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Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultak 

lapzártáig 565 db őztrófeát mutattak be a trófeabíráló bizottságnál, ami alatta marad az ezt  

megelőző évek júliusáig lebíráltatott darabszámnak, és ez a szám csak az egynegyede az 

egész évben várhatónak. A trófeákat 61 jogosult vadászterületén ejtették el, ami azt is jelenti, 

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

 

Természetesen ebben az a tény is szerepet játszik, hogy május második felében és két héttel 

ezt követően június elején is óriási árhullám vonult le a megyénk területén. Az eddig még 

nem látott vízállás, maga is óriási területeket öntött el, de a legnagyobb problémát a júniusi 

gátszakadások okozták.  

Az árterületek vadgazdálkodói már mondhatni forgatókönyv szerint tudták a náluk 

„rendszeresen” jelentkező vizek által a vadban okozott károkat kivédeni, enyhíteni. Tették 

mindezt azzal egy időben, hogy adott esetben a saját vagyonaikban is kár keletkezett. A 

legnagyobb problémát az okozta, hogy a megfeszített védekezési munkálatok ellenére is több 

helyen szakadt át a védmű, és ezzel olyan területeket öntött el víz ahol annak előtte nem 

kellett ettől tartani. Az itt gazdálkodó vadászatra jogosultaknak nem volt esélyük felkészülni 

és segítséget nyújtani a területeik vadállományának.   

A bemutatott őztrófeák nagyobbik hányadát (65%) hazai vadászok, míg a kisebbik hányadát 

(35%) külföldi bérvadászok ejtették el.  

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

trófeák és arányai. 

 

Az elejtett őzbakok trófeái közül csupán 8,9 % -os mértékű az érmes arány. Az elejtett bakok 

4,3 %-a kapott hibás lelövés minősítést.  

 

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

67,3%. A legjellemzőbb kategória (147db – 26%) a 250-300 gramm közötti csoportból 

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

csak a kivételek, amelyek erősítik a szabályt.  

 

Visszatérő dilemmám, hogy az eredmények sorba rendezése kapcsán melyik értékmérő 

tulajdonság legyen a kiindulási alap. Az őzbak trófeák esetében is rangsorolhatok csupán 

gazdasági alapon, 24 órás kiskoponyás (fizető) súly alapján, de talán akkor sem hibázok, ha a 

komplex nemzetközi képlet alapján kialakult (IP) pont szerint veszem a sorrendet.  

Mivel hazánkban a súly alapján történő rangsorolás a kedveltebb és elfogadottabb, ezért a 

táblázatban ez alapján mutatjuk be a megyei tíz legjobb bakot. 

 

Ahogyan az a kimagasló értékű trófeák táblázatából is kitűnik, a 4-5 éves korosztályból kerül 

terítékre az agancsok 79,2%-a. Az öreg korcsoportba tartozó őzbakok alig haladják meg a 

15%-ot, és a golyó érettségi kort megélő őzbakok aránya pedig nem éri el az 8%-ot sem. A 

legtöbb elejtés (190 db – 33,6%) a 4 éves korosztályból történt. 

 

Annak ellenére, hogy megyénk területén katasztrófa kialakulása volt tapasztalható és 

kihirdetésre került rendkívüli helyzet is, 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, bár az elkövetkező 



időben leginkább az elszenvedett károk helyreállításáé, a lecsökkent vadállomány pótlásáé, 

újra neveléséé és a türelmes önmegtartóztató vadgazdálkodásé lesz a legfőbb szerep. 
 

  Galambos Kálmán 

                                 
Súly (g) Vadgazdálkodó egység CIC-IP Kor Érem 

561 Miskóc-IKR Vt. 145,05 5 A 

540 Bodrog Vt. 133.2 4 A 

536 Mezőcsáti Hubertus Vt. 126,85 5 E 

529 Kenézlői Dózsa Vt. 131,18 4 A 

528 Miskóc-IKR Vt. 150,2 5 A 

524 Szentistváni Aranyfácán Vt. 125.88 4 E 

509 Bodrog Vt. 127,33 5 E 

498 652610. FTVK. 131,85 5 A 

479 Tálóközi Bérkilövő Vt. 123,7 3 E 

476 Miskóc-IKR Vt. 117,83 7 E 

 


