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A VADDISZNÓ LAKOTT-TERÜLETI MEGJELENÉSÉNEK JELLEMZŐI KÉRDŐ-
ÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN 

 
TARI TAMÁS, SÁNDOR GYULA, NÁHLIK ANDRÁS 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet 
tari.tamas@uni-sopron.hu 

 
Bevezetés 
 
A vaddisznó állományai folyamatos növekedést mutatnak az elmúlt évtizedekben egész Euró-
pában (MASSEI et al., 2014).  Természetes előfordulási területén kívül a faj megtelepedett a 
tengerentúlon is, ahol elsősorban elvadult házisertések ill. egyre gyakrabban ezek a vaddisznó-
val létrehozott hibridei vannak jelen (feral pig, wild hog), többek között Észak- és Dél-Ameri-
kában, Ausztráliában és Óceániában, valamint helyenként Afrikában (BARIOS-GARCIA, 2012). 
Az állománynövekedés szerepet játszik a vaddisznó okozta erdei- és mezőgazdasági károk nö-
vekedésében, a vad gépjármű okozta konfliktusokban, továbbá humán- és állategészségügyi 
vonzatai is jelentősek lehetnek (NÁHLIK ET AL., 2017), de egyre gyakrabban jelentenek problé-
mát lakott területeken is (GEISSER & REYER 2004). A lakott-területi megjelenések elterjedésé-
nek pontos meghatározása ugyanakkor nehéz feladat, mivel ezek az esetek általában helyi szin-
ten jelentenek igazi problémát. LICOPPE et al. (2013) végeztek egy nemzetközi kérdőíves fel-
mérést, amelyben 25 ország esetében számoltak be arról, hogy a problémával érintettek egyes 
települések. Észak-Amerikában 13 település került megemlítésre, első sorban az Egyesült álla-
mok déli részéről, de Kanadából is számoltak be a problémáról. Dél Amerikát tekintve Brazili-
ában egy várost említenek, míg Argentínában hármat. Ausztráliában szintén 3 település nevét 
említik meg a válaszadók. A probléma Ázsiában is jelen van, többek között Hong-Kong utcáin 
megjelent vaddisznókról is találni híradásokat, illetve Japánban Kobe városában okoz gondot a 
faj. Indiában az embereket ért vaddisznótámadások 4,5%-a településeken következik be (CHAU-

HAN ET AL, 2009). Európában a probléma az előzőkben ismertetett országokhoz képest nagyobb 
intenzitással van jelen, ha a már említett felmérés eredményeit vesszük alapul, amelyben mind-
összesen 14 ország több mint 60 városa kerül megemlítésre. A két leginkább kutatott, és a prob-
lémával talán elsőként érintett település Barcelona és Berlin. Előbbi esetében a várossal köz-
vetlenül határos 8000 ha-os Collserola Park területén és annak szomszédságában okoz gondot 
a vaddisznó napi szinten (CAHILL et al., 2003). Berlinben egyrészt a várost több irányból is 
határoló erdők csatlakozásánál megjelenő, másrész már a városi parkokba is beköltöző vaddisz-
nók jelentenek gondot (KOTULSKI & KÖNIG, 2008). A probléma mértékét jól mutatja, hogy 
„Stadt-Jäger”-ket városi vadőröket alkalmaznak (HESPELER, 2007), és éves szinten több száz 
vaddisznót ejtenek el lakott-területen belül. Ez lehetőséget ad genetikai (STILLFRIED et al., 
2017), vadegészségügyi (JANSEN et al., 2007) és táplálkozásbiológiai (STILLFRIED, 2017) vizs-
gálatok elvégzésére. Folynak kutatások Európa más városaiban is, mint például Rostokban 
(DRYGALA et al., 2016), Rómában (AMENDOLIA, 2016), Krakkóban (PODGORSKI, 2013) és Vis-
tula Spitben (BOBEK, et al, 2011).  Magyarországon GPS-telemetriai vizsgálatokat végeztek 
lakott-területi vaddisznók esetében a Balaton lakó- és üdülő övezeteiben (TARI et al., 2017) és 
Budapest hegyvidéki kerületeiben kiegészítve táplálkozásvizsgálatokkal (HELTAY et al., 2016), 
valamint folytak internetes híradásokra alapozott felmérések (TARI et al., 2016). 
 
Anyag és módszer 
 
Vizsgálatunk során kérdőíves felmérés formájában 15 megye 262 városa és további 17 Bala-
tonparti település került megkeresésre (ez utóbbit indokolta, hogy egyike azon országrészek-
nek, amelyek magas érintettsége ismert) a vaddisznó lakott-területi megjelenésével kapcsolat-
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ban. A kérdőív GoogleForms alkalmazásban készült, elektronikus úton került eljuttatásra a te-
lepülés jegyzőének, polgármesterének címezve, felkérőlevél kíséretében. A 25 kérdés közül 6 
a károkozás idő- és térbeli alakulására vonatkozott, 2 kérdés a kárformákra és azok nyilvántar-
tására, a kiváltó okokkal 6 kérdés volt kapcsolatban, míg a fennmaradó 11 kérdés a megoldási 
javaslatokkal, alkalmazott eljárásokkal foglalkozott.  A kérdőív 63 településről érkezett vissza, 
ami 20%-ot meghaladó válaszadást jelent. A válaszadók számának és a válaszok eloszlásának 
függvényében gyakoriságot számoltunk a kiértékelés során. 
 
Eredmények 
 
A felmérésben résztvevő települések 60,3%-ban - 38 esetben – volt igazolható a vaddisznó 
jelenléte, a fennmaradó 25 válaszadó település nem volt érintett a lakott-területi vaddisznó meg-
jelenésekkel (1. ábra). 
 

 
1. ábra. A felmérésben résztvevő települések 

 
Az érintett települések 47%-ban (16) 2012-2017 között jelentkezett a probléma, közel 30%-ban 
2007-2012 között, míg 2007 előtti megjelenések a települések 20%-át érintette,  mindössze 1 
település jelezte, hogy 2017 után jelentkezett a probléma. Gyakoriságot tekintve, 30%-ban 
évente egy két eset fordul elő, míg a települések 24%-ban havi egy-két esettel lehet számolni. 
Heti ill. napi rendszerességű problémáról 13-településről számoltak be, az egyéb kategóriába 
eső települések (4db), egyedi választ fogalmaztak meg (téli időszakban rendszeres, ősztől-ta-
vaszig folyamatos, időszakosan, egyszeri eset). A térbeli alakulások tekintetében a természetes 
élőhelyhez közvetlen kapcsolódó, a település peremén található ingatlanokban károkozás az 
érintett települések 97,3%-ban következik be, ezt követi sorrendben települést átszelő vonalas 
tájelemekkel (folyó v. patak meder, fasor, út- vasút) szomszédos ingatlanok károsítása a tele-
pülések 36,8 %-ban. Végül a legkevesebb települést érinti (26,3%) a természetes élőhelyekhez 
közvetlenül nem kapcsolódó, a település belső részein található ingatlanok károsítása. Az in-
gatlanok típusait figyelembe véve, a problémával érintett települések 79%-ban a belterülettel 
közvetlenül határos külterületen található zártkertekben okozott gondot a vaddisznó. A telepü-
lések 34-34%-ban belterületen található lakóingatlanokban és közterületeken is számolni kellett 
a károkozással, míg a belterületen álló gyümölcsösök, kertek a települések 28%ban vannak a 
károkozásnak kitéve. A károkozások évszakonkénti eloszlására vonatkozóan a leggyakoribban 
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megemlítésre került évszak az ősz volt, ezt követte – egyenletes eloszlás mellett – a tavasz, 
majd sorrendben a tél és a nyár. A károkozás jellemzőinek pontos megismerését nehezíti, az a 
tény, hogy a válaszadó települések mindösszesen 10%-a vezetett nyilvántartást a vaddisznó 
okozta problémákról.   
A vaddisznó által okozott károk megjelenési formáira és azok előfordulási gyakoriságára irá-
nyuló kérdés – Az alább felsorolt kárképek közül melyik és milyen gyakorisággal fordul elő az 
Önök településén? – vállaszainak összesítését a 2. ábra szemlélteti.  

 
2. ábra. A kárképek előfordulása és gyakorisága 

 
A leggyakrabban előforduló kárkép az ingatlanok kertjeinek ill. udvarainak feltúrása volt. A 
megkérdezett települések 95%-a nyilatkozott úgy, hogy ez a kárkép jellemzően gyakran vagy 
igen gyakran fordul elő.   A sorban a következő a kerítések megrongálása volt, ami a települések 
71%-ban fordult elő. A harmadik leggyakrabban említett probléma (települések 65%-a) a la-
kosság körében keltett riadalom volt, de ez jellemzően ritkán fordult elő. A közterületek feltú-
rását mindössze a települések 46%-ból jelentették, általában ritka problémaként. A kutyák meg-
támadását és a gépjárműben okozott kárt a telepölések kevesebb, mint 30%-ban jelentették rit-
kán előforduló kárképként. A személyi sérülésről egyik település sem számolt be. 
A vaddisznó megjelenésében szerepet játszó okok feltárásának érdekében feltett kérdés – Véle-
ménye szerint az alább felsorolt kiváltó okok közül melyik és milyen mértében van hatással a 
vaddisznó megjelenésére az Önök településén? – vállaszainak összesítését a 3. ábra szemlélteti.  

 
3. ábra. A kiváltó okok előfordulása és hatásuk a problémára  
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A probléma kialakulásában a kertek/közterületek nyújtotta táplálék kínálatnak az érintett tele-
pülések 91%-ban közepes ill. erős hatást tulajdonítottak.  A környező területek vaddisznó állo-
mányának növekedését és a közterületek nyújtotta búvóhelyeket a táplálék kínálathoz hasonló 
tényezőként ítéltek meg, de utóbbit kevésbé tartották jelentős tényezőnek. A sorban a követke-
zők a kerítések hiánya vagy elégtelen kialakítása ill. az élőhely szerkezetének megváltozása, 
mindkettő szerepe jelentősnek mondható, mindösszesen a települések 13-17%-nyilatkozott 
úgy, hogy nincs szerepük a vaddisznó megjelenésében. A további tényezőknek közel a telepü-
lések felében vagy azt meghaladó arányban 5 nem tulajdonítottak jelentőséget. Ezek a zöldhul-
ladék illegális lerakása, az emberi zavaró tényezők és a illegális etetés volt.  
A vaddisznó lakott-területen okozta problémák megoldására alkalmazott módszerekre és azok 
hatékonyságára vonatkozó kérdés – A következőkben felsorolt megoldási lehetőségek közül me-
lyeket alkalmazzák Önök településén, és azokat milyen hatékonyságúnak találja? – válaszainak 
összesítését a 4. ábra szemlélteti.  

 
4. ábra. Alkalmazott megoldási lehetőségek és hatékonyságuk értékelése 

 
A három leggyakrabban alkalmazott megoldási javaslat a környező területek állományának 
csökkentése, a zöldhulladékok elhelyezésének megoldása és a kezeletlen, elhagyott belterületi 
élőhelyek kezelése volt. Az első kettő megoldás esetében a módszert alkalmazó települések 
közepes ill. jó hatékonyságúnak tekintették azokat, ettől valamelyest maradt csak el az élőhe-
lyek kezelésének hatékonysága. A kerítések megfelelő kialakítását, mint lehetséges megoldási 
lehetőséget a települések 66%-ban alkalmazták. A többi megoldási lehetőség alkalmazásának 
mértéke és a hatékonyságuk megítélése is elmaradt az előzőktől. A fegyvernélküli zavarást és 
a különböző riasztószereket a települések 52% ill. 42% alkalmazta. A különböző vadászati 
megoldások alkalmazása még ezektől is kisebb arányban került sor. A belterületi vadászatot 
29%-ban, befogást 23%-ban említették meg, utóbbi hatékonyságát gyengének minősítették. A 
hasonló alkalmazási értékkel megjelenő illegális etetések felszámolását hatékonyabbnak minő-
sítették, mint a befogást.  
Az alkalmazott megoldási lehetőségekre vonatkozóan további kérdéseket fogalmaztunk meg, a 
probléma mélyebb megismerése céljából. Az elhagyott, kezeletlen telkek, területek kezelésére 
vonatkozóan, a válaszadó települések 79%-a nyilatkozott úgy, hogy van lehetősége fellépni a 
tulajdonosokkal szemben, elsősorban szemlék, kötelezés, kényszerkaszálás és bírság alkalma-
zásával. Ugyanakkor mindössze 32%-uk tartotta megoldhatónak, hogy a birságokból befolyt 
összegek visszaforgathatók legyenek a probléma megoldására. A zöldhulladék kezelése a vá-
laszadó települések 18%-ban (7 db) nem volt szabályozva, a többi esetében legalább egy, de 
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előfordult, hogy 2-3 módszer is alkalmazásra került, Ezek közül a leggyakrabban előforduló 
megoldás a zsákos zöldhulladék gyűjtés (71%) volt, ezt követte a komposztáló edények lakos-
sági rendelkezésre bocsátása (42%). Központi komposztáló telepet az esetek 23%-ban üzemel-
tettek.  
Az érintett településeken több olyan hatóság, ill. szervezet működését jelezték (mezőőr, hegyőr, 
gyepmesteri szolgálat, közterület felügyelet), amelyek szerepet vállalhatnak a lakott-területi 
károkozás megelőzésében, problémák elhárításában. Ehhez azonban a települések 92%-a sze-
rint, megfelelő törvényi felhatalmazást és a szükséges jogköröket kellene kialakítani. Pénzügyi 
forrás biztosítására (pl. szakember alkalmazására, eszközpark kialakítására és fenntartására) az 
érintett települések 30%-a látott volna lehetőséget. A lakossággal történő együttműködés elő-
segítését célzó tájékoztatás a válaszadó települések 33%-ban nem történt meg, mindazonáltal a 
fennmaradó települések több módszert is használtak, ezek közül a leggyakoribb az internetes 
és szórólapos tájékoztatás volt (42%), ezt követték a lakossági fórumok (28%) és a telefonos 
információs vonal üzemeltetése (13%).  
Azokon a településeken, ahol belterületi elejtést alkalmaztak, az éves szinten terítékre hozott 
vaddisznók száma (8 válaszadó település esetében) alacsony 1-10 között mozgott. Öt település 
esetén az elejtések száma 5 vagy az alatti volt (1; 1; 1-2; 2-3; 3-5) míg három esetében 5 és 10 
között alakult (5-10; 5-10; 8-10). Az elejtések engedélyezéséhez kapcsolódóan a 19. kérdés – 
Az elejtések rendőrségi engedélyezése kapcsán a válaszadók 70%-a nyilatkozott úgy, hogy min-
den esetben zökkenőmentes az ügyintézés, 15-15%-uk említi meg, hogy esetenként nehézkes 
az ügyintézés ill. rendszeresen problémák fordulnak elő.  A belterületen folytatott befogások 
során, valamennyi településen a vadászatra jogosult üzemeltette a befogókat és állta az elszál-
lítás költségeit. Mind a belterületi elejtések, befogások ill. a környező területek állománycsök-
kentésének esetén, lényeges a vadászatra jogosult és az önkormányzat közötti kapcsolat. 37 
település válaszai alapján elmondható, hogy 22%-ban nem volt kapcsolat a vadászatra jogosult-
tal, 68%ban jó a kapcsolatot ápoltak és szoros volt az együttműködés, míg 11%-ban rossz volt 
a kapcsolat (4 település). A válaszadó települések 55%-a úgy nyilatkozott, hogy csak vadászati 
módszerekkel kezelhető a probléma, 45%-uk gondolta ugyanakkor úgy, hogy önkormányzati 
segítség és a lakosság hozzáállásának megváltoztatása nélkül, csak vadászati megoldásokkal 
nem kezelhető a probléma. 
 
Következtetések 
 
Vizsgálati eredmények jól mutatják, hogy a vaddisznó lakott-területi megjelenése és az abból 
fakadó konfliktushelyzetek aktuális problémát okoznak a vadászatra jogosultaknak, önkor-
mányzatoknak, lakosságnak. Megállapítható, hogy nem csak egy-egy település helyi problémá-
járól van szó, hanem országos konfliktushelyzetről. A károkozás megjelenése településenként 
változik, legtöbb esetben a lakott területtel közvetlen határos külterületeken található zártkerte-
ket jelölik meg, mint károsítás fő célpontjait, ezt követik a belterületi kertek és lakó ingatlanok. 
Ezekre a területekre úgy kell tekinteni, mint az utolsó lépés a lakott-területen történő állandó 
jelenlét előtt, mivel innen már a lakott területek szélén található, valamint a vonalas létesítmé-
nyek (folyók, utak) mellett fekvő ingatlanok közvetlenül elérhetőek. Ezeket meg is jelölik a 
felmérésben, mint károkozással potenciálisan érintett helyeket.  Az érintett települések között 
jelentős különbségeket lehet találni, mind lakosságszámban, mind településszerkezetileg, mind 
pedig a táj karakterisztikáját tekintve. Ezekhez az eltérő adottságokhoz, jól alkalmazkodnak a 
vaddisznók. A felmérések eredményeiből jól látható, hogy a vadászokra, vadgazdálkodókra, a 
problémával kapcsolatban jelentős szerep hárul, annak ellenére, hogy a jogszabályi környezet 
korántsem könnyíti meg a helyzetüket. A belterület nem része a vadászterületnek, így vadgaz-
dálkodási tevékenység nem végezhető, a vadfajok elejtése és befogása egyaránt tilos. További 
nehezítése a probléma belterületi kezelésének a fegyverhasználat lakott területi szabályozása, a 
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hatályos rendelet ugyanis csak károkozás esetén, engedélyhez kötötten teszi lehetővé azt.  Ezzel 
együtt a belterületen engedéllyel végzett elejtés számos veszélyt rejt, a személyi sérülés bekö-
vetkeztének lehetősége többszöröse a vadászterületihez képest. A kérdőíves felmérés, ugyan-
akkor rávilágít arra, hogy kevés területen végzik, esetenként nehézkes ügyintézés mellett, va-
lamint az évente elejtett 1-2 vagy max. 10 egyed, nem feltétlenül jelenti a probléma megoldását. 
A befogások és áttelepítések kivitelezése kevésbé veszélyes feladat, ezért több területen is al-
kalmazzák. A lakott területi megjelenés gyakran intenzív vadászati hasznosítás mellett is elő-
fordul, ezért, ha a létszámcsökkentési törekvések mellé nem társul az élőhely kezelése és az 
egyéb kiváltó okok mérséklése, a vadászat önmagában nem vezet eredményre. A felmérésben 
a módszerek hatékonyságát érintő kérdés esetében a környező erőterületek állományának csök-
kentése és a belterületi élőhelyek kezelése szerepelt az első két helyen. Ugyanakkor a megkér-
dezettek egyik fel úgy vélte, hogy kizárólag vadászati módszerekkel megoldható a probléma, 
másik fele pedig úgy nyilatkozott, hogy a megoldás nem nélkülözheti a lakosság és az önkor-
mányzat részvételét, vagyis az együttműködést. Azonban koránt sincs arányosság a szerepvál-
lalást tekintve, pedig a probléma kialakulásában a lakosság felelőssége nem vitatható el. Ennek 
ellenére, a megoldási javaslatok esetében az önkormányzatok szabályozása, a megfelelő jog-
szabályi környezet kialakítása és a vadgazdálkodás dominál. Ahhoz, hogy a vaddisznó lakott 
területi megjelenéséből adódó problémák eredményesen kezelhetők legyenek, az együttműkö-
dés elengedhetetlen, mivel a kiváltó okok együttes kezelése nélkül, a vadászati hasznosítás ön-
magában nem elegendő a megoldásra. Legfontosabb a megfelelő jogszabályi háttér kialakítása, 
mivel jelenleg számos olyan szegmense van a problémának, amely ellehetetleníti a hatékony 
kezelést. A probléma mérsékléséhez, azt a két tényezőt is kezelni kell, amelyek láthatóan a 
leginkább hozzájárulnak és befolyásolják a vaddisznó megjelenését, ezek a táplálék kínálat és 
a búvóhely.  
 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer 
K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 
projekt támogatásával valósult meg. 
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