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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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