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B.-A.-Z. megye természeti adottságai igen változatosak. Hegyvidékek, dombvidékek, 

folyóvölgyek és alföldi területek váltják egymást. A megye 119 vadgazdálkodási egysége 3 

vadgazdálkodási körzetben helyezkedik el. 

 

A Mátra - Bükk - Csereháti körzet a megyéből magába foglalja a Bükk hegységet, az Upponyi 

hegységet, a Borsodi dombságot, a Cserehátot és az Aggteleki - karszt vidékét. Területe 3326 

km
2
 melyen 56 vadgazdálkodási egység található. A körzet kifejezetten nagyvadas jellegű, az 

apróvadnak nincs érdemi jelentősége. Helyenként nagyon magas a gímszarvas állomány 

sűrűsége, a Bükk területén vadgazdálkodási-vadászati szempontból fontos nagyvad a muflon 

is. A vaddisznó állomány és terítéke szintén kiemelkedően magas. 

 

A Zempléni nagyvadas körzet a Hernád és a Bodrog folyók ölelésében a Zempléni-hegység 

területére terjed ki. Területe 1079 km
2
 és 18 vadgazdálkodási egység gazdálkodik a területen. 

A körzetben a nagyvad állománya számottevő, a gímszarvas mellett a muflon itt is igen fontos 

szerepet tölt be. 

 

A Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzet az Alföld szerves részét képező Bodrogközt, 

Taktaközt és a Dél-borsodi Mezőséget foglalja magába. Területe 2698 km
2
 és 45 

vadgazdálkodási egységre tagozódik. A terület vadgazdálkodási szempontból átmenetet képez 

az alföld és a hegyvidék között. Jellemzően apróvadas terület, de a középhegységi területekről 

kilépő, terjeszkedő nagyvad (vaddisznó, gímszarvas) is egyre inkább előfordul. A terület őz 

állománya jelentős, a Taktaköz Tisza vonalában dámvad is előfordul. 

 

Az elmúlt vadászati idényben az egyes vadfajok teríték adatai az alábbiak szerint alakultak, 

mely adatok összehasonlításra kerültek az előző évi eredményekkel. 

 

Gímszarvas: A vadfaj teríték adatai folyamatos növekedést mutatnak. Összesen 2967 egyed 

került elejtésre, melyből 678 bika bírálatát végezte el a hatóságunk. Az érmes trófeák aránya 

is szintén növekszik (26 %,174 egyed), melyből 8 arany 33 ezüst és 133 bronzérmes lett. Az 

előző évi vadászidénnyel összehasonlítva az aranyérmes bikák aránya növekedést mutat, mely 

a populáció minőségi javulásának az értékmérője. Említésre méltó, hogy az elmúlt szezonban 

a legnagyobb gím trófea a Martonyi és Vidéke Vt. területén esett, mely megközelítette a 

kapitális méreteket (11,5 kg; IP 229,04). 

 

Dámszarvas: Alárendelt szerepet játszik a megye vadgazdálkodásában. Szabad területen - 

kisebb létszámban - állandó jelenléte a Taktaközben a Tisza folyó mentére korlátozódik. 

Teríték adatai igen szerények: 48 egyed, 15 bika, 2 ezüstérmes példány. 

 

Őz: Vadgazdálkodási szempontból egyedszáma és teríték nagysága miatt az egyik 

legjelentősebb nagyvadfaj a megyében. Az állomány növekedését tükrözik a hasznosítási 

számok is. Az elmúlt idényben 5757 egyed került terítékre, melyből 2054 egyed volt bak. Az 

őzbak minősége az élőhely adottságaihoz viszonyítva átlagos, a bemutatott trófeáknak 7%-a 

(139 db, 14 arany, 39 ezüst, 86 bronz) volt érmes, az előző vadászidényhez képest kismértékű 

javulás volt tapasztalható. Egységnyi területre vetítve a Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási 

körzetben volt a legtöbb elejtett őz (1 egyed/km
2
).  

 



Muflon: A Bükk- és a Zempléni hegységben található jelentős muflon állomány, ami 

minőségileg nem a legjobb. Az előző vadászidényhez képest a terítékadatok növekedést nem 

mutatnak (657 egyed, 140 kos). Az érmes trófeák arányában nagyon kicsi elmozdulás van 

pozitív irányban.  

 

Vaddisznó: A vadászok között legnagyobb népszerűségnek örvendő vadfaj mennyiségi 

minőségi paraméterének vonatkozásában megyénk előkelő helyet foglal el országos 

viszonylatban. A megye vaddisznó állománya évek óta emelkedő tendenciát mutat, sajnos 

jelenlétük és állományuk növekedése figyelhető meg az apróvadas területeken is. Ezeken a 

területeken vadgazdálkodási szempontból nem kívánatos a jelenlétük, állományuk 

nagyságának visszaszorítása feltétlenül indokolt. Az elmúlt évben 14741 vaddisznó került 

terítékre, melyből 2432 volt kan, ebből érmes 9 %, 216 db (21 arany, 70 ezüst és 125 bronz). 

A teríték nagysága és az agyarak érmes aránya az előző évihez hasonlóan alakult. 

 

A magas gímszarvas és vaddisznó létszámmal jelentősen megnőtt az általuk okozott vadkár is, 

amely minden évben jelentős feszültséget eredményez a mező- és erdőgazdálkodók valamint 

a vadgazdálkodók között. 

A nagyvad állomány növekedésének megállítása, illetve az állomány csökkentése és a vadkár 

nagyságának mérséklése érdekében a vadászati hatóság az idei vadászati idényre a jogosultak 

éves terv számait megemelte, ezzel egy időben engedélyezte a vaddisznó fegyverlámpával 

történő éjszakai vadászatát is a vadkárral sújtott helyeken. 

 

Az apróvad (mezei nyúl, fácán) állományait elsősorban az időjárás valamint a 

mezőgazdaságilag művelt területek mennyisége és minősége határozza meg, ezért a terítékük 

rapszodikusan változik, de hosszútávon a populációk nagyságában csökkenés figyelhető meg. 

A csökkenéshez még hozzájárul a ragadozó gazdálkodás alacsony színvonala, a róka 

immunizáció, valamint új predátor faj megjelenése (aranysakál). Elgondolkodtató tény, hogy 

az apróvad csökkenésével párhuzamosan a Tiszamenti átmeneti körzetben elejtett vaddisznók 

mennyisége nagymértékű növekedést mutat. 

 

A mezei nyúl terítéke az előző évihez viszonyítva megint tovább csökkent 18%-al (1816 db). 

A fácánteríték nagysága az előző évihez hasonlóan alakult (7438 db), de ezt a mennyiséget a 

nevelt fácán vadászatra történő kihelyezésével (3440 db) érték el. 

 

Vízivad: A vízi szárnyas vadak közül csak a tőkés réce bír nagyobb jelentőséggel melyből az 

elmúlt vadászati évben 1816 db került elejtésre, ez a mennyiség a sokévi átlagnak felel meg. 

 

Ragadozók és egyéb vadfajok: Az apróvadas területeken a jogosultak több területen is 

kiemelt figyelmet fordítanak a ragadozó állomány szinten tartására. A teríték adatok a 

tavalyihoz viszonyítva lényeges változást nem mutatnak. 

 

Berta Béla Vadászati Hatóság vezetője 

Forrás: OVA, B.-A.-Z. megyei KH. FM. Ig. 


