
2006-2007-es vadgazdálkodási év --- 2007. augusztus 

 

A tavalyi év az LV-ös törvény (1996.06.18.) első üzemtervi időszakának és jó néhány 

vadászatra jogosult gazdálkodónak, az utolsó éve volt. A területi változások már jól ismertek. 

 

Gímszarvas: a teríték mennyisége 1395 db, nyolcvannal kevesebb, mint a tavalyi évben, az 

elhullás és gépjárműütközés 78 db volt, így az állománycsökkenés kísértetiesen megegyezik 

az előző évivel. Nemek szerinti teríték: bika 389 db (350 db)*, tarvad 1006 db (1125 db)*. A 

lőtt vadból 997 db-t (78980 kg) értékesítettek, 393 db (21500 kg) saját felhasználásra került. 

 

Dámszarvas: megyénk vadgazdálkodásában szerepe elhanyagolható, szabad területen 

mindössze 2 db került terítékre, zártkertben 35 db volt az elejtés. Nemek szerint: bika 14 db, 

sutavad 23 db. 

Az állományokból 12 db elhullás történt. A terítékből 28 db-t (980 kg) értékesítettek, 6 db 

(234 kg) saját felhasználásra került. 

 

Őz: a megye valamennyi területén előforduló nagyvad fajunk, így vadgazdálkodási és 

vadászati szerepe is jelentős. Az éves teríték és befogás 4451 db (4445/6), 5,5 %-al csökkent 

az előző időszakhoz képest. Az elhullás mennyisége 568 db, további csökkenést okozott a 

gépjármű ütközés, ami 141 db volt. A teríték nemek szerint: bak 1592 db, tarvad 2853 db. A 

lőtt vadból értékesítésre került 2783 db (37616 kg), saját felhasználásra 1582 db (19345 kg). 

 

Muflon: az elmúlt üzemtervi időszakban állományi létszáma és vadgazdálkodási, vadászati 

jelentősége nagymértékben csökkent. 

Terítéke 464 db volt (453 db)*, csaknem azonos az előző évi mennyiséggel, elhullás és 

gépjárműütközés 20 db. A lőtt vadból 364 db (6444 kg) került értékesítésre, felhasználásra 

102 db (1736 kg). 

 

Vaddisznó: a teríték mennyisége, az előző időszakhoz hasonlítva (7650 db)* 523 db-bal 

tovább csökkent, 7127 db volt. 

Az elejtés mennyiségét vizsgálva és a többi nagyvad fajhoz hasonlítva, megállapíthatjuk, 

hogy a leggyakrabban terítékre kerülő nagyvadunk, így vadgazdálkodási és vadászati szerepe 

a jövőben is jelentős marad, egyre inkább felértékelődik. 

A lőtt vaddisznó felhasználása: értékesítésre 3949 db (195704 kg), vadászrészként 2842 db 

(93892 kg) került. 

 

Az éves nagyvad elejtés mennyisége 13468 db, az állományokban további csökkenést okozott 

az elhullás 941 db, a vad-gépjármű ütközés 163 db. Az értékesítés mennyisége 8076 db 

(319636 kg), saját felhasználásra került 4925 db (136705 kg). 

 

Mezei nyúl: már a tavalyi beszámoló is megállapította, hogy terítéke évről-évre csökkenő, a 

folyamat nem állt meg. Éves terítéke 2464 db (2560db)* volt, ami előre vetíti a hasznosítási 

korlátozások bevezetését. 

 

Fácán: a teríték mennyisége évről-évre negatív rekordokat jelez, 9877 db volt (10100 db)*, 

amely 223 db-bal kevesebb, mint a tavalyi, annak ellenére, hogy 6602 db került kihelyezésre a 

természetes állomány pótlására. 

Valószínű a kibocsátás mennyisége is csökkent, a természetes állomány reprodukciós 

képessége pedig nem teszi lehetővé az állomány növekedését. 

Egyéb vadfaj terítékek: vízi vadból 2313 db került terítékre, ebből a tőkésréce 2057 db. 



Egyéb szárnyas: 4384 db, ebből 790 db erdei szalonka. Ragadozók és egyéb szőrmés fajok: 

3776 db, ebből a róka 1757 db volt. 

 

A hasznos vad állományok takarmányozására a vadgazdálkodók megműveltek 1473ha 

vadföldet és 2072ha vadlegelőt. Felhasználásra került 813 tonna szálas-, 4847 tonna szemes-, 

2649 tonna lédús- és 335 tonna táp takarmány. 

 

A vadgazdálkodási tevékenység pénzügyi ráfordításai: 

 

Munkabér    142418 mFt 

Vadgazdálkodás   166597 mFt 

Vadkár: - mezőgazd.     43051 mFt 

   - erdei         7125 mFt 

Egyéb kiadások   157526 mFt 

 

Összesen:    516717 mFt 

 

Az utóbbi adatot érdemes évente figyelemmel kísérnünk. 

 

A vadgazdálkodási tevékenység bevételei: 

 

Bérvadászat és szolgáltatás (külföldi és belföldi)   177923 m Ft 

Élő vad eladás            8184 m Ft 

Lőtt vad eladás         97055 m Ft 

Egyéb bevételek (+- tagdíj)      276196 m Ft 

Pályázati támogatások        33329 m Ft 

 

         592687 m Ft 

 

Megyénk vadgazdálkodásra és vadászatra jogosult szervezeteinek tevékenysége 2006/2007-

ben 75970 m Ft elméleti nyereséget állított elő, de soha ne felejtsük el annak a 2438 fő 

vadásztársasági tagnak és 235 fő hivatásos vadásznak a munkáját és saját ráfordításait, 

amelyek a költségek között egyáltalán nem szerepelnek, de ennek is köszönhető, hogy a 

természetnek ezt az adományát évente tudatosan reprodukálhatjuk. 

 

*-gal jelzett számok 2005-2006 évi teríték 
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