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Az Uniós csatlakozással járó jogszabály-harmonizációnak köszönhetően, amely megszüntette 

az addig érvényben lévő túlzó korlátozásokat, reneszánszát éli a csapdázás Magyarországon.  

 

Várható, hogy a hazai gyakorlat számára egyre újabb és hatékonyabb eszközök használata 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét is hamarosan eléri. A modern csapdáknak függetlenül attól, 

hogy ölő-, vagy élvefogó eszközökről van szó nem csak hatékonynak, hanem egyúttal 

szelektívnek és kíméletesnek is kell lenniük. A szelektivitás elsősorban a természetvédelmi, a 

kíméletes működés az állatvédelmi szempontoknak való megfelelés miatt fontos. A felsorolt 

feltételeket házilag barkácsolt eszközökkel nem lehet teljesíteni, ezért célszerű neves gyártók 

minősített termékeit beszerezni. 

 

"Csodacsapda" nincs, megfelelően képzett és motivált hivatásos vadász alkalmazása nélkül 

nem érhető el komoly eredmény. Nem elég egy-egy könnyen csapdázható fajt gyéríteni, mert 

helyüket az addigi versengés megszűntével könnyen kitölthetik más fajok egyedei. Például a 

szarka egyoldalú csapdázása a dolmányos varjú, a borzé a róka számára lehet kedvező. 

Szintén alacsony marad a beavatkozás hatékonysága, ha valaki kizárólag a ragadozók 

gyérítésére kívánja alapozni apróvad-gazdálkodását, ezért nem szabad megfeledkezni az 

élőhelyek megőrzésének és fejlesztésének feladatáról. 

 

Nem a terítékre hozott ragadozók száma a fontos, hanem az, hogy milyen sűrűségben 

maradnak jelen a vadászterületen az apróvad szaporodási időszakának időtartamára. 

Megkésett, majdnem hiábavaló beavatkozás a róka tarlókon történő reflektoros vadászata. 

Hamis biztonságérzetet adhat a kotorékra alapozott gyérítés, mert a meg nem talált és fel nem 

számolt kotorékokból előkerülő rókákat általában szintén csak az aratást követően szokták 

észlelni a terület gazdái. A kártétel javán ekkorra már túl vagyunk, az ilyenkor elejtett 

egyedek helyére pedig következő tavaszig újak fognak bevándorolni.  

 

A huszonnégy órán át szolgálatot teljesítő, hatékony és szakszerűen kihelyezett csapdákkal, az 

előző példákkal szemben majd minden legálisan elejthető ragadozót meg lehet fogni, aminek 

a jelenlétét észleljük. Természetesen ehhez ki kell szállni az autóból és időt kell fordítani a 

terület rendszeres bejárására. A csapdák kihelyezésére, valamint ellenőrzésére fordítandó 

munka és üzemanyagköltség csak akkor lesz fajlagosan alacsony, ha nagyobb számú 

eszközzel szerelhető fel a hivatásos vadász. A csapdák számával sokáig arányosan  együtt 

növekszik a fogások gyakorisága is.  

 

A csapdázó számára ez nagyobb sikerélményt jelent, a sportvadászok számára pedig, mivel 

időben több ragadozó kerülhet így terítékre, több apróvad vadászati lehetőséget biztosít az 

őszi-téli szezon során!   
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