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A 2016. év agancsfelrakási időszaka kedvezően alakult. A tél enyhe és csapadékszegény volt, a 

kemény fagyok és a hótakaró hiánya a mortalitásra kedvezően hatott. A tavasz korán érkezett, 

előrébb hozva a füvek sarjadását és a rügyfakadást. A nyár sok csapadékot és meleg időjárást 

hozott, ennek köszönhetően a tavalyi évhez viszonyítva az élőhelyek minősége jobb volt, 

táplálékhiány nem lépett fel. A kedvező időjárásnak köszönhetően a szarvasbikák időre 

felrakták és letisztították agancsaikat. 

 

A meleg időjárás szeptemberre is áthúzódott, de ennek ellenére a szarvasbőgés a szokott időben 

szeptember első dekádjában elkezdődött. Szeptember 20. után esett az éjszakai hőmérséklet 10 

C fok alá, de napközben ekkor is közel 20 C fokot mértek. A fő bőgési időszak szeptember 15-

25 közé esett. A meleg időjárás következtében a bőgés rapszodikus és hektikus volt, intenzitása 

területenként változott. Sok területen a bőgés sötétedés után kezdődött és pirkadat előtt véget is 

ért, megnehezítve a vadászatot. Remélem, hogy a kialakult körülmények ellenére a vadászok 

most sem használtak tiltott vadászati eszközöket. 

 

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 tovább 

növekedett, minőségi változás továbbra sem tapasztalható. 

 

Lássunk néhány számadatot a bőgési időszakban bírálatra került gímszarvas trófeákról: 

 

Lapzártáig bírálatra 83 db vadászatra jogosult mutatott be trófeát, ami 15 %-os növekedést 

jelent. A több éves adatokból látható, hogy a gímszarvas populáció terjeszkedik, új területeken 

jelenik meg. 

 

A lebírált trófeák db száma 544, ami 10 %-al több az előző évinél. A trófea átlagsúly 5,35 kg, 

ami kismértékű emelkedést mutat. A legmagasabb bírálati pontszám (C.I.C.) 211,13 (tavalyi 

legtöbb érték 94 %-a). A legnagyobb súlyú agancs az idei évben 11,18 kg-os volt, az elmúlt 

évben a legnagyobb trófeasúlyú gímbika agancsa 11,07 kg-ot nyomott. A legmagasabb 

pontszám és súly egyazon trófeáé volt, melyet az Aggteleki-karsztvidéken az Északerdő Zrt. 

területén ejtettek el. 

 

A korosztályi megoszlást vizsgálva a fiatal korosztály kilövési aránya idén kis mértékben 

csökkent (232 db; 42,7 %), a középkorú korosztály aránya viszont növekedett (296 db; 54,4 %), 

az öreg korosztályú egyedek száma az előző évinek a kétszerese (16 db; 2,9 %). Az elejtés során 

a középkorú korosztály elsőbbsége továbbra is megmaradt. Kívánatos lenne, hogy a jogosultak 

a vadászat során a fiatal selejtes egyedeket távolítsák el a populációból, biztosítva ezzel az 

ígéretes bikák életterét a golyóérettség eléréséig. A bikák golyóérettségi kor elérését a 20 éves 

vadászati üzemtervi ciklus biztosítja. 

 

A bemutatott trófeák érmes aránya az előző évhez hasonlóan 31 % volt az alábbi megoszlásban: 

 

- Bronzérem: 130 db; 23,9 % (aránya előző évivel közel azonos) 

- Ezüstérem:   40 db;   7,3 % (aránya előző évivel azonos) 

- Aranyérem:     1 db;   0,2 % (aránya előző évivel azonos) 

 



A hibás kilövések nagysága idén növekedett. Az évek óta a 10 % körüli érték 12,9 %-ra 

emelkedett, 70 db bika esetében adott a Hatóság mínusz pontot. A mínusz pontok emelkedése 

feltételezhetően a késő esti bőgés idején a kedvezőtlen fény és látási viszonyoknak tudható be. 

 

Összegezve a 2016. évi szarvasbőgés tapasztalatait megállapíthatjuk, hogy idén az időjárás 

kedvezően hatott az agancs alakulására, ennek ellenére számottevő minőségi változás nem 

tapasztalható. 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 20 éves üzemtervi ciklus derekán már a mennyiségi növekedés 

mellett a minőségi javulás is tapasztalható lesz. 

 

Legnagyobb súlyú gímtrófeák: 

Ssz. Súly IP Érem Vadászterület 

1. 11,18 211,13 A 651610 FTVK 

2. 9,96 201,76 E Csereháti Cseppkő Vt. 

3. 9,79 201,14 E Abaúji Aranyszarvas Vt. 

4. 9,58 199,49 E 656310 FTVK 

5. 9,57 200,90 E Abaúji Aranyszarvas Vt. 

 

Berta Béla 

 


