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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. a Vas me-
gyei vadászterület 14%-án folytat vad-
gazdálkodási tevékenységet összesen
41 280 ha nagyságú területen. Az érin-
tett terület 69%-ban erdõ mûvelési ág-
ban van. Kilenc egység folytat vadgaz-
dálkodást, illetve szakszerû vadállo-
mány-szabályozást. Az egységek közül
egy vadászterület haszonbérleti formá-
ban és nyolc egység földtulajdonosi kö-
zösség meghatalmazása alapján társult
vadászati jog keretében gyakorolja és
irányítja a vadgazdálkodást, a jelenlegi
felállásban a 2017. március 1-jétõl
kezdõdõ vadgazdálkodási üzemtervi
idõszakig.

A részvénytársaság egységeit érintve el-
mondható, hogy az üzemi vadászterü-
letek, illetve a Zrt. vadgazdálkodási
ágazata éveken keresztül rentábilisan
mûködött, majd a 2013–14-es év gyen-
gébb eredménye után a 2015. gazdasá-
gi év ismételten nyereséget hozott.

A vadászterületek egységei nagyva-
das jellegûek, ami meghatározza a gaz-
dálkodás formáját. A három jelentõs
nagyvadfaj mellett a szentpéterfai terü-
leten dámpopuláció színesíti az állo-
mányt, valamint a Kõszegi-hegységben
a muflonállománynak van meghatározó
szerepe. A nagyvadas jellegû vadászte-
rületek vadgazdálkodásának egyik leg-
fontosabb kérdése az állományszabá-
lyozás, illetve a létszám fenntartható
szinten tartása.

Társaságunk területén a vadlétszám-
szabályozás tekintetében a három
nagyvadfaj szerepe meghatározó, így a
becsült nagyvadállomány és a teríték
adatait érdemes megvizsgálni.

Az üzemi területünkön az üzemterv
szerinti gazdálkodás alapján a fenntart-
ható maximális létszám 1100 db. Az ál-
lományapasztással a létszámot a 2006.
évre az elfogadható szintre lehetett
csökkenteni. 2011-ben az állomány lét-
száma ismételten az elfogadható szint
kétszeresére emelkedett, amit egy
intenzív kilövési idõszak követett,
így napjainkig az állomány létszáma
megközelítette a megengedett szintet
(1. ábra). Az állományszabályozás a
másik két vadfaj esetében is hasonló
tendenciát mutat.

A nagyvadlétszám elsõ és legfonto-
sabb indikátora a vad által okozott kár
mértéke. Ha az éves terítékadatok, vala-
mint a keletkezett vadkár mértékének
alakulását összevetjük, akkor jól látha-
tó, hogy az intenzív kilövések hatására
a 2005–2006. években és a napjainkban
keletkezett mezõgazdasági és erdei
vadkárt a minimálisra lehetett csökken-
teni (2. ábra).

Társaságunk vadászterületének 69
százaléka erdõ mûvelési ágban van,

ezért szakmailag nagyon fontos feladat,
hogy az erdõgazdasági és vadgazdálko-
dási ágazatok összhangját megtaláljuk
és megtartsuk.

Az erdõgazdálkodást tekintve a vad-
kár szempontjából az erdõfelújításokat
kell értékelni. A Szombathelyi Erdészeti
Zrt. területén az erdõfelújítással érintett
aktuális kötelezettség területe folyama-
tosan emelkedõ tendenciát mutat. Az
erdõtervi gazdálkodás mellett a klíma-
változás hatására indukálódott abiotikus
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és biotikus károsítások után keletkezett
egészségügyi termelések mértéke folya-
matosan növeli a belépõ kötelezettség
területét, évente átlagban 68 hektárral,
figyelembe véve a mûszaki befejezéssel
évente kilépõ kötelezettséget.

Az erdõfelújítások védelmének leg-
hatékonyabb módszere a vadkárelhárí-
tó kerítések megépítése. Társaságunk
területén az épített és bontott kerítések
éves mennyiségét a 3. ábra szemlélteti.
A táblázatból jól érzékelhetõ, hogy a
kerítések építése várhatóan nem csök-
ken, éves szinten emelkedést mutat an-
nak ellenére, hogy intenzív állomány-
szabályozást folytatunk.

Az emelkedõ tendenciát több oldal-
ról kell értékelni, és számos szempon-
tot értékelve kell keresni a szakmai in-
dokokat. Gazdálkodási területünkön
megvizsgáltuk a vadkárelhárító keríté-
sek típusának éves változását (4. ábra).
Érzékelhetõ, hogy 2009-tõl az elektro-
mos kerítések által bekerített terület fo-
lyamatosan csökken, ezzel szemben a
panelkerítések száma emelkedik.

A 7 + 1 soros elektromos kerítés kar-
bantartása nagyon idõigényes, folyama-
tos javítást igényel, kevésbé hatékony,
ezért az utóbbi években az erdõgazda-
ságunk áttért a panel- és fonatos típusú
kerítésekre, melyek nagy részének épí-
tését saját erõbõl végezzük el.

A 2016. évi kimagasló mennyiségû
kerítéslétesítést (terv: 88 km) részben az
indokolta, hogy az új kerítések létesíté-
se mellett a korábban épített, de nagy
fenntartási ráfordításokat igénylõ elekt-
romos kerítéseket le kell cserélni az er-
dõfelújítások védelme érdekében.

A vonatkozó jogszabály a követke-
zõképpen rendelkezik: „[…] az erdõterü-
leten létesítendõ vadkárelhárító keríté-
sek építése, bontása az Erdészeti Ható-

ság részérõl engedélyhez kötött, az
érintett vadgazdálkodó hozzájárulásá-
val. Az engedélyeztetés az erdõrõl, az
erdõ védelmérõl és az erdõgazdálko-
dásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 15. §
(2) pontja, és végrehajtására kiadott
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 4. §-a
alapján szabályozott.”

Az erdõterületek mellett vizsgálni
kell a mezõgazdasági területek vadkár-
védelmét is. Az elmúlt években erõsö-
dött az a tendencia, hogy a mezõgazda-
sági területeket is folyamatosan elektro-
mos és fonatos kerítések építésével vé-

dik, helyenként akár több 100 hektáros
nagyságban.

A bekerített területeken a tulajdonos
védekezik a vadkár ellen, amennyiben
a kerítés folyamatosan üzemképes, de e
területekkel a vad élettere és a vadgaz-
dálkodási egység hasznos területe is je-
lentõsen lecsökken. A nagyvadállo-
mány élõhelye, táplálkozása nemcsak a
téli idõszakban, de nyáron is az erdõte-
rületre és a visszamaradó mezõgazda-
sági területre koncentrálódik, így káro-
sításuk mértéke is folyamatosan nõ
ezeken a területeken. Ennek jó indiká-
tora az erdõ esetében az erdõmûvelési
mûszaki átvételeken rögzített friss vad-
kár mértéke.

A vadgazdálkodási területek vadel-
tartó képessége folyamatosan csökken,
ez a tény tovább emeli a vadkár mérté-
két az erdõterületeken, valamint a be-
kerítetlen mezõgazdasági területeken.

A fenti elemzés azzal zárható, hogy a
vadgazdálkodó hiába folytat szakszerû
gazdálkodást, ha egyéb – kevésbé ob-
jektív – külsõ tényezõk jelentõs mérték-
ben befolyásolják a szakmai tevékeny-
séget. Fontos szakmai elõrelépés lenne,
ha a vadászterületek adottságainak fi-
gyelembevételével a mezõgazdasági te-
rületek védelmét, illetve bekerítését is a
hatóság koordinálná, szabályozná az
erdõterületekhez hasonlóan. 
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