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A WWF Magyarország hód-visszate-
lepítési programja keretében húsz
eurázsiai hódot (Castor fiber) tele-
pített vissza a Közép-Tisza vidékére.
A Németországból érkezett állatok
közül egy 4 tagból álló hódcsalád
tehette meg elsô lépéseit a sajtó
nyilvánossága elôtt a tiszadobi
Holt-Tisza felé. Az elôzetes élôhely-
felmérések szerint alkalmas élô-
helynek bizonyult még a Tisza
menti holtágak közül a taktabáj
Holt-Tisza, a csobaji-tiszalöki Holt-
Tisza és a tiszaladányi Holt-Tisza,
ahol további 16 egyed talált otthon-
ra. Az OBI Magyarország hét éve a
hód-visszatelepítési program kizá-
rólagos támogatója.

Mit kell tudni a hódról? 
Az eurázsiai hód (Castor fiber) valaha
egész földrészünk folyó menti ligeterdeit
benépesítette, ám a kíméletlen vadászat
és élôhelyeinek megfogyatkozása miatt
Európa legnagyobb részérôl kipusztult.
Mindössze néhány kisebb, elszigetelt,
egymástól távol esô állomány maradt
fenn. Magyarországon a XIX. század kö-
zepén figyelték meg az utolsó példányo-
kat, azután több mint egy évszázadra el-
tûnt hazánk faunájából. A hód legfôbb
jellegzetessége a hatalmas fák kidöntésé-
re is alkalmas narancssárga metszôfoga.
Másik egyedülálló különlegessége lapos,
pikkelyes farka, melyet úszáskor kor-
mánylapátként használ, illetve ha megtá-
madják, ellenségei elriasztása céljából
nagyokat csap vele a vízre. A szárazföl-
dön esetlenül mozog, a vizet csak rövid

idôre és kis távolságra hagyja el. Éjszakai
állat, így ritkán kerül szem elé, jelenlété-
rôl fôleg nyomai árulkodnak. A hód kör-
nyezetét kisebb-nagyobb gátak építésé-
vel tudatosan alakítja, hogy a megemelt
vízszint révén észrevétlen maradjon a ra-
gadozók elôl. A gátépítés fôként az eur-
ázsiai hód észak-amerikai rokonára, a

kanadai hódra jellemzô. Az eurázsiai hód
ritkán épít várat, általában a magas part-
falba üregeket ás, és azokat használja
lakhelyül. A kotorék vagy hódvár bejára-
ta a víz alatt nyílik. A nôstény egy, esetleg
két kölyköt hoz világra, melyek két évig
a családban maradnak. A hód rágcsáló, a
nyári hónapokban elsôsorban lágy szárú
növényeket fogyaszt, így semmi alapja
sincs annak a hiedelemnek, hogy pusztít-
ja a halállományt. Télire víz alatti készle-
teket gyûjt kotoréka bejáratánál.

Újabb hódcsaládok költöztek a
Közép-Tisza vidékére


