
Hivatásos vadászok Kozárdon 
A megyei hivatásos vadászok továbbképzését 2008.november 26.-án tartottuk a Nógrád 

megyei Kozárdon. A megyehatár átlépését az indokolta, hogy a már korábban jelzett 

csapdapark összeállt. 

A részt vevő hivatásos vadászok főként az apróvadas vadászterületek szakembereiből kerültek 

ki. A rendezvényt megtisztelték Dobos Antal és Bezeczky Árpád a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

részéről, Szabó László és Pető Zoltán vadászati főfelügyelők, valamint Rózsa G. Róbert a 

„Szövetség”, Rácz Gábor a „Kamara” elnöke, valamint Robert Ernst ausztriai csapdázó 

mester. 

A program első részében Hajas Péter tartott tájékoztatót a csapdázások hazai és nemzetközi 

eredményeiről. Bemutatta az angol ilyen irányú kutatások, csapdázási technikák csak az 

apróvad állományra tett igen üdvözítő hatását. Fotók és statisztikák dokumentálták a 

burgenlandi csapdázási program hatására újraéledő apróvadállomány alakulását. Robert Ernst 

csapdázómester három ausztriai vadászterület tapasztalatai alapján ismertette, hogy 5-6 év 

alatt a mezei nyúl teríték 6-7-szeresére nőtt /természetesen ezzel együtt a fogoly és fácán 

állomány is derekasan emelkedett/. A 

2007-es évben ezen területeken 

hektáronként 1 db mezei nyúl volt a 

teríték!!! 

Mind a kutatások, mind a gyakorlati 

tapasztalatok azt támasztják alá, hogy az 

apróvadállomány fő ellenségei a róka, 

kóbor kutya, kóbormacska, nyest és a 

szárnyasok közül a szarka és a dolmányos 

varjú. Amennyiben e fajok állományát az 

Ausztriában elért eredményeknek 

megfelelően minimális szintre sikerül 

levinni, a vadászatok a régi idők 

eredményességét közelíthetik.  

Az elméleti tájékoztatást gyakorlati bemutató követte, ahol Hajas Péter Robert Ernsttel 

közösen mintegy 20 db csapdát mutatott be. Megmutatták azon csapdákat is, melyek az EU-s 

irányelvek alapján nem, illetve korlátozottan használhatók. Külön felhívták a figyelmet azon 

élvefogó csapdákra is, melyek 

engedélyezettek, de fogósságuk igen 

gyenge. A fogási eredményesség miatt 

ötféle csapda különösen felkeltette az 

érdeklődést. 

A már előttünk is közismert Larsen-

csapda, amelyhez a dolmányos varjú 

fogásban kaptak gyakorlati tanácsot a 

hivatásos vadászok / a dolmányos varjú ne 

járhassa körül a csalimadarat!/ A 

nagyméretű vas ládacsapda, melyet már 

néhány Pest megyei kolléga is használ 

kiváló eredménnyel / a csapda alkalmas 

róka, kóbor kutya, kóbormacska, borz, nyest fogására egyaránt/. 



Az újonnan kifejlesztett műkotorékok minden résztvevőt meggyőztek arról, hogy a 

rókaapasztás leghatékonyabb módszere az október és március közötti üzemeltetésük. A 

rókakölykök befogására kiváló a töpörtyűvel csalizott, rögzített kölyökfogó ládacsapda. A 

rugós kas elsősorban az első csalimadarak befogására alkalmas. 

A szakmai nap harmadik részében terepi bemutató következett. A résztvevők megtekintették a 

sövény és füvesmezsgye telepítésnek, valamint az itt elhelyezett csapdáknak és etetőknek az 

apróvadállományra gyakorolt igen 

pozitív hatását. Az élőhelyfejlesztéssel 

kialakított sövények környékén a friss 

hóban mind a fácán, mind a mezei nyúl 

nyomok egyértelműen bizonyították, 

hogy nőtt a szaporulat, erősödött a 

törzsállomány. A megtekintett Nógrád 

megyei, - elsősorban „nagyvadas” 

vadászterület - mintegy ezer hektáros 

apróvadas jellegű részének 

apróvadállományát sok síkvidéki 

vadászterület is megirigyelhetné. A 

bemutatott rugós-vödrös fácánetetőre 

különösen felhívjuk a figyelmet, mivel 

biztosítani tudja a szemestakarmány szárazon 

maradását és a rágcsálók sem férnek hozzá. 

A résztvevő hivatásos vadászok nagy érdeklődésről 

és hozzáértésről adtak tanúbizonyságot. Mind a 

„Szövetség”, mind a „Kamara” vezetősége azt 

javasolja, hogy a hivatásos vadászok a csapdázással 

befogott ragadozók után is maradéktalanul kapják 

meg a „dúvadjelek” után járó térítést. 

A szakmai nap egyértelmű konklúziója, hogy a ragadozógazdálkodáshoz az eszközök 

rendelkezésünkre állnak, csak következetes munkával használni kell. Így remélhetjük, hogy 4-

5 év alatt Pest megye apróvadállománya elérheti a nyolcvanas évek eleji hazai és a jelenlegi 

burgenlandi szintet. 

        Nagy István 

 


