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Rágáskár 
Az erdei rágáskár meghatározására lát-
szatra jó lehetõségünk van. Amíg a cse-
metés derékmagasság alatti, elég pon-
tosan meghatározható a lerágott csúcs-
hajtású egyedek száma – fõként, ha
mesterséges erdõsítés kisebb csemete-
darabszámáról van szó. Más a helyzet
az embermagasságú, 5-10 hektáros
vagy nagyobb területû természetes úju-
latok sûrûségeiben, ott már jelentõs el-
térések lehetnek a mintavétel és a való-
ság adatai között. A károk erdõvédelmi
jelentésben feltüntetendõ gyakoriságá-
nak és erélyének megállapítása pedig
lehetetlen. Kefesûrû csemetésben egy-
szerûen nem lehet meghatározni, hogy
mennyi egyedet károsított a vad (vagy
egyéb, pl. rovar), azokon milyen mérté-
kû a kár, ráadásul mindezt fafajoként –
esetleg 3-4 állományalkotó és ugyan-
ennyi elegyfaj esetében. Aki az ellenke-
zõjét mondja, az nem látott még 2-3 mé-
teres természetes újulatot és nem járt
benne. 

A jól-rosszul (durva becsléssel) meg-
állapított rágáskáradatokat tartalmazó
statisztikák csak a töredékét mutatják e
kárfajta valós nagyságának. Vélemé-
nyem szerint a valós rágáskár felénél
többet meg sem állapítunk, azon általá-
nos nézet miatt (amit fõként a vadászok
terjesztenek), hogy ezt a kárt úgy is ki-
növik a csemeték, legfeljebb idõveszte-
séget okoz a magassági növekedésük-
ben. Még olyan vélemény is terjed a va-
dászok között, hogy a vad elõbb az ol-
dalhajtásokat rágja le, amivel növeke-
désre serkenti a csemetét („biológiai
metszést” végez). A rágáskár felmérésé-
re az erdészeti hatóságnak volt koráb-
ban egy kísérlete (10 x 10 méteres kerí-
tések), az eredményét nem ismertették
széles körben. Információm szerint je-
lenleg az ERTI folytat ilyen irányú vizs-
gálatokat és segédanyagokat készített a
kárbecslésekre. 

A gyakorlatban dolgozó erdészek
olyan leterheltek, hogy a rendkívüli
nagyságú és fõként fakitermelési fela-
datot követelõ (törés, dõlés, szúkár,
döntés stb.) károk megállapításán felül
idejük, és energiájuk sincs a csemeté-
sek, fiatalosok kárainak alapos és folya-

matos felmérésére. Ráadásul sokszor
nem is áll érdekükben, mert gyakran el-
marasztalják õket miattuk – mintha õk
lennének a hibásak, amiért hagyták a
vadat károsítani. A csemetéseket folya-
matosan súlyos rágáskárok érik, miköz-
ben  lekicsinylik a problémát, pedig az
évtizedekig bokorrá rágott faegyed
nem csak a növedékét veszti el évrõl
évre. Sokszor sérül a lerágott hajtások
töve, szinte seprûs és ágörvös korona
alakul ki, amely a fatestbe nõve belsõ
fahibákat eredményez. Apró kéregsérü-
lés is gyakran keletkezik, annak szintén
fahiba a következménye. A százéves
korban kitermelt fa belsejében ezek lát-
hatóvá válnak és rontják az értékét. A
vadrágás nyomán fellépõ egyéb károsí-
tók (gomba, rovar stb.) halmozott kár-

láncolatot okoznak. Rendre tapasztal-
hatjuk, hogy az újra meginduló vezér-
hajtás nem tud befásodni, és végez vele
a lisztharmat, vagy a fagy, a csemete
éves növedéke elveszik. 

A rágáskár kártérítési összegének
megállapítására bonyolult képletek áll-
nak rendelkezésre. Magam is foglalkoz-
tam ilyenek kidolgozásával, és nem vet-
tem észre, hogy túlbonyolítottam. A
vadkárt tárgyaló bírósági tárgyaláson
szembesültem vele, hogy a bíró nem
tud és nem is akar foglalkozni a számá-
ra érthetetlen, idegen szakmai kifejezé-
sekkel (kamatos kamat, diszkontálás,
átlagnövedék stb.). Mire a szakértõnek
sikerült ezek egy részét megértetnie, a
bíró már részben a vadászok oldalára
sodródott, akik egyre bizonygatták,

hogy annak a szegény vadnak ennie
kell, és hol legyen otthon, ha nem a sû-
rû erdõben?! 

Jelenleg a rágáskárral (a vezérhajtás
lerágása) tehát ott tartunk, hogy na-
gyobb része nem kerül felvételre, a fel-
vett rágáskár megtérítése pedig ritka,
mint a fehér holló. A kirendelt kárbecs-
lõk felmérik, de csak a megjelölt évit,
viszont kárt általában csak az elpusztult
egyedek után állapítanak meg. A cse-
meték egy része elpusztul a rágáskárral
induló halmozott károsítás hatására. 

A rágáskár kapcsán felmerül az úgy-
nevezett elviselhetõ kár fogalma. 

A fogalom abból az ideális állapotból
indul ki, amikor az ember még nem
gazdálkodott az erdõvel, hanem benne
élve, része volt az erdei életközösség-

nek. Az erdõt megújító csemetének ak-
kor is voltak minden fejlettségi állapot-
ban károsítói, a talajra hulló magnak is,
de ezek természetes ellenségeit is bizto-
sította az erdei ökoszisztéma. Az erdõ
így mindenkor megújította önmagát. 

Nézzük, hogy ma, az ember által
erõsen torzított mûködés korában mi az
elviselhetõ szint. 

A magra, makkra széles körben pá-
lyáznak a fogyasztók. Már a fán is meg-
támadják (fagy, gomba, rovar stb.). Le-
hullva pedig szinte már a levegõben
várják (Lásd e cikksorozat elsõ részét a
márciusi lapszámban – a szerk.). Ezért
a szórvány, gyenge, sõt közepes makk-
termés is áldozatul esik a károsítóknak.
Csak a bõséges makktermés ad az úju-
lat megmaradására esélyt (négyzetmé-

Helyzetjelentés erdei vadkár ügyben III.
Az alábbiakban közöljük a márciusi
lapszámunkban azonos címmel elin-
dított szakmai cikksorozatunk har-
madik és egyben befejezõ részét.



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus) 263

SZAKMAI MINDENNAPOK

terenként legalább 2-3 megtelepedett
csemetével). A valós állapotra épülõ
szabályozás mellett nálunk ez elegendõ
az új erdõ létrejöttének szakhatósági
elismeréséhez (Horvátországban az
elõírás 10-15 db/m2). A minõségi faállo-
mány neveléséhez és a természetes fo-
lyamatok mûködéséhez azonban ez ke-
vés. A makk felszedésében tehát „elvi-
selhetetlen” a kár – az erdõgazdálkodót
érõ, korábban már említett anyagi kár
és az erdõ minõségi megújításának
szempontjából egyaránt. 

A csemetés visszarágása térben és
erélyében egyaránt széles skálán mo-
zog. Az is elviselhetetlen, ha az erdõ-
részlet egy részén szinte nem is látunk
kárt, miközben az erdõ egy vagy több,
néhány száz vagy ezer négyzetméteres
foltja teljesen károsított. A szarvasnak
egyik jellegzetessége, hogy minden er-
dõrészletben van kedvenc területe,
amelyet teljesen visszarág. Az is elvisel-
hetetlen, ha az erdõrész átvonulási terü-
lete a vadnak, és több váltó (a szarvas
megszokott útvonala) mellett rágja le a
vezérhajtásokat. Az elviselhetõ kár az a
mérték, amikor az elszórtan, szálanként
mutatkozó rágáskár nem haladja meg a
természetes szelekció aktuális mortali-
tását (kb. 5-10%). Ez is csak a természe-
tes újulatokban elviselhetõ. A mestersé-
ges felújításnál, és fõként telepítésnél
minden csemetére szükség van, mivel
ezek jó esetben is csak megközelíteni
tudják a természetes folyamatok által
irányított erdõmûködést. Az elviselhetõ
rágáskár döntõen a kimagasló csemeté-
ken kezdõdik. Esetükben feltételezé-
sünk (nem teljes mértékben helytálló),
hogy a visszarágott, jó növekedésû –
úgynevezett „elõnövõ” (lásd Csépányi
P.) – egyedet a körülötte lévõ csemeték
pótolni tudják a késõbbiek során. 

Hántáskár
A hántáskár becslése rendkívül alulérté-
kelt, a faegyed sorsát és az okozott kár
értékének számítását tekintve egyaránt.
A lágy lombos fajoknál a hántás követ-
kezményeként megjelenõ gesztkorha-
dás és biotikus károk miatt a fa elõbb-
utóbb derékba törik (hó-, szél-, jégkár
stb.). A kemény lombos sima kérgû fa-
fajoknál (gyertyán, kõris) is elõfordul a
töréskár, az általános azonban a seb-
szövettel fedett gesztkorhadás, a törzs
értékének lealacsonyítása tûzifává. A
hatósági bírság csak 0,1 hektárnál na-
gyobb kiterjedésnél érvényesíthetõ. A
gazdálkodó kárát megtérítõ konkrét
esetrõl nincs tudomásom. Ha a hántás-
károkat is alaposan felmérnénk, és va-

lós veszteséget számolnánk, szerintem
megdöbbentõ számokat kapnánk. Sú-
lyos milliárdoktól „szabadítják” meg a
hántáskárok az erdõgazdálkodókat a
véghasználatok idejére, ezek a hántott
fák vagy hiányoznak a kitermelt fa-
anyag bevételébõl, vagy csak tûzifának
adható el az értékes törzsrész. 

A vadkár megítélése emberi oldalról
alapvetõen nem változott a rendszer-
váltással. A törvény szerint az élõ vad az
állam tulajdona, azonban semmiféle fe-
lelõsséget nem vállal érte. A vadállo-
mány fenntartásáért, mindenféle károsí-
tásért a vadászatra jogosult a felelõs, aki
nem tulajdonosa az élõ vadnak. (Az pe-
dig teljesen extrém szabályozás, amikor
az állam vadja összetöri a közút terüle-
tén az autót és a vadászatra jogosultnak
kell megtéríteni a kárt, holott az nem is
a vadászterületen történt.) Természete-
sen az sem a károk csökkenését szol-
gálja, hogy a törvény kényszertársulást
határoz meg a gazdáknak (3000 hektá-
ros minimális területhatár) a tulajdonnal
kapcsolatos alapjoguk sérelmére. 

Az erdészeti és vadászati hatóság az
átalakítások után csak tüneti kezelésre
képes. Kapacitásuk csak szúrópróbás
ellenõrzésre és a bejelentett esetek ke-
zelésére elegendõ. Az már a múlt, ami-
kor a tapasztalattal és tudással bíró felü-
gyelõk minden erdõrészletben nyomon
követték a vadkár helyzetét és a gazdál-
kodót támogatták az eredményes elhá-
rítás, illetve csökkentés érdekében. A
reakcióidõ is megnõtt a bürokratikus út
végigjárásával. 

Konkrét esetet nézve, a vad feleszi a
bükk makktermését, bejelentés elküld-
ve, helyszínelés egy hónap múlva. Köz-

ben viharok, esõk – a nyomokat elmos-
sa a csapadék, a túráskárból már csak
tizede látszik. Sok hûhó semmiért,
ezenközben a jó bükkmakktermés
megsemmisül, az erdõ nem képes felú-
jítani önmagát.

A „zöldhatóság” a szedett hóvirágra
is ugrik, a vad által okozott károkra
nem érzékeny. Nem a felismerés hiá-
nyát, inkább a politikai taktikázást ér-
zem mögötte. Pedig a vaddisznó ko-
moly károkat okozhat a védett növé-
nyekben és a földön fészkelõ madarak-
ban is. A civil lakosság félretájékoztatott
laikusok tömege, a szelíd õzikék, szar-
vasok ártatlan jószágok – ebbéli hitüket
a sajtó és média is támogatja idõnként.
A gonoszok az erdészek, akik kivágják
az erdõt, és a vadászok, akik lelövik a
vadat. A szakma hibája, hogy sokan
még ebben a tévhitben élnek. Már ré-
gen el kellett volna érni, hogy minden
óvodás és iskolás rendszeresen járjon
erdésszel az erdõben úgy, mint pl. Finn-
országban. 

A sor végére hagytam az erdõgazdál-
kodót. A mezõgazdával együtt harcot
folytat a vadászatra jogosulttal. A küzde-
lem nagyon egyoldalú. Kevés az a vadá-
szatra jogosult, aki arányosan, 50-50%-
ban beszáll a megelõzésbe, vagy viseli a
kárelhárítás költségeit. Olyan vadászatra
jogosultról (nagyvadas területen) pedig
nincs tudomásom, aki vadállományát az
elviselhetõ kárszinten tartva mûködik. A
kárelhárító kerítés karbantartása már
szinte teljesen a gazdálkodó terhe.
Egyébként mindenféle eszköz – optikai,
kémiai, fizikai – csak idõszakos, tüneti
kezelés, az adott élõhelyen meghatároz-
ható küszöbérték fölé emelkedõ állo-
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mány esetén elkerülhetetlen a vad káro-
sítása. Szerintem Baranya, Somogy, Zala
megye meghaladta a küszöböt. Hozzá-
értõ szakemberek ezt a küszöböt kb. 70-
100 ha/szarvas nagyságban határozták
meg ezekben a megyékben, a tényleges
állománynagyság és az optimális között
a szorzó kétszámjegyû. 

Az utóbbi évtizedekben a vadkár el-
leni védelem fõ eszköze a különbözõ tí-
pusú kerítések építése. Most már a me-
zõgazdasági kultúrákat is kerítéssel vé-
dik a gazdák. A vad élõhelye folyama-
tosan csökken. A vadászatra jogosult-
nak tudomásul kellene vennie, hogy a
csökkenõ élettér csak csökkentett va-
dállományt tud eltartani. Másrészt, a
vad már régen nem tudja, hogy mikor
van kerítésen belül vagy kívül. A neki
kedvezõ fiatalosokban, vagy nagy ku-
koricatáblákban tartózkodik, keresztül-
törve bármiféle kerítést. Szinte hiába a
kerítés: a kár ugyan kisebb, de létezik.
A vaddisznó károsításának megakadá-
lyozására pedig semmiféle jelenleg al-
kalmazott kerítés nem alkalmas. Az el-
szenvedett, sokmilliós károkat a gazdál-

kodók próbálják behajtani (gyakran bí-
rósági ítélettel) a vadászatra jogosulta-
kon. A vadászatra jogosultak pedig pró-
bálnak kibújni a kártérítés terhe alól.
Nem ritkán még az átalakulást, vagy a
megszûnést is eszközül használják. Az
erdei vadkár helyzete a mai magyar va-
dászati gyakorlat miatt nem mutat javu-
ló irányt. 

A vadkárelhárító kerítések kapcsán
szükséges kitérnem a jelenlegi gyakor-
lat helytelen költségmegosztására. A
2009. évi Evt. elõtt általános volt, hogy
a vadkárelhárító kerítést az erdõgazdál-

kodó és a vadászatra jogosult megálla-
podása szerint a vadászatra jogosult
építette. A költségeit valamilyen arány-
ban (leggyakrabban 50-50%) közösen
viselték a felek.  A 2009. Evt. végrehaj-
tási utasítása kimondja, hogy „a vadkár-
elhárító kerítés létesítése meghaladja a
rendes erdõgazdálkodás körét”. A „ren-
detlen” gazdálkodás a túlszaporodott
(szaporított) vadállomány által elvisel-
hetetlen károsítást jelenti, amelyet már
csak a fiatal erdõ bekerítésével lehet
megakadályozni.  Ennek tényét a vadá-
szati hatóság is elismeri, amikor a vad-
kárelhárító kerítés építéséhez hozzájá-
rul. Rendes gazdálkodás esetében (elvi-
selhetõ vadkármérték) kerítésre nincs
szükség, annak költségterhe sem merül
fel.  A két állapot közötti költségtöbble-
tet a vadászatra jogosultnak kell telje-
sen viselnie. Vagyis a korábbi költség-
megosztásról szó sincs! A vadkárelhárí-
tó kerítés tervének készítése, enge-
délyeztetése, a kerítés építése, vagy
építtetése viszont az erdõgazdálkodó
feladata. A megépült kerítés folyamatos
karbantartása és vadmentesítése azon-
ban a vadászatra jogosult kötelessége.
Az erdõ a vad állandó otthona. A gyü-
mölcsösökben, zöldségkultúrákban
nincs helye, azok bekerítése és a kerítés
költségviselése teljesen a vadgazdálko-
dó feladata kellene, hogy legyen. 

A mezõgazdasági kultúrákban, ahol
a vad idõszakosan tartózkodik, kerítés-
építés esetén van helye valamilyen ará-
nyú költségmegosztásnak a két fél kö-

zött. Az erdõben pedig annyi vadat kel-
lene tartania a vadászatra jogosultnak,
hogy a vad állandó otthonát ne kelljen
ellene kerítéssel védeni.

Zárszóként néhány, a helyzetet
javító javaslatom: 

Kapitalizmusban a gazdaság alapja
a mûködõ magántulajdon. A vad a
földtulajdon haszonelvû része. Tör-
vénymódosítással kellene biztosítani,
hogy minél több földmûvelõ gyakorol-
hassa a vadászati jogát (minimális te-
rület csökkentése, kényszertársulás
megszüntetése). 

Az éves vadgazdálkodási tervekben
újra az erdészeti igazgatóságnak kelle-
ne megszabni a tartható vadállomány
maximális létszámát.

A valósághoz igazodó kárbecsléshez a
szakma (pl. az ERTI) az összes kárfajta
megállapítására adjon ki segédleteket,
ezeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra állásfoglalással támogassa meg.

A vadászatra jogosultak intenzíven
vadászva csökkentsék a vadállományt
az elviselhetõ nagyságúra.  

Ezen az úton haladva elérhetjük a
gazdálkodók és vadászok valós és vir-
tuális kerítéseinek fokozatosan lebontá-
sát, erdeinkben pedig elindulhat a ter-
mészetes mûködést elõsegítõ, termé-
szetközeli erdõgazdálkodás. 

Bodor László
erdõmérnök
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