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Egy szervezet
a vadászatért
„A vadászat története és az emberi kultúra kialakulása szorosan összefügg egymással. A vadászok is felelősek a természetért – nemcsak lőnek, hanem védenek és ápolnak is.” – fogalmazódott
meg a mottó az 1910-es bécsi nemzetközi vadászati kiállításon. 1928-ban pedig már Károlyi
Lajos gróf és barátai a tótmegyeri kastélyban rendeztek konferenciát a fentiek tükrében.
Az 1930-ban Párizsban bejegyzett
Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (International Council for Game and
Wildlife Conservation, rövidítve: CIC)
globális szinten képviseli a fenntartható vadászat érdekeit.
A CIC első elnöke a francia Szent
Hubertus Klub elnöke, Maxime Ducrocq lett. A nagy múlttal rendelkező
szervezet az utóbbi időben magyarországi főirodájából igen aktívan irányítja a világ több pontján zajló faj- és
élőhelyvédelmi programjait, továbbá
tanácsadással segíti a 84 tagország
kormányzati és döntéshozó szerveit,
a különböző vadászszövetségeket és
nem utolsósorban a vadásztatásból élő
helyi közösségeket.
A CIC tagja és együttműködő partnere a Természetvédelmi Világszövetségnek (International Union for Conservation of Nature, IUCN) és tanácsadója a Washingtoni Egyezménynek
(CITES).
Hecker Kristófot, a CIC tudományos
munkatársát kérdeztük arról, mi a lényege a fenntarthatóság jegyében zajló
etikus vadászatnak.
– Vegyük például a sportvadászat
fő úti céljának számító Afrikát, ahol,
ha megnézzük a vadásztatás történetét, azt látjuk, hogy a nagy bevételekkel kecsegtető üzlet hasznát sokáig az
odatelepült külföldi vadászok tették
zsebre. Mivel a vadásztatás több afrikai országnak a legnagyobb bevételt
jelenti, fontos, hogy ez a pénz a hely[20]

színen maradjon, sőt, visszaforgatva, a
fenntartható fejlődést szolgálja. A helyiek is érdekeltebbek lesznek, ha azt
látják, hogy a bevételekből a szűkebb
körükben élők is részesednek. Habár
a vadászatból befolyt proﬁt munkabér
formájában csak pár tucat falusit érint,
az utak javítása, az iskolák, kórházak
építése és támogatása ugyanolyan fontos egy kisebb település vagy faluközösség életében, mint az egyéni javak.
Persze, a javak szétosztása önmagában
kevés, ha ésszerűen és törvényszerűen
nem szabályozzuk a vadászatot. Itt jön
a képbe a CIC támogató tevékenysége.
Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezetével (FAO) közösen
segítenek a Kaukázus és Közép-, illetve Nyugat-Ázsia országaiban modern
és hatékony vadászati és vadgazdálkodási jogszabályok kidolgozásában. A
jövőben további régiók bevonását tervezik. A közelmúltban az albán állam
kereste meg szervezetünket, hogy segítséget kérjenek a külföldi vadászok
tevékenységének jogszabályi keretek
közé szorításában. A készülő új vadászati törvény megalkotásában a CIC
bevonásával már a témában jártas nemzetközi szakembergárda vesz részt.
A tanácsadó szervezet 2008-ban létrehozta a kimagasló faj- és élőhelyvédelmi projektek díjazására szánt ún.
Markhor-díjat. A díj nevét a veszélyeztetett, Közép-Ázsia magas hegyvidékein honos pödröttszarvú kecske angol
megnevezése adta, amely faj állomá-

nyai az ésszerűen fenntartható vadászati turizmus révén az elmúlt években
megsokszorozódtak. A Markhor-díjat
először 2008-ban adták át, egy tanzániai falu és egy vadászturizmusra alapított mozambiki rezervátum részesült
a rangos kitüntetésben, ami az anyagi
támogatás mellett a projektek hazai és
nemzetközi ismertségét is hozta.
A csekély irodai, de komoly szakmai
háttérrel dolgozó szervezet fenntartása nem könnyű feladat, de 1300 tagja
mindent megtesz annak érdekében,
hogy a már működő projektek mellett
újabbak beindításával is szolgálják a
nemes célt. Ennek érdekében éves közgyűlésükön aukciókat rendeznek, ahol
a tagok által felajánlott műtárgyak és
relikviák cserélnek gazdát, úgy, hogy
az ebből származó bevételt teljes egészében természetvédelemre fordíthassák. Korábbi sikereik közül kiemelkedő a Przewalski-ló a Christian Oswald
Alapítvánnyal közösen végrehajtott
visszavadítása, amire Mongóliában került sor 1993-ban.
Aki szeretné jobban megismerni a
CIC tevékenységét, látogasson el a
www.cic-wildlife.org honlapra, vagy
tekintse meg az alapító Károlyi gróf
tótmegyeri (Palárikovo, Szlovákia)
kastélyában látható kiállítást, amely a
nagy múltú szervezet történetét mutatja be.
A segítségért köszönet Ertler Alíznak, a CIC
publikáció- és médiakoordinátorának.

