
Jómagam csak filmekbõl ismertem a
hódok életmódját és tevékenységét,
azonban a véletlennek köszönhetõen
ez év februárjában személyesen is meg-
tapasztalhattam „látványos” tevékeny-
ségük eredményét. 

Egy teljesen más témában végzett
helyszínelés a Cuhai Bakony-ér menté-
re vezényelt, a Komárom-Esztergom
megyei Tárkány-Ölbõ pusztát és a
Gyõr-Moson-Sopron megyei Rétalapot
összekötõ út hídjához. Az elõzõ heti ki-
adós havazást követõ gyors olvadás
erõs áradást okozott a vízfolyáson, a
híd feletti szakasz mentén még állt a víz
a mélyfekvésû szántószélen, a híd alatti
szakaszon azonban már érezhetõ volt
az apadás. A 81 km hosszú, percenként
másfél köbméter vízhozamú Cuhai Ba-
kony-ér a Bakony hegység északkeleti
részének (vízgyûjtõ területe: 547,10
km2) vízfölöslegét szállítja a Dunába. A
4-6 méter középvízszint szélességû me-
der a térségben már szántóterületek kö-
zött fut, kétoldalt a korábbi mederko-
trások anyagából képzett, de inkább
csak kialakult feltöltéssel, mellyel azu-
tán egy 30-50 méter szélességû termé-
szetszerû zöldfolyosó képzõdött, a me-
der mentén idõsebb fûzfa egyedekkel.

A hídról vetett elsõ gyors szemle már
hiányérzetet keltett bennem. Bár rég
jártam erre, tél ide vagy oda, valahogy
kopár volt a völgy. A helyszínelés elõ-
készítése során elemzett légi felvétele-
ken is jóval több faegyedre emlékeztem
a vizsgálandó töltés mentén. 

Megindulva a meder mentén azután
megütötte a szemem a fûzfatövek felett
virító fehér foltcsokor. Persze, elsõre
azonnal „szociális falopásnak” aposzt-
rofált össznépi tevékenység legújabb
leletére gondoltam, de közelebbrõl
szemlélve döbbentem rá a valóságra. A

20-40 cm átmérõjû fûztörzseken a szál-
irányra merõleges rágásnyomokat, a tõ
mellett 6-10 cm hosszúságú, 2-3 cm szé-
les aprítékot találtam. HÓDOK!

A gyors fotózás után kezdtem tüzete-
sen vizsgálódni, s ekkor vettem csak
észre a korábbi, már elszürkült rágáso-
kat a szembeni oldalon, vélhetõen még
az áradás elõtti idõszakból. 

Végighaladva a mintegy 600 méteres
partszakaszon, patak a 25-30 méteres
sávjában nem találtam rágatlan faegye-
det, sõt a bozótosokban lévõ vékony
füzek és hazai nyárak hasonló sorsra ju-
tottak.

Visszafele haladva kb. a szakasz kö-
zepén találtam egy gátat, melyet látha-
tóan szisztematikusan összerakott, vi-
szonylag frissen lerágott 2-10 cm átmé-
rõjû ágakból készítettek. Az érintett
partszakaszon a töltés kb. 1,5 méterrel
magasabb, így akár egy hódvár kezde-
ménye is lehet, a partszegélye még erõ-
sen felázott volt, így a közvetlen terep-
szakaszt teljesen megközelíteni nem le-
hetett.

A látottak alapján megállapítható
volt, hogy az áradás ellenére vélhetõen
letelepedett hódok jelenlétérõl van szó,
melyek a Dunáról vándoroltak fel a pa-
tak mentén. 2012-ben a Bakony-ér gö-
nyüi torkolata alatt Koppánymonostor-
nál már megfigyelték a hódok jelenlétét.

Az állatok pillanatnyi élettere telje-
sen nem zavartalan, melyet jól tükröz a
hódok által kidöntött 40 cm fa tõcsonk-
ja, melyrõl utólag lefûrészelték és el-
szállították a törzset.

Március elején visszatértem a hely-
színre, hogy az áradás megszûnte utáni
állapotokat is regisztrálhassam. Ezúttal
az ér nyugati partját, s a híd déli folyam-
szakaszát is bejárva megállapíthattam,
hogy az állatokat az áradás érdemben
nem zavarta meg, sõt az új rágások mel-
lett az öntésiszapban és a felázott part-
oldalban több helyütt friss nyomokat ta-
láltam.

Felfedeztem egy újabb gátépítés ak-
ciót is. A szintén jelentõs méretû faegyed
reményt adna egy tekintélyes gát kiala-
kításához, hacsak nem történik „akarat-
lan” vagy szándékos emberi beavatko-
zás. 

A vízparti sáv mindkét oldalán szán-
tóterületek találhatók, így az itt gazdál-
kodó földmûvesek „türelmén”, no meg
a vízügyes kollégák hozzáállásán is mú-
lik e tájalakító állatkák esetleges tartós
jelenléte, amely természetvédelem
szempontjából biztosan áldás, de gaz-
dálkodás és árvízvédelem szempontjá-
ból bizonyosan kérdéses lesz a jövõ-
ben.

No és bejött a kezdeti félelmem is,
mert a hódnak ugyan nincs természe-
tes ellensége, de az élettérért folyik a
„küzdelem”. A híd déli oldalán lévõ li-
getes füzes mentén, különösebb elrej-
tés nélkül találtam a rönkhúzásra hasz-
nált kerékpár külsõ gumikat és a „ké-
nyelmes” kézi fûrészelést biztosító ba-
kot, melyekkel a hódok kidöntött táp-
lálék fáit elszállításra készítik fel a „rá-
szorulók”. 

Ezt a kettõs hasznosítást már bizto-
san nem bírja el a patak menti erdõsáv,
s pár év múlva aligha láthatunk idõsebb
faegyedeket.

Más szóval, a küzdelem a létért már
legalább ötoldalú – ha a FÁK ÉS MADA-
RAK érdekeit nem vesszük figyelemben
– ahol mi erdészek hatodikként csak
szemlélõdhetünk, s hát a Rendért, a tu-
lajdon biztonságáért is kellene valakik-
nek olykor hatékonyabban intézked-
nie, netán felelnie.

Vajon ki fog nyerni?
Tarjáni Antal

erdõmérnök-fotómûvész
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Hódok a Cuhai Bakony-ér
mentén

Hódrágás, a kidöntött fûztörzs koronáját
már elfogyasztották az állatok.

Friss hódnyom az iszapban


