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A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén található vízfolyások mentén évről évre egyre több
gondot okoz a hódok tevékenysége. A hódok által kialakított torlaszok megemelik a gátak mögött a vízszintet,
így gyakori a vízfolyás menti területek elöntése még olyan időszakokban is, mikor egyébként nem kell árvízi
elöntéstől tartani. Nagycsapadék után kialakuló árhullámok levonulását is károsan befolyásolják a hódgátak.
Az eurázsiai hód szerepel a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok
köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok
közzétételéről szóló 13/2001. (V.9) KÖM rendelet 2. számú mellékletében, védett állatfajként. Továbbá szerepel
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rend.
2.A) számú mellékletében is, mint közösségi jelentőségű állatfaj.
Hazánk hódállománya a 19. század közepére a vadászat miatt kipusztult. A 20. század utolsó évtizedében
megkezdődött visszatelepítésük Magyarországon a Duna-Dráva és a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén,
illetve a Tisza középső és felső folyásánál. Spontán vándorlás révén mára az egész ország területén megjelentek.
A populáció száma több ezerre tehető napjainkban.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: tv.) előírja, szabályozza a védett állatfajok,
így a hódok kártételének megelőzése érdekében végezhető tevékenységeket, melyhez a természetvédelmi
hatóság engedélye szükséges. A törvény szerint a védett állatok okozta károk megelőzéséről, illetve
csökkentéséről az érintett ingatlanok tulajdonosa, használója gondoskodik. Ha erre nem képes, kérheti a
természetvédelmi hatóság intézkedését, segítségét. Több módszer alkalmazását teszi lehetővé a törvény. Riasztás
alkalmazása, kivételes esetben a túlszaporodott állomány egyedeinek befogása, gyérítése. E módszerek
alkalmazása csak a természetvédelmi hatóság engedélyével és felügyeletével végezhető el.
Ilyen és hasonló esetekben Igazgatóságunk (a törvényi előírásoknak megfelelően) és a helyszíni bejárásokon
tapasztaltak alapján kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál a hódgátak elbontásának engedélyezését.
A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az elbontott hódgátakat a hódok visszaépítik. Az állat több
alkalommal képes adott helyen, akár pár nap alatt visszaépíteni a mederelzárást. Többszöri elbontást követően
képes arra is, hogy a vízfolyás mentén tovább vándorolva új helyen alakítson ki ismét gátat, ezzel megteremtve a
számára ideális életkörülményt.
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság számára ez jelentős költséget okoz, s mivel a túlszaporodott állomány
szabályozása nem megoldott, előreláthatóan a hódok okozta kártételek ismételten jelentkezni fognak.
Az eurázsiai hódok által okozott károk száma az elmúlt években jelentősen megnőtt. A gátak, kidöntött,
megrágott fák lakossági, mezőgazdasági, erdészeti szempontból egyaránt komoly problémát okoznak.
Igazgatóságunk szakemberei a helyszínt bejárva és a beküldött fotókat megtekintve a hódgát környezetének
kivételével a medret műszaki szempontból megfelelőnek találták. A mederben található növényzet a természetközeli állapotot tükrözi.
Mivel Igazgatóságunk egész területén tapasztalható a hódok káros tevékenysége, a természetvédelmi hatóságok
és a Nemzeti Parkok bevonásával keressük a hosszú távú megoldást a problémára.
Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi, a környezetért aggódó és tenni akaró ember segítségét és
közreműködését az ügy megoldásában!
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