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A 2011-es évben megyénkben a szarvasbőgés meglehetősen nehezen indult. A bikák a 

szokatlanul meleg és száraz időjárásnak köszönhetően az esti órákban csak későn, általában 

sötétben szólaltak meg. Ennek következtében az esti vadászatok csak ritkán vezettek 

eredményre. A meleg időjárás miatt, a levegő hőmérséklete az éjszakai órákban sem csökkent 

jelentősen, ezért hajnalban a szarvas már gyakran sötétben visszaváltott a nappali 

pihenőhelyére. A száraz időjárás és a nagy mennyiségű makktermés a cserkelést, és a vad 

hangtalan megközelítését ritkán tette lehetővé. A szeptember második felében érkező lehűlést 

követően, már megyénk egész területéről jó bőgésről számoltak be a vadászatra jogosultak. 

 

A nem kifejezetten szarvasos területeken gazdálkodók több esetben adtak hírt jó bőgésről, 

olyan vadászterületeken ahol a gímszarvas korábban csak váltóvadként fordult elő. 

Természetesen az ilyen vadászterületeken, fiatal esetleg középkorú bikákat sikerült elejteni. 

 

A trófeabírálatra bemutatott gímbikák alapján megállapítható, hogy a bemutatott trófeák súlya 

jelentősen, akár egy kilogrammal elmaradt a becsült súlytól.  A lapzártáig bemutatott 344 

darab trófea alapján számított átlagsúly 5,06 kg, ami közel 40 dekagrammal elmarad az elmúlt 

év hasonló időszakában elbírált gímtrófeák átlagsúlyától.  

Megyénkben az elbírált gímtrófeák 29%-a kapott érmes minősítést, ami az elmúlt évekhez 

képest nem változott. 

Figyelemre méltó eredményt sikerült elérni a Martonyi és Vidéke Vadásztársaságnak, ahol az 

elejtett 11 db gímbika közül, 8 db ért el érmes minősítést (4 db ezüst, 4 db bronz). 

Az elejtések szakszerűségének megállapítása során, a trófeabíráló bizottság az elbírált trófeák 

közül 60 db trófea elejtését minősítette hibás lelövésnek, amelyből 18 db gímtrófea -3 pontos 

minősítést kapott. 

A 2011-es évben egy darab kiemelkedő gímszarvas bikát ejtettek el megyénkben, amely a 

mérlegen 10,30 kg-ot nyomott, valamint a bírálat során 216,75 IP pontot ért el. 

 

  IP Súly Vadászterület Érem 

1. 216,75 10,30 kg 659410 számú FTVK A 

2. 212,93 9,20 kg Zempléni Boldogkő Vt. A 

3. 207,35 8,77 kg Kéked és Környéke Ft Vt. E 

4. 200,63 8,02 kg Északerdő Zrt. Tállya E 

5. 199,57 8,21 kg 659620. számú FTVK E 

6. 196,65 8,34 kg Martonyi és Vidéke E 

7. 196,46 8,23 kg Gróf Károlyi István Vt. E 

8. 195,44 8,02 kg Északerdő Zrt. Szendrő E 

9. 194,17 8,40 kg Északerdő Zrt. Tállya E 

10. 193,69 7,54 kg Martonyi és Vidéke Vt. E 
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