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A 2008. évi szarvasnász gímbika terítékei reméljük, hogy sokáig szóbeszéd tárgyát képezik 

vadászaink között, ha megismerik a részleteket. 

 

A vadászati idény kezdetétől október 10-ig 177 db gímbika került bemutatásra a trófeabíráló bizottság 

elé, melyből az érmes arány 37%-os volt. A 65 db. Érmes bikából 2 darab arany, 19 darab ezüst és 44 

darab bronzérmes volt. 

A terítéket tovább elemezve: bérvadászok 39 db-ot ejtettek el, melyből 15 db volt érmes, ez 8% (arany 

1 db, ezüst 3 db, bronz 11 db) 

A vadászatra jogosultak egyéb terítékei 138 db, ebből 28%, vagyis 50 db érmes bika (1 arany, 16 

ezüst, 33 bronz) 

 

A megyénkben, hosszú évekre visszamenőleg is rendkívül jó eredménynek számító és minőségű 

teríték ismertetésénél meg kell említenünk azt is, hogy 38 db - 21% - hibás, úgynevezett mínusz 

pontos lelövés is történt. Ugyan ez a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések miatt törvényi 

szankcióval nem jár, de ennek ellenére gondos szakmai munkával és önmérséklettel csökkenthető és 

elkerülhető lett volna ez a magas arány. 

 

Szólnunk kell a gazdálkodási időszak - a vadállomány életkörülményeit meghatározó - sajátosságairól 

is. A 2007-2008. évi enyhe téli időjárás (hóállás 1-2 hét, fagyos időszak 3 hét), a tavaszi és nyári 

megfelelő, kedvező mennyiségű csapadék, elősegítette a csülkös vad állományok mennyiségi 

növekedését, és a gímbikáknál az agancsfelrakásra is igencsak pozitívan hatott. 

 

Ezen túlmenően fontosnak tartom megemlíteni, hogy a vadászatra jogosultak is jelentős 

erőfeszítéseket tettek az élőhelyek fejlesztésére. Idén 250 hektárral nagyobb a vadföldek területe, mely 

így már eléri az 1723 hektárt megyei szinten. 

A művelt vadlegelők területe is növekedett, 1513 hektárral és már 3585 hektár nagyságú. A felhasznált 

lédús takarmány mennyisége 1561 tonnával nagyobb mint az elmúlt években, így elérte a 4210 tonnát. 

A tápokból 250 tonnával növekedett a felhasználás, összesen 585 tonna került kihelyezésre. 

 

A kedvező időjárás, a vadgazdálkodási környezet táplálékának kínálata, valamint az imént említett 

vadgazdálkodási fejlesztések együttesen segítették azt, hogy Borsod –Abaúj-Zemplén megye 

nagyvadas vadászterületein ismét számottevő nagyságú agancsot viselő gímbikák kerüljenek terítékre. 

 

Az arany és ezüstérmes bikák méreteiből néhánynak a részletes adatait is közreadjuk: 

Súly (kg) tájegység Vadgazdálkodó egység CIC-IP Érem 

10,86 Cserehát Martonyi Vt. 213.46 A 

10,53 Dél-Bükk Kisgyőri Vt. 217.03 A 

9,76 Cserehát Csereháti Cseppkő Vt. 203.93 E 

9,66 Cserehát Északerdő Zrt. 

Tölgy-Csemete Kft. 

208.55 E 

9,54 Zemplén-hegység 658410 FTVK. 200.94 E 

9,11 Észak-Borsod Hangonyvölgye EB Vt. 198.91 E 

9,01 Zempléni-hegység Kékedés Körny. FTVT. 192.75 E 

9,00 Zempléni-hegység Zempléni Boldogkő Vt. 193.37 E 

8,88 Cserehát Martonyi Vt. 197.48 E 
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