusztították -  az elsősor
ban az Alföldre jellemző -  madárvilágot.

Az egykor kívánatos vadászzsákmányt jelentő madarak így 
váltak egyik évről a másikra ritka, kímélendő természeti emlékké.
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Érdemes idéznünk LAKATOS Károlyt, aki az 1903-ban megjelent 
könyvében „a kócsagot meg a kanalast" a júliusi vadászati lehe
tőségek között még kívánatos zsákmányként emlegette. Sőt „a 
kanalasnak az orra -  írta - ,  mint porzó-meregető, az íróasztal 
értékesebb raritásai közt" érdemel figyelmet.275 Néhány év múlva, 
1912-ben aztán a kanalas gémet (Platalea leucorodia), a batlát 
(Plegadis falcinellus), az üstökös gémet (Ardeola ralloides), a kis 
kócsagot (Egretta garzetta) és a nagy kócsagot (Egretta alba) 
„mint pusztulófélben lévő természeti ritkaságok"-at miniszteri 
rendelettel (16.946/1912. FM.) helyezték védelem alá. Magyaror
szág ezzel jelentős lépést tett az egyre ritkuló vízimadarak meg
mentéséért.

Ugyancsak 1912-ben rendelkezett a földművelésügyi miniszter 
„a bíbic-, vadlúd- és vad kacsatojások jogosulatlan elszedésének, 
eladásának és kiköltésének megakadályozásáról" (23.470/1912. 
FM.). Sajnálatos módon azonban a faji védelmet nem követte 
területi védelem. Tényleges fészkelőhelyvédelem, területvéde
lem csak az I. világháború után, a kis-balatoni kócsagőr alkalma
zásával valósult meg.276

A két világháború közötti időszak természetvédelmi szem
pontból fontos tilalmi rendelete az 1925. évi, amikor a vízivad 
vadászatát a korábbi vadászati törvénynél jobban körülhatárol
ták: április 16-tól június 30-ig tilalmazták. Ugyanakkor név szerint 
is felsorolták az 1912. évben védelem alá vontakat és a -  közelebb
ről nem meghatározott -  sirályt, amelyekre a teljes tilalmat ismét 
kimondták. A korlátozás nélkül elejthető madarak közé viszont 
felvették a téli búvár(oka)t.

Az 1933. évi vadászati tilalmi rendelet a természetvédelmi 
szempontokat minden korábbinál jobban figyelembe vette. így 
került be a védendő fajok közé a gólyatöcs (Himantopus himan- 
topus), a gulipán (Recurvirostra avosetta), a nagy goda (Limosa 
limosa) és az (egyébként nem vízivadnak számító) ugartyúk (Bur- 
hinus oedicnemus). Ugyanakkor a gémekre történő vadászatot 
csak a halastavaknál tette lehetővé. A seregekben vonuló vadlu- 
dakra és -kacsákra ugyan továbbra is egész évben szabad volt 
vadászni, de a nyári lúd (Anser anser) és tólcés réce (Anas 
platyrhynchos) vadászatát (eltérően a korábban már idézett, áp
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rilistól június végéig tartó korlátozástól) március elsejétől június 
végéig tiltoták. Tehát a nálunk fészkelő lúd-, illetve a legfontosabb 
vadkacsafaj tavaszi fészekrakását, költését ezzel a korábbra tett 
tilalmi idővel is segíteni kívánták.

Az 1933. évi rendeletből érdekes módon hiányzik a fehér és a 
fekete gólya. A gólyák ellen szóltak ugyanis egyes szórványos 
megfigyelések, de legfőképpen egy, a (tudományos?) feltételezé
sekből levezetett elmélet. Miről is van szó?

Már a század első évtizedében úgy gondolták, hogy a gólya 
addig, amíg a kiterjedt mocsarakban gyűjtött élelmet, nem volt 
káros.277 A lecsapolásokat, vízrendezéseket követően azonban a 
„szárazföldön" szedi táplálékát, így károssá vált. Mindebből az 
következett, hogy a miniszter -  tulajdonképpen az 1906. évi tör
vénnyel ellentétesen -  a gólyát felvette a szabadon lőhetők közé. 
A gólyakérdést illetően azonban továbbra is megoszlottak a véle
mények. A vadgazdálkodási érdekekkel szemben ugyanis a gólya 
kulturális és esztétikai jelentőségét lehetett felsorakoztatni.278

A vízimadarak kérdését illetően mégis legelőször és legtöbb
ször a vizek, a fészkelő- és táplálkozási helyek fogyása került 
szóba. Az életlehetőségek szűkülésével a madarak a még meglévő 
területekre összpontosultak, így minden korábbinál nagyobb va
dászzsákmányra adtak lehetőséget. Ez az óriási terítékű hortobá
gyi vadlibázások, több helyen pedig a vadkacsázások időszaka. 
Az élőhelyek időleges, de még inkább visszafordíthatatlan fogyá
sa a távolabbra is tekintő vadászokat mégis aggodalommal töltöt
te el.279 Az ő fellépésük egyik jellemző példája a nyári lúd védel
mére tett javaslat.280 A nálunk fészkelő lúdféle teljes védelmét 
azonban egyelőre nem sikerült kimondani.

Avadludak és vadrécék ijesztő mértékű fogyása előbb az ameri
kai kontinensen, majd Európában is nagy riadalmat okozott. 
1937-ben az európai madártani, -védelmi szervezetek nemzetkö
zi számlálás megtartását határozták el,281 amelyhez hazánk is 
csatlakozott.282 A Magyar Omithológusok Szövetsége pedig or
szágos madárkataszter felvételét tűzte ki célul. Az általuk felvá
zolt tervek között legfontosabb volt, hogy az értékes területeket 
„országos propagandával végre természeti emlékké nyilvánít
hassuk."283
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Időközben ugyanis megszületett az 1935. évi természetvédelmi 
törvény Igaz, a végrehajtási utasítása csak 1938-ban jelent meg, 
de már korábban is kerültek madártani megfontolásból -  főleg 
vízivadas -  területek védelem alá. Közülük az állami kócsagőrrel 
védett Kis-Balatont már említettük. Szintén állami segítséggel ol
dották meg még az 1920-as években a vízimadarairól híres Ürbő- 
puszta védelmét. Az 1930-as évek elején több magánkezdeményezés 
is történt.284 így a sátorhelyi uradalomban, Bátaszéken és Kalocsa 
mellett a fekete gólyát (és a réti sast) kímélték. Bócsa-pusztán -  
még a vadászati tilalmi rendelet előtt -  a gulipán és a gólyatöcs 
élvezett védelmet. A kunmadarasi Nagylegelőn szintén a vízima
darak fokozott védelmét valósították meg, ugyanúgy a tihanyi 
Belső-tó madártelepe és az Örkény melletti Madarassy-tó szintén 
magánkezdeményezésre kapott védelmet. Az Örkényi vadásztár
sulat 1930-ban megtiltotta tagjainak a kékcsőru réce (Oxyura 
leucocephala) elejtését, sőt az összes vízivadra a tilalmi időszak 
adta lehetőségeknél nagyobb kíméletet mondtak ki.285

A természetvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelő vízi- 
madár-védelmi területet például a szegedi Fehértón, a Baláta-tavon 
és Kölked határában a fekete gólyák fészkelőhelyén létesítettek.286

A fehér és fekete gólyát az 1939. évi tilalmi rendeletben ismé
telten egyértelmű védelem alá helyezték, tehát azok fészkelőhe
lyeinek óvása, a területi védelem is indokolt lehetett. Az említett 
területi védelemre pedig a természetvédelmi törvény adott lehe
tőséget. A gólyákkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy 1941-ben 
a népiskolai tanítók és a diákság bevonásával felmérték az ország 
gólyaállományát.287 Az eredmény szerint -  amelyet csak a máso
dik világháború után összesítettek és tettek közzé -  a gólyanépes
ség súlypontja hazánk szikes vidékein volt. Mutatta, hogy a gó
lyák helyválasztását valóban a táplálkozási lehetőségek határoz
zák meg. Ugyanakkor az is kitűnt belőle, hogy a gólyák továbbra 
is kötődnek a vizes, tocsogós részekhez, nem pedig -  miként 
egyes vadászok állították -  a fogoly- és fácáncsibékre „tértek át"

Az 1943. évi tilalmi rendeletből aztán a fehér gólya ismételten 
kimaradt. A természetvédelem szempontjait fejtegetve BERETZK 
Péter ugyanezzel a rendelettel kapcsolatban kifogásolta a gémek 
szabad vadászatát is.288 Ugyancsak védelmet kért a törpecsérre
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(Stema albifrons) és a kacagócsérre (Gelochelidon nilotica) is. 
Érthetetlennek tartotta viszont a dankasirály védelmét, amikor -  
vélte -  a vadászok úgysem tudják megkülönböztetni a többi 
sirálytól. Tehát valamennyi sirályt védeni kellene, nem csak a 
dankát. BERETZK a vadkacsák vadászatát is csak két héttel ké
sőbb, azaz augusztus elsejétől engedte volna meg. Mindez mutat
ja, hogy a kiadott vadászati tilalmi rendeletek mindig valamiféle 
köztes megoldást jelentettek a vadászati érdekek és a termé
szetvédelmi szempontok között.

1945 után a vízivaddal kapcsolatos védelmi intézkedések to
vábbra is két szálon futottak. Az egyik módot a területi védelem 
jelentette, míg a másikat a vadászati tilalmi idők megállapítása. A 
területi védelem szempontjából jelentős a vadrezervátumok létesí
tése, amelyek között ott találjuk a Kis-Balatont, a Velencei-tó egy 
részét és a szegedi Fehértavat. A védett területek jelentőségét 
annál is inkább ki kell emelnünk, mert ebben az időszakban 
(1945-46-ban) a hazai természetvédelmet még nem szervezték 
újjá, így a vadrezervátumokon kívül más ténylegesen védett te
rület alig volt az országban.

A Kis-Balaton vadrezervátuma tartalmazott egy természetvé
delmi területet, azon belül pedig a Madártani Intézet „szanktuá- 
rium", szigorúan védett terület kialakítására tett javaslatot. A 
Velence-tavi (dinnyési) védterület teljes egészében a Madártani 
Intézet felügyelete alá tartozott, s az Intézet a fészkelőhelyeken 
kívül a táplálkozási helyek védelem alá vételét is szorgalmazta. A 
szegedi Fehértó (amelynek élővilágát a tervezett halastó kialakí
tása veszélyeztette) védelmére „mindaddig, amíg dr. Beretzk Pé
ter főorvos a rezervátum kezelését saját személyében garantálja 
és vállalja, külön intézkedést... nem teszü n k "- szólt a 
160. 700/1946. (V. 3.) FM. számú rendelet.289 A területi védelem 
kérdését tehát továbbra is a felszínen tartották, bár ezen nevezetes 
madárélőhelyek megoltalmazása önmagában kevés volt.

Avadászati tilalmi rendeletek az 1940-es évek második felében is 
megtartották a vízivad korábbi vadászati idényét azzal, hogy a 
nyári ludat 1948-49-ben, a kékcsőrű récét pedig 1950-ben teljes vé
delembe vették. Ez utóbbi récefajt azonban nem sikerült a vadá
szati tilalommal sem megmenteni.
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A gémekre továbbra is csak a halastavaknál lehetett vadászni, 
de a vadrécék elejtését 1950-től a rizsfóldeken az egész vegetációs 
időben megengedték. A rizsföldeken való szabad vadászatot az 
új növényi kultúra meghonosítása miatt tartották célszerűnek. 
Feltételezések szerint ugyanis a kacsák igen falánk módon káro
sították a szocialista nagyüzemek rizstábláit. 1950-től a halasta
vaknál a szürkegémre (Ardea cinerea) és a szárcsára (Fulica atra) 
engedték meg egész évben a vadászatot, amivel szintén a gazdál
kodási célok megvalósítását szerették volna elősegíteni. (A koráb
bi években a szárcsák helyett és mellett a búvárok vadászatának 
engedélyezése tűnt fel a vadászati rendeletekben.)

Az 1954. évi madárvédelmi rendeletben a vízimadarak is oltal
mat kaptak. így például a vöcsökfélék ekkortól kezdődően vé
dettek. A fokozottan védettek közé pedig a batla, a fekete gólya, 
gólyatöcs, gulipán, kanalas gém, kékcsőru réce, kis kócsag, nagy 
kócsag, nyári lúd, széki csér (Glareola platincola), széki lile 
(Charadrius alexandrinus), tavi cankó (Tringa stagnatilis), törpe 
csér és üstökös gém került be.

A felsorolt madarak hatékony védelmét csak területi védelem
mel együtt lehetett volna megoldani, de az 1950-es években erre 
alig volt példa. Csak az történt, hogy a vad rezervátumból termé
szetvédelmi területté nyilvánították a Kis-Balatont és a Velencei-ta
vat. 1951-ben ugyan kérdőívek alapján összeírták a magyarorszá
gi gémtelepeket,190 védelmükről azonban nem gondoskodtak. Ezért 
a vízimadarak oltalmának továbbra is a vadászati (madarászati) 
tilalom volt a legfontosabb eszköze.

A szárcsán, a harison, sárszalonkákon, téli búvárokon és a 
gémféléken kívül -  melyek komoly vadászati szerepet nem ját
szottak -  a vadrécék és vadludak jelentették a vadászat tárgyát. 
Megismertetésük, vadászati szempontokból való osztályozásuk 
és vadászatuk a szaksajtó hasábjain vissza-visszatért. Különösen 
BERETZK Péter tett sokat a vadászok ilyen irányú ismereteinek 
bővítésére.291
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Vadrécék
A tilalmi rendeletekben megvalósuló védelmet illetően a vadrécék 
esetében két kérdés merült fel. Az egyik a rizsföldeken engedélye
zett vadászat, a másik pedig a kacsák vadászidényének a rövidítése. 
A rizsföldeken dúvadnak minősített vadkacsák évekig a magyar 
vadászati jogalkotás egyik legérthetetlenebb kérdését jelentették: 
az Európa-szerte fogyó vadrécéket nálunk miért lehet költési, 
fiókanevelési időben is pusztítani? A madártani szakemberek 
kimutatták, hogy a kacsák nem esznek meg annyi rizst, mint 
amennyi a területen való járkálás, vadászat során kihull. A kora
beli rizstermesztési viszonyok között meg nem is a kacsák, hanem 
a rengeteg gyom, a nem megfelelő technológia okozta a legna
gyobb kárt. A rizstelepeken való szabad vadászat korlátozását így 
is csak évek múlva sikerült elérni. Előbb (1961-től) csak azt mond
ták ki, hogy legalább július elsejéig ne vadásszanak a rizstelepe
ken sem, majd 1963-64-től megszűnt a rizstelepeken való vadka- 
csavadászat külön szabályozása. Ott is, miként egyéb helyeken, 
az általános vadászati tilalmak léptek életbe. (Az 1961. évi erdé
szeti és vadászati törvény viszont a tógazdasági tavakon való 
vadászatot szabályozta külön.) így a rizstelepeken történő szabad 
vadászat elleni küzdelem jó egy évtized alatt eredményhez veze
tett.292

A másik kérdés a vadászati idény hosszának megállapítása volt. 
Mint láttuk, a vadkacsa vadászata több éven át július 15-én kez
dődött. Az ekkor még nem kellően kifejlődött, nem színesedett 
vadkacsák elejtése nem jelentett igazán nagy szórakozást. Ennek 
ellenére csak 1958-ban sikerült elérni, hogy a vadászati idény 
augusztus elsejével kezdődjék. További természetvédelmi kíván
ságként merült fel a tavaszi vadászat megtiltása. „A vadréce-állo- 
mány Európa-szerte tapasztalt lecsökkenése késztetett a vadrécék 
kíméleti idejének bővítésére" -  olvashatták végre az 1958-59. évi 
hirdetmény közzétételekor.293 Az új tilalmi rendelet szerint ta
vasszal már nem lehetett récére vadászni, mert az idény csak 
december 31-ig tartott. A vadászati idény csökkentésének kíván
sága ezzel megvalósult,294 de az állomány további fogyását látva 
a madártani szakemberek, természetvédők és a vízivad jövőjét 
féltő vadászok további korlátozások bevezetését javasolták.
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STUDINKA László például már 1958-ban javasolta, hogy a 
vadászok lehetőleg -  elsősorban a tőkés réce esetében -  csak a 
gácsérokat lőjék.295 STERBETZ István és mások296 ajánlották a napi 
teríték maximálását, illetve kíméleti helyek létesítését. Ez utóbbi 
szükségességét indokolták az 1960-as években végzett megfigye
lések, nemzetközi madárszámlálások. Bár a tőkés récét még nem, 
de egyéb récefajokat illetően a statisztikai adatok is a fogyásról 
szóltak. Ezért 1971-ben, a 12/1971. (IV. 1.) Korm. sz. rendeletben 
már csak a tőkés, a csörgő (Anas crecca), a böjti (Anas querque- 
dula), a barát (Aythya ferina) és fütyülő réce (Anas penelope) 
vadászatát engedték meg. Ez a sor 1993 januárjától tovább szű
kült, mert a fütyülő réce lekerült a vadászható fajok jegyzékéről.

A természetvédelem eszméjének érvényesítése a vadászati 
idény megállapításában és a vadászati módokban is egyre szem
betűnőbbé vált. A kacsavadászat 1973-ban már nem augusztus 
elsején, hanem csak 15-én kezdődött. Később ugyan visszaállítot
ták az elsejei kezdetet, de augusztusban csak a húzáson való 
vadászatot engedték meg. Ezzel igyekeztek a még ki nem fejlő
dött, illetve vedlő kacsákat a „taposó" vadászattól megvédeni. 
1991-tól kezdődően aztán a húzáson való vadászat is csak augusz
tus 15-én kezdődött. 1993-ban pedig terítékkorlátozást is bevezet
tek: személyenként naponta legfeljebb 8 darab récét szabad elej
teni.

A különböző réceszámlálások egyértelműen bizonyították, 
hogy a tőkés réce képes alkalmazkodni az Európa-szerte változó 
természeti viszonyokhoz, a természetes élőhelyek fogyásához. A 
többi réce esetében viszont időnkénti létszámingadozások, de 
általában fogyás tapasztalható.297

A vízivadra, ezen belül is legfőképpen a vadrécékre vonatkozó 
terítékadatok elemzését FARAGÓ Sándor az 1970-80 közötti idő
szakra végezte el.298 Az aggodalomra is okot adó számokból 
mindenesetre már akkor kiolvasható volt, hogy a réceterítéket 
részben a mesterséges tenyésztéssel lehet fenntartani, esetleg növel
ni.

A vízivad ugyanis az egyik legkülterjesebben kezelt vadféle, 
ami azt jelenti, hogy az ember csak a természet által adott egye- 
dekre vadászhat. Évtizedekkel ezelőtt is fel-felvetődött a mester
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séges tenyésztés gondolata, de Magyarországon ez nagyon lassan 
hódított teret. Kardoskúton már az 1960-as években mesterséges 
beavatkozással segítették elő a fészkelőhelyek kialakítását, azaz a 
szabad környezetben elhelyezett fészkekkel igyekeztek a récék 
odafészkelését elérni.299 Ugyanennek az évtizednek a végén Tatán 
és Soponyán pedig elkezdték a mesterséges tenyésztést.300

A kimondottan vadászati (üzleti) célú nevelés a természetvé
delem szempontjából felveti a faunahamisítás kérdését. A tojóhib
ridek ugyanis már nem tiszta tőkés récét jelentenek, amelyek 
kiszabadulva (mert nem minden mesterségesen nevelt kacsát 
lőnek le) további hibridizációt eredményeznek. Ezzel nemcsak a 
természetes állományok „tiszta" fennmaradását, szelekcióját ve
szélyeztetik, hanem jogi kérdéseket is megfogalmaznak. Például 
a vadászati tilalmi rendeletekben történő fajmeghatározás prob
lémáját vagy a védendők megfelelő leírását.

A récékkel kapcsolatban Magyarországon tanúi lehetünk egy 
visszahonosítási kísérletnek is. Angol példák alapján a kékcsőrü 
récét próbálják meg a Kiskunságba visszatelepíteni. A tenyész- 
állomány megfelelő kondícióban tartása, illetve a vérfrissítés 
megoldása azonban komoly feladatokat ad.301

Magyarország vörös könyvébe a kékcsőrű récén kívül a nyíl
farkú (Anas acuta) és a kendermagos réce (Anas strepera) is 
bekerült.302 Az élőhelyek általános fogyása ezeket a fajokat a 
többinél is jobban sújtotta, illetve ezek a fajok a megváltozó 
életkörülményekhez alig tudnak alkalmazkodni303

Vadlibák
Az 1948-49. évi vadászati idénytől kezdődően a vadlibák közül 
csak a vetési lúdra (Anser fabalis), a nagylilikre (Anser albifrons) 
és a kislilikre (Anser eryhtropus) lehetett szeptember elsejétől 
április 15-ig vadászni. Ez kielégítette a vadászati igényeket, 
ugyanakkor a természetvédelem is tudomásul vette, hogy -  a 
nálunk fészkelő nyári lúd kivételével -  a vadászat nem sokat 
tehet ezen őszi-téli vendégek elszaporodásáért. A vadászok azon
ban évről évre egyre kevesebb libával találkoztak.

„Hová lettek a vadlibák?" -  tette fel a kérdést 1966-ban STER- 
BETZ István.304 A világméretű fogyatkozás okát a magyar vadá
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szók, ornitológusok nem a vadászati módokban, hanem sokkal 
inkább a fészkelőhelyek fogyásában, sőt azok esetleges sugárfer
tőzésében látták.305 Magyarország ebben a helyzetben legfeljebb 
annyit tehetett, hogy rövidítette a vadász idényt, illetve a legfon
tosabb vonuló- és pihenőhelyeken védett területeket jelölt ki. A 
vadlibák vadászati idénye 1968-tól kezdődően már csak decem
ber 31-ig tartott, azaz tavasszal már vadlibára sem lehetett va
dászni. A gyülekező- és pihenőhelyek védetté nyilvánítására pe
dig Kardoskút a példa, amely 1966-ban lett természetvédelmi 
terület, de a területen illetékes vadásztársaság ott már korábban 
beszüntette a vadászatot.306 A libákat azonban a mezőgazdasági 
kemizációtól, a pocokirtószerek felvételétől ez a védelem sem 
óvta meg. A hetvenes évek elején éppen Kardoskút környékén 
tömeges elhullásokat észleltek.307

A mind rendszeresebbé váló libaszámlálások, nemzetközi ta
pasztalatcserék és táplálkozási vizsgálatok alapján egyre többet 
tudtak a lúdfélék fészkeléséről, vándorlásáról és életmódjáról. 
STERBETZ István kutatásai rámutattak a Magyarországon átvo
nuló libafajok táplálkozási szokásaira, különösen a szikes legelők 
jelentőségére. A számlálások azt bizonyították, hogy mind a kis-, 
mind a nagylilik, sőt a vetési lúd állománya -  hasonlóan az 
1950-es évek közepéhez -  1981-től kezdődően fogy. A környezet 
átalakulása, illetve a vadászattal összefüggő zavarás hatására a 
nagylilik vonulási útvonala nyugatra, Hollandia felé terelődött, a 
kislilik viszont mindenhol megfogyatkozott. Ez utóbbi fajt Ma
gyarországon 1982-től teljes védelem alá helyezték, sőt bekerült a 
vörös könyvbe is.308

Az általában október közepétől január elejéig (közepéig) meg
állapított vadlúd vadászati idényben a továbbiakban tehát már 
csak vetési lúdra és nagylilikre lehetett vadászni. Az 1993. évi 
vadászati rendelet azután a nagylilik vadászatát szüneteltette, 
illetve külön engedélyhez, intézkedéshez kötötte, míg a vetési 
lúd idénye október elsejétől január 31-ig tart. A rendelet teríték
korlátozást is bevezetett: naponta és személyenként legfeljebb 4 
darab vetési lúd ejthető el.

Az 1993-ban hozott intézkedés fontos vízivadvédelmi eleme a 
fészkelési és vonulási szempontból fontos élőhelyek körül a vadá
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szat egész évben történő megtiltása. Ezzel nemcsak a madárvé
delmi, részben a Ramsári Egyezmény309 hatálya alá tartozó terü
letek, hanem azok széles környezete is védelmet kapott. Csök
kenthető tehát az az állandó stressz, amelyet a korábbi, elsősorban 
a külföldiek bérvadásztatásából adódó zavarás okozott310

A továbblépésre vonatkozó elképzelések közül mindenképpen 
a legfontosabb természetvédelmi elvárás a vadászidény további 
csökkentése. A természetvédelmi szakemberek szerint mind a 
vadliba, mind a vadkacsák vadászatát csak a vonulási időben, 
tehát december közepéig szabadna megengedni. így az esetleg 
nálunk telelő, illetve télen huzamosabb ideig itt-tartózkodó ma
darak zavarása, vadászata megszűnne.311

Szárcsa (Fulica atra), guvat (Rallus aquaticus), haris 
(Crex crex)
A vadrécék és vadlibák számának megcsappanása után egyre 
több vadász számára egyedül a szárcsa jelent vízivadászati lehe
tőséget. A szárcsa tilalmi ideje és az elejthető mennyiségre vonat
kozó korlátozások a vadrécékkel egyeznek meg.

A guvatról a múlt századi vadászírók megjegyezték, hogy 
könnyen lőhető, s „húsa igen finom és jó ízű "312 Komolyabb va
dászati értéke azonban ennek ellenére sem volt, úgyhogy az 1954. 
évi rendelettel előírt védelme különösebb visszhangot nem kel
tett.

A haris vadászatát viszont 1954 után is megengedték, bár töme
gesen természetesen soha nem került puskavégre. A harist az 
1962-63. évi vadászati idénnyel kezdődően kivették a vadászható 
madarak közül, majd az 1971. évi madárvédelmi rendelet a haris
ra is vonatkozott. A nedves rétek megfogyatkozása és a gépi 
kaszálás elterjedése végveszélybe sodorta a magyarországi haris
állományt, így az szerepel a vörös könyvben313

Sárszalonkák
Az ebbe a csoportba tartozó (közép) sárszalonka (Gallinago gal- 
linago), kis sárszalonka (Lymnocryptes minimus) és nagy sársza
lonka (Gallinago média) közül a két utóbbi faj Magyarországon 
csak átvonul, míg a közép sárszalonka hazánkban költ is. Akis és
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a nagy sárszalonka az 1954. évi rendelettel kapott törvényes oltal
mat.

A közép sárszalonkára -  hasonlóan a többi vízivadhoz -  évti
zedekig tavasszal és ősszel lehetett vadászni, majd a récékkel 
együtt ennek a fajnak is megtiltották a tavaszi vadászatát. Az 
1971. évi rendelet ugyan továbbra is fenntartotta a sárszalonka 
vadászhatóságát, de ettől az évtől kezdődően a vadászati idényét 
a récéktől eltérően, augusztus elsejétől október 31-ig állapították 
meg. 1975-től pedig nem szerepelt a vadászati idényről szóló 
hirdetményekben, tehát tilos volt elejteni. Ennek ellenére 1982- 
ben sem vették fel a védett állatok közé, így csak a vadászati 
lehetőségét szüneteltették. Az 1993-ban kelt természetvédelmi 
rendelet végre aztán a sárszalonkát is védelmébe vette.

Egyéb vízivad
A 1980-as évek végén a korábban védett dankasirály és kormorán 
(Phalacrocorax carbo) oltalmazását helyenként és időnként meg
szüntették. Az 1993. évi vadászati rendelet szerint pedig a kormo
rán és az ezüst sirály (Larus argentatus) egész évben és területi 
korlátozás nélkül elejthető. A gazdasági törekvések itt nem ütköz
nek a természetvédelmivel, mert ezeknek a madaraknak a fogyá
sától, kipusztulásától egyelőre nem kell félni.

A bütykös hattyú (Cygnus olor) térhódítása viszont nem gaz
dasági, hanem természetvédelmi érdekeket veszélyeztet. A 
hattyú ugyanis kiszorítja élőhelyükről a korábban ott élő, kisebb 
testű vízimadarakat.

*
Ha visszagondolunk az 1969-ben felmerült vitára, hogy fogy

nak-e a vízivadfajok vagy nem, sajnos MÜLLER Gézának lett 
igaza. Fogynak. A magyarországi élőhelyek és a fajok korlátozott 
védelme ezt a folyamatot legfeljebb csak fékezni tudja.

Igaz, a terítékadatokból mindez nem derült ki egyértelműen, 
azok csalókák. Míg például 1992-ben hazánkban 105.941 darab (a 
röptetett, mesterségesen nevelttel együtt 208.594 db) vadkacsát 
(és szárcsát) ejtettek el,314 száz évvel korábban, 1892-ben csak 
34.036 darabot, vadlúdból pedig 5.805-öt.315 Itt azonban a száz 
évvel ezelőtti adatok megbízhatatlanságát, a mai számokkal való
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nehezen összevethetőségét mindenképpen figyelembe kell ven
nünk. Az élővilág, benne a vadászható vízivad szegényedése nem 
lőjegyzékekben követhető nyomon, hanem az élőhelyek nagysá
gában és benépesültségében. így aztán MÜLLER Géza aggodal
ma ma is érvényes.

Jó száz évvel ezelőtt, 1883-ban LAKATOS Károly a vízivadva- 
dászatról mint a vadászat „legmulattatóbb neméről" írt.316 A víz 
ugyanis állandó madáréletet, sőt -  a vadászati törvény alapján -  
szinte egész évi vadászidényt jelentett. Ma azonban egyre több
ször gondolunk BERETZK Péter javaslatára, aki 1936-ban írt arról, 
hogy csak a tenyésztett vad elejtését lehetne megengedni.317 
Tényleg idetart a vízivad vadászata?
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ERDEI SZALONKA (Sco/opax rustico/a)

Csakis „nemzetközi törvénnyel lehetne -  írta LAKATOS Ká
roly 1904-ben -  kedvencz hosszúcsőrünk oktalan pusztítása 

elé gátat vetni. És pedig első sorban is a szalonkavadászat szabá
lyozására volna szükség egy nemzetközi törvényes megállapodás 
alapján..."318 LAKATOS Károly gondolatai tulajdonképpen a ha
zai szalonkavédelem máig ható gondjait tartalmazzák: mit tehet 
Magyarország a vonuló szalonkák fogyásának megakadályozá
sára? A nemzetközi törvények, megállapodások ugyanis még 
mindig hiányoznak.

*
Az erdei szalonka vadászatát -  mint vonuló madárét -  sem az 

1872., sem az 1883. évi vadászati törvény nem korlátozta. A vadá
szati módok közül is mind a les, mind a bokrászás és mind a hajtás 
megengedett volt. A szalonka fogyását látva azonban századunk 
elején már felvetődött a vadászat korlátozásának a kérdése. Ebben 
LAKATOS Károly már idézett, „Az erdei szalonka és a vadásza
táéról szóló műve mindenképpen úttörő volt. ő  ekkor javasolta, 
hogy Európában csak a tavaszi lesen való vadászatot lehetne 
megengedni, mert a bokrászás és a hajtás során a tojókat lövik le, 
így a szaporulatot közvetlenül is veszélyeztetik. LAKATOS azon
ban ismételten hangsúlyozta, hogy egy ilyen intézkedésnek csak 
minden államra kiterjedően lenne értelme. Addig pedig -  írta -  
csak abban lehet bízni, hogy a tisztességes vadászok önmérsékle
tet tanúsítanak, és csak húzáson lövik a „hosszúcsőrűt".319

LAKATOS Károly vadászati tisztességre hagyatkozó elképze
lését a Tanácsköztársaság rendelettel erősítette meg. A világon 
elsőként320 tiltották meg a szalonka tavaszi hajtáson való vadásza
tát (95/1919. NT. 8. §). A rendelet végrehajtására azonban már 
nem került sor, de az 1920-as években tovább vitatkoztak a tavaszi 
hajtás létjogosultságán.

Az ornitológusok, élükön SCHENK Jakabbal, általában a hajtás 
és bokrászás ellen voltak, míg a vadászok továbbra is ragaszkod
tak a már megszokott vadászati módokhoz. BÁRSONY István 
például egyértelműen kiállt amellett, hogy nem a magyarországi
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hajtáson és bokrászáson lőtt mennyiségtől kevesebb a szalonka, 
hanem a telelőhelyeken végzett madárirtástól.321

Mindenesetre hazánkban 1925-től kezdődően csak április 15- 
ig, illetve augusztus 15-től lehetett szalonkára vadászni. Ezzel az 
esetlegesen nálunk fészkelőket kívánták védeni.322

1934-ben Varsóban egy nemzetközi vadászati kongresszuson 
az erdei szalonka védelmének megoldásáról határoztak. Ezzel 
összefüggésben Magyarországon megtiltották az erdei szalonka 
hajtáson történő vadászatát (48.500/1934. FM. sz.). A példamuta
tó magyar lépést azonban a szomszédos országok nem követték, 
ezért a tilalmat -  figyelembe véve a hazai vadászok tiltakozását is
-  1935-ben feloldották, majd a következő évben végképp vissza
vonták. Magyarország túl kicsi ahhoz -  szólt az indoklás - ,  hogy 
a szalonkák szaporodásáért bármit is tegyen 323 A hajtás ellen, 
illetve mellett felszólalók324 azonban mégis előbbre vitték a sza
lonkák védelmének ügyét. Ebben az időben ugyanis a tudományos 
megismerés jelentősen haladt. Statisztikai felvételre vonatkozó fel
hívás jelent meg,325 mások gyűrűzéssel és fényképezéssel bizo
nyították a szalonka magyarországi költését,326 majd elkészült 
SCHENK Jakab összefoglaló műve, „Az erdei szalonka fészkelő 
területei a történelmi Magyarországon"327

1945 után a szalonka védelme, különösen pedig a vadászat 
korlátozása évekig nem vetődött fel. A vadászati szokások átala
kulása, ezen belül is elsősorban a „termelési feladatok" végrehaj
tására való törekvés (azaz más vadfajok őszi űzése) háttérbe 
szorította a korábban gyakorolt tavaszi bokrászásokat, hajtáso
kat. Ha a jogi szabályozás egyelőre nem is, de az említett változás 
egyre inkább szolgálta a védelmet.

1971-ben, a Vadászati Világkiállításra készülve jelent meg SZA
BOLCS József könyve, „Az erdei szalonka" A szerző a tavaszi 
hajtás ellen szólt: „A tavaszi hajtás -  sűrű hajtókkal -  rendkívüli 
módon zavarja az egyéb vadállományt, és már csak ezért sem 
kívánatos módja a vadászatnak. A tavaszi vonulás első szakaszá
ban kevés és nagyon rebbenékeny szalonkánk van, amiért nem 
érdemes hajtóvadászatot tartani, a második szakaszban viszont 
már sok a tojást hordó vagy éppen fészken ülő tojó. Ilyenkor 
lelketlenség lenne hajtani."328
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A könyv megjelenése idején, az 1971-72. évi vadászidényben 
aztán be is tiltották a hajtást és bokrászást, csak húzáson lehetett 
március elejétől április közepéig vadászni. Következő lépésként 
meghatározták, hogy vadászonként csak két szalonkát szabad 
elejteni, illetve a vadászati idényt tovább rövidítették. 1973-74. 
évben csak március közepétől április közepéig, az 1975-76. évi 
idényben pedig csak kimondottan március hónapban lehetett 
erdei szalonkára vadászni. Később visszaállt a március-áprilisi 
idény, az 1993. évi rendelet szerint a szalonkaidény március else
jétől április 20-ig tart.

Ezeket a korlátozásokat a vadászok egy része értetlenül fogad
ta. Különösen a mennyiségi korlátozást kifogásolták. Helyette 
inkább azt javasolták, hogy idényenként kellene megállapítani az 
egyes vadász által elejthető mennyiséget. így a vadász egy-egy jó 
húzás kihasználásának lehetőségétől nem esne el, ugyanakkor a 
szalonka védelméért, fennmaradásáért is mindent megtenne.329

A szalonka körüli vita különösen az 1980-as évek végén, a 90-es 
évek elején fajult el.330 Ekkor az elfogult természetvédők már a 
hazai szalonkavadászat teljes megszüntetését kívánják, míg a 
vadászok egy része a jelenlegi lehetőségek esetleges bővítésére is 
módot találna. Tény az, hogy az európai szalonkaállomány -  évi 
329-366 ezer fészkelő párral -  nem csökken. Az atlanti és mediter
rán telelőhelyeken ugyan millió körül alakul az évi teríték, de a 
szalonka ezt tűri, csökkenés nélkül elviseli.331 A téli szállásokon 
valóban szükség lenne a vadászat visszafogására, de a tavaszi 
húzásokon nálunk lőtt 1500-2500 körüli332 szalonkamennyiség
nek a faj megőrzése szempontjából gyakorlati jelentősége nin
csen.

*
A nemzetközi egyezmények LAKATOS Károly által sürgetett 

megkötése tehát ma is időszerű. A nemzeti védelmi törekvésekkel
-  főleg olyan helyen, mint Magyarország, ahol a szalonka legin
kább csak átvonuló madár -  ennek ugyan elébe lehet menni, de 
mindenképpen a „szalonka-nagyhatalmak" magatartása a meg
határozó.
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RAGADOZÓ MADARAK

1878 április-májusában, azaz költési időszakban RUDOLF trón
örökös az Al-Duna vidékén vadászutat tett. Az expedíció, „a 

tizenöt nap a Dunán" zsákmányjegyzékéből idézünk: „8 barátke
selyű, 1 fakókeselyű, 7 parlagi sas, 3 lármás sas, 2 törpesas, 14 
rétisas, 2 halászsas, 1 kígyászsas, 3 egerészölyv, 1 vöröskánya, 9 
feketekánya, 5 galambászhéja, 1 hosszú-szárnyú sólyom, 4 feke- 
te-körmű vércse, 1 vörös réti-héja, 2 uhu, 1 erdei bagoly" esett. 
„Azon kívül -  írták -  8 élő réti sas, 6 uhu, 4 kerecseny-sólyom, 3 
holló és erdei bagoly, egész kis állatsereg szaporította zsákmá
nyunkat."333

A jegyzékben felsorolt madarak ma már a kipusztulás szélére 
jutottak, elejtésük nemcsak tilos, hanem szinte lehetetlen is. RU
DOLF expedíciója viszont arra is rámutat, hogy a ragadozó ma
darak védelme, netalán a költőpárok kímélete fel sem merült. 
Nagyon hosszú utat kellett innen megtenni a mai természetvéde
lemig!

A törvényes védelmet legtöbbször csak akkor mondták ki, 
amikor az óvásra érdemes ragadozó madár állománya már vésze
sen megfogyatkozott. Avadászati tilalmazás azonban nagyon sok 
esetben nem volt elég, mert a madárfajok pusztulása szorosan 
összefügg az élőhelyek csökkenésével, a táplálkozási lehetőségek 
beszűkülésével. Mégis éppen a ragadozó madarak példája mutat
ja, hogy az általános, több országra kiterjedő, a vadászati, a ter
mészetvédelmi és a mesterséges szaporítással összefüggő erőfe
szítések legalább helyenként és időnként eredményre vezethet
nek.

Lássuk a ragadozó madarak legfontosabb csoportjainak védel
mét!

Keselyűk
A keselyűfélék megjelenése évszázadokig a pusztításhoz, a pusz
tuláshoz kapcsolódott. Nagy termetük és nem utolsósorban ritka
ságuk már a múlt század közepén is kívánatos vadászzsák
mánnyá tette őket. „Az orvmadarak közül... -  írta ORCZI Béla
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1863-ban -  leginkább keselyűk elejtése után vágyódtam. Megen
gedem, hogy ez ártatlanabb állat, mint a sas, sőt jó tulajdona miatt 
inkább kímélendő!" A fakókeselyűk (Gyps fulvus) fogyatkozá
sának okát mégsem a vadászatban látta, hanem abban, hogy azok 
páronként egy fiókát nevelnek.334

A fogyás igazi oka azonban legelőször az állategészségügyi 
rendszabályok, azaz a háziállat-tetemek elföldelésének kötelező 
tételében keresendő. Azután a háborítatlan fészkelőhelyek fo
gyatkozásában, majd a tojásgyűjtők, madárpreparátorok kapzsi
ságában. Végül pedig tényleg a vadászok kíváncsiságában, a ritka 
madarak elejtésének örömében. így aztán a keselyűkegyre ritkáb
ban jelentek meg a Kárpát-medence középső részén, az Alföldön.

LAKATOS Károly, aki Magyarországon legelőször és legtöbbet 
foglalkozott az „orvmadarakkal", a szakállas saskeselyűk 
(Gypaetus barbatus) fogyását 1882-ben még cáfolta,335 de 1910- 
ben már kénytelen volt megállapítani: „Nálunk, úgy látszik, ki
pusztulóban lévő madár."336 Ennek megfelelően óvta a vadászo
kat (főleg a Déli- és Keleti-Kárpátok vidékén élőket, ahol még ez 
a keselyűfaj előfordult) a saskeselyű elejtésétől. (Ő maga még 
1872-ben Szeged környékén lőtt egy példányt.337) Bízott abban is, 
hogy „a még létező néhány példánynak illetékes helyről" kellő 
védelmet nyújtanak.338

Ezt az „illetékes helyről" történő védelmet azonban akadályoz
ta az 1902. évi nemzetközi madárvédelmi egyezmény, amely a 
saskeselyűt a kimondottan káros madarak közé sorolta.339 Ennek 
megfelelően hazánk nem tett hivatalos lépéseket saskeselyűk 
megvédésére. Az első világháború után pedig már a (feltételezett) 
fészkelőhelyek elkerülésével nem is nagyon volt mit védeni, hi
szen nem fordult elő nálunk a saskeselyű.

A többi keselyűfélét, tehát a fakó-, a barát- (Aegypius mona- 
chus) és a dögkeselyűt (Neophron percnopterus) az említett nem
zetközi egyezmény nem tartotta károsnak, de a magyar jogalkotás 
csak 1933-ban intézkedett a védelmükről. Az 1933. évi vadászati 
tilalmi rendeletben a fakó- és barátkeselyű lelövését földművelé
sügyi miniszteri engedélyhez kötötték. 1939-ben ezt az engedé
lyezési kötelezettséget kiterjesztették a dögkeselyűre is. NAGY 
Jenő említi, hogy a rendeletet követő években volt már példa 
keselyű lelövéséért kiszabott büntetésre.340
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1945 után a keselyűket továbbra is vadászati tilalmi rendeletek
kel védték, majd 1954-ben az általános madárvédelmi rendelet 
természetesen rájuk is vonatkozott. Az élőhelyek fogyása azon
ban nagyon ritkává tette őket, időnként megjelenésük komoly 
madártani esemény.341 Az élő példányok védelme, sőt a preparált 
keselyűk pusztulástól történő megóvása minden vadász, termé
szetbarát közös érdeke.

Sasok
Bár rendszertani szempontból nem egészen helyes, de ebben a 
részben valamennyi „sas"-nak nevezett ragadozó madarat tár
gyalunk. így a törpesast (Hieraetus pennatus), héjasast (Hierae- 
tus fasciatus), pusztai sast (Aquila rapax), fekete sast (Aquila 
clanga), békászósast (Aquila pomaria), parlagi sast (Aquila heli- 
aca), szirti sast (Aquila chrysaetos), rétisast (Haliaetus albicilla) 
és a halászsast (Pandion haliaetus). Megítélésünk, védelmünk 
ugyanis jórészt összefügg.

LAKATOS Károly 1882-ben megjelent könyvében a nagyobb 
termetű sasokat „vadászati tekintetből a kártékony és üldözendő 
állatokhoz" sorolta, míg a kisebb termetűeket a kevésbé kártéko
nyabbak közé 342 HERMÁN Ottó 1908-ban a szirti sasról jegyezte 
meg, hogy „hazánkban a szirti sas nem éppen ritka; de nem is 
valami gyakori; bajosan irtható, mert igen óvatos."343 Az 1902. évi 
nemzetközi madárvédelmi egyezmény ugyanis minden sasfélét 
a káros madarak közé, tehát a mindenkor irthatok csoportjába 
sorolt.344

A sasfélék megítélésében azonban fokozatosan nem a káros- 
ság-hasznosság játszotta a döntő szerepet, hanem azok fogyása. 
Jellemző példája ennek LAKATOS Károly 1910. évi vélekedése a 
rétisasról Bár megállapította róla, hogy „egyike a legkártéko
nyabb orvmadarainknak", mégis bánkódott az eltűnésén: „Ma
holnap csak a halászok, vadászok regéje szól róla; mert elsodorja 
a kultúra pusztító lehelete őtet is" Ezért különösen örült, hogy 
FRIGYES főherceg „dráva-foki berkeiben" a rétisas számára „há
borítatlan otthont biztosított... a fejedelmi kegy."345

A fogyást látva CHERNEL István az 1919-ben kidolgozott ma
dárvédelmi egyezménytervezetében a sasokat teljes védelem alá

105



helyezte volna.346 Erre azonban Európa számos országában, így 
hazánkban is várni kellett.

Magyarországon a sasfélék védelme érdekében a Debreceni 
Vadásztársulat tett sokat. 1931-ben ugyanis megtiltotta tagjainak 
a rétisas lelövését. így éppen Hortobágyon, ahol a vadászatnak a 
legtöbb rétisas esett áldozatul, indult meg a védelem.347

Országosan legelőször az 1933. évi vadászati tilalmi rendelet 
foglalkozott a sasok védelmével. A szirti sas, rétisas és halászsas 
elejtését földművelésügyi miniszteri engedélyhez kötötték, rá
adásul a két utóbbit csak halastavaknál lehetett lőni. Az 1939. évi 
vadászati tilalmi rendelet ennél is tovább ment, amikor „bármely 
fajtájú sasra" mondott ki védelmet. Ennek ellenére -  mutatott rá 
FEKETE István az 1935-36. évi vadászati statisztikákat elemezve
-  hazánkban ezerszámra ejtették el a „sasokat". Itt a madárisme
ret teljes hiánya, továbbá a tudatlanság, a törvény rendelkezései
nek semmibe vétele egyenlő súllyal estek latba.348

Időközben pedig megszületett az 1935. évi természetvédelmi 
törvény is, amely lehetőséget adott a sasfélék fészkelőhelyeinek 
védelmére. Ismereteink szerint a legelső ilyen területet a Károlyi
uradalom jelentette be 1940-ben. Regéc község határában ki is 
jelöltek egy 141 kh-nyi (81,2 ha) területet, ahol a szirti sas fészke- 
lése érdekében háborítatlanul hagyták az erdőállományt. A saspár 
(melyről időközben kiderült, hogy nem szirti, hanem parlagi) 
azonban évről évre más helyet választott fészkelésre, tehát egy 
bizonyos erdőrész megóvása értelmetlennek tűnt. így fel is oldot
ták a területi védelmet.349 Ez a korai fészkelőhely-védelmi példa 
mindenesetre mutatja, hogy a ragadozó madarak óvását a termé
szetvédelmi törvény előírásainak alkalmazásával is igen-igen ne
héz megvalósítani. A fészkelőhely és a faj védelmét együttesen, 
de szinte fészkelő páronként kell megoldani.

Ezt felismerve rendelte el 1949-ben a Magyar Állami Erdőgaz
dasági Üzemek (MÁLLERD) igazgatósága a ragadozómadár- 
fészkek országos összeírását, amelynek során főleg a sas- és só
lyomfélék fészkelésére voltak kíváncsiak.350 Szintén a MÁLLERD 
hozta létre a Ragadozómadár-Kísérleti Telepet is, ahol a vadá
szoknak élőben szerették volna hazánk ragadozóit bemutatni, 
azok felismerésére őket megtanítani.351 Ez a telep mintegy gén
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megőrző is lehetett volna, bár a ragadozók zárt körülmények 
közötti szaporítására nem voltak sikeres kísérletek. A telep állo
mányának feltöltéséhez viszont fészekrablásokra került sor.

A korszak jeles madártani szakembere, PÁTKAI Imre különö
sen a sasok védelmét ajánlotta a vadászok figyelmébe. „Hiszem
-  írta 1951-ben - ,  hogy eljön az idő, amikor nem törvény, hanem 
a megértés ereje fogja a természetvédelem sikerét biztosítani."352 
Egyelőre azonban a sasok esetében is további törvényi szigorítá
sok láttak napvilágot. Az 1954. évi madárvédelmi rendeletben 
ugyanis a parlagi sast és a rétisast -  mint kimondottan termé
szetvédelmi értékeket -  fokozott védelem alá helyezték.

Az élőhelyek fogyatkozása és a táplálkozási lehetőségek meg
csappanása azonban az 1950-es években is tovább folyt. A mező- 
gazdaság kemizálása és a különféle rágcsáló- és dúvadmérgezé- 
sek szintén érzékeny veszteségeket okoztak. Csak a legutóbbi 
10-15 évben sikerült ezeket a káros hatásokat csökkenteni, így a 
sasfélék életlehetőségeit javítani. Ennek ellenére a Magyarorszá
gon előforduló sasfélék közül a törpesas, a (kis és nagy) békászó sas, 
a szirti sas, a rétisas és a halászsas bekerült a vörös könyvbe.353 A 
sasfélék állományának csökkenését azonban a legszigorúbb ren
deletekkel is nehéz megállítani.

Kányák
A kányák védelmének történeti áttekintésekor meg kell említeni, 
hogy „kánya" címszó alatt évtizedekig mindenféle ragadozót, sőt 
varjúféléket is irtottak. FEKETE István egyik kéziratban maradt 
tanulmányában mutatott rá, hogy a vadászati statisztikák meg
bízhatatlansága éppen a lelőtt „kányák" körül csúcsosodik ki.354

Az igazi kányák, a vörös és barna kányák (Milvus milvus, M. 
migrans) évtizedekig mégiscsak üldözendő ragadozóknak szá
mítottak. Tehát a statisztikába bekerülhettek, bár a vadászok (va
lódi) kányák iránti gyűlöletét semmiféle szakkönyv nem táplálta. 
Maga LAKATOS Károly is csak a mérsékelt irtásukat ajánlotta 
1882-ben: „A kányákat ott, hol túlságosan elszaporodtak, nem árt 
kissé fogyasztani... Túlságosan pusztítani (azonban) a kányákat 
nem tanácsos, addig pedig míg erdőn, mezőn barangolnak, kár 
őket bántani, de a faluba és tanyára bejáró kommenciós csibe- s 
liba-tolvajokat nem árt ledurrogtatni."355
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Mérsékelt kártékonyságuk ellenére is bekerültek azonban az 
1902. évi nemzetközi egyezmény „káros madarak" jegyzékébe,356 
így aztán a kányák védelme évtizedekig fel sem vetődött. Az 
1930-as években, amikor néhány ragadozó madarat már vadásza
ti tilalommal védtek, az oltalomból a kányák kimaradtak. NAGY 
Jenő ezt látva 1943-ban indítványozta, hogy a barna és vörös 
kánya legalább költési időben kapjon kíméletet 357 Tanácsát azon
ban nem fogadták meg.

Az 1954. évi madárvédelmi rendelet sajátosan megosztotta a 
két kányafajt. A vörös kányát kimondottan természeti értékénél 
fogva szigorú védelem alá helyezte, míg a barna kányát mindenkor 
pusztítható dúvadnak minősítette. Elképzelhető ezek után, hogy 
a két kányafaj megkülönböztetése és felismerése milyen gondokat 
okozhatott a gyakorlatban.358 Ezt a helyzetet csak 1971. évi rende
let oldotta fel, amikor a madárvilág, benne a ragadozók, általános 
védelmét kimondták.

A madártani szakirodalom tanúsága szerint a barna kánya 
állománya az 1970-es években -  feltehetően a vízszennyezések 
növekedése miatt -  hirtelen zsugorodni kezdett, majd az 1980-as 
években viszont nőtt.359 Ennek ellenére mind a vörös kánya, mind 
a barna kánya bekerült a vörös könyvbe,360 mert magyarországi 
életfeltételük jelentősen megcsappant, így a fészkelő párok száma 
igen-igen kevés.

Rétihéják
A rétihéják a múlt századi, belterjes vadgazdálkodásra törekvő 
vadászatnak egyik legfőbb ellenségei voltak. Olvassuk csak LA
KATOS Károly 1882-ben papírra vetett sorait! „A réti-kányák (ő 
így nevezte a rétihéjákat) közül külön kiemelem a C. aeroginosust 
(LAKATOS Károly szerint «mocsári ölű» -  barna rétihéja), mely a 
leghaszontalanabb és a legvérszomjasabb zsivány valamennyi 
között. Ez a madár nemcsak hogy veszedelmes fészek-fosztogató, 
hanem emellett még kártékony halpusztító is, és olyan falánk, 
hogy a legkisebb madarakat tollastól, mindenestől elnyeli."361 A 
rétihéjákat az 1902. évi nemzetközi madárvédelmi egyezmény is 
a káros ragadozók közé sorolta,362 így a védelmük évtizedekig fel 
sem merült.
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Legelőször, 1919-ben CHERNEL István javasolta, hogy a réti
héják legalább költési időszakban kapjanak védelmet.363 Később, 
1943-ban NAGY Jenő mindezt megismételte azzal, hogy a barna 
rétihéja (Circus aureginosus) legyen továbbra is mindenkor lőhe
tő, de a kékes, a fakó és a hamvas rétihéjakat (Circus cyaneus, C. 
macrourus, C. pygargus) költési időszakban kíméljék.364

Az 1954. évi madárvédelmi rendelet a kékes és a barna rétihéját 
a mindenkor szabadon lőhetők közé sorolta. Az ornitológusok 
egy része azonban óvott a túlzott irtástól. „A tojáspusztító vízipo
cok egyik legfőbb madárellensége -  írta SZEMERE Zoltán 1967- 
ben a barna rétihéjáról - ,  ezért gyérítését ne vigyük túlzásba."365 
Az 1971. évi madárvédelmi rendelet már csak a barna rétihéja 
vadászatát engedte meg, kizárólag számyasvad- és baromfite
nyésztő telepeken.

A hazánkban fészkelő hamvas és barna rétihéja életfeltételeit a 
nádasok megfogyatkozása, illetve -  a hamvas rétihéja esetében366
-  a belterjes rétművelés és gabonatáblák tavaszi vegyszerezése 
jelentősen csökkentette. A rétihéják ugyanakkor felvették a mé
reggel injektált tojásokat is, tehát a ragadozó- és varjúmérgezések 
is tovább gyérítették őket. Ezért 1982-ben a barna rétihéját is teljes 
védelem alá helyezték.

A barna rétihéja védelme azonban a vadászati érdekeket legköz
vetlenebbül érintette, így a védelem jogosságának kérdése időről 
időre felmerül. Tényleg ez a mesterségesen nevelt fácánállomány 
egyik legnagyobb pusztítója? A kérdést csak további megfigyelé
sek, táplálkozási vizsgálatok dönthetik el.

Magyarország vörös könyvébe a hamvas rétihéja került be.367

Héjafélék
Ebben a csoportban a galambászhéja (Accipiter gentilis), a kis 
héja (Accipiter brevipes) és a karvaly (Accipiter nisus) védelmé
nek történetét tekintjük át.

A héjafélék vadászati szempontokból történő megítélése tulaj
donképpen napjainkig nem változott. A legkártékonyabb és leg
vérszomjasabb ragadozó madarak csoportját jelentik, amelyek
nek vadgazdasági célú gyérítése évtizedekig nem ütközött sem
miféle természetvédelmi érdekbe. A kis héja kivételével ugyanis
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a héjafélék állománya nem gyérült, azok jól tudtak alkalmazkodni 
a változó életkörülményekhez is. Védelmüket az ornitológusok 
sem sürgették. HERMÁN Ottó kimondottan károsaknak tartotta 
őket.368 CHERNEL István 1919-ben összeállított egyezményterve
zetében a hét, mindenkor szabadon lőhető madárfaj között ott 
találjuk a héját és a karvalyt.369

A korlátozott védelem gondolatát NAGY Jenő 1943-ban a kö
vetkezőképpen indokolta: „Dacára kártételeiknek, a Természet
ben való feladatuk igen fontos, a költés idején tehát kímélen- 
dők!"370

Ezt a védelmi gondolatot vitte tovább -  talán némi solymászati 
megfontolásokkal is megtoldva -  HOMOKI-NAGY István, ami
kor 1947-ben így írt: „Ma már kultúrbarbárságban segítkezik az, 
aki pusztítja a néhány fészkelőt." 1954-ben PÁTKAI Imre említet
te meg, hogy a fejlettebb solymászkultúrájú országokban a héja 
fészkelési időben kímélendő ragadozó madár.371 HOMOKI- 
NAGY a karvalyt is védelmébe vette. Mondván, hogy az „a 
kipusztulók sorsára juthat, amikor már a leghatékonyabb termé
szetvédelmi óvás is többnyire hasztalan."372

Mindezen vélekedések ellenére az 1954. évi madárvédelmi 
rendelet csak a kis héját vette védelmébe, míg a héja és a karvaly 
a mindenkori szabadon pusztítható ragadozó madarak közé ke
rült. (A kis héja később bekerült Magyarország veszélyeztetett 
madarai közé, a vörös könyvbe.373)

Agalambászhéja madarászati és vadászati szempontból történő 
megítélését az 1950-es években kezdett tudományos kutatások 
segítették,374 de az igazi vita a vadászok és az ornitológusok között 
1971 után alakult ki. Az 1971-ben kiadott természetvédelmi ren
deletben ugyanis a héja lelövését csak a fácántenyésztő telepek 
környékén engedték meg. így a korábban alkalmazott irtási eljá
rások, például a fészkek, a fészkelők, fiókák elpusztítása a továb
biakban nem volt járható út.375

A héjaállomány viszonylagos túlszaporodásához -  a vadászati 
korlátozáson túl -  hozzájárult a héja nagy alkalmazkodóképessé
ge is. Ugyanakkor kártételét elősegítették a fácántenyésztő tele
peken nevelt, meglehetősen gyámoltalan fácáncsibék ezrei. így a 
mesterséges szárnyasvadtenyésztés egyik legnagyobb ellensége
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-  az egerészölyv mellett -  a héja lett. Mind a vadászok, mind a 
madártani szakemberek évtizedek óta a saját igazukat (szempont
jaikat) bizonygatják.376 Pedig itt mindenképpen az időről időre és 
helyről helyre történő elbírálás segíthet.377

A sólyomfélék számának csökkenésével a héja Magyarorszá
gon a legfontosabb solymászmadárrá lépett elő. így a solymászok 
igyekeznek megoldani a mesterséges szaporítását is.378

A karvaly védelmét a vadgazdasági érdekek különösebben nem 
akadályozták. A karvaly ugyanis főleg énekesmadarakkal táplál
kozik, így az 1982-ben elrendelt védelme nem váltott ki vitát. A 
védelem kimondása azonban jelentős állománygyarapodáshoz 
nem vezetett.

Ölyvek
Az ölyvek csoportjában tárgyalt kígyászölyv (Circaetus gallicus), 
darázsölyv (Pemis apivorus), pusztai ölyv (Buteo rufinus), ga
tyás ölyv (Buteo lagopus) és egerészölyv (Buteo buteo) közül a 
két utóbbi madártani és vadászati megítélése az elmúlt évtizedek 
során jelentősen változott, sokszor egymással ellentétes irányban 
módosult. LAKATOS Károly 1882-ben még „nem mulaszthatta 
el" az „ölyvöket a gazdászok és erdészek figyelmébe ajánlani; 
mert higyjék meg, egynek lelövése sokkal sajnosabb esemény, 
mint 100 nyúl- és ugyanannyi fogolyé."379 Tíz évvel később SZÉ- 
CSI Zsigmond viszont egyértelműen elítélte az ölyveket: „...vadá
szati szempontból... a kártékony, ennélfogva üldözendő állatok 
közé tartoznak."380 HERMÁN Ottó utalt rá, hogy az egerészölyv 
a gazdának kimondottan hasznos, de „ha fácányosba veszi be 
magát, vagy oda, ahol a fogoly, a nyúl védve van, nagy kárt 
okoz."381 Az ölyvek így nem kerültek be a gazdaságilag hasznos 
állatok közé sem a századfordulón, sem az 1920-as években.

NAGY Jenő 1928-ban,382 majd FEKETE István 1933-ban383 vi
szont már egyértelműen kiállt az egerészölyv védelme mellett, 
amit az 1933. évi vadászati tilalmi rendelet is magáévá tett. Tehát 
az egerészölyvre állandó tilalmat mondott ki, míg a darázsölyv és 
kígyászölyv lelövését -  mint kimondottan ritka madarakét -  föld
művelésügyi miniszteri engedélyhez kötötte. így gyakorlatilag 
csak a gatyás ölyv maradt vadászható ölyvféle. (A pusztai ölyv talán 
ritkasága és ismeretlensége miatt maradt ki a tilalmi rendeletből.)
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A gatyás ölyv vadászatához azonban megfelelő fajismeretre 
lett volna szükség, ami nagyon sok helyen hiányzott. Maga 
NAGY Jenő is úgy látta, hogy a vadászok hadd gyakorolják 
(inkább) a gatyás ölyvön „saslövési szenvedélyüket", mint a va
lódi sasokon. Olvassuk csak! „A magasban keringő szép, fehér- 
farkú «sas» igen szép látványt nyújt s megélénkíti a máskép(p) 
elég kihalt téli égboltozatot... Ilyenkor egy-egy szép lövéssel gyö
nyörű vadásztrófeát nyerhetünk."384

1945 után HOMOKI-NAGY István kelt a gatyás ölyv védelmé
re, mondván: „Átéli erdő-mező leggyakoribb ragadozó madara, 
évtizedek óta a puskások nevetséges «trófeája», a madártömők 
életjáradékszerű jövedelmi forrása."385 A vadászati tilalmi rende
letekben 1949-ig azonban a gatyás ölyv továbbra is szabadon 
lőhető, az egerészölyv pedig kímélendő madárként szerepelt. 
1950-től viszont egyik említett ölyvféle sem szerepelt tilalmi táb
lázatokban, így a vadászok joggal gondolhatták úgy, hogy a ko
rábbi gyakorlat maradt érvényben.386 Pedig az 1954. évi madárvé
delmi rendelet -  amely a darázs- és a kígyászölyvet természetvédel
mi értékéért vette védelmébe -  a gatyás ölyvet nem említette a 
korlátozás nélkül pusztíthatok között, tehát rá is vonatkozott az 
általános védelem. 1958-ban azután „az apróvad fokozott védel
me érdekében" a gatyás ölyv elejtési tilalmát megszüntették387 
így is maradt 1971-ig, amikor ez az ölyvféle is védelmet kapott.

Az 1970-es, 1980-as években mégis egyre többet írtak az öly- 
vekről 388 A vadászok egy részének meggyőződése szerint ugyan
is az egerészölyv-állomány felduzzadt, ráadásul egyre több ölyv- 
pár kapott rá a mesterségesen nevelt fácáncsibékre. A madártani 
megfigyelések azonban nem igazolták a vadászok aggodalmát, 
ami természetesen nem zárta le a vitát. Természetvédelmi szem
pontból talán mégis az a legfontosabb, hogy sem a gatyás-, sem 
az egerészölyv esetében nem kell tartanunk a kipusztulástól. Bár 
a növényvédelemben alkalmazott vegyszerezés, főleg pedig a 
vegyszeres rágcsálóirtás évtizedekig tizedelte, tizedeli az ölyve- 
ket is. (Az egerészölyv-állomány nagysága szoros összefüggést 
mutat az adott év pocokállományának alakulásáról.)

A kígyászölyv és a darázsölyv389 szerepel Magyarország vörös 
könyvében,390 mert életlehetőségeik romlottak, így a nálunk fész
kelő párok száma jelentősen megfogyott.
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Sólymok és a solymászat
A magyarországi vadgazdálkodásnak, vadászatnak évtizedekig 
elméleti alapjául szolgáló, „A vadászati ismeretek kézikönyvé
nek 1892-ben megjelent első kötetében írta BELHÁZY Jenő: „El
őbbi időkben divatos volt a sólymok néhány faját... a vadászatra... 
betaníttatni és használni... E vadászat azonban ma már egészen 
kiment a divatból."391 Ugyanezen kézikönyv második kötetében 
SZÉCSI Zsigmond leszögezte: „A nemes sólymok a legkártéko
nyabb állatokhoz tartoznak, minélfogva nem kímélendők."392

Valószínűleg ez az időszak, a századforduló évei jelentették a 
sólymok megbecsülésében, védelmében a mélypontot. A korábbi, 
évszázadok óta űzött solymászat a tűzfegyverek elterjedésével, a 
korábbi vadászati szokások átalakulásával Magyarországon 
megszűnt. A vadgazdálkodás belterjessége pedig megkövetelte a 
ragadozók, így a sólymok irtását is. „Egyáltalán nagyon kell óvni 
tőlük a vadászterületeket -  írta LAKATOS Károly 1910-ben - , 
mert a mai vadászati szempontok a sólymok iránt való traditio- 
nális kegyeletet rég tárgytalanná tették: másként gondolkozunk 
és máskép(p) vadászunk ma már, mint egykor..."393

Pedig a sólymok tényleg évszázadokig a „traditionális kegye
let" madarai, a legfontosabb vadásztársak voltak. A hazai solymá
szat történetének feltárása ugyan még meglehetősen hiányos,394 
de a sólymok és a solymászat szerepe nem elhanyagolható nem
zetünk története szempontjából sem. Ugyanakkor LADISLAUS 
HUNGARUS (Magyar László) révén a magyarság hozzájárult az 
európai solymászkultúra fejlődéséhez.395 A sólymok fennmaradá
sát évszázadokig mégsem veszélyeztette a fészekrablás, a fiókák 
kiszedése, illetve a kifejlett madarak befogása, mert az élőhelyek 
tágassága, háborítatlansága megőrizte a sólymokat. Tulajdonkép
pen csak a századunkban kezdődött egyféle „versenyfutás" a 
solymászok számára oly becses madarak megtartásáért, illetve a 
természetben élő példányok háborítatlan megőrzéséért.

1901-ben herceg ODESCALCHI Zoárd angol solymászok ré
vén,396 a két világháború közötti időszakban a gödöllői uradalom 
pedig indiai szakemberekkel igyekezett a solymászat sportját 
Magyarországon újra meghonosítani.397 Időközben azonban a 
hazai előfordulású sólymok száma jelentősen csökkent, úgyhogy
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az 1933. évi vadászati tilalmi rendelet a vándoiv és a kerecsen- 
sólymot (Falco peregrinus, F. cherrug) március 15-től június 15-ig, 
a költési időben védelmezte. 1939-ben ezt a védelmi időszakot 
február elsejétől október elsejéig meghosszabbította. A kaba- és 
törpesólyom (Falco subbuteo, F. columbarius) azonban továbbra 
is szabadon, az év minden szakában lőhető volt.

1937-ben megalakult a Magyar Solymász Egylet, amely a mű
ködéséhez szükséges madarakat, így a vándorsólymot is, még 
részben hazai területekről tudta beszerezni. A háború után BÁS
TYÁI Lóránt és LELOVICH György közreműködésével a Magyar 
Solymászok Vadásztársaságává alakultak át. Előbb Fegyverne- 
ken, majd Gödöllőn -  az Erdészeti Tudományos Intézet Ragado- 
zómadár-Kísérleti Telepének keretében -  dolgoztak. Ebben az 
időszakban sokat tettek a ragadozó madarak tudományos megis
meréséért és megismertetéséért. Nemcsak vadászok, hanem diá
kok, tanárok is tömegesen keresték fel a telepet, ahol közvetlen 
megfigyeléseket végezhettek. HOMOKI-NAGY István filmjei ré
vén pedig a legszélesebb közvélemény is megismerkedhetett a 
ragadozó madarakkal való vadászattal. 1953-ban azonban a tele
pet felszámolták. A hazai solymászat néhány halastóra, illetve 
rizsföldre korlátozódott, ahol a „halpusztító" gémfélék fogásával 
és riasztásával foglalkoztak. Ez a maga nemében egyedülálló 
biológiai védekezési mód még néhány évig életben tartotta a 
hazai solymászatot.398

Időközben a vadon élő sólymok száma jelentősen megcsap
pant. Az 1954. évi madárvédelmi rendelet minden sólyomfélére 
védelmet mondott ki, a kerecsenre és a vándorsólyomra mint termé
szetvédelmi értékekre. A fogyatkozást azonban ezzel a rendelettel 
sem lehetett megállítani. Az élőhelyek beszűkülése mellett a ma
dártani szakemberek nem nézték jó szemmel a solymászokat sem, 
hiszen akik tudtak sólyomfészkekről, azok könnyen elcsábulhat- 
tak. A vadászok is hol a solymászok pártolásáról írtak („karoljuk 
fel a solymászatot", „újból életre hívjuk a MAVOSZ solymász 
szakosztályát"399), hol azt fejtegették, hogy „le kell mondanunk a 
solym ászatrór.^Ez utóbbi vélekedés 1960-ban látott napvilágot, 
és ekkor tényleg úgy tűnt, hogy a sólyomfélék végzetes megfo
gyatkozása véget vet a solymászatnak is.
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1961-ben azonban Vácott és Kiskunfélegyházán újra solymász- 
klubok alakultak. Munkájukat egy-két sólyomra, de főleg a héjára 
és a karvalyra alapozták. Ezekből 1968-ra ismét kifejlődött a MA- 
VOSZ Solymász Szakosztálya, amely 1974-ben a Madártani Inté
zethez került. így a szervezeti keretek -  hasonlóan Európa más 
országaihoz -  létrejöttek egy, kellő természetvédelmi felügyelettel 
végzett munkához.401 Itt a ragadozó madarak gyógyítására, sza
porítására és visszavadítására gondolunk, amely jórészt hazánk
ban is a solymászat keretei között történik. Magyarországon ed
dig főleg a galambászhéja mesterséges tenyésztésében értek el 
eredményeket.402

A szabadon élő sólyomfélék fogyatkozása azonban tovább tart. 
A fészkelő kerecsensólymok számát például az 1980-as években már 
csak mintegy harminc párra becsülték 403 így bekerült Magyaror
szág vörös könyvébe csakúgy, mint a vándorsólyom, amelynek 
ismételt feltűnésében a madártani szakemberek még reményked
nek.404 A kabasólyom és a törpesólyom is szigorú védelem alatt áll, 
fogyásukat azonban nem a vadászat, nem is a tojásszedés, hanem 
sokkal inkább az élőhelyek átalakulása, fogyása okozza. A LAKA
TOS Károly által említett „másként gondolkozunk és máskép(p) 
vadászunk ma már" most igazán időszerű, de természetesen nem 
úgy, ahogyan 1910-ben gondolták.

Vércsék
A vércsék vadászati szempontokból történő megítélése az 1883. 
évi vadászati törvény alkalmával még kedvezőtlen volt; a minden 
időben vadászható fajok közé sorolták őket. SZÉCSI Zsigmond 
1892-ben -  LAKATOS Károly nyomán -  viszont már így ír: „A 
vércsék igen hasznos madarak, mert igen sok egeret, rovart, ne
vezetesen sok cserebogarat, szöcskét stb. elpusztítanak... Egész
ben véve a vércsefajok kímélendők."405 Ez a kímélet azonban nem 
került bele az 1901. évi miniszteri rendeletbe, hanem csak az 1902. 
évi párizsi nemzetközi egyezményben mondták ki a vörös, a kék 
és a fehérkarmú vércse (Falco tinnunculus, F. vespertinus, F. 
naumanni) védelmét.406 Az egyezményt a magyar törvények közé 
az 1906. évi I. törvénycikként iktatták be, a vércsék így kerültek 
védelem alá.
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A törvényes védelem azonban természetesen önmagában nem 
oldotta meg a vércsék óvását. A vadásznaplók tanúskodnak róla, 
hogy még az újságot, szaklapot olvasó, tájékozott vadászok is 
lelőtték, majd kitömették a vércséket.407 Egyszerűen nem ment át, 
nem tudott átmenni a köztudatba a ragadozók védelme.

Ha fellapozzuk LAKATOS Károly 1910-ben kiadott, Magyar- 
ország „orvmadaraival" foglalkozó könyvét, látjuk, hogy hiába 
volt a törvény, ő sem vett róla tudomást. A vörös vércse kíméletét 
csak nyáron és ősszel tartotta szükségesnek, „a párosodási- és 
illetve költési hónapok alatt éppen nem, mert ilyenkor bizony kárt 
tesz a vadásznak."408 Ha olyan tekintélyes vadászati szakíró, mint 
LAKATOS Károly is így vélekedett, akkor a többi vadász vércse- 
és ragadozómadár-ellenességét is könnyebben megérthetjük.

Évtizedekkel később, 1943-ban NAGY Jenő még mindig a vér
cse megismertetése, a vércsék hasznosságának közzététele érde
kében írt.409 A vércsék hasznosságának elfogadtatását azonban 
nehezítette, hogy évtizedekig csak egyes ragadozó madarak vol
tak védettek. így gyakran megtörtént -  írta például KITTENBER- 
GER Kálmán hogy a kék vércsét „a járatlan gyakran összeté
veszti a nálánál jóval nagyobb, pacsirtázó sólyommal."410 A vér
csék fészkelőhelyét némileg védte az 1954. évi madárvédelmi 
törvény, mivel a varjútelepek, szarkafészkek pusztítását csak a 
vadászatra jogosultnak engedte meg. Ezzel volt némi esély arra, 
hogy a varjúfélék fészkében megtelepedett vércsék nem estek 
áldozatul egy-egy dúvadazásnak.

„A növényvédelemről és a növényvédelmi munkák végrehaj
tásáról" intézkedő, 8/1964. (VII.25.) FM. számú rendelet kimond
ta: „A növényvédelmi hírszolgálat által jelzett erős és igen erős 
mezei pocok- és ürgefertőzés esetén az ölyvek, vércsék és baglyok 
által végzett rágcsálóirtás elősegítésére -  az erdővel borított terü
letek kivételével -  a terület kezelője köteles a fertőzött területen 
kát. holdanként 1 db, 2 méter magas, T alakú ülőfát kihelyezni." 
A rendelet végrehajtására azonban csak helyenként került sor. 
Nem is beszélve arról, hogy az egereket Arvalinnal igyekeztek 
mérgezni, míg az ürgék száma 10-15 év alatt annyira csökkent, 
hogy azokat is védelem alá kellett helyezni.
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A kék vércsék állománya síkvidéken, míg a vörös vércséké sík- és 
dombvidéken, sőt lakott helyeken is -  átmeneti csökkenés után -  
az 1980-as években stabilizálódni látszott. A rovarirtószerek álta
lánossá válása és a költőhelyek fogyatkozása azonban ezeket a 
leggyakoribb ragadozó madarakat is a kipusztulás felé sodorja. A 

fehérkarmú vércse már a vörös könyvben is szerepel,411 bár 1988-89- 
ben a Hortobágyi Nemzeti Park területén több példányát megfi
gyelték.412

Az élőhelyek védelme, a madárfajok törvényes oltalma a vér
csék esetében is csak a fogyás ütemének csökkentésére képes, az 
állománynövekedés eddig csak viszonylagos és időszakosnak 
bizonyult.

Bagolyfélék
A baglyok védelmét HERMÁN Ottó már az 1883. évi vadászati 
törvény előkészítésének időszakában szorgalmazta413 A baglyok 
ezen törvény alapján mégsem kaptak védelmet, rájuk csak az 
általános madárvadászati tilalom, azaz a február 1-jétől augusz
tus 15-ig terjedő védelem vonatkozott. Sőt az uhut egész évben 
lőhették.

HERMÁN Ottó munkásságának eredményeképpen 1901-ben 
a gyöngybagoly (Tyto alba), a füleskuvik (Otus scops), a kuvik 
(Athéné noctua) és a réti fülesbagoly (Asio flammeus) mégis 
védelem alá került. Ezeknek a bagolyféléknek a kíméletét -  talán 
a réti fülesbagoly kivételével -  a vadászok is elismerték, annál 
nagyobb gondot okozott a többi bagoly.

A macskabagollyal (Strix aluco) kapcsolatban HERMÁN Ottó 
a következőket írta: „lesipuskás az, aki ezt a hasznos madarat, 
károssággal vádolva, lelövi és saját haszna és tisztessége ellen vét 
az a gazda, aki ezt a baglyot megkeríti és a csűr kapujára kiszege
zi."414 LAKATOS Károly viszont úgy vélte, hogy „kivált költés 
idején nagyon kártékony bagoly-faj ez, mert sok apró madarat, 
fészkesfiókákat, rigót, seregélyt stb. s az apró fácány- és fogoly
csirkét elemészt."

Ugyancsak eltérő vélemények csaptak össze az erdei fülesba
gollyal (Asio otus) kapcsolatban is. „Nem olyan szent madár ez
-  idézzük ismét LAKATOS Károlyt - ,  mint aminőnek a szobatu
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domány hirdeti, mert kivált telente a sok apró madár mellett a 
foglyokból is kiveszi a vámot.”

Az uráli bagolyra (Strix uralensis) az 1906-1907. évi, invázió
szerű megjelenése irányította rá a figyelmet. (LAKATOS Károly- 
nak erről is az volt a véleménye, hogy „kártékony, vadpusztító 
bagoly".415) Különösen SCHENK Jakab munkálkodott sokat az 
uráli bagoly megismertetésén416 A bagoly ismerete azonban bizo
nyára nem volt elegendő annak védelméhez.

A vadászati tilalmi rendeletek készítői végül mégis engedtek 
az ornitológusok véleményének, így 1925-ben vadászati tilalmat 
mondtak ki valamennyi bagolyra. A bagolykérdés természetesen 
ezzel nem oldódott meg. Egyrészt továbbra is ejtettek el baglyo
kat, másrészt a baglyok életlehetőségei is fokozatosan csökkentek.

Az 1960-as, 70-es években komoly kutatások folytak a baglyok, 
elsősorban az erdei fülesbagoly táplálkozásával kapcsolatban,417 
1985-86-ban pedig egyes helyeken a gyöngybagolyállományt 
mérték fel418 Az eredmények alapján a gyöngybagoly, a füleskuvik, 
az uráli bagoly és réti fülesbagoly (és természetesen az uhu) bekerült 
Magyarország vörös könyvébe, tehát a veszélyeztetett állatfajok 
közé419

A vadászok felelőssége különösen a varjú- és szarkafészkekben 
megtelepedő erdei fülesbaglyokkal kapcsolatban nagy. A külön
féle, nem kellő körültekintéssel végzett varjú-és szarkairtásoknak 
áldozatul eshetnek ezek a madarak.

Az uhu (Bubo bubo) és az uhuzás
A bagolyfélék között az uhunak, mint a legnagyobb bagolynak, 
megkülönböztetett figyelmet kell szentelnünk. Azon túl, hogy 
egykor vadásztak rá, a vadászatot közvetlenül is segítette. A 
„tollas vadászsegéd" létszámának fogyatkozásához -  az élőhe
lyek csökkenésén kívül -  leginkább a befogás érdekében végzett 
fészekrablások vezettek.

Vadászatát évtizedekig szorgalmazták, mivel „az uhu -  írta 
róla SZÉCSI Zsigmond 1892-ben -  talán a legkártékonyabb szár
nyas ragadozó, minthogy rablásait nagy testi ereje mellett meg
könnyíti még az éj homálya is, midőn már a többi vad nyugszik... 
Az uhunak vadászati szempontból való kímélését még azon kö
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rülmény sem okolhatja meg, hogy a szárnyas ragadozó irtásánál 
nem nélkülözhető, mert az uhu, ésszerű gondozás mellett, a 
fogságban csak úgy szaporodik, mint szabadon."420

Az uhuzás megítélésében az elmúlt évtizedek vadászainak 
véleménye megoszlott. ADIEZEL-MIKA-féle könyvben egyértel
műen azt fejtegették -  tanítva vele vadásznemzedékeket - , hogy 
az uhuzás legfeljebb szórakozás, de nem alkalmas a ragadozók 
megfékezésére421 Mások, így például BENKŐ Pál, a „természet
kedvelő igawadász" nemes szórakozásának, ugyanakkor a dú- 
vadirtás hatékony módjának tartotta.422 Tény, hogy az élő uhura 
mindig volt kereslet, így aztán állománya az 1920-as évekre jelen
tősen leapadt. Az uhuval való vadászat érdekében azonban kü
lönböző utakon-módokon mindig lehetett uhufiókát, netalán idő
sebb uhut is szerezni.

Pedig az uhu a többi bagolyfélékkel együtt 1925 óta oltalom alatt 
állt, ami a vadászás tilalmazásán túl a tojások, fiókák kiszedésé
nek büntetését is jelentette. Mégis, a vadászati sajtóban időről 
időre nemcsak az uhuval való vadászatról, hanem az uhufészkek 
kiszedéséről, illetve elpusztításáról is jelentek meg írások 423 A 
védelem mellett felvetették az uhu esetleges mesterséges tenyész
tésének lehetőségét is.

Uhufészket tartottak nyilván például a füzéri vár oldalában, 
amit 1926-ban kiszedtek, illetve elpusztítottak.424 Úgy látszik 
azonban, hogy az uhuk továbbra is kedvelték a környéket, mert 
a természetvédelmi törvény 1938. évi végrehajtási utasításán ala
puló összeírások, kijelölések idejét is megérték. 1940-ben a vár 
környékét -  a megtartott helyszíni szemle alapján -  védelemre 
javasolták, mivel ott uhu- és vércsefészkek voltak. Bár megállapí
tották, hogy ott „jelenleg csupán egy öreg nőstény és egy fiatal 
uhu jelenléte figyelhető meg."425 Mégis a várrom 34,3 kh (19,7 ha) 
területét és környékét „a hegyoldal sziklás talaján tenyésztő ritka 
növények és a várhegy sziklafalában fészkelő uhu megvédése 
érdekében" 1941- ben védetté nyilvánították (44.436/1941. FM. 
sz. r.). A fészek túlélte a II. világháborút is, időről időre benépe
sült.426

Nem mindenhol volt azonban ilyen szerencsés az uhufészek, 
hiszen 1945 után -  a ragadozók számának ugrásszerű növekedé
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sét követően -  újra megnőtt az uhu iránti kereslet. Újra uhuzást 
népszerűsítő cikkek jelentek meg,427 pedig az 1954. évi madárvé
delmi rendelet ismét megerősítette az uhu védelmét 428 Mégis, 
1965-ben „Mennyit ér egy uhu?" címmel a következő tudósítást 
olvashatták a „Magyar Vadász" előfizetői: „AZempléni Erdőgaz
daság dolgozói kötélhágcsón ereszkednek le a sziklameredélyek
ről, s a bagolyfiókát még kirepülés előtt összefogdossák." A to
vábbiakban pedig megtudhatták, hogy az uhukért akár 60 élő 
fácánt (-csibét?) is adtak más erdőgazdaságok.429 Akár FEKETE 
István „Hú"-ját olvasnánk, ahol 150 pengőt ért a három uhufió- 
ka.430 Mintha semmi sem történt volna a gyérülő baglyok, így az 
uhuk érdekében!

Az esetenkénti kivételek, a nem kellő szigorral gyakorolt véde
lem vajmi keveset ért. A még meglévő fészkek óvását az 1970-es, 
80-as években már figyelőszolgálattal, őriztetéssel igyekeztek 
megoldani. Ezek az adminisztratív, tulajdonképpen passzív vé
delmi eljárások ma már elégtelenek. Egyre többen sürgetik az uhu 
mesterséges szaporításának a megoldását.431

A táplálkozásbiológiai vizsgálatok szerint a rágcsálóirtások, 
mérgezések ugyanúgy veszélyeztetik az uhu fennmaradását, 
mint a fészkelési lehetőségek beszűkülése.432 A Magyarország 
vörös könyvében is szereplő uhu így valóban végveszélybe ke
rült.433

Az uhuzás mindezek dacára megmaradt egy lehetséges vadá
szati módnak. Az élő uhu helyett kisebb baglyokat, majd kitömöt
teket, végül pedig műuhuk készítését ajánlották434 a vadászok
nak. A műuhut megkopogtató zöldküllő esete435 azonban egyre 
több vadászatban érleli meg a gondolatot: az uhuzásnak vége. 
Csak mint régi, elfelejthető vadászati mód él tovább -  a szakiro
dalomban.

%
A ragadozó madarak vadászati szempontok alapján való meg

ítélése jelentősen megváltozott. Amíg a madarak viszonylagosan 
nagy száma valódi veszélyt jelentett, a vadgazdálkodási megfon
tolások alapján történő gyérítés indokolt volt. A tudományos 
megfigyelések és eredmények századunk első felében viszont 
már egyértelműen mutatták: nem minden ragadozó madarat kell
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tűzzel-vassal irtani. A szemléleti változás azonban hosszú időt 
vett igénybe, miközben a madarak életfeltételei e néhány évtized 
alatt jelentősen romlottak. így az elbírálás alapját már nem a 
károsság és hasznosság adhatta, hanem a ragadozó fajok fenntar
tásának szükségessége. Ennek alapján a ragadozó madarak védel
me, állományuk legalább nyomokban való megmentése napjaink 
egyik legfontosabb természetvédelmi kérdésévé vált. A vadászati 
szempontokból történő megítélésük azonban napjainkban is 
újabb és újabb kérdéseket vet fel. Példaképpen két szélsőséges 
nézetet említünk.

LELOVICH György még 1950-ben kifejtette, hogy ha a ragado
zó madarak olyan veszélyesek lennének, akkor azok már régen 
kiirtották volna a hasznos apróvadat.436 Több mint 30 év múlva, 
1981-ben viszont BENCZE Lajos -  képviselve a vadászok érdekeit
-  arról írt, hogy a héják és egyéb ragadozók kártételének minél 
előbb véget kell vetni, mert a kipusztulásuktól már egyáltalán 
nem kell félni.437 Vajon e két szélsőséges felfogás között melyek 
lesznek azok az ösvények, amelyek a ragadozó madarakat is 
átvezetik a XXI. századba?
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GALAMBOK ÉS GERLÉK

BÍRÓ Vencel írja a XVII. századi erdélyi (nemesi) udvarházak
ról, hogy ott a galambok, a galambdúcok milyen nagy becs

ben voltak.438 KŐVÁRY László 1847-ben kiadott „Erdélyország 
statisztikájáéban a madarak között kiemeli „a magyar nemes 
annyira kedvelt galambjait."439

Az évszázadokig ilyen nagy becsben tartott házigalambok 
(Columba livia dóm.) -  az örvös galambbal (Columba palum- 
bus), kék galambbal (Columba oenas) és a vadgerlével (Strepto- 
pelia turtur) együtt -  a dualizmus korában mégis vadászhatókká 
váltak. Ilyen hamar elfelejtették volna az emberi településeket 
kísérő madarak megbecsülését?

*
Az 1872. évi vadászati törvény 14. §-ában olvashatjuk: „Tiltott 

időszakban is szabad vadászni... vad- és szelíd galambokra." Ezt 
a rendelkezést azután az 1883. évi törvény is megismételte. A 
rendelkezés ellenzői közül példaképpen a Magas-Tátra élővilágá
nak jeles ismerőjét, GREISIGER Mihályt idézhetjük, aki 1884-ben 
ezt írta: „...sajátságos, hogy vadászati törvényünk ezen ártatlan, 
vidékünk díszét emelő, a nép által megkedvelt és a szerelem 
jelképének tartott galambokat oltalmába nem veszi; a vadász 
szabadságában áll nyáron át is reá lövöldözni. Gondoljuk csak 
meg, ha az öregeket lelövik, mily nyomorultul vesznek el a ga- 
lambfiak a fészekben!"440

A vadászati szempontból szintén idesorolt örvös és kék galambot 
a századforduló vadászati szakirodalma nem különösebben rész
letezte, nem tartotta sokra. Szintúgy a vadgerlét sem. HERMÁN 
Ottó „A madarak hasznáról és káráról" írott könyvében ugyan a 
vadgerle védelmére kelt (,fokkal több a haszna, mint a kára; azért 
védeni kell."), de a vadászok között ennek komolyabb visszhang
ja nem volt.441

A két világháború közötti időszakban továbbra is érvényben 
volt a galambok szabad vadászata. NAGY Jenő ugyan már 1928- 
ban kérte, hogy legalább a költési időben kíméljék ezeket a mada
rakat,442 de 1929-ben csak a házigalambok védelmét mondták ki.

122



Hogy ennek az intézkedésnek nem volt komoly foganatja, jelzi az 
a 4360/1940. ME. számú rendelet, amelyben a postagalamb lelö- 
vését külön is megtiltották.

A két világháború közötti időszakban bővült a vadászható 
fajok száma, mert a balkáni gerle (Streptopelia decaocto) roha
mos és tömeges térfoglalása kezdődött el. NAGY Jenő már 1923- 
ban hírt adott a „török gerléről",443 majd KEVE András foglalta 
össze a balkáni gerle magyarországi térhódítását.444

A háború alatti és utáni évek apróvadínsége (főleg a fogoly
pusztulás) évekig indokolta a gerlék -  most már a vadgerle és a 
balkáni g er le -és  a galambok (örvös és kék) hosszú vadászati idényét. 
Az 1940-es években már július 1-jétől lehetett rájuk vadászni, csak 
1950-től tértek át az augusztus elsejei kezdetre. A gerlék szaporo
dását, életformáját ismertetve BERETZK Péter ugyan 1949-ben 
kérte, hogy a vadgerlére csak augusztus 15-től októbert 15-ig, a 
balkáni gerlére pedig november 15-től március elsejéig lehessen 
vadászni,445 ezt azonban elvetették. A galambok és gerlék állomá
nya nem indokolta a védelmet, így az 1954. évi madárvédelmi 
rendeletből is kimaradtak.

Az 1960-as években úgy látták, hogy a balkáni gerle Magyaror- 
szág-szerte túlszaporodott,446 így nagyobb propagandával, kül
földiek bérvadásztatásával igyekeztek a balkáni gerle állományát 
csökkenteni. Ezt segítette elő a vadászati idény ismételt növelése. 
Míg az 1960-as évek közepén csak december elejéig, addig az 
évtized végén már december végéig, sőt 1973-74-ben július else
jétől február 28-ig lehetett rá vadászni. Az 1971. évi budapesti 
Vadászati Világkiállítás alkalmával a külföldi vadászok is széles 
körben ismerkedtek meg a magyarországi gerlézési lehetőségek
kel, így -  főleg olasz csoportok -  egyre több gerlevadászatot 
vásároltak meg.

Ezt követően pedig a balkáni gerle bekerült az egész évben 
vadászható fajok közé.

Az 1971. évi természet-és madárvédelmi rendelet -  elsősorban 
állományaik fogyatkozása miatt -  a kék galamb és a vadgerle védel
mét mondta ki. A balkáni gerle mellett tehát már csak az örvös 
galamb maradt vadászható galambféle, amire általában augusztus 
elejétől október közepéig terjedően állapították meg a vadászati 
idényt.
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A külföldiek vadásztatása során komoly problémát okozott a 
szabadon lőhető balkáni gerle mellett a védett vadgerle megóvá
sa. Annál is inkább, mert mindkét faj tömegesen lepte el a vadá
szat alá vont napraforgótáblákat. Egy 1982. évi Szolnok megyei 
eset kapcsán csaptak össze a vadászati és természetvédelmi érde
kek: a szintén kárt okozó, tömegesen megjelenő vadgerlére miért 
nem lehet vadászni?

A valóban szaporodó vadgerletömegeket látva, illetve a tény
leges kártételeket elismerve, az 1980-as években a természetvé
delmi hatóságok madárkárelhárítási engedélyeket adtak ki. Ez a 
vadgerle védelmének esetenkénti és területenkénti felfüggeszté
sét jelentette. 1991-ben azonban -  a vadgerle fogyását is figyelem
be véve -  az engedélyek kiadási eljárását megszigorították, és csak 
a vetőmagtermesztési céllal vetett napraforgótáblákra korlátoz
ták. így a vadásztatok elestek a külföldi vadászok időbeni meghí
vásának, a szerződések megkötésének lehetőségétől. A vita a 
vadászok és a természetvédelmi szakemberek között tehát ismé
telten kiújult.447

Az 1990-ben életbe lépett vadászati rendelet szerint örvös ga
lambra augusztus 1-jétől október 15-ig, balkáni gerlére pedig au
gusztus 1-jétől február 15-ig lehet vadászni.

A két világháború közötti időben Magyarországon is népszerű 
élőgalamb-lövészet a háború után megszűnt, helyette a trapp- és 
a skeet-lövészet vált általánossá. A házigalamb vadászati célú 
„felhasználását" tehát mind tilalmi rendelkezések, mind az emlí
tett versenyek megszűnése kiküszöbölte. A Nyugattal folytatott 
kereskedelem megélénkülése az 1960-as évek közepén aztán még
is a galambok tömeges befogásához, exportálásához vezetett.448 
A későbbiekben hol a kereskedelmi érdekek, hol az állatvédők 
tiltakozásai kerekedtek felül, így a házigalambok vadászati célú 
hasznosítása -  legalábbis külföldi galamblövő versenyeken -  to
vábbra is folyik.449

*
Erdély mai krónikásai nem tudnának már az udvarházak ga

lambdúcairól írni. Helyette a városi padlások galambjairól, de 
még inkább -  miként például Déván látható -  a blokkházak 
erkélyein fészkelő, megtelepedett galambokról számolhatnának
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be. Budapesten és más nagyvárosokban is tömegesen élnek a 
sokszor leromlott, betegségeket terjesztő, piszkos galambok. A 
múlt századi törvényekben biztosított galambvadászat ugyan 
megszűnt, de a (városi) galambok, gerlék sorsának alakításában 
mind a vadászoknak, mind a természetvédőknek szerepet kell 
vállalniuk.
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ÉNEKES- ÉS MÁS HASZNOS MADARAK

Amplissimum est Hungaria Aviarium = Magyarország a ma
darak legnagyobb tanyája -  tartották egykor hazánkról.450 A 

gazdag madárvilág fogyatkozása azonban már a XVIII. század
ban elkezdődött, majd a XIX. és XX. század fordulóján felgyorsult 
és minden korábbinál nagyobb méreteket öltött. A védelmi intéz
kedések ezt a folyamatot igyekeztek lassítani, amely intézkedé
sek legelőször az énekesmadáivalkatúakat (Passeriformes) illető
en értek el eredményeket.

*
A védelem alapja legelőször a madarak haszna lehetett. Csak 

fokozatosan ismerték fel, hogy minden madárfaj és minden egyed 
is önmagában érték, amit védeni kell.

Az élővilág „káros" és „hasznos" kategóriákra történő felosz
tása a madárvilág esetében korán, még a múlt század közepén 
megtörtént. Igaz, egyelőre a kérdést nem tudományos kutatások
kal igazolt szempontok döntötték el, hanem vélekedések, ame
lyek azonban nyilvánvalónak tűntek. Különösen az énekesmadarak 
esetében nem okozott a hasznosság megállapítása gondot, bár 
részletes fajjegyzéket évtizedekig nem állítottak össze. Pedig egy 
átfogó madárvédelmi rendelet -  amelyet például már 1864-ben 
sürgettek451 -  meghozatalát ez komolyan elősegítette volna.

Az 1872. évi vadászati törvény csak az általános vadászati tilalmi 
időben, február elsejétől augusztus végéig védte a madarakat, így 
az énekeseket is. Mivel ez a törvény nem teljesítette sem a mada
rakkal tudományos szinten foglalkozók, sem a gyakorlati mező- 
és erdőgazdák reményét, az Országos Erdészeti Egyesület 1879. 
évi székesfehérvári közgyűlésen ismételten madárvédelmi rende
let megalkotását sürgették.452 Törekvésük azonban továbbra sem 
talált megfelelő visszhangra, úgyhogy a kérdés megoldását az új 
vadászati törvénytől várták.

Valóban, az 1883. évi XX. te. tiltotta a vadászatot „éneklő ma
dárra miden időben" (9. § h.). A törvény a fenyőrigó lépvesszővel 
való fogását ugyan megengedte (15 §), de a madárfészkek, -tojá
sok pusztítását pénzbírsággal sújtotta.

126



A vadászati törvény a vadászat tárgyát általában nem képező 
madarakra tehát tilalmat mondott ki, ami azonban nem jelentette 
a hasznos madarak általános védelmét. Hiszen az „éneklő ma
dár" csoportjába nem fértek bele például a harkályok, holott 
mindenki tudott erdőgazdasági, kertészeti hasznukról.453 A ma
dártani kutatások eredményei -  amely szempontból jelentős volt 
az 1891. évi budapesti ornitológiai világkongresszus és a Magyar 
Omithologiai Központ 1894-ben történő létrehozása454 -  és a me
zőgazdaság fejlesztését célzó rendelkezések azonban fokozatosan 
lehetővé tették a hasznos, védendő madarak jegyzékének össze
állítását. Az 1894. évi XII. te. „a mezőgazdaságról és mezőrendőr- 
ségről" ugyanis felhatalmazta a földművelésügyi minisztert, 
hogy a hasznos állatok (így a madarak) védelmét külön rendeletben 
szabályozza (58. §).

Ezzel a miniszter 1901-ben élt, amikor megjelent a 24.655/1901. 
FM. számú rendelet, amely az énekesmadarak jelentős részére 
védelmet mondott ki. A továbbiakban a rendelet megismertetése, 
betartatása és a madarak élő- és fészkelőhelyének biztosítása, a 
gyakorlati madárvédelem megteremtése jelentette a feladatot. Ennek 
a gyakorlati madárvédelemnek a részletei viszont már elkanya
rodnak a szorosabb értelemben vett vadászattól és vadgazdaság
tól. Csak jelezzük, hogy a vadászati tilalmak tulajdonképpen 
elégtelenek voltak a kérdés megoldására. Egyrészt a gyermekva
dászat, -madárfogás, másrészt a különféle kerti és kóbormacskák 
áldozatukat legtöbbször az énekesek közül szedték. Ugyanakkor 
a természetismeretre és -szeretetre való nevelésnek talán legna
gyobb lehetősége éppen a gyakorlati madárvédelemben volt.

A két világháború közötti időszakban a gyakorlati madárvéde
lem egyre inkább beleilleszkedett a fejlődő, fogalmaiban ponto
sodó természetvédelmi célkitűzésekbe. Az 1935. évi természetvé
delmi törvénybe azonban az általános madárvédelem eszméje 
mégsem került bele, továbbra is az 1883. évi vadászati törvény 
alapján kiadott tilalmi rendeletek és az 1901. évi, a hasznos mada
rakat felsoroló miniszteri rendelet volt az irányadó.

A háborús évek, majd az azt követő időszak gyakorlata minden 
népboltban és mindenki számára megvásárolhatóvá tette a lég
puskát, aminek újra az énekesmadarak estek elsősorban áldozatul.
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Ezen a helyzeten végre önálló madároédélmi rendelet kiadásával 
igyekeztek segíteni. Az 59/1954. (IX. 9) MT. sz. r. hasznossága és 
természetvédelmi értéke miatt a madárvilág jelentős részét véde
lembe vette. Néhány fajról a vadászati tilalmi rendeletek intéz
kedtek, míg „a kártékony vagy időszakonként kártékony" mada
rak pusztítását továbbra is lehetővé tették. Az énekesmadarak 
védelmét szolgálta a fák és bokrok irtását, ritkítását tiltó 4. parag
rafus (április 1-jétől augusztus 15-ig), amely először gondol az 
élőhelyek védelmére. A madárvédelmet „tömegmozgalommá" 
fejlesztendő intézkedés pedig felújította a századfordulón meg
honosodott Madarak és Fák Napját. A rendelet fontos intézkedése 
volt még a madárpreparálás, -kereskedelem visszaszorítása is.455

A gyakorlati madárvédelem nagy reményét jelentette a továb
biakban az 1964-ben megjelenő növényvédelmi rendelet (8/1964. 
[VII.25.] FM. sz.), amely a hasznos madarak elterjedésének az 
elősegítéséről is intézkedett. Meghatározta a holdanként kihelye
zendő mesterséges fészekodúk és madáretetők számát,456 de a 
rendelet végrehajtását még a korabeli, tervutasításos években sem 
tudták biztosítani. Közben pedig az öreg kertek, gyümölcsösök, 
erdők fogytak, s tovább csökkent a madarak élőhelye. A termé
szetvédelemről intézkedő 18/1961. (XII. 24.) számú törvényerejű 
rendelet, illetve az ennek végrehajtására kiadott 12/1971. (IV. 1.) 
Korm. sz. rendelet a korábbi madárvédelmi intézkedéseket újrafo
galmazta, amikor kimondta: „A vadon élő madarak -  hasznossá
guk, valamint természeti és tudományos értékük miatt -  külön 
védetté nyilvánító határozat nélkül e rendelet alapján védelem 
alatt állnak" (9. § 1. bek.). A későbbiekben pedig meghatározták 
az egyes madarak eszmei értékét is (1/1982. [III. 15.] OKTH. sz., 
majd 12/1993. [III. 31.] KTM. sz. r.), bár a gyakorlat nem bizo
nyította, hogy az értéktáblázatok visszatartó erők lennének a ma
dárpusztítást illetően. Itt továbbra is a nevelésnek, a felvilágosí
tásnak van alapvető szerepe.

*
Magyarország a XX. század végén már korántsem „a madarak 

legnagyobb tanyája". S hogy ebben mekkora szerepe volt a vadá
szatnak, arra az előzőekkel, a vadászat tárgyát képező madárfajok 
történeti áttekintésével válaszolhatunk.
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VARJÚFÉLÉK

A

 hazai vadgazdálkodás és természetvédelem szempontjából 
az egyik legösszetettebb kérdést jelenti az idetartozó holló 

(Corvus corax), dolmányos varjú (Corvus comix), vetési varjú 
(Corvus frugilegus), csóka (Coloeus monedula), szarka (Pica pi- 
ca) és szajkó (Garrulus glandarius) megítélése.457 Tudjuk, hogy a 
varjúfélék kártételét már századokkal ezelőtt is igyekeztek meg
akadályozni. AXVIII. században például Veszprém vármegyében 

a verébfejek beszolgáltatása mellett a csóka-, szarka- és varjúfeje
ket is díjazták458 Igaz, ekkor még sem a mezőgazdasági, sem a 

vadgazdasági, hanem inkább az emberi települések körüli általá
nos kártételük vezetett az üldözésükhöz. Aminket közelebbről is 
érdeklő vadgazdasági szempontok a belterjesedő gazdálkodás
sal, a XIX. század végével jelentek meg, amikor a varjúfélék 
megítélése már vitákat eredményezett.

%
A vadászati uradalomban klasszikusnak számító SZÉCSI Zsig- 

mond-féle vadászati természetrajz 1892-ben egyértelműen leszö
gezte: „E család tagjai a vadászt nagy kártékonysága miatt érdek
li; a család tagjai ugyanis a nyúltól kezdve az apró madárig és 
tojásig mindent veszélyeztetnek." Legkártékonyabbnak a hollót 
találta, még legkevésbé kártékonynak a vetési varjút, a csókát 
pedig egyenesen kímélendőnek.459

HERMÁN Ottó a madarak táplálkozási viszonyainak ismerete 
nélkül nem mert egyértelmű ítéletet mondani ezen madarak 
„hasznáról és káráról" Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy 
időszakonként és helyenként nagyon eltérő a táplálkozásuk. „A 
hol és a mikor -  írta -  a dolmányos varjú kárt teszen, ott és akkor 
védekezzünk, de necsak öldökléssel, hanem avval is, hogy ne 
hagyjuk a kotlóst bitangolni, a gyümölcsöst pedig őrizetlenül; a 
míg riasztással tehetjük, tegyük, ha nem lehet, lőjjünk belé. De 
mikor a madár az eke nyomán, kaszálókon, udvaron és egyebütt 
tisztogat, hagyjuk békében, mert nagy hasznát látjuk."460 HER
MÁN a vetési varjú esetében is a táplálkozási vizsgálatokat hang
súlyozta, amely vizsgálatok részben el is kezdődtek. Ezek alapján
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jelentették ki, hogy „a vetési varjú nélkülözhetetlen tényezője a 
mezőgazdaságnak."461

A varjúfélék közül legelőször, 1901-ben -  mint a mezőgazdasá
gi termelésre hasznos madár -  a csóka kapott védelmet. Fészkelési 
lehetőségeinek megcsappanásával, illetve a varjúmérgezések mi
att azonban a csóka századunk végére sem szaporodott el jelentős 
mértékben.

A holló tiltott időben való pusztítását az 1883. évi XX. te. 12. §-a 
megengedte, amelyet csak 1933-ban mérsékeltek úgy, hogy az 
általános vadászati tilalom február 1-jétől augusztus 15-ig a hol
lóra is vonatkozott. (Később még hosszabb, október elsejéig terje
dő tilalmi időt kapott.) Az ország vezető vadászati szakemberei 
azonban felhívták rá a figyelmet, hogy „tulajdonképpen kár lelő
ni, mert kiveszőfélben van."462

A holló ugyanis -  miként a keselyűfélék -  az elhullott állatok 
kötelező elföldelését követően gyérült meg. A táplálkozási lehe
tőségek beszűköléséhez járult a fészkelőhelyek, a háborítatlan 
területek fogyatkozása. A tenyésztett apróvadat féltő vadászok 
munkája, „lődühe" csak ezek után a tényezők után következett. 
Bár a vadászati tilalom jelentőségét éppen a fogyási folyamat 
visszafordíthatósága, a hollók számának örvendetes növekedése 
mutatja.

1945 után legelőször 1954-ben tiltották meg a holló lelövését, 
amelyet „ természeti értékként" fokozottan védettnek ítéltek. Aholló 
elszaporodását azonban évtizedekig akadályozta a szárnyas és 
szőrmés kártevők mérgezése, sőt még a szelektív, csak a varjúfé
lékre ható mérgek is. Ezért a hollófészkek környékén korlátozták 
a mérgezéseket. Ennek ellenére például 1989-ben tömeges elhul
lást tapasztaltak Szabolcsban, amit azonban nem lehetett egyér
telműen a dúvadmérgezés számlájára írni.463 A vadászati korláto
zások, a madárvilág általános védelmének kimondása és a szom
szédos országok hasonló intézkedései az 1980-as évek végére 
jelentős hollószaporodást eredményeztek.

A szajkó vadászati szempontokból történő megítélésére álljon 
itt egy 1942. évi jellemzés. „Fácánosokban -  írták -  nem szabad 
megtűrni, mert sok tojást pusztít el. Irtandó ott is, ahol császár- 
madarak vagy fajdok vannak, mert ezeknek tojásait pusztítja, de
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emellett rikácsolásával a cserkelő nagyvad-vadászt is bosszantja 
és elárulja."464 Tehát mind a mérhető kár, mind a madár „erkölcsi" 
megítélése egyértelműen vadászati szempontú. Az „erdő vészjel
zője"465 így nem került bele semmiféle madárvédelmi rendeletbe. 
Ugyanakkor erdőgazdasági és mezőgazdasági szempontok alap
ján is -  magevőként -  a károsok közé teszik. Állománya ennek 
ellenére nem fogy, mert könnyen alkalmazkodik, még a városok
ban is megjelenik. így a szajkó esetében a vadgazdasági érdek és 
az általános madárvédelmi (természetvédelmi) érdek nem ütkö
zik -  nem kell félni a kipusztulásától.

A szürke varjú és a szarka esetében évtizedek óta szintén egyér
telmű mind a vadászok, mind a természetvédők állásfoglalása: a 
számukat apasztani kell. Itt csak a helyekben és módokban voltak 
eltérések az elmúlt időszakban. „A szürke varjú minden apróvad- 
vadásznak -  írták 1942-ben -  legádázabb ellensége és kímélet 
nélkül irtandó, mert tojásból való kikelése pillanatától élete végé
ig mindenkinek csak kárt okoz. Bár az utolsót is ki lehetne pusz
títani a földről."466 Az elhanyagolt, alacsony vadászati kultúrájú 
vidékeket valóban tömegesen lepik el a dolmányos varjak és a 
szarkák, így a II. világháború utáni években is óriási állományok 
alakultak ki. Ezt csak összetetten, a mérgezést is igénybe vevő 
módon lehetett csökkenteni.

A ragadozók irtásának 1954-ben bevezetett korlátozása, amely 
szerint ezt csak a vadászatra jogosult végezhette, a szürke varjak
ra és a szarkákra is vonatkozott. Ezzel nem a káros madarak 
pusztítását akarták mérsékelni, hanem az elhagyott fészkükbe 
esetleg beköltöző, védett ragadozók (például vércsék) irtását 
akarták megakadályozni.

Időközben elkezdődtek a szürke varjú és a szarka táplálkozá
sának tudományos vizsgálatai is. Ennek eredményeképpen álla
pította meg 1968-ban STERBETZ István, hogy azok nem „tűzzel- 
vassal", csak lőfegyverrel gyérítendők.467 Károsságuk mellett 
ugyanis bizonyos hasznot is hajtanak, ráadásul egyetlen madarat 
sem szabad kipusztítani -  ahogyan 1942-ben még javasolták.

A madártani szakemberek ajánlásai ellenére sem bírtak azon
ban a vadászok a szarka- és szürke varjúhaddal, ezért a mérgezés 
továbbra is megmaradt. A szelektív varjúmérgek megjelenése és
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a mérgezés hatásának vizsgálata az elkövetkezendőkben több,468 
a természetvédelem szempontjából is fontos tanulságot szolgált. 
Ilyen volt a védett hollók és csókák problémája, amelyek szintén 
felvették az injektált tojásokat. További tanulság volt az együttes, 
egyszerre történő mérgezés, dúvadirtás szükségessége. A meggyé
rült szarka- s dolmányosvarjú-állomány helyére ugyanis a szom
szédos területekről tömegesen vándorolnak be a kártevők.

Végül pedig az emberi települések közvetlen közelében megjele
nő, olykor számottevő állomány is valamiféle kezelést kívánna. 
Példaként csak a budapesti Városligetben fészkelő, a Városligeti
tó vad kacsaállományát tizedelő (felező?) szürke varjakat és szar
kákat említhetjük meg.469

Mind a vadászok, mind a természetvédők tehetetlenek tehát a 
szürke varjakkal és a szarkákkal szemben? Az elmúlt évtizedek 
igazolták, hogy nem: a vadászterület intenzív kezelése, a rend
szeres lőfegyveres (esetleg mérgezéses) állománygyérítés meg
oldható, s ez nem sérti a természetvédelem érdekeit sem.

A vetési varjú esetében egészen más a helyzet. Vadászati szem
pontból évtizedekig közömbös madárnak számított, bár az 1883. 
évi törvény az egész évben lőhetők közé sorolta. Elejtésüket azon
ban nem ösztönözték, nem irtatták, hiszen a lődíjakat illetően is a 
leggyengébb kategóriába, az ötödikbe tartoztak, a gólyákkal, gé
mekkel egy társaságba.470

A két világháború között, amikor a különféle táplálkozási vizs
gálatokat a mezőgazdaság érdekei egyre jobban sürgették, VER
TSE Albert mintegy 3,5 ezer gyomortartalom alapján mondta ki: 
„Táplálkozásának évi átlaga és.... aránya szerint: hasznos... Hasz
nosságát növeli: mezőgazdaságunk általános külterjessége; a 
mesterséges rovarirtás költséges vagy kivihetetlen volta, a nagy 
távolság, munkaerő vagy az arra való tudás és hajlandóság hiánya 
következtében."471

A vetési varjú mindenesetre nem szerepelt már a mindenkor 
szabadon lőhető madarak között, hanem -  VERTSE vizsgálati 
eredményeit is figyelembe véve -  rá tilalmi időt állapítottak meg. 
Az 1954. évi madárvédelmi rendelet alapján augusztus közepétől 
november közepéig, ráadásul csak mezőgazdasági területeken 
lehetett lőni. A fészkelőtelepek gyérítéséhez pedig a megyei ta
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nács mezőgazdasági osztályának engedélyét kellett beszerezni. 
Később azonban, a varjúállomány szemmel látható gyarapodása 
miatt, az időre vonatkozó korlátozást fokozatosan feloldották. 
Például az 1969-70. évi vadászati idényben augusztus 15-től már
cius 15-ig, de 1971-72-ben már -  a fészkelőtelepek kivételével -  
egész évben lehetett lőni. Közben ugyanis kitört a „varjúháború"

A VERTSE által is hangsúlyozott mezőgazdasági viszonyok 
ugyanis megváltoztak. A nagytáblás gazdálkodás, a mezőgazda- 
sági monokultúrák növelték a vetési varjú életlehetőségeit. Az 
erdősávok, illetve a mezőgazdasági táblák között mozaikszerűen 
elhelyezkedő erdők alkalmas fészkelési lehetőségeket kínáltak a 
varjaknak, amelyek aztán a környező mezőgazdasági kultúrákon 
kívül a tenyésztett apróvadállományt is károsították. A kárt csak 
növelte, hogy -  feltételezések szerint -  a varjak a vegyszerrel 
kezelt táblák helyett inkább az apróvad felé fordultak.

Már az 1960-as években látható volt, hogy a varjak „túlmérete
zett telepei" (amelyek akár városokban is kialakulhatnak)472 a 
vadállományt is veszélyeztetni fogják. Az ornitológusok mégis 
úgy gondolták, hogy riasztással felül lehet kerekedni a varjak 
szaporodó seregén, nem szükséges a mérgezéses beavatkozás.473 
Az 1970-es évek elejére viszont nyilvánvalóvá vált: a gond sokkal 
nagyobb, mint ahogyan azt korábban feltételezték.

A megfigyelések, kísérletek és mérések igazolták: a vetési varjú 
táplálkozási szokásában -  a talajlakó rovarok számának csökke
nése következtében -  változás állt be; főleg magevővé vált. A 
mezőgazdaságban okozott kártételét a különféle betegségek, fer
tőzések széthurcolásával csak tetézi. További eredmény volt az 
1980-as varjúszámlálás, amely szerint Magyarországon mintegy 
260 ezer pár költött, míg az áttelelők számát 4-5 millióra becsülték. 
Nyilvánvaló volt, hogy ekkora állomány ellen a hagyományos 
dúvadgyérítési módszerek nem elegendők.

A madárgyűrűzési adatok viszont nem igazolták a feltételezést, 
amely szerint a Kelet-Európából télire ideözönlő varjúsereg jelen
tős része a következő tavaszon Magyarországon költene. Ugyan
csak nem váltak be azok a jóslatok, amelyek szerint a magyar 
mezőgazdák, vadászok és természetvédők egyszerűen tehetetle
nek lennének a varjúkérdésben.
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A megoldást a szelektív varjúmérgek 1980-tól kezdődő alkalma
zása hozta. Ezt kiegészítette a költőhelyeken végzett riasztás és az 
esetenkénti lőfegyveres gyérítés. Az eredményeket jelzi, hogy az 
1984-ben végzett varjúszámlálás szerint a fészkelőpárok létszáma 
a négy évvel korábbihoz viszonyítva mintegy 53%-kal csökkent. 
Bebizonyosodott, hogy a százezres, milliós varjúseregek kezelhe
tők, a megfelelő gazdasági megfontolások alapján a kérdés meg
oldható.474

A varjúproblémát még egy vonatkozásban említjük meg. A 
városokban, közparkokban, netalán temetők környékén kialakult 
telepek száma nőtt. A szántóföldek környékéről szétzavart koló
niák lakóinak egy része a „védett" településekben talált menedé
ket, ahol sem mérgezni, sem lőfegyverrel gyéríteni nem lehet. A 
telepek piszkossága, zajossága sok embert elriaszt a varjaktól, 
egyáltalán a madárvilágtól. Ezzel a varjak közvetetten a termé
szetvédelmi érdekek ellen hatnak.

*
A varjúfélék szerepéről századunk elején kezdett, békésnek 

mondható vita századunk végére meglehetősen eldurvult. Jel
lemző példája ennek az ilyen vélekedés: „A... gáncsoskodni kívá
nó «áltermészetvédőknek»... határozottan meg kell magyarázni, 
hogy mi fácánt, foglyot és nem vetési varjút kívánunk tenyészteni, 
s nem tartjuk «megőrzendő nemzeti kincsünknek» sem a dolmá
nyos varjút, sem pedig a csókát."475 Pedig az elmúlt évtizedek 
éppen az együttműködés, a feladatok közös megoldásának lehe
tőségét bizonyították.
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EGYÉB MADARAK

Minél jobban ismerjük meg a körülöttünk és velünk élő lé
nyeket, tulajdonságaikat; minél mélyebben vizsgáljuk azo

kat a kapcsolatokat, a melyek e lényeket a természet egészével, 
nem különben az ember érdekével összefűzik: annál tisztábban 
fog kidomborodni e lények jelentősége, ebben a haszon és kár, 
melyet az embernek szereznek és annál igazságosabb lesz az 
üldözés vagy védelem alapja, a melyet reájuk alkalmaznak."476 
CHERNEL István választotta ezt mottóul az 1899-ben megjelent 
híres könyvének, a „Magyarország madarai különös tekintettel 
gazdasági jelentőségökre" címűnek. A tudós felelőssége tehát a 
madarak életének teljes feltárása, majd az elfogulatlan ítélet: vajon 
milyen hasznot hajtanak az embernek? A tudományos kutatás 
eredményeit, részeredményeit aztán igyekeztek a mindenkori 
jogi eszközökkel a mindennapi életbe is átültetni. A megismerés 
azonban szüntelenül haladt, míg a jog, de leginkább a mindenna
pi gyakorlat ettől el-elmaradt.

*
A hazai madárvédelem rendeletben megfogalmazott kezdete

ire utal a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1888. 
évi 32.042. számú rendelete, amellyel a pusztai talpastyúkot 
(Syrrhaptes paradoxus) vette védelmébe. Az ázsiai pusztákról 
Magyarországra vetődő madár védelmével kapcsolatban a mi
niszter megjegyezte: „miután ezen madár nálunk való megtele
pedésének lehetősége nincs kizárva, utasítom a kincstári erdőha
tóságot és szakembereket, hogy az említett madarat a kezelésök 
alatt álló vadászterületeken feltétlenül kíméljék és ápolják, élet
módját megfigyeljék s erre a vadászati bérlőket és a szomszédos 
birtokosokat is felkérjék." A fenti, a kincstári erdőhatóságokhoz 
intézett rendelethez kapcsolódva az „Erdészeti Lapok" szerkesz
tősége utalt rá, hogy a madár megjelenése „különösen a szikes 
vidékeken, melyeknek növényzetét kedveli" várható 477 Ezen vé
delmi intézkedések ellenére sem lett azonban a talpastyúk Ma
gyarország faunájának állandó tagja. A védelem kimondása eb
ben az esetben megelőzte a madár tudományos megismerését.478
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Egy másik madár, a vízirigó (Cinclus cinclus) esetében viszont 
egyértelműen az életmód, a táplálkozási szokások ismerete veze
tett a védelem kimondásához. A vízirigó ugyanis kimaradt az 1901. 
évi rendeletből, a földművelésügyi miniszter csak 1903-ban tért 
vissza a védettség kérdésére. Ekkor kérte a kincstári erdőgond
nokságokat, hogy elejtett vízirigókat küldjenek vizsgálatra a Sel
mecbányái Erdészeti Kísérleti Intézetbe. Ott a begytartalom-vizs- 
gálatok során kiderült, hogy a rigó nem halivadékokat -  miként 
korábban feltétezték - , hanem más vízi élőlényeket fogyaszt. így 
aztán a miniszter előbb leállította a vízirigó tudományos célú 
gyűjtését („hogy a madár teljesen ki ne pusztuljon"), majd elren
delte annak védelmét (19.384/1904. FM. sz.).479

Egy másik, szintén hasznos madár, a rózsaseregély (Sturnus 
roseus) vagy pásztormadár védelméről is külön miniszteri rende
let született. A rózsaseregély az 1920-as években -  a sáskajárást 
követve -  jelent meg nagyobb számban Magyarországon, amikor 
a földművelésügyi miniszter elrendelte: „ennek a madárnak ha
zánkban minél nagyobb számban való megtelepítését, és itteni 
életfeltételeinek biztosítását a mezőgazdaság érdekében kívána
tosnak tartom" (81.300/1925. FM. sz.). A madár ugyan több évben 
is költött az Alföldön, de tartósan nem telepedett meg.480 A vadá
szati irodalomban ennek ellenére megemlékeztek róla, mint ami
nek „elejtése szigorúan tilos".481

A rózsaseregélynél sokkal nagyobb jelentősége volt a seregély 
(Sturnus vulgáris) védelmének. Elejtését az 1872. évi vadászati 
törvény egész évben és bárhol lehetővé tette, az 1883. évi törvény 
viszont csak szőlőben és gyümölcsösben. HERMÁN Ottó úgy 
látta, hogy „a míg a magyar földet gulya, ménes, nyáj legelve járja, 
védeni kell a seregélyt."482 A seregély így szerepelt az 1901. évi 
madárvédelmi rendeletben is. A madár kétségtelen rovarpusztító, 
hasznos munkájánál azonban sokkal nagyobb súllyal esett latba 
a szőlő- és gyümölcsdézsmálása. Ezért a két világháború közötti 
időben is fenntartották a seregély említett helyeken történő állan
dó gyérítésének lehetőségét.

1945 után sajátos helyzet alakult ki, mert a vadászati tilalom 
„éneklő madarakra" vonatkozott, míg a seregélyt nem emelték ki 
a helyenként szabadon vadászhatok közé ( lásd például az 1948.
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évi rendeletet). Később visszaállt a korábbi gyakorlat: szőlőben és 
gyümölcsösben egész évben lehetett rá vadászni.

Az 1954. évi madárvédelmi rendelet alapján a seregély vadá
szatát csak augusztus 15-től november 15-ig engedélyezték. Az 
elvégzett táplálkozási vizsgálatok ugyanis egyértelműen bizo
nyították a madár rovarirtó szerepét.483 Csak a fiókanevelés után, 
a nyár második felében tér át -  írták az ornitológusok -  a növény
fogyasztásra. Ezért engedélyezték az említett időszakban -  sző
lőkben, majd gyümölcsösökben is -  a seregély elejtését.

Az 1970-es években hol szűkítettek (például 1971-ben augusz
tus 1-jétől szeptember 15-ig), hol bővítették (például 1973-ban 
augusztus 1-jétől november 15-ig) ezt az időszakot. Az 1980-as 
években hosszú, július 1-jétől november 30-ig terjedő vadászi
dényt állapítottak meg a seregélyre, amelyet továbbra is csak a 
szőlőkben és gyümölcsösökben lehetett elejteni. 1988-ban lekerült 
a vadászható madarak jegyzékéről.

A seregély gyümölcsösökben okozott káráról a kertészek kö
zött érdekes vélekedések alakultak ki. Például 1972-ben javasol
ták, hogy a seregélyt minősítse a miniszter mindenkor szabadon 
lőhető madárnak. A rovarkártevők elleni küzdelemben ugyanis -  
vélték -  már megfelelő vegyszerek állnak rendelkezésre, így talán 
nincs is szükség a seregélyek rovarpusztító munkájára484

Az 1993-ban kiadott vadászati tilalmi rendelet aztán kompro
misszumos megoldásként tette elejthetővé a seregélyt augusztus 
1-jétől november 30-ig.

Az egyéb madarak közül szerepelt még olykor-olykor a guli
pán, az ugartyúk (Burhinus oedicnemus), a lappantyú (Capri- 
mulgus europaeus) és a gyurgyalag (Merops apiaster) is a szak
sajtó hasábjain.485 Többször felhívták a figyelmet ezek védelmére, 
az értelmetlen pusztítás megakadályozására. Mivel az említett 
madarak vadászati értéket nem képviseltek, főleg a preparátorok- 
tól, kereskedőktől kellett őket óvni. Itt újra a madár- és természet- 
védelmi rendeletek hatékonysága, mindennapi érvényesítése me
rül fel, amiben a vadászok is sokat tehetnek.

*
CHERNEL István az 1919-ben kidolgozott nemzetközi madár

védelmi egyezménytervezetében leszögezte: ...ethikai, aeszthe-
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tikai és tudományos szempontból valamennyi madár kíméletet 
érdemel... Gazdasági jelentőség szerint sem lévén absolut «hasz- 
nos» és «káros» madár, a régi beosztás idejét múlta."486CHERNEL 
húszévi kutató munka során jutott erre a felismerésre. Az ő tudo
mányos fejlődése tulajdonképpen a hazai madárvédelem céljai
nak változását is mutatja, de ez a változás nem húsz, hanem száz 
év alatt jelent meg a jogszabályokban is. A vadászok olykor kez
deményezők, olykor a védelem jogosságát vitatok, néha pedig 
egyszerűen tudomásul vevők voltak. A változás legfőbb oka, az 
élőhelyek beszűkülése ugyanis jórészt kívül esett befolyási körü
kön.
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Honosítások,
visszahonosítások,

jövevények
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LÁZÁR Kálmán 1873-ban megjelent könyvében ezt írta: „ha
zánk ily gazdag, áldott természeti viszonyok mellett inkább 

van hivatva, mint bármely ország Európában, az állathonosítás 
ügyének ígéretföldévé lenni."487

A honosítások alatt a kortársak részben az 1848-49 körüli idők
ben kipusztult, kipusztított, elsősorban fővadállomány újrahono- 
sítását, részben pedig új, addig Magyarországon nem élő vadfajok 
megtelepítését értették. Mi most itt az utóbbival foglalkozunk.

A honosításokkal kapcsolatban napjainkban felvetődik afauna- 
hamisítás kérdése. A honosítások nagyarányú megindulása idején, 
azaz a múlt század második felében ezt nem vizsgálták. Megelé
gedtek azzal, hogy olyan vadfajjal bővítik a vadászható állatok 
sorát, amely elviseli a hazai éghajlati viszonyokat, netalán szapo
rodik is, és amely különlegességénél fogva kívánatos vadászzsák
mányt jelent. A kívánatos zsákmány megteremtésének a vágyát 
növelték a korabeli, egzotikus utazásokról, vadászkalandokról 
beszámoló útleírások, könyvek is. Több birtokos ugyanis inkább 
saját területére hozatta, megkísérelte megtelepíteni azokat a vad
fajokat, „melyért különben hosszú és fáradalmas, talán veszedel
mes szárazföldi vagy tengeri utat kellene megtennie."488

Ha ez utóbbi szempontot is figyelembe vesszük, nem csodál
kozhatunk a nagyon sokszínű, ma már szinte érthetetlen honosí
tási kísérleteken. Ugyanakkor a folytonosan fejlődő tudomány, az 
állatok biológiai jellemzőinek megismerése, a hazai viszonyok 
behatóbb tanulmányozása számos esetben sikeres telepítésekhez 
vezetett. Ezek átfogó, faunisztikai szempontokat is figyelembe 
vevő értékelése napjainkban is tart.

Bölény (Bison bonasus)
Abölény honosítását, illetve visszahonosítását minden bizonnyal 
nemcsak az európai bölény általános fogyatkozása ösztönözte, 
hanem az egykori „fejedelmi vadról" kialakult képzet is. Ki ne 
szeretett volna újra vadászni a királyok és az erdélyi fejedelmek 
vadjára?!

A bölényt legelőször Hohenlohe herceg javorinai uradalmában 
próbálták meghonosítani. 1895-ben hozattak amerikai bölényeket, 
amelyek az uradalomban szépen elszaporodtak, sőt a betelepített
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európai bölényekkel kereszteződtek. A kortársak úgy látták, hogy az 
uradalom honosítási kísérletei közül egyedül talán a bölényeké 
mondható sikeresnek. A bölényekre vadásztak is. 1910-ben az 
állomány egy része kitört, és elszéledt a Tátra környékén.489

Az első világháború előtt telepítettek még bölényeket az Ung 
vármegyei Remetevágásra is, ezek sorsáról azonban bővebbet 
nem tudunk.490

A világháború után az európai bölény megmentése az újjáalakuló 
nemzetközi természetvédelmi szervezet(ek) egyik legfontosabb 
feladata volt. Az 1923. évi párizsi kongresszuson Magyarország 
is vállalta, hogy az európai bölény védelme érdekében lépéseket 
tesz.491 Hazánk részvétele ebben a munkában annál is inkább 
fontos volt, mert a budapesti állatkertben élt a még meglévő 
európai bölényállomány kb. egyötöde. 1927-ben Visegrádon ,f ö 
lény-parkot" hoztak létre, de a bölények mai fogalmaink szerinti 
honosítását, netalán szabad területen való elszaporítását nem 
tudták megoldani 492 Pedig -  érdekes módon -  még a vadászati 
rendeletben is foglalkoztak a bölénnyel, amikor az 1925. évi tilal
mi idők megállapításakor kimondták: tilos vadászni „európai 
bölényre minden időben."

Az 1950-es évek végén újra felmerült a bölény magyarországi 
vadgazdaságokban történő tartása. Lengyelországból kerültek 
Gyarmatpusztára bölények, amelyekről azonban keveset tu
dunk493 Egy mindenesetre a budapesti mezőgazdasági múzeum
ba került, ahol emlékeztet mind a Magyarországon egykor élő 
bölényekre, mind a honosítási, visszahonosítási kísérletekre.

Szarvasfélék
Miként a bölények esetében, úgy az idegenföldi szarvasok meg
honosításában is a leglátványosabb lépéseket a javorinai urada
lom tette. A kortársak egy része nem nézte jó szemmel a magyar 
faunát hamisító betelepítéseket,494 de Hohenlohe herceg egyálta
lán nem törődött a véleményükkel. A vapiti (Cervus canadensis) 
honosítását azzal a céllal végezték, hogy az Észak-Amerikából 
származó szarvassal majd javítják az ottani, meglehetősen gyenge 
tátrai gímállomány agancsfejlődését. Az eredmények azonban 
nem igazolták a várakozásokat. A honosítási kísérlet későbbi
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elemzői, így például ZSINDELY Endre, megnyugvással állapítot
ták meg, hogy a „korcsok"-at a természetes gímszarvasállomány 
kivetette magából. (Vapitival próbálkoztak még a vértesi Sík
völgyben is, de ott is eredménytelenül.)

Ajavorinai uradalom altáji és uráli szarvasai, sőt szibériai őzei 
(Capreolus pygargus Pali.) is inkább kudarcot jelentettek. A fajok 
megfelelő ismerete nélkül, a derűre-borúra végzett honosítások
nak így mintegy elrettentő példája lett Javorina.495

Virginiai szarvast (Odocoileus virginianus) a Nádasdyak Ná- 
dasladány mellett lévő vadaskertjükben tartottak. A honosítására 
tett próbálkozás tulajdonképpen meg is maradt a Nádasdy grófok 
ügyének, mások nem követték a példájukat.496

A magyarországi szarvastelepítések közül a szikaszarvas (Cer
vus nippon) meghonosítása mondható sikeresnek. Ebben a mun
kában a Károlyi család fehérvárcsurgói vadaskertje játszott alap
vető szerepet. Ide érkeztek ugyanis 1910-ben az első szikák, ame
lyek azóta is szaporodnak, az egykori vadaskert környékén meg
telepedtek. 1978 óta vadásszák is, a vadászati idény szeptember 
elsejétől december 31-ig tart.

Aszikával kapcsolatban került be 1975-ben Magyarországra az 
egykori Szovjetunióból a Dybowski szarvas (Cervus dybowskii). 
A szintén ázsiai eredetű szarvasféle a Mezőföldön és a Nyírségben 
él. Vadászati idénye megegyezik a szikáéval.497

Jövevény fajnak számít napjainkban a fel-felbukkanó jávor- 
szarvas (Alces alces).498 Elejtését előbb külön engedélyhez kötöt
ték, majd 1988-ban védelmet mondtak ki rá. A vadászok egy része 
azonban úgy véli, hogy a jávorszarvasra szeptember elejétől feb
ruár közepéig terjedő vadászati idényt kellene megállapítani. 
Ennek a szarvasfajnak ugyanis a hazai elterjedése nem kívána
tos.499

Kecskék, juhok
Az adatok meglehetősen ellentmondásosak, de Magyarországról 
a kőszáli kecske (Capra ibex) valószínűleg a XVIII. században, 
esetleg a XIX. század elején pusztult ki.500 Nem a visszahonosítás- 
ra gondoltak, hanem különféle egzotikus kecskéket igyekeztek a 
javorinai uradalomban megtelepíteni. így az Alpokon kívül a
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Kaukázusból, Himalájából, Altájból, sőt Afrikából is hoztak kecs
kéket. Ezek aztán egymással is kereszteződtek, de elszaporodásu
kat a különféle betegségek megakadályozták.501 Sörényes juh 
(Ammotragus lervia Pali.) telepítésével a századfordulón az And- 
rássyak betléri uradalmában kísérleteztek. A két világháború kö
zötti időszakban újra felmerült a sörényes juh esetleges honosítá
sának kérdése. A gödöllői koronauradalom 1939-ben Galgamá- 
csán próbálkozott vele, de az állomány 1941-ben elpusztult.502

Üreginyúl (Orycto/agus cunicu/us)
Az üreginyúl magyarországi honosításának története nem telje
sen feltárt, de azt elfogadhatjuk, hogy nagyobb számban az 1860- 
as és 1880-as években telepítették őket Pusztavacson, illetve Gö
döllőn. Ma is a Duna-Tisza-köze számít a legjelentősebb üregi- 
élőhelynek.503

Az üregi megítélésében az elmúlt évtizedekben tulajdonkép
pen mindig két szempont ütközött egymással. Az egyik a vadá
szati értéke, amely kiváló lősportot, netalán vadászgörény, -me- 
nyét foglalkoztatást és jó pecsenyét jelent. A másik szempont 
pedig a mező- és erdőgazdasági kártétele. Ez utóbbihoz kapcso
lódik a természetvédelmi érdek is. Amikor az 1950-es években 
„üreginyúl napok'^at504 tartottak, vagy mérgeztek az erdőgazda
sági nyúlkárok megelőzése miatt, bizony a természetvédelem 
nehezen ítélkezhetett. A nyulak ugyanis pusztították, rontották a 
természetes növényzetet, de a „nyúlirtást" jórészt a telepítendő 
fekete- és erdeifenyvesek védelme miatt rendelték el. Ezekkel az 
erdőtelepítésekkel sokkal nagyobb mértékben megváltozott 
mind a természetes növényzet, mind a táj, mint az üreginyúl kár
tétele következtében.

Ma elfogadjuk, hogy az üreginyúl beilleszkedett a magyar 
faunába. Egyfajta önszabályozást jelentenek a járványszerűen 
fellépő betegségek, így túlszaporodástól, netalán „inváziójától" 
nem kell tartani. A vadászat és a természetvédelem érdekeinek is 
megfelel, hogy egész évben, korlátozás nélkül lőhető.505
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Havasinyúl (Lepus timidus varronis MiH.)
A magyarországi magashegységekben való őshonossága vitatott. 
Egyes források szerint a Magas-Tátrában 1861-ben lőtték az utol
só havasinyulat,506 majd a javorinai uradalom 1905-ben megkísé
relte újra betelepíteni a Tátrába. A kísérlet azonban nem járt 
sikerrel. Ennek ellenére 1920-ban a vadászati szaksajtóban -  szá
mítva a magashegységi területek visszakerülésére -  ismételten 
felvetették a havasinyúl honosításának lehetőségét.507

Nyestkutya (Nyctereutesprocyonoides)
Az egykori Szovjetunió távol-keleti részéből telepítették Kelet- 
Európába. Az állomány -  kevés természetes ellensége lévén -  
gyorsan gyarapodott. Az 1960-as évek elején a terjeszkedő nyest
kutya elérte Magyarországot is. Kezdetben az elejtését a magyar 
vadászati és természetvédelmi szervek nem korlátozták. 1982-től 
kezdődően viszont mint „nem honos vadfajt" megyei tanácsi, 
illetve természetvédelmi hatósági engedéllyel lehetett elejteni. Ezt 
a lelövési lehetőséget az 1980-as évek végén is megerősítették, 
mivel a nyestkutya az apróvadra káros, veszettséget terjeszt és a 
magyarországi faunába nemigen való.508 Az 1993-tól érvényes 
vadászati jogszabályban a nyestkutya egész évben szabadon lő
hető fajként szerepel.

Mosómedve (Procyon lotor)
Észak-Amerikából Németországba és az egykori Szovjetunióba 
telepítették. Onnan terjedt keleti, illetve nyugati irányba. FODOR 
Tamás már 1980-ban felhívta rá a figyelmet: „Megjelenése várha
tó, de nem örvendetes."509 1983-ban Sopron környékén látták, 
majd Győr mellett is. Sem vadászati, sem természetvédelmi érdek 
nem indokolja a Magyarországon megjelenő mosómedvék védel
mét, úgyhogy mint „nem honos vadfaj" egész évben elejthető.

%
Magyarországi tenyésztésből szöktek ki az 1940-es évek elején az 
ezüstrókák, amelyek kívánatos vadászzsákmányt jelentettek a 
bükki vadászok számára.510 Újabban külföldi tenyészetekből a 
nutria (Myopotamus coypus) is megjelent Magyarországon.511
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Pézsmapocok (Ondathra zibethica)
Az észak-amerikai eredetű pézsmapocok Csehországból terjedt 
szét Európában. Magyarországon 1915-ben Moson vármegyében 
ejtették el az első példányt. Még ugyanebben az évben miniszteri 
rendelet született az irtásáról (7.775/1915. II. B/2. FM. sz. r.), de 
tovaterjedését nem sikerült megakadályozni.512 Megjelenése pe
dig sértette mind a vízügyi, mind a halászati érdekeket.

1945 után újult erővel kezdték az irtását. BERTÓTI István pél
dául így buzdította a vadászokat: „az «igaz vadász» leleményes
ségével és türelmével gyakoroljuk vadászatát, hogy minél több 
értékes gereznát húzhassunk deszkára és minél eredményeseb
ben szolgálhassuk népi demokráciánk érdekeit."513

A kártevése elleni védekezésen és az anyagi érdekeltségen 
kívül az 1980-as években a vadászati lehetőségek beszűkülése 
ismételten ráirányította a figyelmet a pézsmapocok vadászatára. 
Ennek ellenére sem remélhető azonban ezen jövevényfaj vissza
szorítása.514

Természetvédelmi szempontból két dologra mutathatunk rá. A 
pézsmapocok tulajdonképpen a hód egykori élőhelyét foglalta el, 
így beilleszkedett a hazai faunába. A védett vizeken, vízi élőhe
lyeken viszont egyáltalán nem kívánatos a jelenléte. Ez utóbbi 
alapján a természetvédelem érdekeit is szolgálja a pézsmapocok 
korlátozás nélküli vadászata.

Szirti fogoly (A/ectorisgraeca)
Atörténelmi Magyarország területén a Tengermelléken és Dél-Er- 
délyben élt. 1882-ben a Tátrában próbálták megtelepíteni, de 
ezeknek a példányoknak nyoma veszett515

A későbbiekben ezzel a fogollyal nem próbálkoztak, csak 1966- 
ban kezdték el újra Gödöllőn a honosítási kísérleteket. A külföldi 
kedvező tapasztalatok nyomán Magyarországon is a jól nevelhe
tősége, illetve a hegyes, erdős vidéken való megtelepíthetősége 
ösztönözte az ilyen irányú munkákat.516 A kezdeti sikerek ellenére 
sem lett azonban a szirti fogoly Magyarországon rendszeresen 
nevelt és vadászott vad.
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Vörös (szirti) fogoly (A/ectorís rufa)
A vörös fogoly honosítását -  angol példák alapján -  LÁZÁR 
Kálmán 1373-ban ajánlotta.517 A két világháború közötti időszak
ban próbálkoztak is vele Hatvan környékén, de sikertelenül. Ek
kor a szaklapok hasábjain vita bontakozott ki: megtelepíthető-e 
Magyarországon a vörös fogoly? VERTSE Albert mutatott rá, 
hogy nem az Alföldön, hanem az enyhébb éghajlatú, a Földközi
tengerhez legközelebb lévő Délnyugat-Dunántúlon kellene meg
próbálni.518

1967-ben Gödöllőn kezdték újra a vörös fogollyal kapcsolatos 
szaporítási és megtelepítési kísérleteket.519 Ez a munka, miként a 
szirti fogoly esetében is, abbamaradt.

Vöcsöktyúk (inámbú) (Rhynchotus rufescens Temm.)
A Dél-Anierikából származó vöcsöktyúk meghonosítását az első 
világháború előtt több uradalomban is megkísérelték. így Moson, 
Pozsony, Bihar és Tolna vármegyékben, továbbá a kincstár Pusz- 
tavacson és Király-(Ásott-)halmán. Ezek a próbálkozások nem 
sikerültek, pedig -  mint később írták -  a vöcsöktyúk „nem igénye
sebb a fogolynál, ellenben annál jóval nagyobb és pecsenyéje 
tekintetében is egyenrangú vele, így a magyar vadászat számára 
csak nyereséget jelentene."520

Gyöngytyúk (Numida me/eagrís)
Francia és német példák alapján Magyarországon is próbálkoztak 
a gyöngytyúk vadászmadárrá tételével. A századfordulón az Al- 
mássy-féle gyulavári és az Esterházy-féle síkvölgyi uradalomban, 
továbbá Szany és Gödöllő határában vadásztak rájuk. A két világ
háború közötti időszakban ismételten Gödöllőn kísérelték meg a 
gyöngytyúk elvadítását, később Ercsiben és Tomanádaskán. FO
DOR Tamás 1974-ben tekintette át a gyöngytyúkkal kapcsolatos 
kísérleteket. Ekkor egyértelműen megállapította, hogy Magyaror
szágon valamennyi próbálkozás kudarccal végződött.521

147



Vadpulyka (Meleagrisgallopavo)
A vadpulyka honosítását FORGÁCH Károly ghymesi uradalmá
ban az 1870-es években kezdte. Példáját több birtokos és a koro
nauradalom is követte. Közülük a zselízi telepítés volt a legígére
tesebb.522 Az első világháborút a sarkad remetei állomány élte túl. 
Gyulavári térségében a két világháború közötti időszakban is 
vadásztak vadpulykára.

Az 1980-as években újra a vadpulyka felé fordult a vadtenyész
tők érdeklődése. A pulykával foglalkozó gazdaságok azonban 
ugyanazokkal a nehézségekkel kerültek szembe, amivel már a 
századforduló birtokosai is találkoztak. Az egyik, s talán legfon
tosabb tényező, hogy a pulykák nem alkotnak önfenntartó állo
mányt. Évről évre nevelni kell, ha ősszel vadászni akarnak rájuk. 
A mesterséges körülmények között végzett szaporítás pedig ne
hezen visszavaduló, gyenge vadászélményt nyújtó állományt 
eredményez. A másik gond a vadpulyka elkóborlása, amely rész
ben a természetéből fakad, részben pedig a mezőgazdasági, erdő- 
gazdasági területen folyó munkák zavaró hatásából.523

Mindezeket figyelembe véve, a vadpulyka valószínűleg nem 
lesz Magyarországon hosszabb távon is megtelepülő, önfenntartó 
állományokkal is rendelkező vadmadár.

Vadpulykakakasra tavasszal (április közepétől május végéig) 
és ősszel (október elejétől december végéig) lehetett vadászni, 
tyúkra csak ősszel, a kakaséval megegyező időben. Az 1993. évi 
vadászati rendeletből aztán a vadpulyka kimaradt.

*
Egyéb madarak között meg kell említenünk a kaliforniai bú- 

bosfürjet (Lophortyx californica Shaw et Nődd.), amelyet a szá
zadfordulón a Dunántúl néhány uradalmában kívántak megho
nosítani.524 Sikertelenül. Tudunk páva (Pava cristatus) elvadítási 
kísérletről is. Agyőri püspökség szanyi uradalmának erdőmeste
re kísérletezett a páva vadmadárrá tételével, de ezt vadászati 
szempontból nem sokra értékelhetjük.525

A két világháború közötti időszakban Gyöngyöshalászi TA- 
KÁCH Gyula a királyfácán (Phasianus reevesi J. E. Gray) és 
egyéb, nálunk legfeljebb zárt területen élő fácán(al)fajok megtele
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pítését szorgalmazta. Ezzel a vadászzsákmány változatosságát, 
különlegességét szerette volna elérni.526 Ugyancsak ő javasolta a 
„prairie-fajd" (Tympanuchus americanus Reichb.) megtelepíté
sét is527

A legkülönösebb honosítási kísérlet Magyarországon a kengu
ruval kapcsolatos. Esterházy Mihály cseklészi birtokára hozatott 
kengurukat. A vadaskertből kiszökött állatok egyikét -  miként 
NAGY Domokos Imre írja -  a helybeli csősz ördögnek nézte, és 
ijedtében lelőtte.528 így aztán a kenguru nem került be a magyar 
faunába.

A kenguru ügye mutatja, hogy az egzotikumok utáni vágy 
milyen messze viszi, viheti el a vadászterület tulajdonosát. A 
hiányzó szakértelem, az adott faj és a hazai viszonyok ismereté
nek teljes hiánya a múltban ilyen furcsaságokat is eredményezett.

%
BÉRCZY Károly 1860-ban -  francia példák alapján -  javasolta 

egy „honosító társulat" megalakítását. Elképzelése szerint a tár
sulat pályázatot írna ki, s a legsikerültebb honosításokat díjaz
ná.529 Mindez lehetőséget adna egymás vadtelepítési tevékenysé
gének a megismerésére, a tapasztalatok átadására. A tervezett 
társulat nem jött létre, de elmaradt a honosítási tapasztalatok értő 
elemzése, átadása is. Ennek hiányát nemcsak a XIX., hanem a XX. 
század vadtelepítői is érezték, érzik.

Mai ismereteink szerint a telepítéseket illetően is egyértelműen 
állást foglalhatunk a korszerű, minden tényezőt figyelembe vevő, 
ökológiai szemlélet mellett. Mind a visszatelepítések, mind a 
telepítések esetében előbb a hazai viszonyokat kell elemezni, és 
inkább az itteni őshonos, illetve már megtelepített vadfajok vé
delméért szükséges áldozatokat hozni, mint különböző megfon
tolásból telepítési kísérletekbe bocsátkozni.530
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Rövidítések
II. MVN. = A D. Magyar Vadász Napok előadásai.

Bp. 1967. okt. 26- 27-28.
Szerk.: SZILÁGYI GÉZA. (Bp., 1968.)

A. = Aquila.
ÁtK. = Állattani Közlemények. Folyóirat.
AtSz. = Agrártörténeti Szemle. Folyóirat.
B. = Búvár. Folyóirat.
Bp. = Budapest.
Db. = Debrecen.
EFE. = Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron).
EFTK. = Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 

(Sopron).
EG. = Erdőgazdaság. Folyóirat.
EK. = Erdészeti Kutatások.
EL. = Erdészeti Lapok. Folyóirat.
ÉRTI Évk. = Erdészeti Tudományos Intézet Évkönyve.
ÉT. = Élet és Tudomány. Folyóirat.
EtK. = Erdészettörténeti Közlemények.
H. = Halászat. Folyóirat.
MGSZ. = Magyar Gazdaságtörténeti Szemle. Folyóirat.
MKE. Évk. = A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyv e.
MMMK. = A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közienienyei.
MV. = Magyar Vadász. Folyóirat.
MV1. = Magyar Vadászlap. Folyóirat.
MVú. = Magyar Vadászújság. Folyóirat.
N. = Nimród. Folyóirat.
OEE-EtSzK. = Az Országos Erdészeti Egyesület

Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei
OL. = Magyar Országos Levéltár (Budapest).
T. = A Természet. Folyóirat.
TB. = Természet Búvár. Folyóirat.
TtK. = Természettudományi Közlöny. Folyóirat
TV. = Természet Világa. Folyóirat.
V. = Vadászat. Folyóirat.
VL. = Vadászlap. Folyóirat.
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48/ MADERSPACH Viktor: Páreng-Retyezát. Vadászataim a Déli-Kár
pátokban. (Bp., 1934.) 92. old.

49/ FENCZIK Jenő: Kárpátalja zergéiről. N. 1940. 182-183. old., BÍRÓ 
Zoltán: Kárpátalja zergéiről. N. 1940. 229. old.

50/ RAKONCZAY Zoltán (szerk.): Vörös könyv. A Magyarországon 
kipusztult és veszélyeztetett állatfajok. (Bp., 1989.) 70-71. old.

5 1 / Lásd 22/301. old.
52/ A telepítésekre lásd pl. TURCEK, Frantisek: A jubiláló szlovenszkói 

muflon. N. 1948.154. old., SZUNYOGHY János: Adalékok a magyar- 
országi muflon ismeretéhez. MV. 1958. 8:10- 11. old., Uo. Adatok a 
magyarországi muflonok telepítésének történetéhez. MV. 1958. 9:
8-9. old., Ud. Az Ovis musimon Pali. honosítása, jelenlegi elterjedése 
Magyarországon, egyben az Ovis musimon sinesella Turcek alfaj 
bírálata. ÁtK. 1960.179-189. old., SZEDERJEI Ákos: A muflon meg
honosítása és hazai populációi. EK. 1963.3:111-125. old., MÁTRAI 
Gábor: A muflon és vadászata. (Bp., 1980.) 58. old., BÁNYAI József: 
Adatok a gróf Forgách Károly-féleGhymes-i uradalomban folytatott 
vadgazdálkodáshoz és vadászathoz, különös tekintettel híres 
agancsgyűjteményére. MMMK. 1990-1991. (Bp., 1991.) 196-197. old.

53/ Ü sd 52/ BÁNYAI J. i. m. 197. old.
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54/ BÁRSONY István: Nem honos hasznos vad telepítése. N.1927. 386. 
old. A korabeli vadászati sajtóban lásd még: MÁTRAY Gyula: A 
mufflon (Ovis musimon). V. 1926. 522-524.; 544-545. old., ESTER
HÁZY László: A muflon. N. 1935.85. old.

55/ A létszám alakulásához, illetve a telepítésekhez lásd: 12/ 120. old. és 
52/ 58-64. old.

56/ MÁTRAI Gábor: Tájékoztatás a vadállomány helyzetéről, a vadgaz
dálkodás 1987. évi eredményeiről és a feladatokról. N. 1988.10 (M.):
5. old.

57/ ÁDÁMFI Tamás-HOMONNAY Zsombor: Vadtelepítés-vérfrissítés. 
N. 1986.6:6 (246)-9 (249).; 720 (260)-721 (261). old.

58/ A muflon vadászatáról lásd legújabban: BULIN István-MAGOSI 
József: A muflon vadászata. N. 1986.12: 20 (548)-22 (550). old.

59/ A kérdéshez lásd: NÁHLIK András: A muflon helye. N. 1992.12.4-6. 
old.

60/ Befejeződött a vaddisznóapasztó brigádok munkája MV. 1950. 3-4. old.
6 1 / Üsd 6/ 39. old.
62/ Lásd 22/ 182. old.
63/ Lásd 15/ 361. old.
64/ N.KJSS Géza-FÉLIX Endre-GLÓSER Dezső: A hivatásos vadász. I. 

(Bd., 1942.) 135. old.
65/ PÁLL Endre: A vaddisznó és vadászata. (Bp., 1968.) 138. old.
66/ A kérdéshez lásd pl. KÓHALMY Tamás: Magyarország vaddisznói. 

N. 1980.1:12-13. old., Uo. Vaddisznós kertek Magyarországon. N. 
1981.12:540-541. old., BERTÓTI István: Hogyan is állunk a vaddisz
nóval? N. 1986. 7: 28(364)-29(365). old., KOHALMY Tamás-IVÁN- 
CSICS Lajos-RAKK Tamás: Vaddisznóállományunk kezelésének 
időszerű kérdései. N. 1987.7 (M.): 11-17. old.

67/ Lásd 12/ 134. old.
68/ Üsd 4 / 29. old.
69/ EL. 1900.64. old.
70/ OROSZI Sándor: „Paraszt puskások" Karcagon. EtK. II. (1991.) 26. 

old.
71/ BÁRSONY István: Vadtenyésztés. In: Többtermelés a mezőgazda

ságban. Szerk.: KOVÁCSY Béla. (Bp., 1916.) 271. old.
72/ Üsd 10/ BENKŐ P. i. m. 80. old.
73/ Lásd 3 / 87. old.
74/ SZEDERJEI Ákos: A korszerű vadgazdálkodás súlyponti kérdése: a 

mezei nyúl tenyésztése. ÉRTI Évk. 1951.195. old.
75/ CSÓRÉ Pál: Jelenidejű történelem. N. 1984.11:485. old.
76/ Lásd ezekről 74/ ésaA mezei nyúl vadászati módjáról MV.1951.1:3-5., 

2: 3-5. old., továbbá SZEDERJEI Ákos-STUDINKA László: Nyúl, 
fogoly, fácán. (Bp., 1962.) 16-80. old.

157



77/ A nyúlállomány alakulásáról összefoglalót ad: BERTÓTI István: 
Lesz-e egymillió nyulunk? N. 1986.12:4(532) -5(533). old.

78/ NAGY Bálint-RÁCZ Imre-NOVOTNY Károly: Vadvédelem a kor
szerű mezőgazdaságban. (MAVOSZ 4.) (Bp., 1970.) 4. old.

79/ A tilalmi idők változtatásának szükségességéről is ír pl. NAGY Lajos: 
Néhány gondolat a mezeinyúl kérdéshez. N. 1970. 8: 1-3. old., Uo. 
Vadgazdálkodásunk alapja: a nyúl. N. 1971.5:1-2. old.

80/ A tudományos kutatásokra lásd pl. NOVOTNY Károly-SINKOVITS 
Miklós: A mezei nyúl vérfrissítéséről. N. 1969. 6:14-15.; 7:16-17.; 8: 
12-13.; 9: 5. old., BERTÓTI István: Egyes meteorológiai tényezők 
hatása a mezeinyúl-állomány alakulására. In: Apróvadtenyésztés. 
Mezeinyúl. Szerk.: IZRAEL Gábor. (A vadgazdálkodás fejlesztése 7.) 
(Bp., 1973.) 35-50. old., SZÉKY Pál: A mezeinyúl habitusának vizsgá
lata a testsúly-méretek alapján. In: Apróvadtenyésztés. Mezeinyúl. 
Szerk.: IZRAEL Gábor. (A vadgazdálkodás fejlesztése 7.) (Bp., 1973.) 
19-33. old., HELTAY István: A mezeinyúl érdekében. N. 1976. 11 
(M.): 83-86. old., FODOR Tamás: Külföldi és hazai kutatások a me- 
zeinyúlról. N. 1976.11 (M.): 87-88. old., MOLNÁR Gáspár: A Szolnok 
megyei vadásztársaságok mezei nyúl gazdálkodása 1970-1980 kö
zött. N. 1981. 3 (M.): 23-25. old. Az 1972. évi tanácskozásról beszá
molt: K.(ARCZAG) I.(ván): A mezei nyúl ügyében... I-II. N. 1972. 6: 
6-8.; 7:5-7. old.

81/ SINKOVITS Miklós-PECHTOL János: A mezeinyúl helyzete ha
zánkban. 1976.11 (M.): 81-83. old.

82/ KOVÁCS György-HELTAY István: A mezeinyúl. Ökológia, gazdál
kodás, vadászat. (Bp., 1985.) 142-143. old.

83/ Lásd HELTAY István: Nem szorul kíméletre a mezei nyúl. N. 1988.
9 :10(394)-11(395). old.

84/ Lásd 77/.
85/ MADERSPACH Viktor: Medve! (Bp., é. n.) 24. old.
86/ Ilyen lődíjat közöl pl. Csík vármegyét illetően: EGERVÁRY Gyula: 

Vadászati ügyben hozott kormány-rendeletek, határozatok, döntvé
nyek és szakvélemények gyűjteménye. (Bp., 1893.) 322-324. old.

87/ Ü sd 22/ 132-135. old.
88/ Lásd 3/ 97. old. és HAJDÚ Imre: A vadaskertté alakított falu. N. 1978. 

4:178-179. old., N. KISS Géza: Mesél a vén vadászkalap. (H. é. n.) 
36-38. old.

89/ RÁZSÓ Lajos-NAGY László: Vad és vadászat. 1. A magyarországi 
hasznos vadak és ragadozók természetrajza, fiziológiája, életmódja. 
Nyom- és csapaismeret. 2. A vadászat segédeszközei. (Bp., 1928.) 
116. old.

90/ FENCZIK Jenő: A medve védelme Kárpátalján. N. 1939.388. old. 
91/ Nemzeti Vadászati Védegylet véleménye a tilalmi időkről N. 1939.267. 

old.
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92/ Ü sd 90/
93/ ÉHIK Gyula: Mit tudunk ma a medvékről? N. 1940.312. old.
94/ HÁPKA Péter: Nagyvad-vadászati viszonyok Mármarosban. N. 

1940. 533. old.
95/ FENCZIK Jenő: Kárpátalja vadászati viszonyai a fejlődés útján. N. 

1940. 569. old.
96/ SZALAY László: Egy kis kalandozás a medvés régiókban. N. 1940. 

548-549. old.
97/ A vitához lásd még pl. POZSONYI Attila: Vadászati viszonyok Csík 

megyében 1941. év végén. N. 1942. 42. old., BÁRCZYElek: Észrevé
telek Pozsonyi Attila úrnak... N. 1942. 85. old.

98/ Lásd pl. GÁNTI Tibor: Dlegális bevándorlók. N. 1987.3:140-141. old., 
Ud. Hívatlan vendégek. Magyar Nemzet 1987. szept. 12.10. old., Ud. 
Vita (?) a jövevény vadfajokról. N. 1989.2:6(54)-9(57). old., NECHAY 
Gábor: Fűevők vagy vérmedvék? N. 1988. 1: 20(20)-21(21). old., 
GERA Pál: Javaslat a vadászható állatfajok listájának a megváltozta
tásához. EL. 1992. 7-8: 241-242. old.

99/ Lásd 50/ 65-66. old.
100/ A kérdéshez lásd pl. NAGY Domokos Imre: Toldi farkasai. N. 1982.

6 (M.): 27-31. old., SZOMJAS László: Régi adatok a nádifarkasokról. 
N. 1988.6:12(252). old.

101 /  Az első világháború utáni farkaselőfordulásokról összefoglalót ad: 
FARAGÓ Sándor: A farkas (Canis lupus Linné, 1758) 1920-1985 
közötti előfordulása Magyarországon. Fólia Historico Naturalia 
Musei Matraensis. (Gyöngyös, 1989.) 14:139-164. old.

102/ A sakál 1950-es évekig történő előfordulásait elemzi: SZUNYOGHY 
János: Systematische Revision des ungarlándischen Schakals, 
gleichzeitig eine Bemerkung über das Rohrwolf-Problem. Annales 
Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. VHI. (Bp., 1957.) 
425-433. old.

103/ MADERSPACH Viktor: A farkasról. N. 1940. 25-26. old.
104/ DIETL Ágoston: Természeti emlékek. MVú. 1940.184. old.
105/ SZEDERJEI Ákos: Vadcsapáson. (Bp., 1961.) 109. old.
106/ KLŐZER Oszkár: Beszámoló 88 darab farkasról. N. 1943. 298-299. 

old.
107/ Lásd 101/, az 1985 utáni előfordulásokra pedig: KOVÁCS János: 

Terítéken a birkarabló. N. 1989. 7: 34(322). old., továbbá: Terítéken a 
Bács megyei „rém" N. 1988.11:14(494). old., TAKÁCS Ferenc: Far
kaskalandok a déli határszélen. N. 1992. 2:12-13. old. Az aranysa- 
kálra pedig: N. 1983.10: 436. old., N. 1992.4:46. old.

108/ Ü sd pl. HOMONNAY Zsombor: Kell-e nekünk sakál? N. 1983. 8: 
362. old., TÓTH Sándor: A farkasvadászat vitájához. N. 1985. 4: 
148-149. old., KOVÁCS Zsolt: A farkas étvágya. ÉT. 1987.7:205-206.
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old., S.(ALY) G.(éza): Farkaseltartó képesség. N. 1987. 6: 22(262). 
old., NECHAY Gábor: A farkas. N. 1988. 2:20(68). old., CERA Pál: 
Javaslatok a vadászható állatfajok listájának megváltoztatásához. 
MV1.1992.8: 8-9. old., BENCZE Lajos: Néhány gondolat a nagyra
gadozókkal kapcsolatban. EL. 1992.12: 363. old.

109/ Ü sd  98/ GÁNTIT. i. m. 7(55). old.
1 1 0 /Ü sd  50/ 62-65. old.
111 /  LÁZÁR Kálmán: A szabad természetből. Képek és vázlatok. (Pest, 

1873.) 95. old.
112/ Ü sd  6 /9 2 . old.
113/ Ü sd  4 / 248. old.
114/ FENCZIK Jenó: A hiúz és vadászata. In: Vadászati útmutató. XV. 

Szerk.: NIKOLITS György: (Bp., 1941-42.) 237-238. old.
115/ SZEDERJEI Ákos: Máramarosi levél. N. 1940.359. old.
116/ Lásd erről: SOLTI Béla-VARGA András: Hiúz(Lynxlynx L.) adatok 

az Északi-Középhegységből. Fólia Historico Naturalia Musei Mat- 
raensis (Gyöngyös, 1989.) 14:165-170. old.

117/ Ü sd 50/ 69-70. old. és lásd még: KOVÁCS Dénes: A hiúz. N. 1985. 
7:305. old.

118/ Ü sd  4 / 245. old.
119/ VERESS Gábor A vadmacskáról. N. 1925.433. old.
120/ Ü sd 89/ 130. old.
121/ A vadmacska MV. 1959.12:18. old.
122/ Ü sd 50/ 68-69. old.
123/ Ü sd 22/ 164. old.
124/ HELTAY István: A róka ökológiája és vadászata. (Bp., 1989.) 17-18. 

old.
125/ LOVASSY Sándor: Magyarország gerinces állatai és gazdasági 

vonatkozásaik. (Bp., 1927.) 41. old.
126/ KIRÁLY (Iván): Az ember és a „kártékony állatok" N. 1924. 200. 

old.
127/ Beszélgetések a vadászasztalnál N. 1924.190-191. old.
128/ A kérdésről lásd: VERESS Gábor: Ítéljünk tárgyilagosan nagyobb 

emlős ragadozóink fölött. T. 1931.82-83., 106-107. old.
129/ MADERSPACH Viktor: A róka. N. 1930.30. old.
130/ BERTÓTI István: Rókaveszedelem. MV. 1957.2: 7-8. old.
131/ (GYÖRFFY Lajos): Szőrmés és szárnyas kártevők létszám-apasztá- 

sáról. (Bp., 1974.) 5. old.
132/ A veszettségről lásd pl. GYÖRFFY Lajos: A veszettség elleni véde

kezés módszerei Magyarországon. MV. 1968.8:10-11. old., KOLTAI 
László: A veszettség gyógyíthatatlan! N. 1982.1:12-13. old. és 124/ 
95-98. old.

133/ VÁSÁRHELYI István: Hasznos és káros vad emlősök. (Bp., 1958.) 
79. old.
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134/ Lásd pl. ERDEI Miklós: A róka és az apróvadgazdálkodás. N. 1977 
2: 63-65. old., ZALAY Géza: A vörös róka. N. 1979. 11: 501. old., 
FARKAS Dénes: A róka és az apróvad. N. 1983. 5: 198-199. old., 
BALÁZS István: Mit eszik a róka? N. 1987.12:10(538)-11(539). old.

135/ Ü sd 124/ 82. old.
136/ A róka ismertetésére és vadászatára lásd pl. SCHMIDT Egon: A 

róka. N. 1977. 8:373. old., VÁSÁRHELYI István: A róka. N. 1982.1:
7 old., F.(ODOR) T.(amás): Csalavér ellenfél. N. 1982. 1:11.old., 
BALKAY Jenő: Rókales. N. 1987.12:8(536)-10(538). old.

137/ Még a hazai róka prémnyerési célú tenyésztésének gondolata is 
felmerült: HŐNICH Miklós: A háziasítás útján. N. 1982. l:13.old.

138/ Lásd 30/424. old.
139/ Lásd pl. ÉHIK Gyula: A vidra hazai elterjedéséről és fogásmódjáról. 

N. 1932.246-247. old., KELLER Oszkár: A vidra életmódja, kártétele 
és irtása. H. 1932.33. old., MADERSPACH Viktor: A vidra. N.1934. 
91-92. old.

140/ Lásd 89/ 128. old.
141/ Megismertetésével, elterjedésével kapcsolatban lásd pl. SZU- 

NYOCHY János: Vidra. MV. 1957. 7:15. old.
142/ N.(ECHAY) G.(ábor): Négylábú halász -  a vidra. N. 1988. 11: 

27(507). old.
143/ GERA Pál: A vidrákért. N. 1992. 5:9. old.
144/ Lásd 50/ 67-68. old.
145/ Lásd pl. 6/ 70. old.
1 4 6 /Lásd 4/ 214. old.
147/ ÉHIK Gyula: Az európai nyérc. N. 1932. 311-312. old. Később két 

alfaj leírását közli: ÉHIK Gyula: Néhány szó a nyércről. N. 1946. 
56-57. old. Vásárhelyi István pedig az esetleges bükki előfordulásról 
ír: VÁSÁRHELYI István: Adatok a nyérc elterjedéséhez és életmód
jához. N. 1946.132-133. old.

148/ Lásd 50/66-67. old.
149/ KITTENBERGER Kálmán: A Kilima-Názsárótól Nagymarosig (Bp.,

1957.) 247-248. old.
150/ ÉHIK Gyula: Néhány szó pusztuló emlőseink érdekében. N. 1930.

9-10. old. Az időszakban megjelent ismertetőkre lásd pl. VERESS 
Gábor: A nyusziról. N. 1928. 334-338. old., Ud. A nyestről. N. 1929. 
91-93. old.

151/ BERTÓTI István: Vadgazdálkodás és vadászat. (Bp., 1956.) 108-109. 
old.

152/ A kérdéshez lásd pl. VARGA Ferenc: Fészekrablók, kirabolt fész
kek. N. 1983.11:493. old., KALOTÁS Zsolt: Szaporodnak a nyestek 
és a nyusztok. N. 1988.11:21(501). old., NECHAY Gábor: Szaporod
nak a nyestek és nyusztok. A nyest védelmét feloldjuk. N. 1988.11:
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22(502). old., TÓTH Sándor: Szaporodnak a nyestek és a nyusztok. 
Lényegesen nem változik a helyzet. N. 1988.11: 22(502). old.

153/ LANSZKI József: A nyestek táplálkozásáról. N. 1992.1: 4-7. old. 
154/ Lásd 4/ 209. old.
155/ Lásd ÉHIK Gyula: Él-e Magyarországon Eversmann görénye? N. 

1926.326-327. old., Ud. A mezei görény (PutoriusEversmanni Less.) 
előfordulása hazánkban. N. 1927 131-133. old., Uo. Néhány adat a 
mezei görény hazai előfordulásához. N. 1927 258-259. old., Ud. 
Adatok a magyar mezei görény elterjedéséhez. N.1928. 550. old. 

156/ DEMETER András: Görény van mezei... N. 1984. 4:167. old.
157/ VERESS Gábor: A menyétről. N. 1928. 250. old.
158/ VERESS Gábor: Kisebb emlős ragadozók fékentartása. T. 1930.127. 

old.
159/ SZU NYÖG HY János: Káros és irtható szőrmés ragadozók. Görény, 

hermelin, menyét. MV. 1957. 2: 7-8. old.
160/ ÉHIK Gyula: A hermelin és a menyét. MV 1958. 6:15. old.
1 6 1 /Lásd 4/ 214. old.
162/ VÁSÁRHELYI István: Hermelin a magyar faunában. MVú. 1932.

114-115. old.
1 6 3 /Lásd 111/157. old.
164/ Lásd 6/ 65. old.
165/ Lásd 4/ 222. old.
166/ VERESS Gábor: A borzról. N. 1928.194. old.
167/ Lásd 10/ BENKŐ P. i. m. 134. old.
168/ Lásd 150/ ÉHIK Gy. i. m. 10. old.
169/ ÉHIK Gyula: A borz. MV. 1949.10: 8. old.
170/ Lásd pl. SZUNYOGHY János: A borz. MV 1957. 5 :8-9.old.
171 /  SÁRKÁNY Pál-VALLUS Pál (szerk.): A vadászat kézikönyve. (Bp., 

1971.) 152. old.
172/ PINTÉR István: Tájékoztatás a vadállomány helyzetéről, a vadgaz

dálkodás 1989. évi eredményeiről. N. 1990. 23 (M.): 1-11.old.
173/ Lásd bővebben: OROSZI Sándor: A magyar természetvédelem 

kezdetei. (Bp., 1986.) 12-13. old.
174/ Lásd 22/ 301. old.
175/ Lásd 89/ 88. old.
176/ BERÉNYI Vilmos: A hód. MVú. 1941. 79-80. old.
177/ A kérdéshez lásd pl. NECHAY Gábor: Hódok éshódászok. N. 1988. 

10: 27(459). old., HOMONNAY Zsombor: Castor Alapítvány. N. 
1990.14:11(331). old., Hód Szentpéterfán N. 1990.16:10(378). old. 

178/ Lásd 50/ 55-56. old.
1 7 9 /Lásd 42/ 101. old.
1 8 0 /Lásd 22/ 301. old.
1 8 1 /Ü sd 151/120. old.

162



182/ Lásd 22/ 56-60. old.
1 8 3 /Lásd 89/ 145. old.
184/ Lásd 4/ 256-257. old.
1 8 5 /Lásd 64/ 154. old.
186/ Lásd pl. CSÁKY Sándor: Leplezzük le a sündisznót. MV. 1948. 7: 

10. old., Uo. Még egyszer a sündisznóról. MV. 1949. 1: 14. old., 
ROXER Egon: Ne bántsuk a sündisznót! MV. 1948.12.: 5. old.

187/ ÉHIK Gyula: Káros-e a sündisznó? MV. 1958. 5:12-13. old.
188/ Túzokok szerencsétlensége. EL. 1879. 915. old.
189/ Lásd erről: ÉHIK Gyula: Megfogyott-e a túzok hazánkban? TtK. 

1934.134-137. old., FODOR Tamás: A magyarországi túzokpopulá
ciók számbeli alakulása az 1970. évi teljes védelemig. In: Termé
szetvédelem. Szerk.: IZRAEL Gábor (Bp., 1974.) 25-34. old.

190/ NEMESKÉRI-KISS Sándor:... Hol nem volt... (Bp., 1943.) 172-173. 
old.

191/ STERBETZ István: A túzokokról. N. 1988. 5: 41(233). old.
192/ ÉHIK Gyula: A túzok. MV. 1949. 8: 8-9. old.
193/ Lásd 50/ 117. old. A reznekről lásd még pl. STERBETZ István: A 

reznektúzok kérdése a magyar pusztákon. In: A Debreceni Déri 
Múzeum Évkönyve 1968. (Db., 1970.) 21 -32. old., Ud. A reznektúzok 
Magyarországon. In: Természetvédelem. Szerk.: IZRAEL Gábor: 
(Bp., 1974.) 5-11. old. Ud. A nagy túzok és a reznek. B. 1987.1: 29. 
old.

194/ Lásd pl. BÉCZY Tamás-MOSANSKY Arisztid-STERBETZ István- 
SZLIVKA László: A Kárpát-medencei daruvonulás időszerű kérdé
sei. A. 1971-72.11-43. old., FINTHA István: A daru. Grus grus (L.). 
N. 1974. 7:12. old.

195/ STERBETZ István: Túzokdürgés idején. MV. 1961. 4: 7. old. Az 
1950-es, 1960-as évekre lásd továbbá: B.(ERTÓTI) I.(stván): A túzok. 
MV. 1954. 5:3. old., GERÉBY György: Világító túzokkakasok. MV. 
1959. 5: 6-7. old., STERBETZ István: Megmarad-e vagy kipusztul? 
MV. 1964. 4: 14. old., Ud. Túzokozás hajdan és manapság. MV 4:
4-5. old., FODORTamás: őszintén a túzokról. MV. 1968.4:3-4. old., 
Ud. Érdekességek a túzokról. N. 1971.4:20-21. old., NAGY Lajos: A 
magyarországi túzokállomány helyzete és jövője. II. MVN. 254-264. 
old.

196/ STERBETZ István: A hansági túzokállomány természetvédelmi 
problémái. In. Arrabona 13. XÁNTUS János Múzeum. (Győr, 1971.) 
105. old.

197/ FODOR Tamás-NAGY Lajos-STERBETZ István: A túzok. (Bp., 
1971.) 120. old.

198/ KÖRÖSVÖLGYI László: Gondolatok a túzokról. MV. 1965. 4: 9-10. 
old.
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199/ Lásd 197/ 103. old. A népi hagyományokra pedig: CHERNEL 
István (átdolg., magyar viszonyokra való alkalmazás): Madarak 
I-ffl. In: BREHM,A.: Az állatok világa. (Bp., 1904.) VI. kötet. 204-205. 
old.

200/ Dévaványáról lásd pl. STERBETZ István: Volieres túzok- és vadré- 
cenevelés Dévaványán. MV. 1964. 9: 9. old., Ud. Túzokvédelem 
Dévaványán. N. 1976. 4: 148-150. old., HOMONNAY Zsombor: 
Visszaszámlálás. N. 1986. 7: 20(308)-21(309). old., GÁBOR Judit: 
Túzoknézőben. B. 1986.1: 29-31. old., FATÉR Imre-KURPÉ István- 
SZÉLL Antal: Új utakon a túzokvédelem. TB. 1992. 4: 32-34. old.

201/ Lásd pl. 197/ és további tanulmányok: FODOR Tamás: Túzokszám
adás. N. 1970. 4: 25-27 old., Ud. Amiért tennünk kell. N. 1972. 4: 
16-17 old., Ud. A túzokpopuláció létszámváltozása Magyarorszá
gon 1973-ig. A. 1973-74.121-38. old., Ud. A túzoktojás morfológiai 
vizsgálata. Uo. 13-18. old., Ud. Nemzetközi összefogás a túzok 
megmentésére. N. 1974.4: 4-5. old., Ud. A magyarországi túzokpo
puláció területi megoszlása, kor és ivar szerinti összetétele 1973- ban. 
In: Számyasvadtenyésztés. Szerk.: IZRAEL Gábor. (Bp., 1975.) 93- 
102. old., Ud. Adatok a túzok szaporodásbiológiájához. Uo. 103-113. 
old. Ud. Közép-Európa túzokállománya. N. 1977.7:305. old., Ud. A 
keleti sztyeppéken. N. 1978. 6: 256-258. old., FODOR Tamás-PÁL- 
NIK Ferenc-STERBETZ István: Experiences on the repatriation of 
artificially reared great bustards (Otis t. tarda L. 1758.) in Hungary. 
A. 1981. 65-77 old., STERBETZ István: A Kelet-magyarországi tú
zok (Otis t. tarda L.) populáció területigényének alakulása. A. 1975. 
155-163. old., Ud. A túzok (Otis t. tarda L.) környezete Magyaror
szágon. A. 1976. 53-73. old., Ud. Investigations intő the nutrition of 
the great bustard (Otis t. tarda L.) in the winter aspect of 1977/78. 
A. 1979. 93-100. old., Ud. A magyarországi túzok (Otis t. tarda L. 
1758.) populációk életképességének vizsgálata 1971-1982 időközé
ből. A. 1984.93-98. old. FARAGÓ Sándor: A Hanság és környékének 
túzokállománya. N. 1978. 6: (M.) l.n., Ud. Investigations on the 
nesting ecology of the great bustard (Otis t. tarda L., 1758.) in the 
Dévaványa natúré conservation district (Comperative studies of 
microchlimate). A. 1985.133-173. old. Ud. Túzokszámlálás 1985-ben 
Magyarországon. N. 1986.10 (M.): 19-21. old., Ud. A mezőgazdaság 
hatása a túzok (Otis tarda L.) állományra Magyarországon. N. 1989. 
10:12-32. old., Ud. A kemény telek hatása Magyarország túzok (Otis 
tarda L.) állományára. Átk. 1990. 51-62. old., Ud. A túzok Magyar- 
országon. (Szentendre, 1990.).

2 0 2 /Lásd 71/267. old.
203/ SZÉCHENYI Zsigmond: Ahogy elkezdődött... Ünnepnapok. (Bp.,

1978.) 363. old.
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204/ Lásd 22/ 300. old.
205/ Lásd 6/ 2: 264-267. old.
206/ FÖLDVÁRY Miksa: Nyírfajdra Csonka-Gömörben. N. 1924. 156- 

158. old.
207/ GYÖRGY Kálmán: A siketfajd előfordulása hazánkban. A. 1956-57. 

275-276. old., GYIMESI Kálmán: Az utolsó őrségi fajdok. N. 1981.4: 
178-179. old.

208/ Lásd pl. SZÜGYI Gyula: A császármadár. N. 1927.665-669. old., Ud. 
A császármadár vadászata. N. 1928. 91-94., 116-118. old., Ud. Miért 
nem szaporodik el nálunk a császármadár? N. 1931.76-77. old., Ud. 
A nagykakas és a császármadár a soproni erdőkben. N. 1933.11-12. 
old.

209/ VERTSE Albert: A császármadár elterjedése Csonka-Magyarorszá- 
gon. A. 1935-38.227-236. old. Az egész Kárpát-medencei császárma- 
dár-állományról olvashatunk: HACHLER Emil: Császármadár a 
Kárpátok medencéjében. A. 1944-47. 81-84. old.

210/ Bertóti István ebben az évben írt a császármadárról ismertető cikket, 
egyben leírta a vadászatát is: BERTÓTI István: A császármadár és 
vadászata. MV. 1949.16:10-11. old.

211 /  Lásd 207/ és CSABA József: A siketfajd az utolsó hazai fészkelőhe
lyén is kipusztult. B. 1967. 223-224. old., Ud. A siketfajd (Tetrao 
urogallus) előfordulása Vas megye nyugati határvidékén. A. 1971- 
72.157-186. old. és Vadtelepítés N. 1986. 2: 70. old.

212/ GYŐRY Jenő: Keresztcsőrű, süvöltő, királyka, siketfajd költése a 
Soproni Hegységben és azok fészkelési viszonyai Magyarországon.
A. 1960-61.125-140., SZABÓ Imre: Siketfajdkakas (Tetrao urogallus) 
megfigyelése Sopronban. A. 1973-74. 284-285.old.

213/ BAJZA (Jenő): A nyírfajd tenyésztésének kérdéseiről. MV. 1951.12: 
8., 1952.1:5. old.

214/ SAÁD Ferenc: Nyírfajdok megjelenése a borsodi Bükk fennsíkon. 
MV. 1966. 4: 11. old. Ud. írt a „középfajd" bizonyítható előfor
dulásáról a Liptó-havasokban: SAÁD Ferenc: Vadászemlékek és 
kopjafák. (Bp., 1995.) 136-138. old., STERBETZ István: A fajdfélék. 
N. 1988. 4: 28(172)-29(173). old.

215/ A császármadárról lásd pl. VÁRADY Géza: Császárfajd a Bükkben. 
MV. 1959.5:5. old, VÁSÁRHELYI István: Császármadár a Bükkben. 
MV. 1959 7: 15-16. old., PÉNZES Antal: A császármadár előfor
dulása a Bakonyban. A. 1960-61. 210-211. old., JÁNOSSY Dénes: 
Faunatörténeti és jelenlegi adatok a császármadár (Tetrastes bona- 
sia/ előfordulásához Magyarországon. A. 1971-72. 153-156. old., 
RUZSIK Mihály: Egyedüli fajdfélénk: a császármadár. N. 1977. 9: 
418-419. old., CZÁJLIK Péter: ha nem vigyázunk, kipusztul. N. 1975. 
8:12-13. old., Ud. Etológiái vizsgálatok mátrai császármadár (Tet-
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rastes bonasia) populációkon. A. 1981.31-60. old., Ud. A császárma
dár (Tetrastes bonasia L.) élőhelyei az 1976-os országos kérdőíves 
felmérés és annak ellenőrzése alapján. A. 1985. 113-131. old., HO- 
MONNAY (Zsombor): Lemondjunk-e róla? N. 1984. 2: 80-81. old., 
TAMÁS Béla: Találkozásaim a császármadarakkal. N. 1990. 11: 
25(265).old.

2 1 6 /Lásd 50/ 104-109. old.
217/ Lásd pl. RUZSIK Mihály: A havasok nagy madara. N. 1977. 4:175. 

old., BOZÓK3 László: Medvék, nagykakasok és szalonkák. N. 1992. 
4: 5-7. old.

218/ É. KISS Sándor: A fácán a magyar nyelvemlékekben és régebbi 
irodalmi forrásokban. AtSz. 1972. 332. old.

219/ MISKÓLCZI Gáspár: Egy jeles Vad-kert, avagy az oktalan állatok
nak... telylyes Historiaja... (FRANZIUS Farkas után). (Lőcse, 1702.) 
374-375. old.

220/ Oktatás a fáczánytenyésztésrffl (1712, 1761) MGSZ. 1899. 386-389. 
old.

221/ TAGÁNYI Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I-III. (Bp., 1896.) D. 
517-518.

222/ FÓNAGY József: A fácán és fogoly vadászata, tenyésztése, hálóval 
való fogása. (Bp., 1900.) 2. old.

223/ Lásd 22/ 250. old.
224/ Lásd 4/ 14. old.
225/ Ü sd 71/269-271. old.
226/ Lásd 64/181. old.
227/ Lásd pl. FESTETICS Pál: A fácán és fogoly tenyésztése, óvása és 

vadászata. (Bp., 1938.), OROSZ Károly György: Mesterséges és 
természetbeni fácántenyésztés. (Battonya, 1939.)

228/ KLEINER Endre: Hazánk fácánállománya és a természetvédelem. 
TtK. 1940.332. old.

229/ PÉTERFAY József: Természetes elszaporítás a jövő vadgazdaságá
ban. A. 1944-47.137. old.

230/ KLEINER Ede-ZSÁK Zoltán-KASZAB Zoltán: A fácán gazdasági 
jelentősége az 1937/38. évi országos vizsgálatok eredményei alap
ján. A. 1935-38.642. old.

231/ A vizsgálatokra lásd pl. NAGY Emil: A fácán táplákozásbiológia 
vizsgálata. MV. 1967. 2:11-14. old., Ud. A fácán és fogoly szerepe a 
biológiai növényvédelemben. Az Agrártudományi Egyetem Közle
ményei (Gödöllő, 1968.) 29-49. old., FARKAS Dénes: A fácán táplá
léka mezőgazdasági területen. N. 1983.10(M.): 14-15. old.

232/ FARAGÓ Sándor: Vizsgálatok a számyasvad állati eredetű táplá
lékbázisáról mezőgazdasági környezetben Magyarországon. I. A 
számyasvad tápláléka, a táplálékbázis-vizsgálatok anyaga és mód
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szere. EFTK. 1989.2:153-192. old., Uo.II. Mosonszolnok (Kisalföld). 
EFTK. 1989. 2:193-308. old. Ud. ÜL Újkér (Nyugat-magyarországi 
peremvidék). EFTK 1990.1:5-159. old.

233/ Lásd pl. VIDRA János: Ökológiai hatások jelentősége a vadtenyész
tésben. ÉRTI Évk. 1951. 213-222. old., SZEDERJEI Ákos: Az ökoló
giai tényezők hatása a fácán- és fogoly tenyésztésére. ÉRTI Évk. 
1952. 258-276. old., NAGY Emil: A faunaszerkezet hatásai a hazai 
vadgazdálkodásra. Agrártudományi Közlemények 1982. 707-711. 
old.

234/ Lásd pl. 76/ SZEDERJEI Á. -  STUDINKA L. i. m. 236-276. old., 
NAGY Emil: A fácán és a fogoly intenzív tenyésztése. (Bp., 1971.)

235/ TÓTH Sándor: Jelentés a fácánállomány helyzetéről. N. 1984. 1:
15-16. old., majd SALY Géza: Az apróvadas idény értékelése. Az 
ember tervez... N. 1987.4:6(150)-7(151). old.

236/ Üsd pl. FODOR Tamás: Fácánkrónika. N. 1970. 10: 18-20. old., 
RÉGEN Péter: A fácánteríték változatossága. N. 1975.1:24-25. old.

237/ SINKOVITS Miklós: Fácánkonferencia. N. 1979. 5: 209. old. és a 
Nimród 1979. évi 6. számának melléklete.

238/ BOROVICZÉNYI Aladár: Egyet-mást a fogolyról. N. 1948.261. old.
239/ Lásd 30/ 490. old.
240/ Ü sd 71/269. old.
2 4 1 /Lásd 3/108. old.
242/ Lásd N. 1927. 260-261. old.
2 4 3 /Lásd 3 / 108-110. old.
244/ HERBSZT Ernő: Kinek a kötelessége legyen a vadetetők felállítása 

és milyenek legyenek azok. N. 1940.565-567. old.
245/ VERESS Gábor: Lélekharang. N. 1940.141. old.
246/ D. HALÁSZ Mihály: Az idén ne vadásszunk... N. 1940. 90. old.
247/ Lásd pl. 222/ 148-286. old., LÓSY József: Positív adatok a fogoly 

(Perdix perdix L.) életmódjához. A. 1903.221-249. old., CSÍKI Ernő: 
A fogoly (Perdix perdix L.) rovartápláléka. A. 1912. 202-209. old., 
THAISZ Lajos: A fogoly növényi táplálékai. A fogoly (Perdix perdix 
L.) gazdasági hasznáról és káráról. A. 1912.166-201. old., továbbá 
lásd 227/ FESTETICS P. i. m. 115-145. old., FRIEDRE1CH (BERTÓ- 
TI) István: A fogoly a mezőgazdaság leghasznosabb vadja. (Kispest, 
1943.), SZEDERJEI Ákos: A fogoly- és fácánállomány tavaszi és őszi 
védelme. EK. 1959.1-2:399. old.

248/ A tilalmi idők változását lásd részletesebben: CSŐRE Pál: A fürj és 
a fogoly vadászati idénye. N. 1983. 4(M.): 17-18. old.

249/ Ü sd 76/ SZEDERJEI A. -  STUDINKA L. i. m. 119. old.
250/ Lásd pl. BERTÓTI István: Fogolyállományunk jövője. MV. 1958.1:

5-6. old., Ud. Miért nem lőhetünk az idén sem foglyot? MV. 1959.9: 
8. old.
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251/ BERTÓTI István: Újra foglyászhatunk! MV. 1960. 9:10. old.
252/ VERTSE Albert-ZSÁK Zoltán-KASZAB Zoltán: A fogoly (Perdix p. 

perdix L.) táplálkozása és mezőgazdasági jelentősége Magyarorszá
gon. A. 1952-55. 13-68. old., PETERFAY József: A fogoly és fácán 
mező- és erdőgazdasági jelentősége. A. 1956-57.57-69. old.

253/ Ü sd 231/ NAGY E. i.m., továbbá NAGY Emil: A fogoly táplálko
zásbiológiai vizsgálata. MV. 1967.3:11-14. old.

254/ NAGY Emil: Milyen lehetőségünk van a fogolyállomány fejleszté
sére? MV. 1968.11:14-16. old.

255/ Ü sd pl. 247/ SZEDERJEI A. i. m., STUDINKA László: Fogolyfész
kek védelmében. N. 1971.3:4-5. old.

256/ STUDINKA László: Kedves vadunk: a fogoly. N. 1969. 8: 4 old.
257/ Lásd 248/
258/ A mesterséges tenyésztésre lásd pl. NAGY Emil: A fogoly zárttérti 

tenyésztése. EK. 1967. 1-3: 315-322. old., Ud. A fácán és a fogoly 
intenzív tenyésztése. (Bp., 1971.), Ud. A fogoly (Perdix perdix) ivar
arányának, testsúlyának és konstitúciójának vizsgálata. In: Apró
vadtenyésztés. Számyasvad. Szerk.: IZRAEL Gábor. (Bp., 1973.) 
63-72. old., Ud. A fogoly ivararányának és konstitúciójának vizsgá
lata. In: Számyasvadtenyésztés. Szerk.: IZRAEL Gábor. (Bp., 1975.) 
83-92. old., Ud. Adatok a hazai fogolypupuláció morfológiájához. 
Uo. 73-82. old., NAGY Emil-SINKOVITSNÉ HLUBIK Ilona: Szelek
ció a fogoly-tenyésztojások főbb értékmérő tulajdonságai alapján. 
In. Apróvadtenyésztés. Szerk.: IZRAEL Gábor. (Bp., 1973.) 55-71. 
old., RAJNIK Ferenc: Foglyászunk-e még? N. 1980. 4: 158. old., 
HOMONNAY Zsombor: Éhenhalt napszámosok. N. 1982. 6: 260- 
262. old., Ud. Az újra felfedezett madár. N. 1986. 8: 7(343)-9(345). 
old., PECHTOL János: Foglalkozzunk a fogollyal is... N. 1990. 12: 
4(276) old., PLAVECZ János: Meddig lesz üzlet a fogolytenyésztés? 
N. 1990.17:25(409). old., SINKOVITS Miklós: A fogoly védelmében. 
N. 1991. 2:19. old., FARKAS László: Nem a múlté, a jövő vadfaja. 
N. 1992.6:17. old., CSÁNYI Sándor: A szürkefogoly (Perdix perdix 
L.) zárttéri tenyésztése Gödöllőn 1965-1976. EtK. X. (Bp., 1993.) 
81-98. old.

259/ FARAGÓ SÁNDOR: A fogoly (Perdix perdix Linné, 1758.) Magyar- 
országon. N. 1986.10 (M): 9. old.

260/ Lásd 50/ 108-110. old.
261 /  Lásd pl. STERBETZ István: A fogoly (Perdix perdix) génbank 

adottságai Békés megyében. In: Környezet- és Természetvédelmi 
Évkönyv 5. (Békéscsaba, 1983.).

262/ Ü sd  108/ GERA P. i. m. 8. old.
263/ EFE Vadgazdálkodási Tanszék. Fogolykutató Csoport. FARAGÓ 

Sándor (összeáll.): Országos fogolyvédelmi program. Kézirat.
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264/ CHERNEL István: Magyarország madarai különös tekintettel gaz
dasági jelentőségökre. I-EL (Bp., 1899.) II. 355. old.

265/ HERMÁN Ottó: A madarak hasznáról és káráról. (Bp., 1908.) 279. 
old.

266/ Lásd 2/ 163. old.
267/ Lásd 10/ BENKŐP. i. m. 181. old.
268/ Lásd pl. THURÓCZYTibor: A fürjek kevesbedése. N. 1936.361. old., 

GAÁL István: A fürj tömegei felszázad előtt és ma. TtK. 1940. Pótf. 
182-183. old., SZLÁVI Koméi: Fürjezés a múlt század végén. N. 
1940. 371-372. old., KUNSÁGI: Pitypalaty. N. 1941. 263-265. old.

269/ A feltételezések szerint egyszerűen érdektelenség miatt: STERBETZ 
István. Amikor még fürjésztünk is. N. 1988.6: 27(267). old.

270/ WARGA Kálmán: Miért nem jönnek a fürjek? MV. 1957. 3:17. old.
2 7 1 /Lásd 50/ 110-112. old.
272/ MÜLLER Géza: Vadkacsákról. N. 1969. 8:10-11. old.
273/ STERBETZ István: Vízivad. (Bp., 1972.) 7. old.
274/ SCHENK Jakab: A kócsag hajdani és jelenlegi fészkelőtelepei Ma

gyarországon. A. 1918. M. 34. old.
275/ Lásd 4 / 523. old.
276/ Lásd 173/ 72-73. old.
277/ CSÖRGEY Titusz: Die Omithologie. In: Die erste Internationale 

Jagd-Ausstellung. Wien. 1910. (Wien-Leipzig, 1912.) 100. old.
278/ A vitához lásd pl. a következő írásokat: ANGI Balázs: Abszolút 

kímélendő-e a bagoly és a gólya? MVú. 1928.327-328. old., FEKETE 
István: Gólyamadár. N. 1934. 357-358. old., GALLOTSEK Ede: A 
gólya kártevéseiről. N. 1934.318. old., SZÁVAY János: Újabb adat a 
gólya kártevéséhez. N. 1934. 285. old.

279/ Lásd pl. NAGY Jenő: Szárad az Alföld, pusztul a vízivad. N. 1931. 
390-391. old., N. KISS GÉZA: Az aszály tanulságai. N. 1935.435-436. 
old.

280/ NAGY Jenő: A „szőke libá"-ról és annak szomorú sorsáról. N. 1930. 
475-477. old., SZUNYOGH Zoltán: A nyári lúdról. N. 1930.568-569. 
old., VASVÁRI Miklós. Megjegyzések a nyári lúdról N. 1930. 530- 
531. old.

281/ SCHENK Jakab: Nemzetközi vizsgálat a vadludak és vadrécék 
állományának megállapítására. A. 1935-38.550-556. old.

282/ Lásd: A m. kir. Madártani Intézet kérelme a magyar vadászokhoz EL. 
1937. 99-101. old.

283/ BREUER György: A sopronmegyei madárvárták. Soproni Szemle 
1937.179. old.

284/ SCHENK Jakab: Madármenhelyek. In. A. BREHM: Az állatok vilá
ga. 8 .1. (Bp. 1933), 86-92. old.

285/ KÁLÓCZY Lajos: Természetvédelem és vadóvás. MVú. 1930. 311. 
old.
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286/ A védett területekről jó összefogás olvasható: FÖLDVÁRY Miksa: 
Hazai védett természeti emlékek. TtK. 1943. Pótf. 74-81. old.

287/ HOMONNAY Nándor: Magyarország és környező területei gólya
állományának mennyiségi felvételezése az 1941. évben. A. 1962-63. 
83-102. old.

288/ BERETZK Péter: Hozzászólás a vadászati tilalmi rendelethez. N. 
1943. 403-407. old.

289/ VERTSE Albert: Beköszöntő. A. 1944-47.15-17. old.
290/ SZIJJ József: Gémtelepek Magyarországon 1951-ben. A. 1948-1951. 

81-87. old.
291 /  Lásd pl. BERETZK Péter: Vadlibákról, vadrécékről. N. 1946.86-89., 

124-127. old., Ud. Megjöttek a vadludak. MV. 1957. 9:15. old., Ud. 
Védelmet kémek az átvonuló madarak. MV. 1957 10: 11-13. old., 
Ud. Récevadászat az átalakuló tájon. MV. 1961. 8:12-13. old.

292/ Az irodalomban lásd pl. BERETZK Péter: Pacsirtaköntöst öltöttek a 
gácsérok. MV 1957. 5:9-10. old., STERBETZ István: Récevadászat a 
vadvédelmi problémák előterében. MV. 1957 4: 8-9. old., Ud. Újra 
kacsázhatunk... MV 1959.8:6-8. old., Ud. Vadgazdálkodási problé
mák a rizsföldeken. MV. 1960. 6: 5. old., Ud. Hozzászólás: A vadré
cék védelmében. MV. 1963.2:17. old., Ud. Hazai rizstermelésünk és 
a madárvilág. Jászkunság 1964. 1-2: 14-17. old., S.(TUDINKA) 
L.(ászló): A vadkacsa nem dúvad. MV. 1958. 7: 14. old., NAGY 
Károly: A vadrécék védelmében. MV. 1963.1:4. old.

293/ MV. 1958. 8:12. old.
294/ A tilalmi idők kérdésére lásd pl. BERETZK Péter: Kacsa vadászat: 

1958. augusztus 1. MV. 1958.8: 4-5. old., STERBETZ István: Tavasz 
lesz újra. MV. 1960. 3: 2-3. old. A réceállomány csökkenéséről hírt 
adtak pl. KEVE András: A Nemzetközi Számyasvad Védelmi Bi
zottság a vadréce védelméről. MV. 1957 9:16-17. old., STERBETZ 
István: Gondok a vizeken. MV. 1959. 6:10-11. old.

295/ STUDINKA László: Javaslat a tőkésréce vadászati tilalmára. MV.
1958. 2:10. old.

296/ Lásd pl. STERBETZ István: Hazai tennivalók a vízivad nemzetközi 
védelmében. MV. 1964. 1: 8-9. old., Ud. A záruló vízivad idény 
tanulságai. MV. 1965. 1: 16-17. old., Ud. Gazdasági és termé
szetvédelmi problémák a hazai tőkésrécék táplálkozásában. A. 
1966-67.133-145. old., Ud. Réceváró augusztusban. MV. 1968.8:3-4. 
old., SERESTER István: Vízi vadjaink oltalmában. MV. 1964.5:8. old.

297/ Lásd pl. SCHMIDT Egon: A novemberi és januári réceszámlálás 
néhány eredménye Magyarországon. I. Anas platyrhynchos. A. 
1973-74.143-168. old., Ud. 2. Anas crecca. A. 1976.137-141. old., Ud. 
A vízimadárszámlálás legújabb hazai eredményeiről. N. 1978. 8: 
358. old., Ud. Réceszámlálás Magyarországon. N. 1982. 10 (M): 
22-26. old.
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298/ FARAGÓ Sándor: A vízivadvadászat Magyarországon 1970-1980.
N. 1982.10 (M): 14-22. old.

299/ Lásd 273/ 142-144. old.
300/ Lásd 234/ NAGY E. i. m. 215-224. old., továbbá pl. FODOR Tamás: 

Víziszámyasok mesterséges tenyésztése. D. MVN. 231-240. old., Ud. 
Nyári vizek vadrécéje. N. 1971. 8:1-2. old., Ud. Vadkacsázás elé. N.
1973. 8:15-17. old., NAGY Emil-ERNHAFT József-PUSKÁS Imre: 
Adatok a hibrid vadréce morfogenetikájához. In: Apróvadtenyész
tés. Számyasvad. Szerk.: IZRAEL Gábor. (Bp., 1973.) 73-84. old., 
KOVÁCS B. János: Ez nem kacsa! N. 1990. 12: 5(277). old., Ud. 
Kacsalábon forogva. N. 1990.15:16(352)-17(353). old.

301/ Lásd CSERI Rezső: Visszahonosítjuk a kékcsőrű récét! B. 1984. 9: 
404. old., SZALÁNCZY Béla: Visszatelepítési kísérlet. N. 1991.9:17 
old.

302/ Lásd 50/ 82-85. old.
303/ A vadrécékkel kapcsolatban lásd még pl. FODOR Tamás: Vadász

ható récefajok. N. 1972. 8:16-17. old., GYENGE László -  HOMON- 
NAY Zsombor -  KNEFÉLY Mária: Húz a kacsa. N. 1984.8:356-358. 
old., GYENGE László -  HOMONNAY Zsombor: Récetan. N. 1987 
8: 19(355)-21(357). old., STERBETZ István: Vadrécés kilátások az
1974. évi vadászidényben. N. 1974. 8: 5-8. old., Ud. Hogy állunk a 
vízivaddal? N. 1981. 8: 369. old., Ud. Útravaló a kacsázáshoz. N. 
1990.15:4(340)-5(341). old., SCHMIDTEgon: A cigányréce. N. 1975. 
8: 23. old.

304/ STERBETZ István: Hová lettek a vadlibák? MV 1966.2:1-2. Később
re lásd: EÖRDÖGH Tibor: Téli vendégeink, a vadludak. N. 1970.11:
16-18. old.

305/ BERETZK Péter: Még egyszer a vadlibákról. MV. 1966. 4: 8-9. old. 
STERBETZ István: Észak vadlibája. MV. 1968. 11: 5-6. old., Ud. 
Vadlibákról számokban. N. 1979. 7/M ./: 27-28. old.

306/ STERBETZ István: Az elmúlt évad vízivadas tapasztalatai. MV. 
1967. 4: 4-5. old.

307/ STERBETZ István: Növényvédőszer okozta vadlúdelhullások a 
kardoskúti természetvédelmi területen. A. 1971-72. 223. old., HA
LÁSZ Katalin-KISZELY György: A mezőgazdasági kemizáció ve
szélyének tanulmányozása tömeges vadpusztulás kapcsán. A. 1976.
43-51. old.

308/ Lásd 50/ 80-81. old.
309/ STERBETZ István: A Magyar Népköztársaság csatlakozása a Ram- 

sári Egyezményhez. A. 1981.11-17. old. Ud. A Ramsári Egyezmény 
és a magyar vadgazdálkodás. N. 1982. 6/M ./: 22-23. old.

310/ STERBETZ István: A védtelen természet. B. 1988. 6: 2-4. old., Ud. 
Vadludak országútján. (Bp., 1993.) 100. old.
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311/ EFE. Vadgazdálkodási Tanszék. FARAGÓ Sándor: Magyar vízi
vadgazdálkodási terv. (Sopron, 1993.) Kézirat.

312/ Ü sd 6/180. old.
313/ Ü sd 50/112-114. old.
314/ PINTÉR István-VAJAI László: Tájékoztató az 1991-92. évi eredmé

nyekről. MV1.1993.9:17. old.
315/ VL. 1894.487. old.
316/ LAKATOS Károly: A sárszalonkák. VL. 1883. 305. old.
317/ BERETZK Péter: A madárvédelemről. N. 1936. 357. old.
318/ LAKATOS Károly: Az erdei szalonka és vadászata. (Szeged, 1904.) 

104. old.
319/ Ü sd 318/ 105-106. old.
320/ Ü sd 3 / 87. old.
321 /  SCHENK Jakab: Az erdei szalonka vonulása Európában. A. 1923-24. 

26-74. old., BÁRSONY István: Okuli. N. 1927.141-144. old.
322/ A fészkelésekről összefoglalást ad: SCHENK Jakab: Az erdei sza

lonka fészkelő területei a történelmi Magyarországon. A. 1943.310- 
316. old.

323/ SZABOLCS József: Az erdei szalonka. (Bp., 1971.) 96. old.
324/ Ü sd pl. FEKETE István: Üres tavasz. N. 1935.187-188. old., HAJEK 

Antal: Elmélkedések a szalonkahúzás küszöbén. N. 1935.105-107 
old., P.(OLGÁR) K.(álmán): A szalonkakérdés. N. 1935. 135. old., 
POTOCZKY Bertalan: Hozzászólás a szalonka tavaszi hajtási tilal
mához. N. 1935. 132-133. old., RÉZ Endre: Érdemes volt. N. 1935.
115-117. old.

325/ HAJEK Antal: Felhívás a szalonka-statisztika egybeállítására. N. 
1935.136-137. old.

326/ RÉZ Endre: Szalonkakérdés. N. 1935.150-151. old.
327/ Lásd 322/
328/ Ü sd 323/88. old.
329/ Lásd pl. JANISCH Miklós: Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) 

vonulása Magyarországon az 1974/75-ös őszi-tavaszi átvonulások 
tükrében. N. 1975.11:6-7. old., STUDINKA László: Mi indokolja az 
őszi tilalmat? N. 1976.4:160. old., STERBETZ István: Szálonkagon- 
dok. N. 1979.3:134. old., BODA Pál: Szalonkavadászat -  korlátozá
sokkal. N. 1979.3:134. old.

330/ Lásd pl. 108/ GERA P. i. m. és ugyanott Homotinay Zsombor „Kom
mentárunk" című írását.

331/ PIERSNA,T: Breeding waders in Europe. IWRB Spec. Publ. Nr. 7. 
1987. 93. old.

332/ A hazai teríték alakulásáról összefoglaló tanulmány készített: FA
RAGÓ Sándor: Az erdei szalonka vadászata. 1970-1980. N. 1982.6 
(M.): 5-8. old.
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333/ RUDOLF trónörökös főherceg: Tizenöt nap a Dunán. (Bp., 1890.) 
266-267. old.

334/ ORCZY Béla: A barna keselyű. In: Hazai és külföldi vadászrajzok.
(Pest, 1863.) 435. old.

335/ LAKATOS Károly: Magyarország orvmadarai. Erdészek, vadászok 
és gyűjtők számára. (Szeged, 1882.) 23. old.

336/ LAKATOS Károly: Magyarország orvmadárfaunája. (Nappali és 
éjjeli ragadozók). (Bp., 1910.) 232. old.

337/ NAGY Jenő: Európa ragadozó madarai. (Db., 1943.) 249. old.
338/ LAKATOS Károly: A keselyűk faji különbségei és elterjedésök. EL. 

1893.150. old.
339/ HERMÁN Ottó: Az 1902-ik évi nemzetközi madárvédelmi egyez

mény és Magyarország. Történelmi vázlat. (Bp., 1907.) 125.old. 
340/ Lásd 336/ 258. old. és NAGY Jenő: A sasok és keselyűk pusztuló 

természeti kincseink, amiket elejteni bűn és vadászati kihágás! 
MVú. 1940. 224-225. old.

341 /  A keselyűk időnkénti megjelenéséről összefogást ad: HARASZTHY 
László (szerk): Magyarország madárvendégei. (Bp., 1988.) 55-57. 
old.

342/ Lásd 335/ 52-53. old.
343/ Lásd 266/ 107. old.
344/ Lásd 339/ 125. old.
345/ Lásd 336/ 217. és 224. old.
346/ CHERNEL István: A madarak nemzetközi védelme. A. 1919.15. old. 
347/ NAGY Jenő: Az új vadászati tilalmi rendelet a természetvédelem 

szempontjából. N. 1933. 505. old. A rétisas vadászatára lásd: 
HORTHY Jenő: Egy élet sportja. Vadászat-lóverseny-falka. (H. é. n.) 
28-29. old.

348/ FEKETE István: A vadászati statisztikák hitelessége. EtK. II. (Bp., 
1991.) 78-79. old.

349/ OL. K-184.1942-B/3-81.935.
350/ PÁTKAI Imre: Ragadozómadár-kutatások az 1949. és 1950. évek

ben. A. 1948-51.13-21. old.
3 5 1 /MV. 1948.117. old.
352/ PÁTKAI Imre: Természetvédelem. Ragadozómadaraink védelme.

MV. 1951.1:3. old.
353/ Lásd 50/ 90-97. és 100-102. old.
354/ Lásd 348/ 78-79. old.
355/ Lásd 335/ 85. old.
3 5 6 /Lásd 339/ 126. old.
357/ Ü sd 337/ 66. old.
358/ Lásd pl. PÁTKAI Imre: Kányák. MV. 1957 7:14. old., MESS Béla: 

Kányakérdés. MV. 1964. 5:18. old.
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359/ HARASZTHY László (szerk.): Magyarország fészkelő madarai. 
(Bp.,1984.) 50-51. old.

360/ Lásd 50/ 86-89. old
3 6 1 /Lásd 335/ 97. old.
3 6 2 /Lásd 339/ 126. old.
363/ Lásd 346/ 15. old.
364/ Lásd 337/ 66. old.
365/ SZEMERE Zoltán: Hazai ragadozó madaraink. (Bp., 1967.) 18. old.
366/ ENDES Mihály: Hamvas rétihéja (Circus pygargus L.) fészkelésé- 

nek természetvédelmi vonatkozásai. A. 1981.128-129. old. Korábbi 
vizsgálatokra lásd: STUDINKA László: A hamvas rétihéjáról. T. 
1932.14-15. old.

367/ Lásd 50/ 96. és 98. old.
368/ Lásd 266/ 112-115. old.
3 6 9 /Ü sd 346/ 15. old.
370/ Lásd 337/ Az időszakban a héjáról és a karvalyról megjelent 

ismertetők közül lásd pl. VASVÁRI Miklós: A sokoldalú héja, a 
ragadozók mintaképe. In: Vadászati útmutató. XV. Szerk.: NIKO- 
LITS GYÖRGY. (Bp., 1941-42.) 373-393. old., BÉRÉNYI Vilmos: A 
karvaly. Uo. 394-397. old.

371/ PÁTKAI Imre: A ragadozó madarak és a szárnyas kártékonyak 
irtása. MV. 1954.3:1. old.

372/ HOMOKI-NAGY István: Szárnyas vadászmesterek. (Bp., 1947.) 
58-59. old.

373/ Lásd 50/ 89-90. old.
374/ 1957-ben a Madártani Intézet egy elejtett, hibátlan héjáért 25 sörétes 

töltényt küldött cserébe, ami akkor nagy szó volt. (PÁTKAI Imre: 
Egész évben pusztítandó! A héja. MV. 1957.5:12. old.) Többen csak 
a visszafogott, megfontolt gyűjtést ajánlották. Lásd pl. HNTHA 
István: A szárnyas-ragadozókról N. 1971.11: 20. old.

375/ SCHMIDT Egon: A héjáról. N. 1974. 4:22. old.
376/ Lásd pl. BOGYAI Frigyes: A héja szerepe a vadgazdálkodásban. N. 

1978.12: 542. old., JÁNOSSY Dénes: A héja helyzete Európában. N.
1979. 7(M.): 29-30. old., KNEFÉLY Mária-HOMONNAY Zsombor- 
SALY Géza: Héjakelepce. N. 1985. 2: 75-78. old., FUTÓ Elemér: 
Kinek kelepcéje a Héjakelepce? B. 1985. 7: 330. old., VARGA Zsolt: 
Ökológiai vizsgálatok a Sopron-kömyéki egerészölyv- és héjaállo
mányról. N. 1986.10 (M.): 25-30. old.

377/ STERBETZ István: Idejét múlta trófeák. N. 1988.9: 27(411). old.
378/ DOBNER Lajos: Héjaszaporítás mesterséges termékenyítéssel. N. 

1978. 12: 542. old., Ud. Érdekes héjatenyésztési kísérlet. N. 1983. 4 
(M.): 16 old.

3 7 9 /Ü sd 335/ 73. old.
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380/ Lásd 6 / 224. old. Vélekedését segítették Zay Miklós írásai: ZAY 
Miklós: Érdekes adat a héja, kánya és ölyv természetrajzához. VL. 
1891. 453-454. old., Ud. Pusztítsuk-e az egerész-ölyvet? VL. 1892. 
21-22. old.

3 8 1 /Lásd 266/ 111. old.
382/ Lásd 347/ 505. old. Ugyanebből az időszakból lásd még az ölyvek 

megítélésére pl. SZEMERE Zoltán: A gatyásölyv és a nyúl. N. 1929. 
610-611. old., ÚJ VÁROSSY István: Sok az egér! N. 1930.514-516. old.

383/ FEKETE István: Ölyvek. N. 1933. 236. old.
384/ Lásd 337/ 188-189. old.
385/ Lásd 372/ 58. old.
386/ Lásd pl. KITTENBERGER Kálmán: Kímélet a szárnyas ragadozók

nak. EG. 1955. 22:12. old., PÁTKAI Imre: A ragadozó madár-véde- 
lem természetvédelmi és vadgazdasági problémái. ÁtK. 1956.181. 
old.

387/ MV 1958. 8:12. old.
388/ Lásd pl. KIS Tamás: Ölyveink védelmében. N. 1974. 8: 21. old., 

SCHMIDT Egon: A gatyás ölyvről. N. 1975.2:24. old., Ud. Ragadozó 
madaraink és a baglyok védelmében. N. 1976. 8 (M.): 63-64. old., 
SINKOVITS Miklós: Holnap már késő. N. 1980. 6: 249-252. old., 
BENCZE Lajos: Az ördög szükségből legyet is eszik! N. 1981.6:244. 
old., KALOTÁS Zsolt: Eszi, vagy nem eszi. N. 1981. 3:106-107. old.

389/ ILONCZAY Zoltán -  SZÍTTÁ Tamás: A fiókanevelő darázsölyv. B.
1987. 9: 22-23. old.

390/ Lásd 50/ 85-86. és 98-101. old.
391/ BELHÁZY Jenő: A vadászati ismeretek kézikönyve I. (Bp., 1892.) 

466. old.
3 9 2 /Lásd 6/241. old.
393/ Lásd 336/ 104. old.
394/ Az eddig megjelent adatokra lásd pl. ZAY Miklós: A solymászat 

múltjából. VL. 1892. 3-5., 35-37. old., RODITZKY Jenő: A hazai 
solymászat múltjából és jelenéből. (Bp.,1902.) 15-22. old., BALKAY 
Adolf: A magyar solymászat. N. 1926. 357-360.; 381-385.; 400-401.; 
420-421.; 441-442.; 462-464. old., VÖNÖCZKY-SCHENK Jakab: Die 
Geschichte dér ungarischen Falknerei. A. 1958.161 -173. old., CSŐRE 
Pál: A solymászat múltjából. N. 1988. 8: 22(358). old.

395/ CSŐRE Pál: A magyarság szerepe a solymászat európai elterjedé
sében. OEE-EtSZK. XX. (Bp., 1990.) 90-91. old.

396/ ODESCALCHI Zoárd: Egy és más a solymászatról hazánkban a mi 
időnkben. VL. 1902. 219-224. old.

397/ N. KISS Géza: Solymászat Magyarországon. N. 1931.339-341. old.
398/ Erről az időszakról lásd pl. 372/, TUSNÁDI Győző: Biológiai véde

kezés ragadozó madarakkal halastavaink szárnyas kártevői ellen.

175



ÁtK. 1954.239-242. old., BÁSTYÁI Lóránt: Vadmadárból vadászma
dár. (Bp., 1955.), Ud. Hol is kezdődött a jelenlegi magyar solymászat. 
N. 1991. 9:18-21.; 10: 22-23. old., Ud. Emlékeim a ragadozómadár- 
telepünkről. N. 1992.8:11., 9:11.; 10:11. old., Ud. Életem a vadász
madarakkal (H. é. n.), LELOVICH György: Solymászat az 1930- 
1955. években. N. 1982. (M. Fórum) 31-32. old., KNEFÉLY Mária: 
Emlékek közt kutatva... Venatus 1991.1: 55-56. old.

399/ MV. 1954.2:1. old. és MV. 1956. 7:6. old.
400/ S.(TERBETZ) I.(stván): Mi a helyzet a solymászattal? MV 1960. 6:

6. old.
401/ Lásd pl. Vadászok puska nélkül... Pajtás 1965. 30-31: 10-11. old., 

DOHAY Gábor: Solymászok között. N. 1984. 5-6: 275. old., Ud. 
Solymászat Magyarországon. Venatus 1990. 3: 44-46. old., LELO
VICH Cyörey: Sasok, sólymok között. N. 1986. 4: 27(171)-29(173). 
old., KNEFELY Mária: Szárnyas vadászok. N. 1987 2: 7(55)-9(57). 
old., Ud. Szárnyas vadászok. N. 1989.2:20(68)-22(70). old., DOHAY 
Gábor: Történetek a magyar solymászmúltból. In: Hunor vadász
könyv. (Bp., 1988.) 194-195. old., Ud. A solymászatról jelenidőben. 
Uo. 196-198. old., AMBRÓZY Árpád: Solymászat a pusztán. N. 1992. 
2: 22-23. old.

402/ Lásd 378/ DOBNER L. i. m.
403/ Lásd 359/ 62. old. Ökológiájához lásd pl. BÉCSI László: Daten zűr 

Ökologie und Biologie des Würgfalken (Falco cherrug). A. 1977 
83-88. old.

404/ Lásd 50/ 102-104. old.
405/ Lásd 6 / 244. old.
460/ Lásd 339/ 126. old.
407/ Lásd 70/ 27-28. old.
408/ Lásd 336/ 111-112. old.
409/ Lásd 337/ 138. old. Korábban ugyanerről: SZEMERE Zoltán: A 

vörös vércséről és egyebekről. N. 1929. 223-224. old.
410/ Lásd 386/ KITTENBERCER K. i. m.
4 1 1 /Lásd 50/ 104-105. old.
412/ DUDÁS Miklós-SÁNDOR István: A fehérkarmú vércse. TB. 1990. 

3:46-47. old.
4 1 3 /Lásd 3/ 43. old.
414/ Lásd 266/ 129. old.
415/ Lásd 336/ 46., 53. és 47. old.
416/ SCHENK Jakab: Az uráli bagoly tömeges megjelenése Magyaror

szágon 1906-07. telén. A. 1907. 276-296. old. Később: BÉCSI László: 
Az uráli bagoly (Strix uraliensis) költése Magyarországon. A. 1976. 
162-166. old.

417/ SCHM1DT Egon: A Magyarországon telelő erdei fülesbaglyok me
zei pocok pusztításának elméleti értékelése köpetvizsgálatok alap
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ján. A. 1968. 259-271. old., Ud. A gyöngybagoly (Tyto alba) és az 
erdei fülesbagoly (Asio otus) legfontosabb táplálékállatai Magyar- 
országon. A. 1969-70. 55-64. old., Ud. Mivel táplálkoznak az erdei 
fülesbaglyok? N. 1973. 2: 23. old., FINTHA István: Hasznos mada
raink védelmében. Az erdei fülesbagolyról. N. 1971. 5:11-12. old.

418/ BANK László: Az 1985-86. évi gyöngybagoly (Tyto alba Scop., 
1769.)-felmérés eredményei Baranya megyében. A. 1989-1990.113- 
126. old.

4 1 9 /Lásd 50/ 136-140. old.
420/ Lásd 6/ 248. old.
4 2 1 /Lásd 30/678. old.
422/ Lásd 10/ BENKŐ P i. m. 410-411. old.
423/ Lásd pl. N.RÁZSÓ Lajos: Néhány szó az uhuról. N. 1927.163-164. 

old., Uo. Az uhu és a kunyhóvadászat. N. 1927. 255-258.; 289-292.; 
316-318. old., STOFLITZ Ferenc: Néhány szó az uhuról. N. 1927 
206-207. old.

424/ STOJÁK Károly: Uhuról. N. 1927.182. old.
425/ OL. K-184.1942-B/3-81.935.
426/ CSÁKY Sándor: Uhu fészkelése Füzéren. A. 1948-51. 240. old.
427/ Lásd pl. B.(ERTÓTI) I.(stván): Tollas vadászsegédünk: az uhu. MV. 

1949. 6:12-13. old., RÁCZ Sándor: Az uhu és az uhuzás. MV. 1954. 
5: 3. old., STUDINKA László: Uhuzás. N. 1969. 4: 10-12. old. és 
Uhuzás (Oktatási anyag) MV. 1953. 4: 6. old.

428/ Az uhu természetvédelmi értékére felhívta a figyelmet: PÁTKAI 
Imre. Uhu. MV. 1957. 3:14. old.

4 2 9 /MV. 1965. 5:17. old.
430/ FEKETE István: Hú. In: 21 nap. (Bp., 1965.) 172-176. old.
431/ Lásd pl. DUDÁS Miklós-PETROVICS Zoltán: Veszélyben az uhu!

B. 1986.6: 22-23. old.
432/ SCHMIDT Egon: Az uhu (Bubo bubo). In: Természetvédelem. 

Szerk. IZRAEL Gábor. (Bp., 1974.) 35-54. old.
4 3 3 /Lásd 50/ 137-138. old.
434/ HERMANN Artúr: Barkácsoljunk műuhut. N. 1980. 8: 364. old.
435/ KOVÁCS B. János: Kártékony vadfajok. N. 1990. 7 :11(155)-12(156). 

old.
436/ LELOVICH György: Ragadozó madaraink hatásfokának kiértéke

lése a vadgazdálkodás szempontjából. MV. 1950. 6: 8. old.
437/ Lásd 388/ BENCZE L. i. m. 107. old.
438/ BÍRÓ Vencel: Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század 

második felében. (Kolozsvár, 1945.) 14. old.
439/ KŐVÁRY László: Erdélyország statistikája. (Kolozsvár, 1847.) 132. 

old.
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440/ GREISIGER Mihály: Szepes-Béla s környékének madarai. MKE Évk.
XI. (Igló, 1884.) 55-56. old.

4 4 1 /Lásd 266/277. old.
442/ Lásd 347/ 505. old.
443/ NAGY Jenő: Az ázsiai „török gerle" Biharmegyében? T. 1923. 

136-137. old.
444/ KEVE (-KLEINER) András: A balkáni kacagógerle térhódítása Ma

gyarországon az utolsó évtizedben. A. 1943. 264-298. old., Ud. A 
balkáni gerle újabb térfoglalása és újabb adatok ökológiájához. A. 
1944-47.116-122. old., Ud. A balkáni gerle Magyarországon. A. 1962. 
71-78. old.

445/ BERETZK Péter: A gerlék védelmében. MV 1949. 9:9. old.
446/ MV. 1965. 8:17. old.
447/ Lásd pl. CSERNAVÖLGYI László: A nagyüzemi napraforgótáblák 

galamb- és varjúfélék elleni védekezésének lehetőségei a vegetáció 
teljes ideje alatt. A. 1975.201-209. old., KOVÁCS László: Gerlevadá
szat. N. 1980. 7: 316-317 old., Ud. Vadásszunk gerlére! N. 1982. 7: 
298-299. old., HOMONNAYZsombor: A vadgalamb nem hozbékét. 
N. 1983. 7: 310-311. old. Ud. Egy csónakban süllyedünk. N. 1990. 3: 
22(70). old., KALOTÁS Zsolt: Miként vadászhatunk vadgerlére az 
idén? N. 1991. 6: 6-7. old. és N. 1992. 4: 41. old.

448/ Lásd pl. MV. 1966. 6: 25., 1967. 5: 25., 12: 25. oldalait.
449/ A kérdés legújabb hazai felvetésére lásd: VÉGH Ferenc: Miért nem 

lőhetők az élő galambok? N. 1992. 2: 25. old.
450/ Lásd 266/ 19. old.
4 5 1 /EL. 1865. 234-236. old.
4 5 2 /EL. 1879. 677-681.old.
453/ Lásd pl. RÓZSAY Rezső: Néhány szó a harkályok érdekében. EL.

1880. 200-205. old.
454/ Lásd bővebben 339/
455/ A rendelet értékelésére lásd pl. VERTSE Albert: Madárvédelmi 

beszámoló 1952-1957-ről. A. 1958. 39-49. old., FARKAS Tibor: Bio
lógiai védekezés és madárvédelem. Természet és Társadalom 1954. 
700. old.

456/ Ismertetését lásd bővebben: VERTSE Albert: Madárvédelmi beszá
moló (1958-64). A. 1964-65. 27-29. old.

457/ A lőhető varjúfélék ismertetésére a vadászati szaksajtóban lásd pl. 
PÁTKAI Imre: A varjúcsalád. MV. 1957.8:2. old., SCHMIDT Egon: 
Varjúfélék. N. 1977. 3:132-133. old.

458/ RAJNISS Lajos: Madárbeszolgáltatás a XVIII. században. A. 1959.
301-302. old.

4 5 9 /Lásd 6 / 143-146. old.

178



460/ Lásd 266/ 150. és 157. old.
461/ SCHENK Jakab: Adatok a vetési varjú (Corvus frugilegus) mező- 

gazdasági jelentőségéhez. EL. 1905. 320. old. További adatok: 
VOLLNHOFER Pál: A vetési varjú (Corvus frugilegus L.) erdőgaz
dasági jelentőségeiről. EK. 1901. 88-104. old.

462/ Üsd 64/ 232. old.
463/ Lásd pl. FINTHA István: A holló. N. 1973. 3:18-19. old., RUZSDC 

Mihály: Terjeszkedőben címermadarunk. N. 1987. 6: 20(260)- 
21(261). old., KALOTÁS Zsolt: Mérlegen a varjúgyérítés. N. 1990.8: 
4(180)-5(181). old.

464/ Lásd 64/ 233. old.
465/ KNEFÉLY (Mária): Az erdő vészjelzője. N. 1983. 5: 224-225. old.
4 6 6 /Lásd 64/ 232. old.
467/ STERBETZ István: Adatok a szarka és a szürkevarjú táplálkozásá

nak vizsgálatáról. MV. 1961. 2:15. old., Ud. A magyarországi szür
kevarjak (Corvus c. comix L.) táplálkozásának újabb gazdasági 
értékelése. A. 1968.151-157. old., KEVE András: Milyen célt szolgál 
a dolmányos varjú vizsgálat? N. 1969.2:18-19. old., PÁTKAI Imre: 
Az aprójószág nagy ellensége: a szürkevarjú és a szarka. MV. 1962. 
2: 5. old.

468/ KALOTÁS Zsolt: Szarkák és dolmányos varjak hatásos gyérítése. 
N. 1983. 4 (M.): 8-12. old.

469/ Saját megfigyelések 1988-89-ben.
470/ Ü sd 6/ 259-260. old.
471 /  VERTSE Albert: A vetési varjú elterjedése, táplálkozása és mező- 

gazdasági jelentősége Magyarországon. A. 1943.195. old.
472/ BERETZK Péter: Varjúper. MV. 1963. 7:14-15. old.
473/ STERBETZ ISTVáN: Varjú-nemzetség. MV. 1963.5:4. old.
474/ A kérdéshez lásd pl. HORVÁTH Lajos: Hozzászólás a „Ragadozó

áldozat" probléma című tanulmányhoz. N. 1970. 2: 14. old., FIN
THA István: Adatok a vetési varjú (Corvus frugilegus) fészkelési 
viszonyaihoz. A. 1971-72. 143-151. old., Ud. A „varjúper" Élet és 
Tudomány 1973. 9: 393-396. old., STERBETZ István: Varjúháború. 
N. 1977. 3:110. old., PORUBSZKY János: Megállítható a varjú túl- 
szaporodása. N. 1978.1:34. old., CSAPÓ Miklós: Közös gondunk a 
vetési varjú! N. 1978. 5: 206. old., KALOTÁS Zsolt: Megoldódik a 
varjúkérdés! Legyőzhető a fekete sereg. N. 1980. 2: 60-63. old., Ud. 
Hadüzenet a varjaknak. N. 1981.2:56-57. old. Ud. Kinek az érdeke? 
N. 1984. 4:164-165. old., Ud. A vetési varjú (Corvus frugilegus L.) 
táplálkozása és gazdasági jelentősége Magyarországon. A. 1985. 
175-239. old., Ud. A vetési varjú (Corvus frugilegus L.) hazai állo
mányának felmérése 1984 tavaszán. ÁtK. 1987-88. 65-76. old., Ud. 
Adatok a dolmányos varjú (Corvus corone comix L.) és a szarka 
(Pica pica L.) magyarországi állományviszonyaihoz. A. 1988. 162- 
170. old.
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4 7 5 /Lásd 131/5. old.
476/ Lásd 264/ I. kötet. Hl. old.
477/ EL. 1888. 582-583. és 587. old.
478/ A madárról lásd részletesebben pl. A pusztai talpas-tyúk Vasárnapi 

Újság 1888. 707-708. old., LEHOCZKY Tivadar: Pusztai talpas tyúk 
Beregmegyében. Vasárnapi Újság 1888.755. old., CHERNEL István: 
A pusztai talpas-tyúk ez idei megjelenése hazánkban. TtK. 1888. 
449-457. old., HERMÁN Ottó: A pusztai talpas-tyúk és a madárvo
nulás. TtK. 1889.18-21. old., SCHENK Jakab: A pusztai talpastyúk 
1908. évi vándorútja. EL. 1909. 224-227 old., Ud. A pusztai talpas
tyúk időnkinti inváziója. N. 1914.198-203. old., STERBETZ István: 
Mi is az a pusztaityúk? Hunor 1989.1: 56-57 old.

479/ VOLLNHOFER Pál: A vízirigó (Cinclus cinclus L.) halgazdasági 
jelentőségéről. EK. 1906.1-81. old.

480/ Lásd részletesebben pl. SCHENK Jakab: A pásztormadár 1907 és 
1908. évi inváziója. EL. 1909. 339-342. old., Ud. A pásztormadár 
1924-26. évi megjelenése Magyarországon. A. 1927-28.104-114. old., 
Ud. A pásztormadár 1932. és 1933. évi fészkelési inváziója Magyar- 
országon. A. 1931-34.121-136. old.

4 8 1 /Lásd 64/ 220. old.
4 8 2 /Lásd 266/219. old.
483/ SZIJJ József: A seregély táplálkozásbiológiája és mezőgazdasági 

jelentősége. A. 1956-57 71-101. old.
484/ JABLONKAY Géza: Érdemel-e védelmet a seregély? Kertészet és 

Szőlészet 1972. 51:11. old.
485/ Lásd pl. BERETZK Péter: Féltve őrzött természeti kincsünk a guli

pán. MV. 1949. 17: 5-6. old., STUDINKA László: Ugartyúk. MV 
1957.4:8. old., RUZSIK Mihály: Alkonyat madara: a lappantyú. MV. 
1965. 5: 9. old., FINTHA István: A gyurgyalag (Merops apiaster L.). 
N. 1973. 8:14. old.

4 8 6 /Lásd 346/ 12. old.
487/ Lásd 111/168. old.
488/ HŐNIG István: Vadászható vadak honosításáról Európában s kü

lönösen Magyarországon. VL. 1893. 323. old.
489/ Hohenlohe herczeg tátrai vadaskertje MKE. Évk. XXXIV. évf. (Igló, 

1907.) 184-185. old., Bölényvadászata Tátrában uo. 185-186. old., CSÍK 
Imre: Vadhonosítás a Magas Tátrában. EL. 1907 497-498. és 500. 
old., HORVÁTH Géza: Kihalt és új állatfajok Magyarországon. TtK. 
1923. 65-76. old., továbbá VL. 1910. 361. old.

490/ Lásd 3/ 54. old.
491/ de POTTERE, Gerard: La protection de la Natúré en Hongrie. In: 

Premier Congrés International pour la Protection de la Natúré 
Fauné et Flore. Sites et Monuments Naturels (Paris, 31 mai - 2 juin 
1923). (Paris, 1925.) 300-301. old.
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492/ A korabeli szakirodalomban lásd pl. K3TTENBERGER Kálmán: 
Bölénytelepítés. N. 1922.179. old., LÁZÁR István: A visegrádi bö
lényparkban. T. 1927. 143-148. old., NAGY Jenő: Pusztulóban az 
európai bölény! N. 1927. 96-98. old., RAISITS Emil: Az európai 
bölények megmentésére alakult nemzetközi társaság kongresszusa 
Budapesten. T. 1927 159-161.; 183-188. old., ROHOSKA Samu: A 
bölény sorsa és jövője. EL. 1930.232-239. old., SOÓS Lajos: A bölény 
tragédiája. TtK. 1931. 597-606. old.

493/ A korabeli szakirodalomból lásd pl. Eltűnt bölények nyomában MV. 
1967. 9:17. old. Későbbi, bölényekről szóló írások: SADKOWSKA, 
U.: Áz európai bölény története, ökológiája és elterjedése. N. 1986. 
4 /M ./: 28-32. old., KOVÁCS Zsolt: Az európai bölény. Hunor Va
dászmagazin 1989.1:12-13. old.

494/ Lásd pl. GY. TAKÁCS Gyula: Pár szó az „Alkalmas vadfajok 
meghonosításáról" czímű közleményhez. VL. 1902.101. old.

495/ Lásd 489/ CSÍK I. i. m. 500. old., 489/ HORVÁTH G. i. m. 75. old., 
5/ 180. old., 3/ 54. old., továbbá VL. 1901.134. old., VL. 1902.102. 
old., VL. 1910. 361. old.

496/ VL. 1889.106. old. és SZÉCHENYI Zsigmond: Szarvasok nyomában 
és egyéb írások. (Bp., 1979.) 100. old. Itt mondok köszönetét Bányai 
Józsefnek, aki a honosításokra vonatkozó régi szakirodalom néhány 
cikkére felhívta a figyelmemet.

497/ SÁNDORFALVI László: A Magyarországon (Fehérvárcsurgón) élő 
szikavadállomány telepítésének történelmi múltja, élőhelye és állo
mányának jelenlegi helyzete. OEE-EtSZK. XX. (Bp., 1990.) 15-18. old.

498/ A jávorszarvas megjelenésére lásd pl. Jávorszarvas a Hortobágyon N. 
1979.8:342. old., Terítéken a két jávorszarvas N. 1979.11:524-525. old. 
és N. 1982.6:283. old.

499/ Lásd 98/ GÁNTI T. i. m. 2: 7(55). old.
500/ CSÓRÉ Pál: A Kárpát-medence vadállományának alakulása. In: 

Vadászati kultúra. Szerk.: IZRAEL Gábor. (Bp., 1971.) 25. old. A 
korábbi irodalomra lásd pl. BETHLENFALVY Ernő: A kőszálikecs- 
ke a Magastátrában. T. 1933.240-243. old.

501 /  Lásd 489/ CSÍK I. i. m. 498-499. old., 489/ HORVÁTH G. i.m. 75-76. 
old., 3/ 54-56. old.

502/ Lásd 3/ 54. és 97. old.
503/ SZÚNYOGHY János: Az üregi nyúl elterjedése Magyarországon. 

MV. 1958. 7:16-17. old., Ud. Az üregi nyúl honosításának története 
Magyarországon. MV. 1958.11.6-8. old., FARAGÓ Sándor: Az üregi 
nyúl (Oryctolagus cuniculus L. 1758.) Magyarországon. N. 1985. 6 
(M.): 5-12. old.

504/ LÁDY Géza: Alföldi erdőgazdálkodásunk szűk keresztmetszete. 
EG. 1950. 7: 6. old.
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505/ Vadászatához lásd pl. B.(ERTÓTI) I.(stván): Az üregi nyúl vadásza
ta kiváló lőgyakorlat és egyben mező- és erdőgazdaságunk érdekeit 
is szolgálja. MV. 1949.9:10-11. old., SZEDERKÉNYI Rezső: Az üregi 
nyúl és vadászata. MV. 1960.10: 9., 11:10. old., KORECZ András: 
Üregizés. N. 1981.4:152-153. old., SALYCéza: Lapító lapik. N. 1985. 
8: 364-365. old.

506/ Az utolsó havasi nyúl a Tátrában MKE. Évk. XVÜ. évf. (Igló, 1890.) 
239-240. old.

507/ BETHLENFALVY Ernő: Előfordul-e „havasi nyúl" a Magas Tátrá
ban? MVú. 1940.36. old. és Fehér vadjaink Vadászat 1920.23-24. old.

508/ SZÚNYOGHY János: Egy új emlős megjelenése Magyarországon. 
MV. 1963.8:8-9. old., FODOR Tamás: Hívatlan vendég. N. 1981.12: 
542-543. old., KRISTÓ László: Nyestkutyát lőttek Pécelen. N. 1983. 
7: 330. old. és Nyestkutya N. 1985. 5: 209. old.

509/ FODOR Tamás: Ante portás. N. 1980.10:443. old. Az ismertetésekre 
lásd pl. KŐHALMY Tamás-FARAGÓ Sándor: Új faj a magyar fa
unában. Mosómedve (Procyon lotor). N. 1983.1:22. old., HOLDAS 
Sándor: Hívatlan vendégünk: a mosómedve. TV. 1984. 5: 227-228. 
old., K.(NEFÉLY) M.(ária): A mosómedve. N. 1985. 6: 257. old.

510/ PÉCHY-HORVÁTH Rezső: Elszaporodtak az ezüstrókák a Bükk- 
hegységben. MVú. 1941.216-217. old.

511/ Ü sd 133/ 33. old., KNEFÉLY Mária: A nutria. N. 1985. 8:369. old. 
1931-ben felvetődött, hogy a nutriát -  más fajokkal együtt -  be 
kellene Magyarországra is telepíteni. Lásd: INKEY Andor: „Előkelő 
idegenek". N. 1931.345. old.

512/ A miniszteri rendelethez kiadták a következő könyvet: Figyelmezte
tés az amerikai pézsmapocok Magyarországon való letelepedésének és el
terjedésének meggátlása tárgyában (Bp., 1915.). A korszak irodalmából 
lásd pl. KERPELY (Béla): A pázsmapocok invázió. N. 1916.210-211. 
old., JABLONOWSZKY József: A pézsmapocok hazai letelepedése 
és terjeszkedése. TtK. 1927. 120-130. old., GY. TAKÁCH Gyula: 
Jövedelmező védekezés a pézsmapocokveszedelem ellen. MVú. 
1932. 159-160. old., VÁSÁRHELYI István: A pézsmapocok (Fiber 
zibethicus L.). (Bp., 1943.)

513/ B.(ERTÓTI) I.(stván): A pézsmapocok. MV. 1950. 6: 6. old., Ud. A 
pézsmapocok. MV. 1948.12:12-14. old., SZABÓ József: Rendezzék 
végre a pézsma irtását! N. 1948.106-107. old.

514/ AKÁCOS Sándor: Megbecsüljük-e a pézsmát? N. 1979. 4:153-155. 
old., FODOR Tamás-KISS J. Botond: A pézsmapocok vadászata. N. 
1981.3:104-105. old., KOVÁCS B. János: Pézsmaszerelem idején. N. 
1991. 4:27. old.

515/ Ü sd 440/ 54. old., GREISIGER Mihály: Kövi tyúkot... MKE. Évk. X. 
évf. (Késmárk, 1883.) 86. old.
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516/ Lásd pl. NAGY Emil: Telepítsünk szirti foglyot. MV. 1967.4:11-13., 
Uo. Szárnyas apróvad zárttéri tenyésztésének legújabb eredményei. 
U. MVN. 221-223. old., és lásd 234/ NAGY E. i. m. 47-49. old.

517/ Lásd 111/173. old.
518/ A vitához lásd pl. Gy. TAKÁCH Gyula: A vörös szirti fogoly. MVú. 

1929. 62. old., VERTSE Albert: Megtelepíthető-e Magyarországon a 
vörösfogoly? N. 1937.171-173. old.

519/ Lásd 234/ NAGYE. i. m. 49. old.
520/ BREHM, A.: Az állatok világa. 10. kötet Madarak ül. (Bp., é. n.) 130.

old. és VL. 1900.174., 253. old.
521 /  Lásd 488/ 363. old., FODORTamás: Sikeres telepítések és kudarcok.

N. 1974.11: 28. old.
522/ Lásd 521/ és A vadpulykák Zselízen VL. 1889. 98-100. old., VL. 1889.

141. old., VL. 1898.162. old.
523/ A vadpulyka múltja és jelene N. 1982.2:63. old., FODOR Tamás-KNE- 

FÉLY Mária-MONOSTORI László: Az újra felfedezett madár. N. 
1983. 11: 511-513. old., KANIZSA Gábor-SZŐKE Attila: Szebb a 
pulyka... N. 1986. 4: 20(164)-21 (165) old.

524/ Lásd 488/ 363. old.
525/ RODICZKY Jenő: A hazai vadászat múltjából és jelenéből. (Bp., 

1902.) 50. old.
526/ GY. TAKÁCH Gyula: A fácánok királya. MVú. 1930. 66-67. old. 
527/ GY. TAKÁCH Gyula: Prairifajd (Tymponucus Americanus). MVú. 

1929. 464-466. old., KENEDY Ákos: Hozzászólás a Prairie-fajd tele
pítéséhez. MVú. 1930.144-146. old.

528/ VL. 1900.174. old. és lásd 3 / 56. old.
529/ BÉRCZY Károly: A honosításról. Vadász- és Versenylap 1860. 249- 

251.; 265-269.; 504-506. old.
530/ Lásd erről pl. SCHMIDT Egon: Állatfajok visszatelepítési kísérletei. 

N. 1979.7/M ./: 28-29. old., SZÉKY Pál: A faunahamisítás veszélyei. 
TB. 1992. 2: 18-19. old., STERBETZ István: Visszahonosítások, 
visszatelepítések. N. 1992. 5:46. old.
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Névmutatók
Magyar nevek

Balkáni gerle 123
Barátkeselyű 104
Barátréce 94
Barna kánya 107
Barna rétihéja 109
Batla 88
Békászósas 105
Bíbic 87
Borz 56
Böjti réce 94
Bölény 141
Bütykös hattyú 98

Császármadár 69
Csóka 129
Csörgő réce 94

Dám 19
Dankasirály 87,98
Darázsölyv 111
Daru 65
Dolmányos varjú 129
Dögkeselyű 104
Dybowski szarvas 143

Egerészölyv 111
Erdei fülesbagoly 117
Erdei pele 60
Erdei szalonka 100
Ezüst róka 145
Ezüst sirály 98

Fácán 73
Fakókeselyű 104
Fakó rétihéja 109
Farkas 43
Fehér gólya 87
Fehérkarmú vércse 115

Fehérszámyú szerkő 87
Fekete gólya 87
Fekete sas 105
Fogoly 79
Füleskuvik 117
Fürj 84
Fütyülő réce 94

Galambászhéja 109
Gatyás ölyv 111
Gímszarvas 13
Gólyatöcs 88

Gyöngybagoly 117
Gyöngy tyúk 147
Görényfélék 54
Gulipán 88,137
Gyurgyalag 137
Guvat 97

Halászsas 105
Hamvas rétihéja 109
Haris 97
Havasinyúl 145
Házigalamb 122
Héjasas 105
Hermelin 55
Hiúz 45
Hód 59
Hófajd 69
Holló 129
Hörcsög 60

Jávorszarvas 143

Kabasólyom 114
Kacagócsér 91
Kaliforniai búbosfürj 148
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Kanalas gém 
Karvaly
Kendermagos réce 
Kékcsőrű réce 
Kékes rétihéja 
Kék galamb 
Kék vércse 
Kerecsensólyom 
Kígyászölyv 
Királyfácán 
Kis héja 
Kis kócsag 
Kislilik
Kis sárszalonka 
Kormorán 
Kormos szerkő 
Kőszáli kecske 
Kutya 
Kuvik

Lilék
Lappantyú

Macska
Macskabagoly
Medve
Menyét
Mezeinyúl
Mogyorós pele
Mormota
Mosómedve
Mókus
Muflon

Nagy goda 
Nagy kócsag 
Nagylilik 
Nagy pele 
Nagy sárszalonka 
Nutria 
Nyári lúd 
Nyérc

88 Nyest 52
109 Nyestkutya 145

95 Nyílfarkú réce 95
90 Nyírfajd 69

109 Nyuszt 52
122
115 Örvös galamb 122
114 őz 22
111
148 Parlagi sas 105
109 Páva 148

88 Pelék 60
95 Pézsmapocok 146
97 Prairie-fajd 149
98 Pusztai ölyv 111
87 Pusztai sas 105

143 Pusztai talpastyúk 135
57

117 Réti fülesbagoly 117
Rétisas 105

87 Reznek 65
137 Róka 48

Rózsa seregély 136
57

117 Sakál 43
39 Sárszalonka 97
54 Seregély 136
35 Siketfajd 69
60 Sörényes juh 144
60 Sün 61

145
60 Szajkó 129
29 Szakállas saskeselyű 104

Szárcsa 92,97
88 Szarka 129
88 Széki csér 92
95 Széki lile 92
60 Szibériai őz 143
97 Szikaszarvas 143

145 Szirti fogoly 146
88 Szirti sas 105
51 Szürkegém 92
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Tavi cankó 92
Törpecsér 90
Törpesas 105
Törpesólyom 114
Tókés réce 88,94
Túzok 65

Ugartyúk 88,137
Uhu 118
Uráli bagoly 118
Uráli szarvas 143

Üreginyúl 144
Ürge 60
Üstökös gém 88

Vaddisznó 32
Vadgerle 122
Vadmacska 47
Vadpulyka 148
Vándorsólyom 114
Vapiti 142
Vetési lúd 95
Vetési varjú 129
Vidra 50
Virginiai szarvas 143
Vízirigó 136
Vöcsöktyúk (inámbú) 147
Vörös (szirti) fogoly 147
Vörös kánya 107
Vörös vércse 115

Zerge 26

Tudományos nevek

Accipiter brevipes 109
Accipiter gentilis 109
Accipiter nisus 109
Aegypius monachus 104
Alces alces 143

Alectoris graeca 146
Alectoris rufa 147
Ammotragus leria Pali. 144
Anas acuta 95
Anas crecca 94
Anas penelope 94
Anas platyrhynchos 88,94
Anas querquedula 94
Anas strepera 95
Anser albifrons 95
Anser anser 88
Anser eryhtropus 95
Anser fabalis 95
Aquila rapax 105
Aquila clanga 105
Aquila pomaria 105
Aquila heliaca 105
Aquila chrysaetos 105
Arctomys alpina 60
Ardea cinerea 92
Ardeola ralloides 88
Asio flammeus 117
Asio otus 117
Athéné noctua 117
Aythyla ferina 94

Bison bonasus 141
Bubo bubo 118
Burhinus oedicnemus 88,137
Buteo buteo 111
Buteo lagopus 111
Beuteo rufinus 111

Canis aureus 43
Canis familiáris 57
Canis lupus 43
Capra ibex 143
Capreolus capreolus 22
Capreolus pygargus Pali. 143
Caprimulgus europaeus 137
Castor fiber 59
Cervus canadensis 142
Cervus dybowskii 143
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Cervus elaphus 13 Felis silvestris 47
Cervus nippon 143 Fulica arta 92,97
Charadrius alexandrinus 92
Charadrius gén. 87 Gallinago gallinago 97
Chlidonias leucopterus 87 Gallinago média 97
Chlidonias niger 87 Garrulus glandarius 129
Circaetus gallicus 111 Gelochelidon nilotica 91
Ciconia ciconia 87 Glareola platincola 92
Ciconia niger 87 Glis glis 60
Cinclus cinclus 136 Grus grus 65
Circus aureginosus 109 Gypaetus barbatus 104
Circus cyaneus 109 Gyps fulvus 104
Circus macrourus 109
Circus pygargus 109 Haliaetus albicilla 105
Citellus citellus 60 Hieraetus fasciatus 105
Coloeus monedula 129 Hieraetus p>ennatus 105
Columbia livia dóm. 122 Himantopus
Columba oenas 122 himantopus 88
Columba palumbus 122
Corvus corax 129 Lagopus mutus 69
Corvus comix 129 Larus orgentatus 98
Corvus frugilegus 129 Larus ridibundus 87,98
Coturnix coturnix 84 Lepus europaeus 35
Crex crex 97 Lepus timidus varronis
Cricetus cricetus 60 Mül. 145
Cygnus olor 98 Limosa limosa 88

Lophortyx califomica
Dama dama 19 Shaw et Nődd. 148
Dryomys nitedula 60 Lutra lutra 50

Lymnocryptes minimus 97
Egretta alba 88 Lynx lynx 45
Egretta garzetta 88 Lyrurus tetrix 69
Erinaceus concolor 61

Martes foina 52
Falco cherrug 114 Martes martes 52
Falco columbarius 114 Meleagris gallopavo 148
Falco naumanni 115 Meles meles 56
Falco peregrinus 114 Merops apiaster 137
Falco subbuteo 114 Milvus migrans 107
Falco tinnunculus 115 Milvus milvus 107
Falco vespertinus 115 Muscardinus
Felis catus 57 avellanarius 60
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Mustela erminea 55 Sciurus vulgáris 60
Mustela eversmanni Scolopax rusticola 100
hungarica 54 Stema albifrons 91
Mustela lutreola 51 Streptopelia decaocto 123
Mustela nivalis 54 Streptopelia turtur 122
Mustela putorius 54 Strix aluco 117
Myopotamus coypus 145 Strix uralensis 118

Sturnus roseus 136
Neophron percnopterus 104 Sturnus vulgáris 136
Numida meleagris 147 Sus scrofa 32
Nyctereutes Syrrhaptes paradoxus 135
procyonoides 145

Tetrao urogallus 69
Odocoileus virginianus 143 Tetrastes bonasia 69
Ondathra zibethica 146 Tringta stagnatilis 92
Otis tarda 65 Tympanuchus
Otis tetrax 65 americanus Reichb. 149
Otus scops 117 Tyto alba 117
Oryctolagus cuniculus 144
Oxyura leucocephala 90 Ursus arctos 39
Ovis musimon 29

Vanellus vanellus 87
Pandion haliaetus 105 Vulpes vulpes 48
Pava cristatus 148
Perdix perdix 79
Pemis apivorus 111
Phalacrocorax carbo 98
Phasianus colchicus 73
Phasianus reevesi
J. E. Gray 148
Pica pica 129
Platalea leucorodia 88
Plegadis falcinellus 88
Procyon lotor 145

Rallus aquaticus 97
Recurvirostra
avosetta 88,137
Rhynchotus rufescens
Temm. 147
Rupicapra rupicapra 26
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A g rO  roszi
mezőgazdasági kisgép- és alkatrész 

szaküzlet-szakműhely

csapágy-csavar szaküzlet

Oroszi Imre
okleveles m ezőgazdasági gépészm érnök, m agánvállalkozó  

5300 Karcag, K órház u. 10.

Telefon: (59) 311-651



Nagykunsági Erdészeti és 
Faipari Részvénytársaság 

5002 Szolnok, József A. u. 34. 
Telefon: 56/420-355, 

fax: 56/420-043.

Tisztelt O lvasói
Engedje meg, hogy néhány gondolattal bemutassuk részvénytársaságunk tevékenysé

gét, felhívjuk figyelmét szolgáltatásainkra.
Cégünk a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság jogutódjaként jött létre, 

1993-ban. Mintegy 33 ezer hektár állami erdő kezelését végezzük jelenleg is, közel 14 ezer 
km2 területen. Tevékenységünket négy egység: a Szolnoki, a Monori, a Pusztavacsi és a 
Ceglédi Erdészet működése révén látjuk el.

Alapvető tevékenységi körünk az erdőgazdálkodás és az ehhez kapcsolódó szolgál
tatás: 140 ha magtermelő állományról gyűjtünk szaporítási alapanyagot, és két csemete
kertünkben évente 4-5 millió jó minőségű erdészeti és parkosítási célra alkalmas csemetét 
állítunk elő.

Évente 850 ha területen végzünk véghasználatot, 2000-3000 ha területen nevelővágást. 
A fakitermelés során keletkező cca. 200 ezer m3 faanyagot belföldi ós exportpiacon 
értékesítjük.

Az erdőfelújítási, erdősítési feladatokat a legkorszerűbb gépi technika felhasználásá
val hajtjuk végre, mintegy 800-900 hektáron.

Erdőgazdaságunk legfontosabb stratégiaként fogalmazta meg az országosan meghir
detett erdőtelepítési program megvalósításában való maximális részvételt. Rendelke
zésünkre áll az a jelentős mértékű szakértelem, technológiai és technikai felkészült
ség, amelynek segítségével célunk megvalósítható. Úgy gondoljuk, hogy a telepíteni 
szándékozók részére történő ingyenes szaktanácsadás, korrekt tájékoztatás során -  
meggyőzve őket ezen hosszú távú befektetés fontosságáról és hasznosságáról -  sikerül 
mind több és több földterületet betelepítenünk.

Az új magánerdő tulajdonosok számára kedvező fettételekkel ajánljuk például erdeik 
folyamatos, hosszú távú, szakszerű kezelését Ezen szolgáltatás keretein belül -  igény 
ós megállapodás szerint -  az egyszerű munkaműveletek elvégzésétől az erdőterület teljes 
termelési ciklust felölelő kezelésére vállalkozunk.

Tevékenységünk magában foglalja az erdő védelmét és közcélú funkcióinak érvé
nyesítését Parkerdőkkel, autós pihenőkkel, arborétummal igyekszünk kielégíteni a pihen
ni vágyók, turisták igényeit. Erdei Művelődési Házunkban szervezett keretek között folyik 
a tanulóifjúság természetszeretetre való nevelése.

A vadászok számára 20.000 ha nagyságú vadászterületünk nyújt rendkívül gazdag 
vadászati lehetőséget. Pusztavacson, Mikebudán nagyvad (dám, őz), Apavárán apróvad 
(nyúl, fácán) elejtésére van mód. A vadászok fogadására 3 jól felszerelt vadászház áll 
rendelkezésre.

Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, célunk az, hogy minden erdőtulajdonos, aki 
vagyonát hasznosítani, gyarapítani kívánja, hozzáértő, tapasztalt szakemberek segítségé
vel, megbízható támogatásával tehesse azt.

Reméljük, Ön is hamarosan partnerünk lesz.

SS
NEFAG RTI
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