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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gyöngytyúk (Numida me/eagrís)
Francia és német példák alapján Magyarországon is próbálkoztak 
a gyöngytyúk vadászmadárrá tételével. A századfordulón az Al- 
mássy-féle gyulavári és az Esterházy-féle síkvölgyi uradalomban, 
továbbá Szany és Gödöllő határában vadásztak rájuk. A két világ
háború közötti időszakban ismételten Gödöllőn kísérelték meg a 
gyöngytyúk elvadítását, később Ercsiben és Tomanádaskán. FO
DOR Tamás 1974-ben tekintette át a gyöngytyúkkal kapcsolatos 
kísérleteket. Ekkor egyértelműen megállapította, hogy Magyaror
szágon valamennyi próbálkozás kudarccal végződött.521
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Vadpulyka (Meleagrisgallopavo)
A vadpulyka honosítását FORGÁCH Károly ghymesi uradalmá
ban az 1870-es években kezdte. Példáját több birtokos és a koro
nauradalom is követte. Közülük a zselízi telepítés volt a legígére
tesebb.522 Az első világháborút a sarkad remetei állomány élte túl. 
Gyulavári térségében a két világháború közötti időszakban is 
vadásztak vadpulykára.

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

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

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

*
Egyéb madarak között meg kell említenünk a kaliforniai bú- 

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

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

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

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

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

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

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