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Megyénk területviszonyai miatt, nagyvadas, vegyesvadas és apróvadas, és ezáltal a ragadozók 

gyérítése szempontjából a vadászatra jogosultakat 3 csoportra lehet elkülöníteni. 

A mezőségi részeken és néhány kiemelten apróvad gazdálkodással foglakozó területeken, 

minden jogszabályban engedélyezett módszerrel apasztják a szőrmés ás szárnyas ragadozókat. 

A hivatásos vadászok GPS készülékkel bemérik minden kotorék és fészek koordinátáját és a 

megfelelő időpontokban felkeresik azokat. A rókákat kotorékozással, éjszaka fegyverlámpás 

vadászattal gyérítik, a szárnyas kártevőket fészkükből kireptetve ejtik el. Idényen kívüli 

vadászatra és lámpázásra mindig kérnek és kapnak is engedélyt. Apróvadas területeken a 

ragadozó állomány létszámában nem tapasztalható jelentős növekedés, mivel igyekeznek a 

szinten tartásra, viszont a ráfordított idő jelentősen megnövekedett. Egy-két kivételtől 

eltekintve majdminden esetben kifizetik a lődíjat a hivatásos vadászoknak. Az élve fogó 

csapdák alkalmazása sajnos nem nagyon működik megyénkben, mivel azokat rendszerint 

illetéktelenek ellopják.  

Megyénkben az éves rókateríték 1500 és 2800 közötti, ebből a mezőségi részen egy 24.000 

hektáros területen csak a hivatásos vadászok átlagosan 400-at lőnek ki, amiben nincs benne a 

társas apróvadvadászatokon terítékre került rókák száma. 

Ezekből az adatokból látható, illetve érezhető, hogy az erdősült részeinken a kártevő 

apasztásnak nem tulajdonítanak olyan jelentőséget, mint ahogy arra szükség lenne. Sok 

vadászatra jogosult csak a kötelezően leadandó darabszámot ejti el. Apróvadas vadászatokat 

nem szerveznek, ahol esetleg lőhetnének kártevőt. Nagyvadvadászaton pedig nem-, vagy csak 

igen kevesen lőnek rókára. Hiába tapasztalható ezeken az erdős területeken a rókák 

állománynövekedése, még sincs szemléletváltozás és még a lődíjakat sem fizetik ki a 

szakszemélyzet részére. 

Idén mindenütt gondot jelentett az is, hogy a területek kijelölésében is határidőcsúszások 

voltak, amelyek kedveztek a dúvadállomány elszaporodásának. A hivatásos vadászok sok 

helyütt még nyáron is puska nélkül járták a területet.  

 

Megyénkben a másik nagy problémát okozza, hogy egyre többször találkozhatunk rókákkal a 

lakott területeken belül is. Emiatt humán egészségügyi okokra hivatkozva is érkeztek 

kérelmek a hivatalhoz. Az FVM hivatal minden engedélyt és segítséget igyekszik megadni a 

jogszabályok által engedélyezett kereteken belül.  

Végezetül érdekességképpen említeném meg, hogy a halászatra jogosultak esetében is a 

területileg illetékes vadászatra jogosult köteles a halállomány védelmének érdekében gyéríteni 

a kártevőket.  
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