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A 2014. év agancsfelrakási időszaka megint rendhagyóan alakult. A tél enyhe és 

csapadékszegény volt, a kemény fagyok és a hótakaró hiánya a mortalitásra kedvezően hatott. 

A tavasz és a nyár időjárása a 100 éves átlagtól lényegesebben hűvösebbre és csapadékosabbra 

alakult. A szaporodási időszakban nem volt kedvező ez az állapot, de a nyári csapadék frissen 

tartotta a legelőket. A nehéz időjárási körülmények ellenére a szarvasbikák időre felrakták és 

letisztították agancsaikat. 

A szarvasbőgés a szokott időben szeptember első dekádjában kezdődött el. Szeptember 10-14. 

között újból esősre fordult az idő, a bőgés ezen időszak alatt szünetelt. A minimum hőmérséklet 

17-e után esett 10 fok alá, ennek következtében a bőgés intenzívebbé vált. Csúcsa 20-25-e 

tájékára esett, de még október elején is hallottak bőgő bikát a Cserehát északi részén. 

A puskavégre került trófeákat a vadászatra jogosultak a Vadászati Hatóságnak a törvényi 

előírásoknak megfelelően bemutatták. Ha összehasonlítjuk a bőgési időszakban esett idei és az 

előző évi gímszarvas trófeákat megállapíthatjuk, hogy a bemutatott trófeák mennyisége 

növekedett, minőségi változás nem tapasztalható. 

 

Lássunk néhány számadatot a bőgési időszakban bírálatra került gím trófeákról: 

Lapzártáig bírálatra 74 db vadászatra jogosult mutatott be trófeát, ami 12 %-os növekedést 

jelent. A lebírált trófeák db száma 513, ami 29%-al több az előző évinél, amely elsősorban a 

megemelt éves vadgazdálkodási terveknek köszönhető. A trófea átlagsúly 5,3 kg, ami 

megegyezik a tavalyi értékkel. A legmagasabb bírálati pontszám (C.I.C.) 213,56 (tavalyi 

legtöbb érték 93 %-a). A legnagyobb súlyú agancs az idei évben 10,94 kg-os volt, az elmúlt 

évben a legnagyobb trófeasúlyú gímbika meghaladta a 11 kg-ot. A legmagasabb pontszám és 

súly egyazon trófeáé volt, melyet a Cserehát északi részén vadgazdálkodó Martonyi és Vidéke 

Vt. területén ejtettek el. 

A korosztályi megoszlást vizsgálva a fiatal korosztály kilövési aránya idén is tovább növekedett 

(46,4 %), a középkorú korosztály aránya kismértékben csökkent (51,5 %) és az öreg (2,1 %) 

korosztályú egyedek száma változatlan értéket mutat. Megállapítható, hogy az elejtés során a 

középkorú korosztály elsőbbsége. Kívánatos lenne, hogy a jogosultak a vadászat során a fiatal 

selejtes egyedeket távolítsák el a populációból, biztosítva ezzel az ígéretes bikák életterét a 

golyó érettség eléréséig. 

A bemutatott trófeák érmes aránya az előző évhez hasonlóan 34 % volt az alábbi megoszlásban. 

- Bronzérem: 134 db  26 % (előző évhez viszonyítva kissé növekedett) 

- Ezüstérem:   40 db    8 % (előző évivel közel azonos) 

- Aranyérem:     4 db    0,8 % (előző évi fele) 

A vadászok szakértelmét jelzi, hogy a hibás kilövések nagysága az előző évhez képest csak 

minimálisan növekedett 10,7 % értékre, 55 bika esetében adott a Hatóság mínusz pontot. 

 

Összegezve a 2014. évi szarvasbőgés tapasztalatait megállapíthatjuk, hogy a vadászatra 

jogosultak a gímszarvas állományt nagy odafigyeléssel és szakértelemmel kezelik, mely a 

bírálati eredményekben is megmutatkozik. A jobb eredmények eléréséhez az élőhely fejlesztés, 

a vadföld gazdálkodás és a fent említett selejtezési szempontok betartása szükségesek. A 

következetes munka eredményeként várható, hogy a szarvasgazdálkodás célja - jobb minőségű 

trófea, magasabb IP pontszám, szebben csillogó érem - megvalósulásra kerül. 

 

Legnagyobb súlyú gímtrófeák: 



Ssz. Súly IP Érem Vadászterület 

1. 10,94 kg 213,56 A Martonyi és Vidéke Vt. 

2. 9,48 kg 203,20 E Galgóc Vt. 

3. 9,43 kg 204,79 E Martonyi és Vidéke Vt. 

4. 9,28 kg 205,47 E 658410 FTVK 

5. 9,17 kg 213,29 A Abaúji Aranyszarvas Vt. 

 

Berta Béla 


