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Az elmúlt szezon a második üzemtervi időszak második gazdálkodási éve volt az LV. 

Vadászati törvény hatályba lépése óta. 

 

Gímszarvas 
A teríték mennyisége 1534 db volt, éppen 10%-al magasabb, mint az előző évben (1395), de 

59 darabbal meghaladta a két évvel ezelőtti terítéket is. Nemenként: bika 408 db, tehén 523 

db, borjú 603 db. További állománycsökkenést okozott az elhullás 91 db, ebből a gázolás 16 

db volt. 

A lőtt vadból 1083 db-t (85929 kg) értékesítettek, 446 db (23770 kg) került saját 

felhasználásra. 

 

Dámszarvas  
Megyénk vadgazdálkodásában továbbra is - még valószínű igen hosszú ideig - minimális 

szerepet játszik, terítéke szabad területen 8 db, zárt kertben 25 db. Nemek szerint: bika 11 db, 

tehén 8 db, borjú 16 db. Az elhullás 3 db volt. A terítékből 25 db volt az értékesítés (704 kg) 

10 db (452 kg) a saját felhasználás. 

 

Őz  

A megye vadgazdálkodási területein –változó állományi létszámban mindenütt előforduló 

nagyvad fajunk, így vadgazdálkodási és vadászati szerepe jelentős. 

Terítéke: 4860 db (4451)* 11%-al emelkedett, de meghaladta a két évvel ezelőtti teríték 

mennyiségét is 160 darabbal. A Vadászati Hatóság – már két éve – a precíz és gondos 

állománybecslés, a pontos statisztikai adatszolgáltatás elkészítésére ösztönözte a 

vadgazdálkodókat. 

Nemenkénti teríték: bak 1599 db (1592)*, tarvad 3261 db (2853)*, elhullás 693 db, az utóbbi 

adatból a gépjárműütközés 190 db, az 503 db egyéb elhullás valószínű túlbecsült, mivel az 

enyhe telek időjárása ezt nem indokolja. 

A lőtt vadból 3025 db került értékesítésre 42855 db (37616 kg)*, saját felhasználás 1791 db 

(22907 kg)*. 

 

Muflon 

A vadfaj vadgazdálkodási és vadászati jelentősége az elmúlt évihez képest az előző ciklushoz 

képest tovább fog csökkeni.  

Terítéke: 514 db volt (453 db)* kis mértékben növekedett, elhullás és gázolás 41 db. 

Nemenkénti összetétele: kos 130 db, jerke és bárány 384 db. 

A lőtt vadból 436 db (8192 kg) került értékesítésre, 78 db (1194 kg) saját felhasználásra. 

 

Vaddisznó 

A teríték mennyiségét az előző időszakhoz hasonlítva (7127)*, 1328 darabbal növekedett 

8455 db volt. A teríték növekedése a vaddisznó vadgazdálkodási és vadászati szerepének 

egyértelmű növekedését jelzi, reméljük a jövőben is az marad. 

Nemenkénti teríték: kan 1360 db, koca 948 db, süldő 4327 db, malac 1820 db. Az elhullás 

237 db volt, ebből gázolás 44 db. Az elejtésre került vaddisznóból értékesítésre került 4859 db 

(245788 kg), vadászrész 3281 db (112683 kg). 

 

A gazdálkodási év össznagyvad terítéke 



15388 db (13468 db)* volt 14%-os növekedéssel. Az elhullás mennyisége 1063 db, ebből 

gázolás 252 esetben történt, ami fontos figyelmeztetés a hajnali és alkonyati, éjszakai órákban 

rendszeresen közlekedők számára. 

Az értékesítés összes mennyisége 9428 db (8076 db)*, (383468 kg) előző évi mennyisége 

319636 kg. Saját felhasználás vadászvérként 5606 db (161006 kg), összehasonlítás képen az 

előző évi adatok 4925 db 136705 kg súlyban. 

 

Mezei nyúl 

Végre, hosszú idő után az éves teríték mennyisége nem csökkent, az előző évhez képest 

szerényen 1 %-al növekedett 2490 db volt. Befogásra került 573 db, az elhullás 588 db volt, 

ebből gázolás 153 db. 

 

Fácán 

A korábbi évek folyamatosan csökkenő terítékét a növekedés váltotta fel, amely 12206 db 

volt (9877 db)*. 

Vadászatra és a természetes állományok pótlására 8200 db madár került kihelyezésre, ami 

valószínű, hogy a teríték növekedését jelentősen elősegítette. 

 

Egyéb vadfaj terítékek 
Vízi vadból 2629 db került terítékre, ebből tőkés réce 2547 db. Egyéb szárnyas fajok: 5220 

db, ebből az erdei szalonka 362 db. 

Ragadozók és egyéb szőrmés fajok 3098 db; ebből a róka terítéke 2641 db volt, említést 

érdemel, hogy 1 db nyestkutya is szerepel a terítéken, felbukkanására valószínű a jövőben is 

számíthatunk. 

 

Vadgazdálkodás 

Az állmonyok takarmányozására a vadászati szervezetek megműveltek 1723 ha (1473ha)* 

vadföldet és 3585 ha (2072 ha)* vadlegelőt. Kihelyezésre került 822 tonna szálas-, 4945 tonna 

szemes-, 4210 tonna lédús takarmány; tápból 585 tonna volt a felhasznált mennyiség. Minden 

takarmány fajtában a mennyiség jelentősen növekedett, ami a kedvező időjárás hatásával 

kiegészülve segítette a terítékek mennyiségi növekedését.  

 

A *-gal jelzett számok a 2006-2007. évi teríték adatok. A statisztikai adatokat a Vadászati 

Hatóság bocsátotta rendelkezésünkre. 

          Kadlicsek János 

 


