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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

14



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
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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

42



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.

43



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.

46



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.

58



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.
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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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