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Tudnivalók a vadetetésről 

A nagyvadetetésnek (hasonlóan a madáretetéshez) különösen a téli hónapokban van nagy 

jelentősége. A vadetetés szükségessége abban rejlik, hogy a vadnak az ember által előidézett 

egyre beszűkülő élettere, élőhelye által nyújtott természetes táplálékforrások kiegészítésre 

szorulnak. Egyébként jelenleg Magyarországon túlszaporodott vadállományt is mutatnak a 

statisztikák, így jelentős vadkár megelőzési funkcióval is bír egy-egy vadetető hely. A vad 

szempontjait nézve a kitett élelem (pl: szemestakarmány, széna) a téli hónapokban igen nagy 

segítség a hideg által megnövekedett energiaigény fedezésére. Szélsőséges időjárás esetén is 

vagy egy keményebb fagyos télen az átvészelést, de akár a túlélést is jelentheti a vadnak a 

kiegészítő etetés.  Segít az etetés abban is, hogy a télből könnyen kilábalva tavasszal az 

őzsuták, szarvastehenek, vaddisznók, kocák erejük teljében, jó kondícióban tudjanak 

felkészülni és hozzákezdeni utódaik neveléséhez.  

Vadgazdálkodási szempontból jó megfigyelési pontok az etetőhelyek. Irányt mutatnak és 

segítenek a szükséges állományszabályozásban, úgymond válogatási lehetőséget is adnak. 

Más időszakban (tavasz, nyár, ősz) többnyire vadkárelhárítási szempontok miatt is van 

jelentősége a vadetetésnek. A mezőgazdasági kultúrák védelmében egy-egy szóró, vadetető 

úgymond elterelő etetésként is funkcionál, így csökkentve jelentősen a vad kiváltását és 

károkozását például a mezőgazdasági területeken, de az erdei vadkárok is ugyanilyen elven 

csökkenthetőek általa. A vadetetés által a vad „helyben tartása” nem utolsó sorban szintén 

megelőzheti a vad lakott területre vagy forgalmas utakra történő váltását, gépjárművekkel 

való találkozását, esetleges ütközését, tehát csökkenthetőek az ilyen típusú károk, balesetek 

is. 

A rendszeresen etetett helyet a vad megszokja, számít rá, hogy talál ott élelmet, így 

rendszeresen felkeresi azt, persze ha nincs megzavarva. Zajos gépjárművekkel ellentétben 

lovasfogattal az erdőben a vadat kevésbé zavarjuk. Eképpen vadtakarmányt szállítani etetés 

céljából több, mint természetbarát megoldás, így vadetetésünk a fent részletezett célokat is 

maximálisan kiszolgálja. Egy kiváló élmény és jó érzés is látni, mikor a kitett élelem 

maradéktalanul elfogy, visszatérő, élelmet kereső „vadvendégeink” által.  Pótoljuk hát 

gyakran az élelmet számukra, ebben maximálisan számíthatunk kis pónijaink segítségére, ez 

is a Shetland pónik sokoldalúságát bizonyítja. Ha szerencsénk van egy-egy vadetetés során 

akár meg is pillanthatjuk az élelemre váró őzeket, vaddisznókat. 

Aki nem mindennapi, érdekes, természetbarát és egyben hasznos kikapcsolódásra vágyik, 

annak ajánljuk az erdei pónifogatos vadetetésünket. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 


