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BEVEZETÉS 

A vadászat és a természetvédelem kapcsolatrendszere a két ágazat szakirodalmában 

szerencsére alaposan feltárt, dokumentált kérdéskör. Egyetemi jegyzetekben, a vadászvizsgára 

felkészítő anyagokban, szakdolgozatokban, de még a nem szakmai médiában (napilapok) is 

körbejárt téma az, hogy összeegyeztethető-e, és, ha igen, akkor milyen módon e két, laikusok 

(pl. naiv állatvédők) számára gyökeresen ellentétes szakterület működése. 

Hogy az egyén szintjén ez miként fogalmazódhat meg, milyen belső vívódásokat kell 

esetlegesen átélni, álljon itt a vadászat, vadgazdálkodás, és a természetvédelem (nem 

mellesleg az irodalom) terén is maradandót alkotó, a közelmúltban elhunyt dr. Sterbetz István 

vallomása: 

„Sokszor eltűnődtem már ezen, amikor magamnak tettem fel a kérdést: vajon, ha puskát 

veszek a kezembe, milyen szerepet vállalok? Összeegyeztethetem-e az állatok életének 

kioltását a természetvédelemmel, amely a hivatásom? A válasz igen, mert tudom, hogy ez a 

vonzalom nagyon mélyről fakad, tisztán, őszintén, az ösztön parancsára, amelynek biológiai 

meg lélektani útvesztőkben van az eredője.” 

A téma alapos elméleti áttekintettsége miatt „A vadászat biológiai, társadalmi  és gazdasági 

vonatkozásai” című szimpóziumra igyekeztem olyan előadás anyagot összeállítani, amely egy 

aktuális gyakorlati példán keresztül ismerteti azt, hogy a nyilvánvalóan meglévő 

érdekellentétek mellett az összefogás, a közös cselekvés mégiscsak előremutatóbb a meddő 

szembenállásnál. 

Nézzük azonban röviden, magyarázatok nélkül, hogy az említett szakanyagokban 

tulajdonképpen teljesen egységesen, miket tekintenek problémásnak és ellenkezőleg: egymást 

erősítőnek a vadászat és a természetvédelem tekintetében. 



Érdekellentétek: 

 Egyes fajok védetté nyilvánítása, a védettség fenntartása (pl. fürj). 

 A visszatelepülő állatfajok megítélése (pl. farkas, hiúz, medve). 

 Betelepített vadfajok kérdése (pl. muflon). 

 Mérgezések (pl. rétisas, parlagi sas: Carbofuran). 

 A természetes vegetáció özöngyom fertőzéssel való veszélyeztetése a vadetetés során. 

 A nagyvadállomány sűrűségének kérdése. 

 Vadaskertek létesítése értékes élőhelyeken. 

Érdekazonosságok: 

 Élőhelyvédelmi intézkedések. 

 Fajvédelmi programok (pl. fogoly, túzok). 

 Kóbor háziállatok elleni küzdelem (ragadozás, génsodródás). 

 Ökológiai szemléletű, fenntartható mező- és erdőgazdálkodás igénye. 

 Vadkímélő mezőgazdálkodási technológiák szükségessége. 

 Az illegális vadászat megítélése. 

 

MEGTÁRGYALÁS 

A bevezetésben említett gyakorlati példa egy sajátságos helyzetről szól, ugyanis az a kevésbé 

szokványos eset valósult meg, amikor is mind a vadgazdálkodó, mind a természetvédelmi 

kezelő számára egyaránt komoly problémát jelentett a nagyvadállomány, jelesül a vaddisznók 

sűrűségének bizonyos területeken való komoly megemelkedése. A vadászatra jogosult a 

kiskertekben, családi házakhoz tartozó udvarokban okozott vadkárral, valamint a 

megemelkedett számú gépjármű-vad ütközéssel szembesült, a természetvédelmi kezelő 

nemzeti park igazgatóság pedig a rendkívül értékes, unikális élőhelyeknek, ritka, védett- és 

fokozottan védett növény- és állatfajoknak otthont adó területek károsításával. Ez a bizonyos 

terület sávszerűen húzódik Pécstől északra elterülve, magába foglalva tehát a városszéli volt 

zártkertes övezetet (amely nagy része mára lakóövezetté is vált), valamint a város felett 

magasodó déli hegyoldalt, a 

maga karsztbokor-erdő-

sziklagyep mozaikjával. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy 

ezen utóbbi, értékes 

természeti terület, amely 

egyben a Nyugat-Mecsek 

Tájvédelmi Körzet részét 

képezi, Pécs legjelentősebb 

kiránduló övezete is. 

      1.ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése 



A tapasztalatok azt mutatják, hogy a problémák nagyjából 90 %-át a vaddisznók okozzák. Az 

őzek behúzódása az ilyen jellegű területekre már sokkal régebbi keletű, azonban a károsítás 

csekély volumene nem generált intézkedést. A gímszarvast eddigi ismereteink alapján erősen 

"ember-kerülő" fajnak gondoltuk, amely igen kevéssé urbanizálódik. Megfigyeléseink alapján 

azonban ezen a téren is változás várható, mivel egyre szaporodnak a város határzónájában a 

faj megfigyelései, a bőgési időszakban előforduló bikától, a házak mellett száz méterre ellő 

tehénig. A ragadozók közül, mint minden városnál, a nyest és a róka a legjellemzőbb, de a 

borz is esetileg behúzódik mélyen a városhatáron belülre. Érdekességként megemlíthető, hogy 

2017-ben a város egyik dísztavából a betonperem miatt csapdába esett hód is előkerült. 

Mivel, ahogy jeleztem, a gondok döntő hányadát vaddisznók okozzák, így a továbbiakban 

csak e fajjal foglalkozom. Az alábbi térképvázlaton a városba "legmélyebben" behúzódó 

vaddisznó előfordulások láthatóak. Természetesen a határterületi sávban számtalan 

megfigyelés történt, azonban itt csak a legextrémebb példák kerültek feltüntetésre. 

 

2.ábra: Legextrémebb vaddisznó előfordulások Pécs belterületén 

A laikusokban mindenképpen felmerül a kérdés: miért is "jönnek be" a vaddisznók? Három fő 

ok körvonalazódik: 

 a szárazság, táplálékhiány az erdőterületen, 

 a vadászati nyomás hiánya, 

 és a kedvező (főként lédús) táplálékkínálat. 

A tapasztalatok alapján ráadásul nem csak időszakosan maradnak ebben a környezetben, 

hanem életvitelszerűen itt tartózkodnak (itt is szaporodnak) amennyiben: 



 megfelelő búvóhelyet találnak (pl. felhagyott kertek hálózata, nagyobb, beékelődött, 

zavartalan terület), 

 folyamatos a táplálékkínálat, 

 kommunális hulladékot, ágnyesedéket helyeznek ki illegálisan (pajorok, álcák), 

 találnak megfelelő itató- és dagonyázó helyet, 

 esetlegesen jó szándékból etetik őket. 

A felsoroltak egyik elemének igazolásaként 2017-

ben, belterületi vadászati engedéllyel egy a városba 

beékelődött rendkívül meredek, beépítésre 

alkalmatlan területen két, több mint kétszáz 

kilogrammos vadkan került elejtésre, amelyek 

fényképekkel, videó felvételekkel bizonyítottan 

hosszú évek óta állandó jelleggel a zárvány területen 

belül tartózkodtak. 

       

           3.ábra: A másodikként elejtett, 250 kg-os vadkan 

A városi vadkárral kapcsolatban nem csak az északi, hanem a déli területek vonatkozásában is 

vannak érintett vadgazdálkodók, azonban a párhuzamos természetvédelmi havária helyzet 

csak a Pécstől északra vadgazdálkodó Hosszúcser Vadászegyletet érinti. Az előző üzemtervi 

ciklusban természetvédelmi különleges rendeltetésű terület irányítóitól szerencsére emiatt sem 

volt idegen a probléma olyan jellegű kezelése, amely során a már említetten turizmussal is 

jelentősen terhelt területen nem csak a biztonsági szempontok, hanem az értékes természeti 

terület védelme is érvényesülhet. 

A 2012/2013-as vadászati szezonban jelentkező vaddisznó "invázió" kezelésére, a fenti 

elvárások mentén kidolgozott vadkármentesítési stratégia tehát figyelembe vette a kirándulók, 

természetjárók, sportolók, kikapcsolódni vágyok szinte folyamatos jelenlétét, valamint azt is, 

hogy a rendkívül sérülékeny, unikális élőhelyek sem veszélyeztethetőek. A múltból jövő 

(eredetileg káros) adottság volt az urán kutatást szolgáló felhagyott fúrótorony-talpak 

hálózata, valamint pár, városszéli, már rekultivált kőbánya udvara. Ezeken a helyeken a 

lőbiztonságra kiemelt figyelmet fordítva, és a természetes vegetációt veszélyeztető 

özöngyom-mag kiszóródást, majd elterjedést 

is elkerülve kialakíthatóak voltak olyan 

szórók, amelyek egy-egy vadkárelhárító 

biztonsági körzethez voltak hozzárendelve. 

Ezen biztonsági körzetek vadászati naplója a 

terület közvetlen határán, ideális, könnyen 

megközelíthető helyre került kihelyezésre (a 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

parkolója). 

4. ábra: A vadkárelhárító biztonsági körzetek elhelyezkedése 



 

A minimális, szinte csak jelzés értékű takarmány kiszórásával üzemeltetett leshelyeken igen 

hatékonynak bizonyult a vadászat. A szezonban 82 példány vaddisznó elejtése történt meg. 

Emellett két darab mobil befogó is működésbe állítódott, melyekkel 14 példány került 

befogásra. Megjegyzendő, hogy ezen eszközök rongálása, hatástalanítása sajnos gyakran 

bekövetkezett. 

Nagyon fontos feladat volt a lakosság informálása, mely a vadásztársaság honlapján, helyi 

médiákban, és kihelyezett figyelemfelhívó anyagokon jutott el a város polgáraihoz. 

Természetesen nem maradt el a szakma tájékoztatása sem: a Nimród Vadászújság is tudósított 

a városi vadkár összefogással történő kezeléséről. 

A következő évekre viszonylag normalizálódott helyzet sajnos 2017-re újra romlani kezdett. 

Egy városszéli, felhagyott kertbe, természetes forrás közelébe kihelyezett megfigyelő kamera 

képei bizonyították, hogy volt olyan éjszaka, amikor három, különböző konda is meglátogatta 

a gyümölcsfákkal szegélyezett itatóhelyet. Nyilvánvalóvá vált, hogy az öt évvel azelőtt 

lefolytatott fokozott beavatkozást újfent szükséges elindítani. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A tapasztalatok alapján mi lehet tehát a megoldás, amellyel megakadályozható, de legalábbis 

jelentősen csökkenthető a vaddisznó állomány beáramlása urbánus környezetbe, megnövelve 

ezáltal a vadkár konfliktus lehetőségét, a vad-gépjármű ütközések számát, illetve Pécs 

speciális esetében az értékes, védett természetes élőhelyek károsítását? 

Elsősorban (bármennyire is kevesebb „vadászromantikát” rejt) lényeges a folyamatos (emberi 

biztonságot maximálisan előtérbe helyező) vadászat a vadkáros körzetekben. Ezen vadászat 

során a romantika mellett félre kell tenni a máskor alapvető vadászetikai normákat is. Nem 

szabad ugyanis semmilyen körülmények között kímélni a kocákat. Nem szabad lehetőséget 

biztosítani arra, hogy az esetlegesen városi körülmények között születő malacokban már fel se 

merüljön, hogy élhetnének más körülmények között is, mint a lámpákkal megvilágított kis 

utcák és a kerítések réseire felfűzött váltók hálózata, a házörző ebek ugatása, a hullott 

gyümölcsök és az illegális szemétlerakó helyek táplálékkínálata. A vadászat mellett hatékony 

lehet mobil befogók üzemeltetése is, de például a pécsi probléma volumenénél, és 

ismétlődésénél fogva a várossal együttműködve akár állandó jellegű befogók felállítása is 

célszerű intézkedésnek tűnik. Nem megkerülhető természetesen a másik fél felelőssége sem. 

A szintén elengedhetetlen lakossági tájékoztatás során fel kell hívni a figyelmet a felhagyott 

kertek és az illegális hulladék- és nyesedék elhelyezés következményeire, és minden 

eszközzel (pl. büntetés) intézkedni szükséges az ilyen jellegű tevékenységgel szemben. 

Emellett persze naprakész információt kell nyújtani az érintetteknek a védekezési 

lehetőségekről (kerítés, vadriasztók), valamint a közvetlen környezetükben folytatott vadászat 

tudnivalóiról. A hulladéklerakás problémájához hasonlóan tudatosítani kell a mégoly jó 

szándékú illegális etetés negatív hatását is. A belterületre teljesen behúzódó egyedek 



elejtéséhez hatósági engedély beszerzése után tulajdonképpen „haditervet” kell kidolgozni, 

mindig az adott esethez igazítva az intézkedési lehetőségeket. 

Hosszabb távon a fentiek mellett véleményem szerint nagyobb városokban elengedhetetlen 

lesz városi vadgazda alkalmazása. Már a most meglévő lehetőségekhez igazodva is komoly 

eredményeket érhetne el egy főállású szakember, azonban a hatékonyság növelése érdekében 

a jövőben nem elodázható a jogszabályi lehetőségek olyan irányú változtatása, amely lehetővé 

teszi számára akár éjjellátó, hangtompító, számszeríj, altató puska szabályozott, biztonságos 

körülmények közötti alkalmazását belterületen, és akár a nem városi kezelésű vadászterületek 

meghatározott sávjában. 
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