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SZAKMAI MINDENNAPOK

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a
Cont-Eco Kft. 2016. január 19-én
TORNADO típusú, mechanikus vadkár-
elhárító kerítés építését és bontását
mutatta be a Sárvári Erdészeti Igazga-
tóság területén. 

A Hidegkúti Vadászház konferenciater-
mében tartott megnyitón Bakó Csaba
erdõgazdálkodási igazgató köszöntötte
a jelenlévõket, és elmondta, hogy a tár-
saság gazdálkodási területén 2012-tõl
folyamatosan emelkedik a vadkárelhá-
rító kerítések építése és ezzel párhuza-
mosan évente csökken a lebontásra ke-
rülõ kerítések hossza. 

Az idei évre 92 kilométer vadkárelhá-
rító kerítés építését tervezik az erdészeti
igazgatóságok, amely 50 százalékkal
meghaladja a korábbi évek átlagát. Ta-
valy a társaság vezetése úgy döntött,
hogy az elektromos kerítések helyett át-
térnek a mechanikus (panelos, fonatos)
kerítések építésére. Erre a korábban épí-
tett kerítések vadkárelhárítási tapasztala-
tai, az elektromos kerítések meghibáso-
dásával kapcsolatos gyakori problémák,
valamint az elektromos kerítés építésére
kiírt tavalyi pályázat eredménytelensége
ösztönözték.  Ez évben a kerítések építé-

sére a beruházási költségek egynegye-
dét fordítják, a tervezett összeg 128 mil-
lió forint. A Társaság felkérte a Cont-Eco
Kft.-t, hogy mutassa be – a panelos kerí-
tések felváltására szóba jöhetõ – TOR-
NADO mechanikus, feszített-fonatos ke-
rítés építését, bontását, és az ezekhez
szükséges eszközöket, valamint tájékoz-
tasson a bekerülési költségekrõl. A be-
mutató egyik célja az volt, hogy kedvezõ
tapasztalatok esetén - költségtakarékos-
sági szempontokat is figyelembe véve -
társaságunk saját kivitelezésben végez-
hetné el az építési és bontási munkákat. 

Az elsõ terepi program helyszíne, a
Bejcgyertyános 20D erdõrészlet 2015-

ben került véghasználatra, a tölgy sza-
porítóanyaggal tervezett elsõ kivitel
végrehajtása elõtt szükséges a vágáste-
rület bekerítése. Az ügyvezetõ tájékoz-
tatást adott a TORNADO típusú kerítés
építéséhez szükséges agyagokról, vala-
mint azok helyszínre szállításának felté-
teleirõl. A kerítés építésének megkez-
dése elõtt szükség van a nyomvonal,
valamint az oszlopok, feszítõelemek és
a kapuk helyének a kitûzésére. 

Kérgezett kerítésoszlop felhasználá-
sát javasolják a kerítésfonat felhelyezése,
valamint az „U” szög megfelelõ alkalma-
zása érdekében. Az oszlopok távolsága
5 méter, az oszlopok lehelyezhetõk trak-
torra szerelt ütõ adapterrel és a talajfúrás
utáni föld visszatömörítésével. 

Az oszlopsor megépítését követõen
a TORNADO TL 17/200/15 típusú fonat
felhelyezésére került sor. Bemutatták az
oldalakon alkalmazott feszítõelemek
megépítését és a fonat feszített állapot-
ban való felhelyezését, amelyhez úgy-
nevezett huzalfeszítõ lécet alkalmaz-
nak. A feszítést erõgép végezte. Az épí-
tésben öten vettek részt és egy fõ a
gépet kezelte. A szakemberek tapaszta-
latai alapján 1 kilométer hosszú fonatos
kerítés általában három nap alatt épít-
hetõ fel. Kérésünkre bemutatták a fris-
sen felépített kerítés elbontásának tech-
nológiáját is. A bontás során fontos lé-
pés volt az „U” szögek kiszedése, a
drótháló felgöngyölítése és az oszlopok
gépi kiemelése a talajból.

A Bejcgyertyános 10C erdõrészlet-
ben folytatódott a program. A helyszí-
nen megnéztük a Cont-Eco Kft. által
2007-ben megépített hasonló mechani-
kus kerítés állapotát, a sárvári munka-
társak ismertették a kerítéssel kapcsola-
tos tapasztalataikat. Az 1200 folyóméte-
res kerítés nyomvonalát vegyszerezés-
sel tartják karban. Állapota stabil, védel-
mi célját maradéktalanul betölti. A kerí-
tést eddig csak mechanikai sérülés érte,
egy fa rádõlt a rendszerre, így javítani
kellett. 

A következõ megállóhelyen a Szita-
majori fonatos kerítést tekintettük meg.
A közel 6 kilométeres kerítést 2013-ban
építették, hogy a 250 hektáros mezõgaz-
dasági területen megakadályozzák a
vadkárt. A vadvédelmi kerítés TORNA-
DO TITAN HT PREMIUM PLUS típusú
csúszásmentes csomóval készült kerí-

tésfonat. A kerítés folyóméterre esõ net-
tó költsége 1990 forint. A helyszínen azt
tapasztaltuk, hogy a mechanikus fona-
tos kerítés a vaddisznóknak nem mindig
jelentett akadályt, több helyen átbújt a
vad a kerítés alatt, leginkább a mûvelt
mezõgazdasági talaj esetén. A kerítés

ilyen formán folyamatos karbantartást
igényel. A mezõgazdasági terület köz-
vetlen határos az állami erdõtömbbel, a
nagyvad megszokott mozgása korábban
folyamatos volt a táplálék irányába, ezt
megakadályozni nagyon nehéz.

A terepi bejárás után a résztvevõk a
Hidegkúti Vadászház konferenciatermé-
ben értékelték a látottakat. Zaxné Simon
Erzsébet erdõmûvelési csoportvezetõ be-
számolt a társaságnál alkalmazott panel
típusú vadkárelhárító kerítések építésé-
rõl és azok költségelemzésérõl. 2014-ben
22 kilométer, majd tavaly 20 kilométer
hosszan épültek az erdõgazdaságnál új
panelbõl kerítések. A fajlagos építési
költség 2014-ben folyóméterenként
1335, míg 2015-ben 1438 forint volt. A
2005–2016 közötti idõszakot áttekintve
elmondható, hogy a vadkárelhárító kerí-
tések (típustól függetlenül) építése 2010-
tõl folyamatosan emelkedik, és a 2005.
évi után a 2016-ra tervezett 92 kilométe-
res beruházás lesz a legmagasabb értékû. 

Végezetül az erdészeti igazgatósá-
gok vezetõi, és az erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõk összegezték véleményüket a
látottakkal kapcsolatban.  A bemutatott
feszített fonatos kerítés építése na-
gyobb szakértelmet kíván, mint a pane-
losé, de a kerítésépítési anyagok kiszál-
lításának költsége alacsonyabb, továb-
bá rövidebb idõ alatt megépíthetõ. Az
elhangzottak alapján, a kivitelezés teljes
költségét tekintve is versenyképes a fo-
natos kerítés a panelossal.
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