
Az idei év „gyümölcsei” --- 2009. szeptember 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultak 

lapzártáig 813 db őztrófeát mutattak be a trófeabíráló bizottságnál, ami csak az egynegyede az 

egész évben várhatónak. A trófeákat 77 jogosult vadászterületén ejtették el, ami azt is jelenti, 

hogy a vadgazdálkodók jelentős része még nem bíráltatott egy trófeát sem jelen időpontig. Az 

is valószínűsíthető, hogy az egyre inkább elmaradó külföldi vendégek miatt a vadgazdák 

„kénytelenek” korosítani a területükön élő őzbakjaikat a fizető vendégek megérkezéséig. 

(sajnos vagy szerencsére?) A bemutatott őztrófeák nagyobbik hányadát (62%) hazai 

vadászok, míg a kisebbik hányadát (38%) külföldi bérvadászok ejtették el.  

Ugyanezen számadatok a vaddisznónál még kevesebbet mutatnak, hiszen a vizsgált időszakig 

mindössze 22 db vaddisznó agyarpár került a bírálók elé. 

Nézzük ezek után, hogyan alakulnak a rendelkezésre álló adatokból kiindulva az érmes 

trófeák arányai. 

 

0

5

10

15

20

25

30

érmes őzbak trófeák

bronz

ezüst

arany

  

0

2

4

6

8

érmes vadkan trófeák

bronz

ezüst

arany

 
Az elejtett őzbakok trófeái közül csupán 5%-ot alig meghaladó mértékű, míg vadkan trófeák 

esetében 45% fölé emelkedő az érmes arány.  A disznó esetében ez a magas szám 

véleményem szerint azért alakult így, mivel a gyakorlatban az is előfordul, hogy a 

bírálandóság határa, (16 cm felett) csak szemre kerül eldöntésre, még az agyarak kifőzése 

előtt. Ezen felül olyan vélemény is ismeretes, hogy „csak az éremgyanús agyarpárokért 

fizetnek trófeabírálati díjat”, így a kisebbek nem kerülnek bemutatásra. 

 

Ebben a vadgazdálkodási évben ezidáig az érmes minősítésű őzagancsok 36%-a elhagyja az 

országunkat, a vaddisznó agyarak viszont, kivétel nélkül hazai vadászaink falait fogják 

díszíteni. 

A megyénk őzállományára a 200-350 gramm közötti súlyú agancsok jellemzőek, ezek aránya 

65%. Egy-egy kimagaslóan nagy súlyú (500g felett) trófea is esik évről évre, de ezek csak a 

kivételek, amelyek erősítik a szabályt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A legjobb (120 nemzetközi pont feletti) 10 bakot bemutató vadászatra jogosultak: 

 

Súly IP Terület Kor 

567 155,85 Szőke Tisza Vt. 5 

549 139,55 656010 FTVK 4 

479 127,9 652610 FTVK 5 

502 127,28 656010 FTVK 5 

464 125,7 Tornavidéke Vt. 5 

492 125,33 656710 FTVK 6 

472 122,78 II. Rákóczi F. Vt. Cigánd 4 

481 122,38 660010 FTVK 5 

438 120,4 Tornavidéke Vt. 4 

418 120,35 Spartacus 2007 Vt. 4 

 

 

 

Ahogyan az a kimagasló értékű trófeák táblázatából is kitűnik, a 3-5 éves korosztályból kerül 

terítékre az agancsok 78%-a. Az öreg korcsoportba tartozó őzbakok alig haladják meg a 18 

%-ot, és a golyó érettségi kort megélő őzbakok aránya pedig nem éri el az 5%-ot sem.  

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászati Hatóságnál 2008-ban 107 db vadászati engedélyt 

váltottak ki, míg 2009-ben augusztusig 104 db-ot. Ezek közül vadászatszervező irodán 

keresztül 29, illetve 36 db-ot.  

2008-hoz képest, a 2009-ben vadászati engedélyt váltók közül csökkent a dán, a német, az 

olasz, az osztrák és a spanyol vendégek száma, viszont említésre méltó, hogy 

megnégyszereződött a norvég és megháromszorozódott a szlovák bérvadászok száma. 

 

Végezetül, úgy hiszem, megállapíthatjuk, hogy megyénk területén is találhatóak olyan 

kimagaslóan megfontolt, céltudatos és okszerű vadgazdálkodást folytató vadászatra 

jogosultak, akik eredményeire büszkék lehetünk és követhetjük példájukat. Odafigyelve erre, 

tovább növelhetőek megyénk eredményei és minőségi mutatói, hangsúlyozva azt a régi 

aranyszabályt, hogy „ki mint vet, úgy arat”. 

 

         Galambos Kálmán 

 


