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1. Előszó és bevezetés 

A 2009. szeptemberben indult, az ökológusok számára is nagy kihívást jelentő vadelütés-
kutatási program egyértelmű eredményekkel záródik e tanulmánnyal 2012 márciusában. 
Sikerült rávilágítani a probléma gyökerére, valamint sikerült olyan módszereket találni, amelyek 
valóban képesek a probléma hatékony kezelésére.  

Tanulmányunkban összefoglaljuk és értelmezzük a legújabb vadelütés mérséklési 
módszereket, amelyek 2012-ig megjelentek a nemzetközi szakirodalomban, valamint részletesen 
bemutatjuk az általunk az egyes eszközökön és módszereken végzett teszteket és a fejlesztések 
aktuális állapotát. Mindezt megelőzi egy részletes térbeli és időbeli statisztikai elemzés, amely 
talán feleslegesnek és túlzottan tudományosnak tűnhet, azonban megkerülhetetlen a probléma 
jobb megértéséhez és hatékony, célzott kezeléséhez. Gondoljunk csak olyan fontos kérdésekre, 
hogy „miért emelkedik a vadelütések száma?”, vagy „miért ütnek el egyes helyeken sok állatot?”, 
miközben más szakaszokon nem is történt még egyetlen eset sem. A projekt során a 2006 és 
2011 között az ÁAK Zrt. által kezelt összes szakaszokon történt vadelütéseket vittük térképre. A 
térinformatikai adatbázis alapján azonosítottuk a vadelütési forrópontokat. A 40 
legveszélyesebb szakasznál javaslatot tettünk, milyen módszerek alkalmazásával oldható fel a 
konfliktus. 

A vadelütés-kutatást nem tekintjük befejezettnek. Bár javaslataink tényekkel 
alátámasztottak, további vizsgálatokkal a hatékonyság fokozható lenne. A vadelütés lényeges 
társadalmi probléma, amelynek megoldása nem egyedül az útkezelők, útfenntartók feladata. 

 

2. Vadelütések térbeli eloszlása 

A vadelütési helyszínek térinformatikai adatbázisát a megfigyelt gázolási hot spotok 
térbeli analízisére használtuk fel. Vizsgáltuk, hogy melyek azok a táji vagy úthoz köthető 
tényezők, amelyek hozzájárulnak egy gázolási hot spot kialakulásához. 

Eredményeink szerint összességében a csomópontoknál csoportosulnak a vadelütések. 
Azonban a fajok között megoszlik a csomópont jelentősége és vonzereje. Az őzek elütése köthető 
leginkább ehhez a struktúrához. Ennél a fajnál a modell szerint egyedül ez a karakter növeli a 
gázolások számát. A rókák esetében szintén fontos szerepet kapnak a csomópontok, azonban itt 
már megosztott a szerep a felül- és aluljárókkal, amelyek szintén jelentősen hozzájárnak a 
rókagázolásokhoz.  

 
1. táblázat. Vadelütések számát befolyásoló paraméterek a vizsgált fajok esetében. 

 Csomópont Alul/felüljáró Vasút Élőhely Denzitás Patak 
Őz       
Róka       
Szarvas       
Vaddisznó       
Vidra       
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1. ábra. A vadelütés szempontjából legveszélyesebb útszakasz (M3 Bagi 
csomópont, 39 kmsz): gázolás a kerítéssel körbevett csomópontban. A 
probléma helyi megoldásának egyik lehetséges módszere texasi kapu (cattle 
guard) kialakítása az egyetlen bejutási pontra.  
 

  
 
A csomóponti gázolások így két fő okra vezethetők vissza: 1) bejutás a kerítés végénél a 

csomópontban a felhajtóknál és 2) bejutás egyéb helyeken, a kerítés belső oldalán történő 
vonulás, majd a csomópontban rávezetés az úttestre. A folytonosságnak és a linearitásnak a 
megszakadása mindkét esetben fontos tényező. A hidak, felüljárók lábai szintén közelebb vezetik 
az állatokat az úttesthez. 

2. ábra. A róka gázolások gyakoriak a rosszul 
kivitelezett felüljáróknál. A probléma megoldásának 
legegyszerűbb módja a kerítés meghosszabbítása a 
kerítésig, azaz a rés megszüntetése. 
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3. ábra. Ahol a legtöbb vadelütés történik: az M3-M30 csomópontjában a 
folytonos kerítés mellett extrém magas a vadelütések száma, tehát itt nem 
a kerítésvégződés miatt magas az esetek száma, hanem az egyéb helyeken 
a kerítésen átjutott és a kerítés, illetve az úttest között vándorló állatok 
egyenes irányú haladása keresztez egy újabb utat, itt az M3 autópályát, 
amin az állatok megkísérelnek átkelni. 

 
Vaddisznók esetében a modell magas szignifikanciát mutatott a párhuzamosan futó vasút 

jelenlétére. A vasúti pálya akadályként, kerítésként is szolgálhat, de a tölcsér-hatás (funnel-
effect) miatt az úthoz egyre közeledő vasút az állatokat is egyre közelebb tereli az úthoz.  

Két faj, a vidra és a vaddisznó esetében tudtuk vizsgálni a lokális denzitás szerepét a 
gázolásokban: a vidránál és vaddisznónál egyértelműen több állatot ütnek el magas populáció 
denzitású területeken, de olyan helyeken is történik disznó elütés, ahonnan a vadgazdálkodási 
adattár nem is jelez előfordulást.  

3. Vadelütési forrópontok (hot spot) 

Az autópálya kilométerszelvényeket külön értékeltük a 2006–2010 között történt 
vadelütések gyakorisága és a vadelütések miatt bekövetkező balesetek súlyossága 
szempontjából. Ez alapján kétféle hot spot-ot különböztetünk meg, 1) gyakoriak a vadelütések, az 
ütközések nagy része rókával történik, anyagi kár kisebb, személyi sérülés ritka; 2) nagyvadak 
gázolása dominál, alacsonyabb az esetszám, de a balesetek jelentős anyagi kárral és személyi 
sérüléssel járnak. Az alábbi listák a róka, őz, gímszarvas, vidra és vaddisznó gázolások száma 
alapján készültek.  
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2. táblázat. Autópálya szakaszok rangsora 
a vadelütés gyakorisága alapján. 
 AP kmsz esetszám 
1 M3 150-151 20 
2 M7 138-139 18 
3 M7 129-130 17 
4 M7 134-135 17 
5 M7 70-71 15 
6 M3 102-103 15 
7 M3 164-165 15 
8 M3 78-79 14 
9 M1 77-78 13 
10 M7 15-16 13 

 

4. Hol jutnak be az állatok az autópályára? 

A monitoring és veszélyes szakaszokon végzett felmérések során a bejutási lehetőségek öt fő 
csoportját találtuk: 1) csomópontok, fel- és lehajtók 2) egyéb kerítésvégződések, 3) 
kerítésrongálások, 4) vízátereszek, 5) illesztések.  

 

 
4. ábra. Zajvédő fal alatti résen átkelő róka, M7 érdi szakasz 1/17km + 115m. 
 

 

5. ábra. M1, 21 kmsz: 
Közlekedésbiztonsági kockázatot 
jelentő rés a kerítésen, amelyen 
nagyobb állatok is bejuthatnak az 
autópályára. A kerítésről 
belógatott fémdarabok nem 
akadályozzák meg az állatok 
bejutását. 

3. táblázat. A kmsz-ek rangsora a vadelütés súlyossága 
(≈vaddisznó-gázolások gyakorisága) alapján. 

 
AP kmsz vadelütés veszély index 

1 M3 39-40 67 

2 M3 35-36 50 

3 M3 38-39 49 

4 M7 70-71 44 

5 M1 60-61 43 

6 M3 29-30 42 

7 M3 113-114 42 

8 M30 2-3 38 

9 M1 21-22 36 

10 M1 56-57 35 
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5. Időbeli trendek a vadelütésben 

A sűrű úthálózattal rendelkező országokban a vadelütések száma folyamatosan növekszik 
(Groot-Bruinderink & Hazebroek 1996, Huijser et al. 2008, Seiler & Helldin 2006, Putman 1997), 
súlyos és egyre súlyosabb társadalmi és gazdasági problémákat okozva. E növekedés részben 
annak köszönhető, hogy a nagyvadak állománya és elterjedési területe (gímszarvas, vaddisznó, 
őz) Európa nagy részén növekszik a csúcsragadozók kiirtása, az élőhelyek átalakulása, a hibás 
vadgazdálkodás (pl. etetés) és a klímaváltozása, a felmelegedés miatt (Burbaitė & Csányi 2009, 
Côté et al. 2004, Jedrzejewska et al. 1997, Saez-Royuela & Telleríla 1986, Milner, et al. 2006).  

 
 

A vadelütések számát több hatótényező együttese határozza meg, amelyek között a 
populáció denzitás, a forgalom, a járművek sebessége és az időjárás a meghatározó. Kutatásunk 
során egyedül a populáció denzitás szerepét nem sikerült kimutatnunk, azonban tekintettel arra, 
hogy az autópályán és vasúton történő esetek száma korrelál egymással, aminek háttere az, hogy 
mindkettő egy azonos forrásból, populációból merít, valamint az a tény, hogy mások (e.g. 
McCaffery 1973, Seiler 2004 és Mysterud 2004) egyértelmű összefüggést találtak, arra 
következtetünk, hogy a vadászati adatokon alapuló állománybecslés nem elég pontosan becsli a 
vadállomány nagyságát és a trendeket sem. Az emelkedő hőmérséklettel megszaporodó 
vadelütések előrevetítik azt, hogy amennyiben a klímaváltozás Európában felmelegedéssel fog 
járni –jelenleg az adatok erre utalnak (Root et al. 2003), és a vadállományt továbbra sem sikerül 
megfelelő mértékben apasztani, úgy további vadelütés szám emelkedésre kell számítani. 

 

6. Optikai vadriasztók 

Az optikai reflektorok módszerek azon csoportjába tartoznak, amelyeket a kerítések 
kiváltására találtak ki. Elvét tekintve az állatok átjutását hivatott blokkolni a gépjárművek 
közeledtekor, azaz a kerítéssel ellentétben nem zárja el az átkelés lehetőségét forgalommentes 
időszakban, csökkentve ez által az utak fragmentációs hatását. A védőkerítéssel szegélyezett 
autópályák azonban nem tartoznak azon úttípusok körébe, ahol a reflektorok elvileg hatékonyak 
lehetnének.  

A reflektorok több mint 40 éve használatosak vadelütések elkerülése céljából, mégis a 
legvitatottabb módszerek közé tartoznak. Az ezeket vizsgáló kutatások eredményei 
ellentmondásosak, egyes esetekben kimutatták a reflektorok állatokra gyakorolt hatását (Schafer 
& Penland 1985; Pafko & Kovach 1996), másokban azonban ezzel ellentétes következtetésre 
jutottak. A legtöbb vizsgálatban azt mutatták ki, hogy az eszközök hatására nem csökkent a 
balesetek száma (Reeve & Anderson 1993; Gilbert 1982; Waring et al. 1991; Ford & Villa 1993; 
Cottrell 2003; Rodgers 2004), ezzel szemben csupán két vizsgálat számol be megfelelő 
hatékonyságról, vagyis kevesebb balesetről (Schafer & Penland 1985; Gladfelter 1984). Több 

6. ábra. Autópályán történő vadelütések az 
éves átlag hőmérséklet tükrében. 



Vadelütés vizsgálat és kutatási program az ÁAK Zrt. által kezelt autópályák mentén 

 

7 

kutatásban az őzek és szarvasok válaszreakcióit vizsgálták, de viselkedésükben nem tapasztaltak 
változást (Zacks 1986, Waring et al. 1991, Armstrong 1992, Ujvari et al. 1998, D’Angelo et al. 
2006), amely alapján közvetve a balesetek számának csökkenését feltételezhetnénk.  

Vizsgálatunk során összesítettük az elütések számát azokon az autópálya-szakaszokon, 
ahol a Mérnökségek és Munkacsoportunk vadriasztó prizmákat helyezett ki. Az eszközök 
telepítése után 2011. év decemberig összegeztük az elütéseket. Ezeket összehasonlítottuk a 
riasztók kirakása előtti, azonos hosszúságú periódusokban történt elütések számával.  

Összesítve az egyes szakaszok adatait: kihelyezés előtt 105 db (átlag 9,5 és 2,1/km/év) 
utána 113 db (átlag 10,3 és 1,9/km/év) elütés történt, a különbség nem szignifikáns. 

Ezek alapján arra következtethetünk, hogy a vadriasztó prizmák nem voltak hatással a 
vadelütések számára, tehát nem tartották távol az állatokat az úttesttől. 

  
További eszközök kihelyezését nem javasoljuk! 

A kihelyezett eszközök karbantartását és az adatok hosszabb távú gyűjtését, statisztikai 
elemzését azonban javasoljuk. 

 

7. Swareflex akusztikus reflektor 

Az útjelző oszlopra szerelhető eszközt az autók fényszórója aktiválja, ami a bevilágításra egy 
rövid akusztikus, nem ultrahang tartományban sugárzott jelet bocsájt ki. Szakirodalmi adat nincs 
a hatékonyságukról, valamint a gyártó sem mutat be erről tanulmányokat. 

A tesztelés során a vadetetőn végzett vizsgálatra összeállított rendszer alkonyat után 
aktiválódott, tehát 4 óra körül. 6 órával később megjelent egy állat az etetőnél, a vadriasztó 
megfigyelhető reakciót nem váltott ki rajta. A többi állat azonban csak a következő éjszaka ment 
az etetőhöz, és megszakítás nélkül táplálkoztak, menekülési reakciók nélkül. Tehát az őzek egy 
nap alatt hozzászoktak a vadriasztó hangjához. 

A kontroll és teszt periódusokban közel ugyanannyi felvétel készült: 108 és 106. Kilencven 
felvétel készült őzről, amely az eszköz hatástalanságát támasztja alá, 0 felvételen mutatkozik a 
Swareflex akusztikus reflektor hatékonynak. 
 A vizsgált autópálya-szakaszon nem történ elégséges számú eset a statisztikai 
értékeléshez, azonban az egyértelmű, hogy a kihelyezést követően sem szűntek meg a 
vadelütések (azonos időszakokban, a kihelyezés előtt 3 db vadelütés történt, kihelyezést 
követően 4 db). 
 Vadetetőkön végzett kísérletekben gyors hozzászokást és teljes hatástalanságot 
tapasztaltunk az eszközzel kapcsolatban. Az eszközök az autópályákon sem bizonyították 
hatékonyságukat, mert a kihelyezések után is hasonló számban történtek vadelütések.  

Ezen okok és az eszköz magas ára miatt alkalmazásukat autópályán nem javasoljuk. 
 

8. Ultrahangos állatriasztók 

A tervezettnél több eszköz tesztelését végeztük el, mert az előzetes, kisebb mintanagyságon 
végzett vizsgálatok során az eredetileg kijelölt eszközök sorra hatástalannak bizonyultak, ezért 
további eszközök kipróbálása mellett döntöttünk. 

A Weitech típusú eszközzel végzett kísérletek során percre pontosan sikerült kimutatni az 
állatok hozzászokását, így az eszköz hatékonyságát. Az etetőre érkező első állatokat 3 percen át 
tartotta távol, ennyi ideig váltott ki menekülési reakciót. A következő 5-6 percben az állatok már 
megközelítették az etetőt, táplálkoztak is, de felfigyeltek a riasztó hangjára, azonban nem 
menekültek el. A 10. perctől az állatoknál nem figyelhető meg reakció.  

Vadetetőn végzett vizsgálat során őznél 272 felvételből 2-n figyeltünk meg 3-as reakciót, 
azaz az állat elmenekülését. 
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7. ábra. Hozzászokás őz esetében. 
 

 
8. ábra: Macska és róka érdeklődéssel figyeli az aktív ultrahangos állatriasztót, amely 
most aktiválódott az állat közeledtére. Az állatok annak ellenére átjártak a kerítés alatt a 
vízelvezető csatornán, hogy ott „vadriasztó dróton” fémdarabok lógtak, valamint 
ultrahangos vadriasztó irányult a résre.  
 

A legtöbb „bolti” eszközzel kapcsolatos speciális probléma, hogy mozgásérzékelőjük az 
esetek 25-60 %-ában nem érzékeli az állatot, vagy nem aktiválja az ultrahang generátort. 

 
 
A Weitech 051 vadriasztó készülék tesztelésére 207 értékelhető videó felvétel készült a 

vizsgálati időszak alatt. Az őzek mindössze 11 esetben menekültek el, 12 alkalommal megijedtek, 
de helyben maradtak, 12 esetben felfigyeltek a vadriasztó hatására és 172 esetben nem mutattak 
válaszreakciót a riasztó készülék által kibocsájtott hangra. Vagyis az esetek túlnyomó 
többségében (83,1%) nem volt rájuk hatással a berendezés.  

Az őzek a vadriasztó készülék hatására mutatott viselkedési válaszreakciói alapján 
összességében megállapítható, annak ellenére, hogy bizonyos esetekben kiváltott menekülési 
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9. ábra. Kutya pihen az aktív Weitech 051 
kutyariasztó előtt (videó kamera felvételből 
kivágott kép). 
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reakciót, mégis alacsony hatékonyságú volt, mivel a berendezés hatására nem maradtak távol a 
riasztott, vizsgálati helyszíntől az őzek. Ezt a mért takarmány-fogyás szintén alátámasztja. 

Egy másik vizsgálat során őznél 180 felvételből 0-án figyeltünk meg 3-as reakciót. Az eszköz 
kihelyezését követő 105. percben jelent meg az első állat a vadetetőn, illetve a kamera 
felvételeken. Itt már az első felvételeken sem látható értékelhető reakció az állatok viselkedésén.  

 
 

A kereskedelmi forgalomban kapható, otthoni, kerti felhasználásra tervezett kompakt eszközök 
autópályák környezetében nem alkalmasak az állatok távoltartására. Ennek több oka is van, 
amelyek közül alapvetően meghatározza az alkalmazás korlátait: 1) mozgásérzékelőjük alacsony 
hatásfokkal működik, a gyártók által megadottnál kisebb szögben érzékelnek, valamint az 
érzékenységük is alacsonyabb az elvártnál; 2) az eszközök által kibocsájtott ultrahang nincs 
riasztó hatással az állatokra, mert az eszközök többsége alacsony hangerővel rendelkezik.  
 

Eszközök további kihelyezését és autópályán vadriasztóként történő felhasználásukat nem 
javasoljuk! 

9. Kémiai vadriasztók 

A kémiai és biológiai riasztóanyagok kétféle módon hatnak az állatokra. Vannak olyanok, 
amelyek kellemetlen ízükkel befolyásolják az állatokat táplálékkereséskor, más anyagok 
szagukkal tarthatják távol a vadakat egy adott területtől. A kémiai vadriasztók elsősorban vadak 
rágása elleni védekezésre alkalmazható készítmények.  

A tesztelt kémiai vadriasztók (Vadóc és Forester) egyikét sem találtuk hatékonynak egyik 
állatfajjal szemben sem. Valószínűleg az autópályák mellett lerakott hulladékok több esetben 
riasztóbb szaghatással rendelkeznek, mint a kémiai vadriasztók. Esős időjárás csökkenti a 
szaghatásokat, valamint fagypont alatti hőmérsékleten a gyártók sem javasolják használatukat. 

 
Kémiai vadriasztók további kihelyezését és autópályán vadriasztóként történő felhasználásukat 

nem javasoljuk! 

10. Elektromos kerítés 

A villanypásztor egyedül a kerítésen átmászó állatok számát csökkenhetné, ami elvileg a 
teljes szakaszon előfordulhat. A tesztelés során több kamera is felügyelte a villanypásztorral 
kiegészített kerítésszakaszt, melyek elsősorban a kerítés mellett haladó, vadak által használt 
ösvényekre lettek kihelyezve. 

A kísérlet során a kamerák egyetlen felvételt sem készítettek olyan állatról, ami a 
villanypásztorhoz közel ment volna vagy megkísérelt volna a kerítésen átmászni. A vadcsapások 
elhelyezkedésében szintén nem volt változás, ugyanott futottak a kísérlet végén, mint a kezdetén. 
A kísérlet előtti monitorozó időszakban és a kísérlet során nem találtuk jelét annak, hogy az 
állatok a villanypásztor ellenére átmásztak volna a kerítésen (tehát például szőrcsomók lettek 
volna a kerítésen vagy megrongálódott volna a vezeték). 

Aktív vadriasztó 

10. ábra. 1-es fokozatú reakció 
őzeknél Weitech állatriasztóra. 
 

 



Vadelütés vizsgálat és kutatási program az ÁAK Zrt. által kezelt autópályák mentén 

 

10 

Villanypásztor telepítését autópályák mellett csak ideiglenes jelleggel tanácsoljuk, például 
vadcsapások elterelésére, vagy kerítés megbontással járó autópálya építési, javítási munkálat 
során, hogy az építési területeken át ne jussanak fel állatok a forgalom alatt lévő autópályára. 
 

11. Egy-irányú kapuk 

A kapuk hasonló célt szolgálnak, mint a rámpák, kijutást biztosítanak a kerítés és úttest között 
csapdába esett állatoknak. A kapuk fajspecifikusan készülnek a célfajok testméretének 
figyelembevételével.  
 

 
 

A vizsgálatokat vadban gazdag területeken végeztük megfelelően hosszú ideig (2010 
tavaszától). A kapukon egyetlen állat sem kelt át. Az M3-on 29 kmsz-nél üzemelő kapun annak 
ellenére nem volt átkelés, hogy a kamerák rögzítettek felvételeket az úttest és kerítés között 
mozgó, valamint a kaput megközelítő állatokról. 

Az M1-en és az M3 37 kmsz-ben lévő kapuknál a tesztidőszak alatt kerítésjavítások 
történtek, így a kapuk működése ezek után okafogyottá vált. 

Az egy-irányú kapukkal érdemi vadelütés esetszám csökkenés nem érhető el. A magyar 
autópályákon az úttest és a kerítés között nincs olyan mértékű vadmozgás, mint néhány észak-
amerikai esetben. A meglévő kapuk fenntartását továbbra is javasoljuk, de újabb kiszerelését 
egyelőre nem tartjuk indokoltnak! 

12. Inke-vadriasztók 

12.1. INKE-1 
A tesztelt példányok alkonyatkapcsolóval voltak ellátva, tehát csak sötétben, illetve 

alkonyatkor és hajnalban működtek, vagyis akkor, amikor a terepi adatok alapján a legtöbb 
gázolás történik. Az eszköz egy percenként éles hangot ad ki, amely emberi fül számára is 
kellemetlen. Az autóvezetők a riasztó hangját azonban nem érzékelik.  

Vadetetőnél őzekre teszteltük az eszközt, ami hatékonynak bizonyult, mert 10-szeres 
különbséggel látogatták az őzek az etetőt az aktív és kontroll periódusokban. A különbség 
szignifikáns volt.  

Az M1-nél (20 kmsz) lévő kísérleti területen – ahol az őzek dominálnak - az eredmények 
szerint az aktív periódusban 79%-kal kevesebb állat közelítette meg a kísérleti területet! Külön 
kiemelendő, hogy őzek esetében egyelőre 100%-os hatás mutatkozik, aktív időszakban 
elkerülték az őzek a területet. Hozzászokást nem tapasztaltunk. A kontroll periódusokban is 

11. ábra. Egy-irányú billenő 
menekülő kapu Y-terelővel az 
M3 autópályán. 
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egyre alacsonyabb egyedszámot mértünk. Az aktív időszakban 6-szor több állat tartózkodott a 
területen. A kontroll és aktív periódusok között szignifikáns a különbség. 

Vaddisznó ellen az INKE-1 viszont nem hatékony, mert az aktív időszakban nem mozgott 
kevesebb állat a vizsgálati területen, mint a kontroll időszakban! A kísérleti területen nagy 
forgalmú vasúti pálya is áthalad.  

Az INKE-1 vadriasztók viszonylag későn kerültek ki az autópályákra. Az első telepítés az M7 
egyik csomópontjában 2010. október 13-án történt. A kihelyezések előtt 12 vadelütés történt 
ezen a szakaszon, a kihelyezések utáni azonos hosszúsági időszakban 5 állatot ütöttek el, és ezek 
között nincsen nagyvad. Tehát eddig 58%-kal csökkent a szakaszon a gázolt állatok száma. Az 
M7 másik csomópontjában telepítés előtt 6 állatot ütöttek el, kihelyezése óta még nem történt 
gázolás. Az M1 egyik csomópontban egy kritikus kerítéshiba kijavítása is megtörtént a 
tesztidőszakban, így a vizsgálat elvesztette függetlenségét, így az adatok nem kiértékelhetők – 
egyébként a kihelyezés előtt 6 vadelütés történt, kihelyezést követően egy sem. 
 

 

12.2. INKE-3 
 A módszer fejlesztéseként a nagyobb hangerejű INKE-2-es eszközhöz szintén 12V-ról 
üzemelő, megbízhatóan működő mozgásérzékelőt kapcsoltunk. 

 
13. ábra. Az INKE-3 hatékonyság őzzel (balra) és az összes fajjal szemben (a vaddisznó, őz, róka 
adatok, kiegészítve az alacsonyabb mintanagyságot produkáló fajokkal, mint a borz, gímszarvas, 
nyest, macska, kutya). A felvételek kiértékelésekor egy negyedik kategóriát is bevezettünk, az 
„elkerülést”. Ez a hozzászokás ellentéte, azaz az állatok megjegyzik a vadriasztó helyzetét és 
elkerülik a területet.  
 

Az eddigi tesztek szerint a mozgásérzékelővel kapcsolt nagyhangerejű akusztikus vadriasztó 
általánosan alkalmas állatok távoltartására. Alkalmazásuk lehetséges területe: lakott területen 
kívüli kerítések végződései, autópálya le- és felhajtók. Lakott területen a gyalogosok számára 

zavaró lehet az éles hang. 
 

 

6% 
0% 

0% 

63% 

31% 

0: nem aktiválódik a 
riasztó 
1: aktiválódik, de nem riad 
meg az állat 
2: megriad, de nem 
menekül 
3: elmenekül 

4:elkerüli 

6% 

0% 

15% 

52% 

27% 

12. ábra. Az INKE-1 vadriasztó a horganyzott 
szalagkorlátra szerelhető a vadterelő kerítés végénél, 
ahol az állatok potenciálisan bejutnak az autópályára.  
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13. Kerítésjavítások, módosítások 

A védőkerítések kisebb módosításai szintén hozzájárulnak a vadelütések számának, 
valamint a fragmentációs hatás csökkentéséhez. A felüljárók, kerítések illesztésének a javítása 
sok helyen megtörtént az általunk bejelentett helyszíneken. Nem kipróbált módszer, és tesztelés 
sem történt e tekintetben, de visszahajló kerítésvégződések elvileg csökkenthetik a 
kerítésvégződéseknél bejutó állatok számát. 

A helyszíni felmérések során, a monitoring szakaszokon több helyen tapasztaltuk, hogy a 
védőkerítés kialakítása, vagy hiánya okozza az adott szakaszon a vadelütések csoportosulását. 
Két helyszínt emelnénk ki, ahol a védőkerítés miatt alakul ki vadelütési forró pont. Az M7-M0 
csomópontban két aluljárón jutnak be az állatok a csomóponti ágak közé, ahol már semmi nem 
akadályozza őket az úttestre való feljutásban. A M1 Sasfészek csomópontban a rossz helyre 
felállított kerítések jelentenek szabad utat az állatok számára. Utóbbi helyszín jó példa arra, hogy 

a legtöbb csomópontban egyedi módszereket és eljárásokat kell alkalmazni a kerítés 
kialakításában, a sablonos kivitelezések csökkentik a védőkerítés hatékonyságát, így a 
közlekedők biztonságát.  

 
14. ábra. Az M7-M0 csomópontban (M7 16 kmsz) két helyen kerítésvégződések találhatók, 
amelyeken át az állatok feljutnak az autópályára, mert a csomópont belső ágaiban nincs kerítés 
(vagy helyenként romos állapotú kerítés található). Megoldást (A-verzió) kapuk, akár texasi 
kapuk felszerelése jelenthet. Másik megoldás: az egyébként kihasználatlan alagutak le is 
zárhatók kerítéssel (B-verzió, térkép nélkül), illetve megtartva az alagutak jelenlegi funkcióját, 
kerítésekkel egy folyosó is kialakítható, amely egyaránt biztosítja emberek és állatok számára az 
autópályák alatti átjutását (C-verzió).  
 
 

A-verzió: kapuk 

C-verzió: kerítések 
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14. Texasi kapu 

 A kerítésmentes részeken – lehajtók, felhajtók - bejutó állatok számának csökkentésére a 
„texasi kapu” jelenthet egy állandó megoldást. Texasi kapuk találhatók például a Banff Nemzeti 
Parkon (Kanada) átfutó, nagy forgalmú Trans Canada autópálya, valamint az US 90-es 
autópályája lakott területen kívül eső, valamint a US 1-es autópálya floridai csomópontjaiban. 

 

 
15. ábra. Texasi kapu egy nagy forgalmú csomópontban a Trans Canada autópályán. 
 

 
16. ábra. Texasi kapuk a US90 autópálya egyik csomópontjában (forrás: Google earth). 

 
A texasi kapu, mint ajánlott módszer szerepel a „Wildlife–vehicle Collision Reduction Study: 

Best Practices Manual - Report to Congress”-ben is (M.P. Huijser, P. McGowen, A.P. Clevenger, 
and R. Ament 2008), valamint szintén ajánlják a következő összefoglaló európai 
szakirodalomban is: COST 341 - Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying 
Conflicts and Designing Solutions (Iuell, B., Bekker, G.J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry, G., Hicks, C., 
Hlavá c, V., Keller, V., B., Rosell, C., Sangwine, T., Tørsløv, N., Wandall, B. le Maire, (Eds.) 2003). 

Az egyetlen létező hazai texasi kapu csomópontban (M9) nem történt vadelütés! 
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15. Elektromos szőnyeg 

Az elektromos szőnyeg (electric mat) az útburkolatba süllyesztett vagy ráfektetett berendezés, 
amely az elektromos kerítéshez (villanypásztor) hasonló gyenge áramütést okoz a rálépő 
állatnak (6000–7000 V, 4 mA–os áramütés a másodperc 3/10,000-ed része alatt). Ez a megoldás 
a költségesebb texasi kapu alternatívája, és ahhoz hasonlóan le- és felhajtó ágakra telepíthető a 
kerítésvégződések közötti úttestre. 

16. Vadak átkelésének elősegítése 

Amellett, hogy megteszünk mindent az állatok úttesttől történő távoltartása miatt, hasonló 
erőfeszítéseket kell tenni biztonságos átjutásuk elősegítése érdekében is. A meglévő 
infrastruktúrán alacsony költségekkel sokat lehet javítani, hogy az minél inkább alkalmas legyen 
a vadak átkelésére. Három területen látunk lehetőségeket: 1) meglévő vadátjárók és ökológiai 
átjárók fejlesztése hatékonyságuk növelése érdekében, 2) mezőgazdasági, erdészeti célú átjárók 
kisebb módosítása, az állatok számára „vonzóbbá” tétele, 3) védőkerítéssel lezárt vízátereszek, 
egyéb alagutak megnyitása. Mindezek értelemszerűen a vadelütések számát és az 
állatpopulációk izolációját egyaránt csökkenthetik viszonylag alacsony költségek mellett.  

 
 

 
 

 18. ábra. Lezárt vízátereszek, amelyek a 
kerítés áthelyezése után ökológiai átjáróként 
üzemelhetnének (M3 37 km + 616 m). 
 

 

 

 17. ábra. Bokros sáv egy 
eredetileg kizárólag 
gépjárműveknek épített 
felüljárón (A28 
autópálya, Zeist település 
mellett Hollandiában) 
(forrás: Google earth). 
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17. Hol, milyen módszerek alkalmazását javasoljuk 

 A szakirodalom teljes körű feldolgozása és a saját tesztek alapján a kerítésmódosításokon 
és javításokon túl a következő vadelütés-mérséklési módszerek alkalmazását javasoljuk az ÁAK 
Zrt. által kezelt autópályákon: INKE-3, valamint továbbfejlesztett változatai, a texasi-
kapu/elektromos szőnyeg, illetve hazai tesztelést követően: köves sáv, menekülő rámpa. 
Elektromos kerítés alkalmazását csak ideiglenes jelleggel javasoljuk a védőkerítés 
helyettesítésére, például védőkerítés bontással járó munkálatoknál. Az INKE-1 csövek 
alkalmazását az INKE-3 mozgásérzékelős vadriasztó helyett olyan csomópontokban 
alkalmazzuk, amelyek környékén elsősorban őzek gyakoriak, illetve ahol nagyobb a lopásveszély. 

 A texasi kapu alkalmazása bár elvetésre került az ÁAK Zrt. részéről a projekttel kapcsolatos 
megbeszélések során, mégis javasoljuk ezen álláspont újragondolását, a módszer Észak-
Amerikában történő széleskörű és sikeres autópályán történő alkalmazására való tekintettel. 

A vadriasztókat helyspecifikusan kell kihelyezni, többek között a vadak vándorlási, mozgási 
mintázatainak figyelembevételével. 

Vadriasztók és vadelütést megelőző módszerek használatának jelentősége egyedül a 
csomópontokban, a kerítésvégeknél van. Minden egyéb helyen hatékonyabb és költségkímélőbb 
a meglévő kerítés karbantartása, kisebb módosítása.  

A tanulmányban a szerződésben megjelölt monitoring szakaszokon túl a 40 legveszélyesebb 
autópálya-szakaszon alkalmazandó vadelütés-mérséklési módszerre is javaslatot teszünk! 
 


