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Engedjék meg, hogy az időről időre felmerülő, Pécs város közigazgatási területén 
észlelt vaddisznó károsítással kapcsolatos problémáról a teljesség igényével, hiteles 
tájékoztatást adjak Önöknek.  

Az ügyben az egyik érintett vadászatra jogosult az általam képviselt „Hosszúcser” 
Vadászegylet, amely a Közép-Mecseken fekvő, természetvédelmi célú különleges 
rendeltetésű kb. 6.000 hektáros vadászterületén folytat vadgazdálkodást, 57 fő sportvadásszal 
és 2 fő magas szintű szakmai felkészültségű hivatásos vadásszal. A vadászterületünk nyugati 
határa a Pécs-Orfű közút, a keleti határ pedig a koszonyai távvezeték nyomvonala. A 
vadászható vadászterület déli határa a fenti szakaszon azonos a város északi közigazgatási 
határával. A vadászterület különleges rendeltetésűvé minősítését 2010-ben magunk 
kezdeményeztük, melyet az indokolt, hogy az a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet működési 
területén fekszik, annak jelentős része természetvédelmi oltalom alatt, kisebb része fokozott 
természetvédelmi oltalom alatt áll, így a vadgazdálkodást ehhez kellett igazítani. A vadászatra 
jogosult alapfeladata a vadászterületen élő vadállomány gondozása, élőhelyének fejlesztése. A 
vadállomány gondozása magában foglalja annak takarmányozását, nyalósóval történő 
ellátását, indokolt esetben állategészségügyi felügyeletét. Az állományszabályozás keretében 
biztosítjuk a vadállomány minőségének fenntartását, a vadlétszámot olyan szinten kell 
tartanunk, hogy az biztosítsa a természetvédelmi szempontból fontos növénytársulások, védett 
állatfajok, természeti képződmények fennmaradását, valamint a természetközeli szempontú 
erdőgazdálkodás keretében lehetővé tegye az erdő természetes megújulását. A fentiekből 
belátható, hogy meglehetősen összetett feladatot kell teljesítenünk. Emellett a vadállomány 
takarmányozása a téli hónapokban jelentős mértékben járul hozzá a madárállomány 
táplálékszükségletének biztosításához is. Az állományszabályozás keretében a vadászati 
hatóság által évente jóváhagyott kilövési terv alapján, kb. 70 db gímszarvast, 40 db őzet és 
200- 250 db vaddisznót hozunk terítékre. Hivatásos vadászaink munkaköri feladatát képezi a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakszemélyzetével, valamint a 
vadászterületünk meghatározó erdőgazdálkodójával, a Mecsekerdő Zrt. szakszemélyzetével 
való személyes kapcsolattartás, és a napi együttműködés. Ez utóbbi tevékenységet az is 
elősegíti, hogy tagjaink közé tartozik a vadászterületünkön szolgálatot teljesítő több, kiváló 
felkészültségű erdész is. Büszkén jelenthetem ki azt, hogy a fenti feladataink ellátását magas 
színvonalon teljesítjük, egyesületünk ennek elismeréseként 2010-ben elnyerte az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet által a legjobb vadgazdálkodók elismerésére alapított 
kitüntetést, a „gróf Nádasdi Ferenc emlékplakettet”. Vadászegyesületünk, mint vadászatra 
jogosult, a vadászati jog haszonbérletéért évente meghatározott összegű haszonbérleti díjat 
fizet az illetékes földtulajdonosi közösségnek, a működését és a hivatásos vadász 
szakszemélyzete juttatásait a vadgazdálkodási bevételeiből és a tagjai által befizetett – 
jelentős összegű - tagdíjból biztosítja, közpénz felhasználására egyáltalán nem kerül sor. 
Tekintettel arra, hogy a vadászterületünk jelentős részének intenzív a közjóléti (turisztikai, 
sport) célú igénybevétele, a vadászat biztonságának garantálása érdekében együttműködünk 
az érintett szakági szövetségekkel is.  

Önök bizonyára nem véletlenül választották lakó- vagy pihenőhelyükül a város 
betondzsungele helyett az erdő közvetlen közelében elterülő, gyönyörű vidéket. Vágytak a jó 
levegőre, a csendre, az őszi színes lombokra, a madárdalra. Józanul gondolkodva azonban a 
rengeteg előny mellett nyilván mérlegre tettek bizonyos hátrányokat is. Tudták, hogy télen 
nehézkes lesz a keskeny utakon eleve rossz autóközlekedés, sokat kell gyalogolni a 
buszmegállóig, eleinte az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás is hiányos volt, nem tudtak a 
szemétszállítók feljutni a kis utcákba. De csak az igazán tájékozottak gondoltak arra, hogy 
idővel az erdei vadakkal is problémák lehetnek. Ez be is bekövetkezett. Vaddisznók törnek be 



a kertekbe, megdézsmálják a 
gyümölcstermést, feltúrják a 
veteményt, a pázsitot, összeszedik a 
hullott diót. De biztos, hogy ezzel 
kezdődött a dolog? Érdemes 
megnézni a 80-100 évvel ezelőtt, a 
déli Mecsek oldalon készült 
fényképeket! Sehol nem látjuk az 
épületeket, még szőlők, 
gyümölcsösök se nagyon vannak. 
Igazából ki is tört be kihez? Ki 
foglalta el a másik területét? 

Természetesen ennyivel nem lehet a kialakult helyzetet elintézni, de úgy gondoljuk, 
hogy a közös gondolkodáshoz, a problémák közös megoldásához tisztában kell lenni az 
alaphelyzettel, mely szerint jelentős mértékben az ember foglalta el a vadak élőhelyét, 
továbbá aki erdő mellett akar lakni, annak számolnia kell a vadállomány jelenlétével, 
kártételével is. Nézzük először is, hogy mi az oka, hogy az óvatos vaddisznók, de néha az 
őzek és a gímszarvasok is vállalják a veszélyt és az ember közvetlen közelében keresik 
táplálékukat. Ezen vadaknak a létszámát, a nagyragadozók (farkas, medve, hiúz) kipusztulása 
miatt ma már az ember szabályozza, ez a tevékenység maga a vadászat. A vadászattal keltett 
zavarás természetesen egyetlen vaddisznónak, őznek, szarvasnak sincs ínyére. Emiatt olyan 
élőhelyet keresnek, ahol ezt a veszélyt nem tapasztalják. Főként a vaddisznó - rendkívül 
intelligens, értelmes állatfaj lévén- hamar megszokja az erdőben számára elviselhetetlen 
emberszagot, kevéssé ijed meg a hangoskodástól, kiabálástól, fénytől, mert idővel 
kitapasztalja, hogy önmagában ettől az életét nem kell féltenie. Sajnos azonban ezeken az 
erdő-település határterületeken sokszor tilos, de mindenképpen rendkívül balesetveszélyes a 
vadászat. Így hiába próbálják a vadászaink az erdőben csökkenteni a vadállományt, a vadak 
egyre inkább behúzódnak a számukra védettséget jelentő települések közelébe. Ráadásul az 
egyre gyakoribb nyári aszályok következtében az erdőben táplálékot nehezebben találó 
vadakat mágnesként vonzották a kertek lédús gyümölcsei, zöldségei. Jelentősen megnehezíti a 
probléma kezelését az a körülmény, hogy egyes városrészekben nagy számban találhatók 
olyan elhanyagolt ingatlanok, amelyeken a művelés évtizedes elhanyagolása, felhagyása 
következtében spontán beerdősülés, bokrosodás következett be. Ezek háborítatlan élőhelyet 
biztosítanak a vadak számára, amely azzal a következménnyel is jár, hogy a vadállomány itt 
él, az erdőbe már be sem jár, ily módon a vadgazdálkodás hatóköréből kikerül. A károsítást a 
környező településrészeken alapvetően ez a vadállomány okozza. A vadászati törvény és a 
fegyvertartásra-, használatra vonatkozó jogszabályok szerint, a város közigazgatási belterülete 
nem minősül vadászterületnek, a károsító vad közigazgatási területen történő elejtéséhez 
egyedi rendőrhatósági engedély szükséges. Mindez azt jelenti, hogy a város közigazgatási 
területén belül vadászati tevékenységet nem folytathatunk, annak fokozott veszélyessége 
gyakorlatilag is kizárja a vadászat lehetőségét. Rögzíteni kell azt is, hogy az itt élő 
vadállományt is megilleti a vadászati törvényben meghatározott vad védelme, és e 
vadállomány szakszerű kezelése is indokolt. 

 
Milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre a probléma megoldására? 

• Fokozzuk a vadászatot a határterületeken, elterelő etetést alkalmazunk a terület középpontja 
irányában. 
• Önöktől az előbbiekhez kapcsolódóan azt kérjük, hogy lehetőség szerint kerüljék az esti 
szürkület és a hajnali világosodás között, a fenti határterületeken az erdőben való 
tartózkodást, ezzel segítsék elő a vadászat biztonságos folytatását. 



• Fontos, hogy megfelelő kerítéssel védjék ingatlanukat, terményeiket. Nem kell betonfalra 
gondolni, azonban lényeges, hogy a drótfonat, vagy a ponthegesztett panel elem legalább 30-
50 cm-re a földbe legyen süllyesztve és a föld alatt rögzítésre is kerüljön. Ez utóbbi 
megoldható betonozással, sűrű fémkampózással vagy akár egy keményfa rúdhoz való szintén 
földalatti rögzítéssel. 
• Kiemelten fontos lenne az elhanyagolt területek felszámolása is oly módon, hogy ezen 
ingatlanokon el kellene végezni az erdő és a bozót irtását. 
• Célszerű a szaküzletekben kapható különböző vadriasztó szerek és eszközök alkalmazása is. 
• Tudomásunk van azonban olyan ingatlan tulajdonosokról is, akik a vaddisznók iránti 
rokonszenvüket azzal fejezik ki, hogy etetik őket. Természetesen ez a lehető legkárosabb 
tevékenység a probléma megoldásának szempontjából. Ha Önöknek tudomása van ilyenről, 
igyekezzenek meggyőzni az illetőt arról, hogy fejezze be a vadak etetését és az 
odaszoktatásukat. 
 
Amit a vaddisznóról tudni érdemes: 
A vaddisznók állattanilag a nem kérődző, párosujjú patásokhoz tartoznak. A hímeket a házi 
disznókhoz hasonlóan kannak, a nőstényeket kocának, a fiatalokat egy éves korukig 
malacnak, két éves korukig süldőnek nevezik. A felismerésük szempontjából nem árt 
tisztában lenni a következőkkel: a szaguk erős és jellegzetes, kissé hasonlít a tavasszal nagy 
tömegben száradó alom szagához, azonos a házi disznóéval, csak sokkal intenzívebb. A 
hangja igen változatos. A konda vonulása sokszor nagy zajjal jár. A malacok és a süldők 
összemarakodnak, egymáshoz vágnak, ilyenkor nyikkanás, visítás 
hallható. A nyugodt biztonság hangja a röfögés, csámcsogás, 
makkropogtatás, a gyanúsat észlelő buffant, fújtat. A hullatéka 
(ürüléke) szintén a házi disznóéhoz hasonló, lapított gömbök sorozata. 
A túrása jellegzetes, mélységéből és terjedelméből a disznók nagysága 
is kikövetkeztethető. A lábnyoma könnyen felismerhető, amely abban 
különbözik a hasonló gímszarvas nyomtól, hogy az úgynevezett két 
álcsülök lenyomata mindig látszik a nyom mögött, félkör alakban 
elhelyezkedve. A vaddisznó szaglása nagyon kifinomult, hallása éles, 
látása kissé korlátozott. Normális körülmények között a vaddisznó elmenekül az ember 
elől, ebben soha ne akadályozzuk meg! 
Jó tudni, hogy egy sarokba szorított példány, főleg ha az egy malacait féltő koca, vagy 
esetleg egy magányos kan, rendkívül veszélyes ellenfél lehet! Mindezek alapján tehát fő az 
óvatosság és a személyes szembeszállás helyett mindenképpen a fenti védekezési módokat 
ajánljuk!  Legyünk partnerek a probléma kezelésében! 
  
Elérhetőségünk: 
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e-mail: abo7@t-online.hu, 
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