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Nem sokkal a végtelenbe vesző cserkelésé-
re indulását megelőzően – találkozásunkkor 
– hasonlóképpen köszöntött engem Bertóti 
Pista bácsi. Az Ő emlékének adózva váltot-
tam fel az István nevet Pistára.

Miért mondom mindezt most el?
Mert vallom, hogy egy szakma – kivált-

képp a vadgazdálkodás – méltó képviseleté-
hez nem elég a tudás. A lelkünket is oda kell 
tenni mellé. Azok az elődeink, akik tiszte-
letreméltó örökséget hagytak ránk, így éltek 
és alkottak. Vadász és vadgazda esetében, 
a  természethez és annak minden szereplő-
jéhez fűződő pozitív irányultság, az alázat 
biztosíthatja számunkra, hogy a jó szándék, 
a  jobbításra való törekvés vezérelje tette-
inket. Csupán ezek birtokosaiként remél-
hetjük, hogy az általunk látottak ne csupán 
élményként hassanak ránk, hanem megta-
pasztalásokká érjenek. Ugyanazt a jelensé-

get, az objektív valóságot, másként vetíti ki 
a szivárványhártyára az öreg, mint a fiatal 
szem. Ez egyszerűen azért van így, mert az 
öregember szemében egy emberöltő megta-
pasztalásai által képződik a fényszűrő. Ez az, 
ami ki tudja zárni a felvillanásokat az állan-
dósult alapfényből.

A megtapasztalások sorozata ugyanezen 
az elven formálja, esetenként változtatja meg 
a tudásunkat, véleményünket.

A vadászati szaklapok egyéves hozadéka 
is igazolja, hogy szívügyünk az őz. Vannak 
szerencsések, akik jó hírekről szólhatnak, 
eredményekről, sikerekről. Vannak az ország 
másik részén élők, akik a féltő aggodalomtól 
vezérelt útkeresést kutatják, megosztva meg-
figyeléseiket. Többen, sokszor és sokfélekép-
pen nyilatkoztak előttem az őzről. Valószínű, 
hogy gyakori az egybecsengés – mondhatják 
ismétlés –, én inkább azt mondom: megerő-
sítés. Mert nem az a lényeg, hogy ki mondta 
korábban, hanem az, hogy egyre többen húz-
zuk jó irányba a szekeret.

Szerencsére azonban egymással szembe-
menő, ütköző álláspontok is felszínre kerül-
nek. Ez szükséges és jó dolog. Jó arra, hogy 
felhívja az ellenérvű felek figyelmét, hogy 
egyeztetnivalójuk van egymással! Csakis 
arra és nem többre! Egyik oldal sem ránthat 
viszont kardot…!

Jó barátom, az oktatás és kutatás jeles 
képviselőjének személyes kijelentése – mely 
szerint a „trófeakultuszú vadászatnak vége”, 
– hasonló helyzetbe hozott engem is. 

Ő a statisztikai adatokra hivatkozva érvel, 
állítva, hogy a vadhúshoz köthető hozamok 
dinamikus emelkedéséhez viszonyítva a „tró-
feavadászat” jelentősége csökken. A kultúrá-
kat az emberek évezredek során teremtették 
meg, míg a statisztikák egy tollvonással ma-
nipulálhatók. Párhuzam a kettő közt semmi 
esetre sem vonható. Ez mindenféleképp to-
vábbi egyeztetést feltételez – gondolom én…

Visszatérve a szakmai alapokhoz, szeret-
nék felidézni egy – akár már történelmi táv-
latként is minősíthető – őzes eseményt. 

A vadgazdálkodás alapismereteit az okta-
tási intézményekben – szorgalmat feltéte-
lezve – meg lehet tanulni. Mindezt fel is 
tudjuk vértezni a kiváló vadászelődök tudá-
sukat szakkönyvekbe mentő művei által. 
A tapasztalataikat szaklapokban közreadó 
kortársaink dolgozatai pedig mindezt nap-
rakésszé teszik számunkra. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy a megszólalást vállalók 
között jelentős arányban ismerhetünk meg 
„ifjú titánokat”. Azért merem használni ezt 
a jelzőt, mert emlékeim bugyraiban kivált-
ságos helyen őrzök egy ezen kifejezéshez 
fűződő történést is.

Egy lEvél az ozért
Idényváró aggodalmak

A fiatalok teste vékony és karcsú, összhatását tekintve nyúlánk, a nyak keskeny, 
a fej és a fül aránytalanul nagynak látszik. Zavaráskor nem ugranak meg rögtön, 

előbb dobbantanak, riasztanak, majd megnyugszanak és tovább legelnek.  
Ők az idősebbeknél hamarabb vedlenek, az agancsukat viszont később tisztítják le.

A középkorú bakoknak rövidebb  
és vastagabb a nyaka, és izmosabb, 
zömökebb a teste. A fiatalok jóval 
szemfülesebbek, evés közben gyakran 
felnéznek, figyelnek. A négy évnél  
idősebb már nem olyan nagyhangú,  
ritkán és röviden riaszt. Megjegyzendő,  
hogy a riasztás hangjának mélysége, 
öblössége szinte semmilyen  
összefüggést nem mutat a korral.

Korbecsléskor összbenyomást vizsgálunk,  
azaz megfigyeljük a viselkedést, hozzánézzük 

a testalkatot és az agancsot is, amely azonban 
nem mindig nyújt biztos támpontot, gyakran 

ellentmondást tapasztalunk például 
a nyakvastagság, a „lefolyó” koszorú, illetőleg 

a szárak súlypontja között. Ha nem ismerjük 
évek óta „személyesen” az adott egyedet, akkor  

megbízható módon csak a korosztály állapítható meg.

A középkorú bakok agancsa az idény kezdetén 
még színtelen, éretlen. A szárak egyenletesen 
vastagok, az agancsok összképét tekintve  
megállapítható, hogy semmiképpen sem  
„csúszik le” alulra az erő. Az ágak mindig  
hosszúak, az ágvégek gyakran tompák  
és pudvásak, de lehetnek hegyesek is.
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Az 1970-es évek második felében végre-
hajtó részese voltam a „nagy belenyúlásnak”, 
amikor központi utasításra – tiltakozási ára-
datok ellenére – a becsült őzállományhoz 
viszonyítottan, esetenként 30 százalékot 
meghaladó mértékben kellett az őzek létszá-
mát csökkenteni. Szándékosan nem írom az 
elejteni szót, mert az vadászati kifejezés, és 
amit nekünk végre kellett hajtani, az nem va-
dászat volt, hanem valami egészen más!

Mindezt nem volt elég leírni, számlával 
is igazolni kellett. Ha akkor meglett volna 
a lehetőségünk, hogy csupán összenyomjunk 
egy krotáliát, most könnyebb szívvel emlé-
keznék.

Teljesen igaz, hogy azon példás vadgazdál-
kodási egységekben, ahol minden rendben 
van az őzzel, nincs szükség napjainkban erre 
a trükkre. De ott, ahol az őzállomány bajban 
van és a lelövési terveket – a „túlszaporodott 
őzállomány” teória alapján – felülbírálva, 
megemelten hagyják jóvá, mi mást lehetne 
tenni? A statisztika tükrében megemelt di-

rekciók végrehajtása ugyanis több kárt okoz-
hat, mint néhány összenyomott krotália.

Tudom, hogy ez nem a gyógyszer, csupán 
tüneti kezelés. A megoldás csakis a hiteles 
állomány-meghatározás és a tényleges felne-
velt szaporulat ismerete alapján elkészített 
szabályozási programterv, valamint az amel-
lett való kemény kiállás lehet.

Az őzállomány becslésére sok használható – 
korábban megméretett – módszert ismerünk. 
Kiemelném barátom, lelki társam, Farkas Dé-
nes ez irányú útmutatásait. Ha valaki a sze-
rint jár el, nem sokat tévedhet. Megerősíteni 
akarom, hogy a becslés csupán az egyik – ám 
nem elhanyagolható – tényezője ennek a fo-
lyamatnak. Nem szabad leragadni ott, hogy 
megbecsültük az állományt! Mert az kevés! 
Kiváltképp nem lehet megengedni azt, hogy 
„vegyük elő a tavalyit és poroljuk le”.

Talán nem árt az alapfogalmakat tisztáz-
ni… a vadlétszám meghatározás tulajdon-
képpen becslés és analitika, a becslés pedig 
a folyamatos megfigyelési adatok nyilvántar-

tott értékeinek és az aktuális állományfelmé-
rés számainak eredője. Az analitika ezeknél is 
tágabb: több évre visszatekintő (hiteles) terí-
tékadatok, a felderíthető elhullás (plusz még 
ugyanannyi), valamint a becsült rejtett va-
dászati levétel (orvvadászat) számadatainak 
összegzése, ivar- és korcsoport szerinti elem-
zése. Mindezek összevetéséből remélhetjük, 
hogy a realitáshoz közeli eredményre jutha-
tunk. A lényeg az, hogy soha ne a pénz vagy 
a vadászati hevületünk vezérelte manipuláció 
szabjon keretet ebben a fontos kérdésben!

Az őzgazdálkodás milyensége szempont-
jából még ennél is precízebb munkát igényel 
az őzgidák felnevelt (másodfüvesek) hasznos 
szaporulatának számbavétele. Ennek a „tel-
jes embert kívánó” kihívásnak csakis a  hi-
vatásos vadászok, vadászmesterek és a „tő-
melletti” vadászok megfigyeléseinek egzakt 
rögzített forrásai alapján tehetünk eleget. 
A sok esetben e helyett alkalmazott „hasra 
ütős” technika végzetes következménnyel 
járhat, hiszen egyfajta hazugságspirálba 

esünk, melyből csak önrevízió felvállalásá-
val létezik kiút. Egykoron a pagonyok vadja 
címmel megtisztelt őz egy bő évtized alatt 
meghódította és benépesítette az ország 
mezőgazdasági területeit. A vadászok féltő 
gondossággal és minden lehetséges módon 
óvták, védték őket. Az akkor még gyakori lu-
cernatáblákat és kaszálókat a május végi-jú-
niusi kaszálások előtt – kora reggel – stráfba 
állva lejárták. Kihajtották róla az őzeket. 

A meglapuló újszülött gidákat kézben vit-
ték ki a táblán kívülre. Mindezt oly gonddal 
tették, hogy szagnyomot ne hagyjanak raj-
ta, nehogy a suta emiatt ne fogadja vissza. 
A kaszáló gépekre vadriasztó szerkezeteket 
fejlesztettek ki. Az orvvadászok sem merték 
célba venni az őzet – nem lelkiismereti okból 
– csupán praktikum okán. Mivel gyalogszer-
rel jártak, túl nagy falat és túl nagy rizikó volt 
számukra, így továbbra is a nyulakra vetettek 
hurkot. 

A vadászok csak azt követően kezdték meg 
a vadászatát, miután az állomány mennyisé-

A válogató vadászat alapelve  
megkívánja, hogy a rendellenes  
agancsot viselőkön kívül  
csak a golyóra érett, kulmináló  
daliákat vagy a már visszarakó  
vénségeket hozzuk terítékre.  
A hibás agancsalakulásúak közül 
azonban mindenképpen  
el kell ejteni az ághiányos  
és az osztott szárú egyedeket.

A bakgida agancsa négyhónapos korban,  
két kis dudor formájában jelenik meg,  
majd novemberre, decemberre rakja fel  
a pár centis kis csapot, az úgynevezett  
gidaagancsot, amelyet januárban,  
februárban már el is vet.

Az első valódi agancs lehet gombnyársas, 
nyársas, villás vagy akár hatos is, így a régi  
álláspontokkal ellentétben, az ágak száma 

tulajdonképpen kortól független.  
A fiatalok agancsa néha még júniusban is 

háncsban van, és csak későn,  
novemberben-decemberben hullik le.  

A fiataloknál a súlypont az agancs felső  
harmadában van, az ágak rövidek és tompák. 

A formai hibák közül jó néhány 
biztos támpontot nyújthat  

az elejtéshez. A fiatal  
korosztályból kilépett bakoknál 

az aránytalanul rövid, hegyes 
vagy hiányzó ágak utalnak  

a gyenge képességre, de azt is 
jelezhetik, hogy az agancs  

túllépte a fejlődési csúcspontját. 
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ge azt megengedte. Első években, majd meg-
határozóan a bakokat lőtték, megpróbálva 
megfelelni a „selejtezés irányelveinek”. Az 
őzben ők még az őzet látták – mint az ap-
róvadas területek nagyvadját – nem a vadőr 
fizetését. A suták évtizedes kímélete révén 
az ivararány a nőivarú egyedek javára törté-
nő eltolódásához vezetett. Általánosan elő-
fordult az 1:2, esetenként még e feletti ivar-
arányban tartott populáció.

Ezzel az állományszerkezettel és mentali-
tással találkoztam 1975-ben, amikor hivatá-
sos vadász lettem. A területen az ütemesen 
szaporodó állományban megnyugvással szá-
moltunk egy sutára egy gidát (a bátrabbak 
egy-két tizeddel többet). Ezen két tényező 
eredményezte a gidaszaporulat állományhoz 
viszonyított magas arányát és az állomány-
növekedés dinamikáját Az idő tájt a törzs-
állomány számának meghatározásában is 
sokkal közelebb álltunk a valósághoz, mint 
napjainkban. Ezt csupán azért említem, mi-
vel a „megmagyarázom a történelmet, még ha 

akkor nem is éltem” – jelenség szószólói azt 
állítják, hogy a ’70-es években alábecsült volt 
az ország őzállománya. Megéltem, tehát biz-
tonsággal állítom, hogy ennek ha van is némi 
alapja, de semmi esetre se oly mértékű, hogy 
elfedhessük vele a jelen problémáit. Az állo-
mány alulbecslése nem hív elő veszélyforrást, 
míg annak túlbecslése igen. Mi öregek, szinte 
valamennyien úgy érezzük és úgy tudjuk, hogy 
ma sincs több őz az országban, mint mondjuk 
a ’80-as évek fordulóján. Sőt! A  beharango-
zott őzállomány-robbanás rémképe csupán 
a statisztika nagy lufija volt, amely eldurrant. 
Lett helyette egy vaddisznó- és sakálinvázió, 
ami valós tény. Minden tiszteletem azoké 
a  vadgazdáké, akik képesek voltak a  változó 
világ kihívásaira reagálva úgy kezelni az őzál-
lományukat, hogy elmondhatják: náluk ezen 
a téren minden teljesen rendben van.

De kanyarodjunk csak vissza a lényeghez! 
A már említett ’70-es évek elején a dúvad je-
lenléte nem okozott komoly problémát (lásd 
apróvad-gazdálkodás szárnyalása). 

A fegyveres gyérítés mellett kőkemény 
„vegyi védekezést” is alkalmaztunk, meg 
egyéb más fortélyokat is. Utólag be kell valla-
nunk, hogy öncélúan, más irányú károkozás-
sal. A vaddisznó csupán a hegységeink erdei-
ben és néha ártéri erdőségeinkben tanyázott. 
A  későbbiekben a dúvadgyérítés eszköztá-
rának jelentős korlátozásával, s a vaddisznó 
ezzel egybeeső előretörésével az egy sutára 
eső felnevelt szaporulat vállalható felső ha-
tára eleinte 0,7-re, későbbiekben 0,5-re is 
lesüllyedt. Napjainkban a Dél-Dunántúlról 
felelősségteljes vadgazdák – a sakál elterje-
désével indokoltan – maximum 0,3-as index-
számot mernek csak figyelembe venni a ter-
vezésnél. Ez aggasztó!

Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor mit is 
tehetünk? Az őzet támadó invázió ellen a je-
lenleginél sokkal aktívabb és hatékonyabb 
válaszlépésre van szükség! Annál is inkább, 
mert a sakál már mindenütt megjelent. Az 
őzet pedig óvjuk, védjük és gondozzuk min-
den lehetséges módon. Gondoljuk csak meg, 

0,4-es szaporodási index alatt az őz már nem 
képes elviselni a vadászati „hasznosítás” jel-
képes mértékét sem. Ha ezt figyelmen kívül 
hagyjuk, az állomány összeomlik. (Dominó-
elv – lásd először a fogoly, napjainkban a töb-
bi apróvad esetében.)

Éljük ki a vadászati szenvedélyünket a vad-
disznó, a róka és a sakál vadászatának szám-
talan komoly élményt és csodálatos trófeákat 
ígérő vadászatával. A gondjaira bízott őz-
állománnyal pedig ki-ki a maga helyén, ne 
a mának élve, hanem előrelátóan, a biztonsági 
tartalékok csúcsra járatásával gazdálkodjon. 
Különös gonddal viszonyuljunk a  sutákhoz, 
mivel tőlük várhatjuk a következő év áldását. 

Ott is, ahol „a sötét fellegek” még csak 
a távolban látszanak, előre gondolkodva vál-
laljuk be az „ivararány - olló tágabbra nyitá-
sát”. Csak ezen gondolatok mentén történő 
cselekedetek adnak esélyt arra, hogy ha ered-
ménnyel jár a küzdelmünk, legyen mire ala-
poznunk, miből építkeznünk.

Papp Pista

Egyesek megfigyelései szerint a hosszabb  
homlokszőrzet vagy a kissé csavarodott  
homloktincs csak az öregeken látható  
korbélyeg, amely csak jó fényviszonyok  
között, nagyon közelről vagy spektívvel  
látható, ám sokszor a kevésbé éltes  
korúaknál is megfigyelhető. Ha a lőhetőséget 
illetően egy fikarcnyi kétségünk támad,  
akkor inkább engedjük el lövés nélkül a bakot.

A korosabbak feje mokány, a nyakuk vastag, a nagyon idős bakoké viszont idővel újra  
elkeskenyedik, a testük is soványabb, szálkásabb lesz, a nyak azonban – nyugodt járásnál –  
a gerincvonallal egy síkba esik. Az idős bakok nagyon óvatosak, legelés közben gyakran felkapják  
a fejüket, s emellett gyakran verekednek, kötekednek is. Régen az öregség biztos jelének tartották 
az ősz pofát, de ez a vélemény mára bizonyítást érdemlően megdőlt, korjelzésként nem fogadható el. 

Az öreg bakoknál az „erő lecsúszik” az alsó harmadba, és az ágak is 
megrövidülnek. Visszarakásnál az agancs általában rossz formájú, 

görbe vagy ághiányos lesz, de ez előfordulhat fiatal,  
beteg állatoknál és örökletes hiba miatt is. Az agancsbírálatot ezért 

egyetlen kormeghatározási szempontként kiragadni nem elég.

A koszorú (rózsa) alakjáról semmit,  
vagy csak nagyon keveset lehet a korra nézve  
következtetni. Tévedés az, hogy csak az öreg  

baknak van lefolyó koszorúja, tudjuk ugyanakkor, 
hogy az egyéveseknek még egyáltalán nincs.  

A korbecslés során a szabályos, hatos agancsú  
bakoknál kell a legkörültekintőbben eljárni.  

A szárak egymáshoz való viszonyát  
tekintve a bak lehet szűkállású,  

széles terpesztésű vagy – oldalról nézve –  
aszimmetrikus, úgynevezett lépegető is.


