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Természetesen

A Dunántúlon, a Dunazug-hegység legnyugatibb részén, 

a Gerecsében található a Süttői Erdészet területe, mely-

nek a kezelését 1967-ben vette át a Magyar Néphadsereg. 

Az erdészet neve ezt követően több ízben megváltozott, 

mígnem 2013-ban kialakult a mai elnevezés: Budapesti 

Erdőgazdaság Zrt., Süttői Erdészeti Igazgatóság – melynek 

a fenntartója immár nem a honvédelmi tárca.

Vadgazdálkodási szempontból a Dunazugi nagyvadas 

körzet része. A körzet topográfi ailag zárt egységet alkot, 

geológiai adottságaiból adódóan három jól elkülöníthető 

részre osztható: a Gerecse-hegység, a Pilisi-hegység, il-

letve a közöttük húzódó dombvidék (Dorogi és Bajnai me-

dence). Az átlagos tengerszint feletti magasság 450 méter.

A természetes és mesterséges határok teljesen körül- 

zárják, így a nagyvad mozgása a szomszédos körzetek felé 

akadályozott. Valamennyi nagyvadfaj előfordul a körzet-

ben, de fi gyelembe kell venni, hogy ez a terület Budapest 

elsődleges kirándulóövezetébe tartozik, ahol a turizmus 

a vadgazdálkodásra is jelentős hatást gyakorolhat, a foko-

zott zavarás által.

A Gerecse növény- és állatvilága igencsak változatos. 

A hegységben járva, a hegytetőkön mészkedvelő karszt-

bokor-erdőkkel találkozhatunk, melyek természetes er-

dőtársulásai a sajmeggyes karsztbokor-erdők, valamint 

a molyhos-cseres tölgyesek. A hegység 300-400 méter 

közötti tengerszint feletti magasságában, főleg a mele-

gebb kitettségű hegyoldalakon a cseres-kocsánytalan 

tölgyes erdőtípus jellemző, 300-500 méter közötti tenger-

szint feletti magasságban inkább gyertyános-kocsányta-

lan tölgyesek találhatóak, 500 méter felett pedig kisebb 

részarányban, szigetszerűen a középhegységi bükkösök 

fordulnak elő.

Az erdészet területén sok szarvas, vaddisznó, őz és muf-

lon él, s csekély számban dám is előfordul, míg az apró-

vadfajok közül megfelelő élőhelyre talál itt a mezei nyúl, 

a fácán, illetőleg a borz, a róka és a vadmacska is. A tér-

ség madárvilága jelentős, a kerecsen- és vándorsólyom, 

a kígyászölyv, a parlagi sas, a rétisas, az uhu, a gyöngyba-

goly, a fekete gólya, a barna kánya, a fehérhátú fakopáncs, 

a hamvas küllő, a gyurgyalag, a bajszos sármány és az 

örvös légykapó ehelyütt egyaránt költő-, illetve élőhelyet 

talál a hegységben.

A Gerecsében 1968-ban először létrehozott, 12 650 hek-

táros üzemi vadászterület az évek során folyamatosan 

zsugorodott, 1997-ben 10 700, 2017-re pedig 8508 hektár 

nettó területnagyságra csökkent. Ebből 6241 hektár erdő, 

895 hektár szántó, 523 hektár gyep, 222 hektár vízfelület 

és 627 hektár egyéb besorolású. A honvédelmi jelenlét 

folyamatos, ráadásul a mintegy 1575 hektárt felölelő Szo-

módi lőtér a legaktívabbak közé sorolható az országban. 

Az itt levezetett heti rendszerességű lövészetek a minden-

napjaik részévé váltak mind a helyben lakó embereknek, 
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mind az erdőlakóknak, akik megtanultak 

együtt élni ezzel a zajos tevékenységgel.

A Gerecse ugyanakkor nyilvánvalóan 

nem csak a vadászati, hanem hon- és 

természetvéde lmi, illetőleg tu risztikai 

célokat is szolgál. A hegység nagyob-

bik része (6570 hektár) Natura 2000-

es státuszú, különleges madárvédel-

mi-, míg további 778 hektár különleges 

természetmegőrzési terület. A Gerecse 

hegységben megtalálható néhány ter-

mészetvédelmi szempontból kiemelke-

dő fontosságú növényfaj is, mint példá-

ul a turbánliliom, a magyar zergevirág, 

a sárga kövirózsa, a sugaras zsoltina, 

a különféle árvalányhaj-fajok, valamint 

a fokozottan védett magyarföldi husáng.

Az erdészet illetékességi területének 

egy része a sziklamászók kedvelt cél-

pontja, ezenkívül horgásztavak, elha-

gyatott és működő bányák, barlangok, 

számos turistaút, köztük az országos 

kéktúra útvonal is várja a természet-

járókat vagy sportolni vágyókat, akik 

a nyugodt pihenést választják. Mellet-

tük a vadászvendégek az Alsóvadácsi 

Vadászház leggyakoribb látogatói, akik 

a békés, nyugodt környezetben kiváló 

minőségű szálláshelyre lelnek.

Mindenkinek persze lehetetlen eleget 

tenni, de az erdőgazdaság erdészeti és 

vadászati szakemberei munkájuk so-

rán arra törekednek, hogy tökéletesen 

összehangolják az esetenként eltérő 

érdekeket, s megfeleljenek a termé-

szetvédelem, honvédelem, erdő- és vad-

gazdálkodás, illetőleg a turizmus elvárá-

sai által támasztott követelményeknek. 

A vadászatok túlnyomó részét, kö-

rülbelül 80 százalékban maga a Süt-

tői Erdészet értékesíti. A bérvadászati 

szerződéssel rendelkező bel- és külföldi 

fi zető vendégek mellett területhez kö-

tött vadászati csomagok és úgynevezett 

les-bérletek erősítik még tovább az éves 

vadászati bevételt. Az elmúlt időszakban 

jelentősen átformálódott a vendégkör, 

hiszen míg a 90-es évek zömmel a nyi-

tásról szóltak és a külföldi vendégek vol-

tak jelentős többségben, addig az utóbbi 

esztendőkben folyamatosan csökkent 

a számuk, ám ezzel egyidejűleg a bel-

földiek érdeklődése megélénkült. Napja-

inkban a teljes éves terítékből mindösz-

sze huszonöt százalékkal részesednek 

a külföldi vadászok, míg felerészben ha-

zai vendégek ejtik el a tervben szereplő 

vadmennyiséget.

A lőtt vad kezelését és eladását az er-

dőgazdaság saját tulajdonában lévő hű-

tőháza segíti, ezáltal mind a szerződött 

nagyvad-felvásárlói partnerek tömeg-

szállítása, mind az egyéni vadászatok 

során terítékre került és megvásárolni 

kívánt nagyvad értékesítése megol-

dott. A 2016-os évben ez mindösszesen 

40 tonna vegyes összetételű, teljes egé-

szében Magyarországon feldolgozott 

vadhús értékesítését jelentette.

A vadgazdálkodási mutatók közül 

mindenképpen ki kell emelni, hogy a cég 

éves szinten mintegy 300 tonna saját 

termelésű kukoricaszilázst, 25 tonna 

vásárolt cukorrépát és almát, 80 tonna 

szemes kukoricát, és mintegy 100 ton-

na saját termelésű lucernaszénát bo-

csát a vad rendelkezésére. Az üzemi 

vadászterületen 50 hektár vadföldet és 

150 hektár vadlegelőt tart fenn az er-

dőgazdaság. A Gerecse vízellátottsága 

átlagosnak mondható, így még a legszá-

razabb években sincs szükség itatásra 

vagy a dagonyák feltöltésére.

A gazdálkodás eredményét mutatja 

a hegyvidéki élőhelyhez képest jónak 

mondható, 5-7 kilogrammos átlagos 

trófeatömeg, ám minden esztendőben 

zsákmányolnak a süttői erdészetnél 

a vendégvadászok nyolc, sőt esetenként 

tíz kiló feletti agancsosokat is. Kieme-

lendő még a terület mufl onállománya és 

annak minősége, illetőleg a stabil vad-

disznóállomány. Az évi 10-14 hajtásnap 

során átlagosan húszas terítéknagyság-

gal zárulnak az izgalmas hajtóvadásza-

tok, melyek a változatos terepviszonyok 

miatt rengeteg élménnyel ajándékozzák 

meg a résztvevőket. Az éves terítéket 

ezen felül 10-10 százalékban színesítik 

az őz- és dámelejtések. 

Az erdőgazdaság a növekedő vadá-

szati és erdészeti hatósági igényeknek 

igyekszik maradéktalanul megfelelni, 

melynek eredményeként az 1970 óta 

folyamatosan növekvő nagyvadlelövési 

tendencia 2010-ben elérte a holtpontját, 

1271-es terítéknagysággal. 

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. leg-

nagyobb, tizenegy szobás vadászházát 

úgyszintén a Gerecsében üzemelteti.

A már említett Alsóvadácsi Vadászház 

komfortos szobáival, fi nom, magyaros 

ételeivel, és csendes, zárt parkos kör-

nyezetével a vadászterület kellős köze-

pén helyezkedik el. A Süttőt Tardossal 

összekötő alsóbbrendű közút mellett, 

a vadászterület szívében létesített va-

dászház számos vadászkutyás rendez-

vénynek, trófeaszemlének és szakmai 

konferenciának adott már otthont, de 

esküvőket, gasztronómiai-, és sportren-

dezvényeket, illetőleg természetismere-

ti gyerektábort is szervezett már a Süttői 

Erdészeti Igazgatóság.

Vezsenyi Imre


