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Az idei év agancsfelrakási időszak időjárása kedvezőtlenül alakult, a tavasz és a nyár 

csapadékszegény, rendkívül meleg, aszályos volt. A nehéz körülmények a vad élőhelyének 

minőségére is hatást gyakoroltak, egyes területeken vízhiány és viszonylagos táplálékhiány 

lépett fel. A nehézségek ellenére a szarvasbikák időre felrakták és letisztították agancsaikat. 

 

Az aszályos, kánikulai időszak szeptemberre is áthúzódott, így a szarvasbőgés a szokott időtől 

később kezdődött el. Szeptember 20-a után érkező hidegfronttal a hőmérséklet lehűlt 10 C fok 

közelébe, ebben az időszakban vált a bőgés intenzívvé. A bőgés ideje rövidebben alakult a 

szokásosnál, október elején be is fejeződött. Egyes területeken a bőgés intenzitása rendkívül 

rapszodikusan alakult. 

A terítékre 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 

kismértékben csökkent, valamint a minőségben is csökkenés mutatkozik. 

 

Lássunk néhány számadatot a bőgési időszakban bírálatra került gím trófeákról: 

Lapzártáig bírálatra 72 db vadászatra jogosult mutatott be trófeát, ami 2 db-bal kevesebb a 

tavalyinál. A lebírált trófeák db száma 493, ami 20 db-os csökkenést jelent. A trófea átlagsúly 

5,13 kg, a tavalyi értéknél szintén kisebb. A legmagasabb bírálati pontszám (C.I.C.) 225,48 

(tavalyi legtöbb érték 105 %-a). A legnagyobb súlyú agancs az idei évben 11,07 kg-os volt, az 

elmúlt évben a legnagyobb trófeasúlyú gímbika 10,94 kg-ot nyomott. A legmagasabb pontszám 

és súly egyazon trófeáé volt, melyet az Északerdő Zrt. tállyai erdészet területén ejtettek el. 

 

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

(238 db; 48,3 %), a középkorú korosztály aránya idén is kismértékben csökkent (247 db; 

50,1 %) és az öreg (8 db; 1,6 %) korosztályú egyedek száma is csökkenő értéket mutat. 

Megállapítható, hogy az elejtés során a középkorú korosztály elsőbbsége, de nem sokkal marad 

el a fiatal korosztály hasznosítási aránya sem. Kívánatos lenne, hogy az ígéretes bikák a golyó 

érettség eléréséig ne kerüljenek terítékre. Ezt a problémát a 20 éves üzemi ciklus talán meg 

fogja oldani. 

A bemutatott trófeák érmes aránya az előző évihez képest csökkent, (157 db) 31,8 % volt az 

alábbi megoszlásban. 

-       Bronzérem:     120 db            24,3%    (előző évhez viszonyítva kissé csökkent) 

-       Ezüstérem:        36 db              7,3 %   (előző évhez viszonyítva kissé csökkent) 

-      Aranyérem:         1 db              0,2 %   (előző évihez viszonyítva jelentős a csökkenés) 

 

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

10,3 % értékre, 51 bika esetében adott a hatóság mínusz pontot. 

  

Összegezve a 2015. évi szarvasbőgés tapasztalatait megállapíthatjuk, hogy az idei év időjárása 

kedvezőtlenül hatott az agancs alakulására. A jobb eredmények eléréséhez az élőhely fejlesztés, 

a vadföld gazdálkodás és a 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. 11,07kg 225,48 A 658310 FTVK 

2. 10,24 kg 207,69 E 656310 FTVK 

3. 10,06 kg 195,58 E 656310 FTVK 

4. 9,84 kg 194,63 E Abaúji Aranyszarvas Vt. 

5. 9,21 kg 208,40 E Galgóc Vt. 
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