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A következőkben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 

Igazgatóságának Vadászati és Halászati Osztálya rövid áttekintést szeretne nyújtani, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében gazdálkodó 119 vadászatra jogosult 2012/2013-as 

vadgazdálkodási évben elért eredményeiről.  

 

A vadgazdálkodási, vadászati eredmények ismertetése során, a jelen üzemtervezési időszak 

kezdetét jelentő 2007-es vadgazdálkodási évet tekintettük kiindulási alapnak, ennek 

következtében a 2012-es év eredményeit, a 2007-es vadgazdálkodási évhez viszonyítva 

ismertetjük. 

 

Gímszarvas: Az elejtett gímszarvasok száma az elmúlt évben 2163 db (555 db bika) volt. 

Összehasonlításként a 2007-es vadgazdálkodási évben a terítékre került gímszarvasok száma 

1514 db (398 db bika). Az eltelt hat évben folyamatos 35-40 százalékot elérő hasznosítás 

mellett, a gímszarvas teríték 43 százalékkal nőtt. Az említett időszakban a gímszarvas 

állományának „becsült” nagysága nem csökkent. Az állomány nagysága a Mátra-Bükk-

Cserehát vadgazdálkodási körzetben növekedett a legnagyobb mértékben 400 darabbal. A 

gímszarvas állományának növekedésével egyenes arányban nőtt a gímszarvas által okozott 

erdőgazdasági rágáskár. Lőtt vad értékesítés: 113383 kg lőtt vad felhasználás 38866 kg. 

 

Dám: Megyénkben szabad területen csak a Taktaközben található meg folyamatosan kis 

létszámú állománya. A 2012-es vadgazdálkodási évben szabad területen 7 db, vadaskertben 

17 db került terítékre. Egyre gyakrabban figyelhetők meg Szlovákiából átkóborló egyedei 

Ózd és Sátoraljaújhely térségében. 

 

Őz: A teríték nagysága 2012-ben 5490 db, ami az üzemtervezési időszak első évében elejtésre 

került mennyiséget 14 százalékkal haladja meg. A terítékadatok az őz állományának 

kismértékű növekedését mutatják, ez azonban nem mondható el megyénk minden 

tájegységéről. A Mátra-Bükk-Cserehát vadgazdálkodási körzetben a terítékre került őzek 

száma, a 2007-ben elejtett 1887 darabról 2252 darabra emelkedett. A Zempléni nagyvadas 

vadgazdálkodási körzetben gazdálkodó vadászatra jogosultak véleménye alapján, 

állományának nagysága és ennek megfelelően a teríték is folyamatosan csökken. A Zempléni 

nagyvadas vadgazdálkodási körzetben, a teríték hat év alatt 718 darabról 669 darabra 

csökkent. A vad-gépjármű ütközések következtében elpusztult őzek száma 162 darab, ami az 

összes vad-gépjármű ütközésben elhullott vadmennyiség 75 százaléka. Lőtt vad értékesítés: 

46483 kg, lőtt vad felhasználás 29661 kg. 

 

Muflon: Az elejtett muflonok száma 2012-ben 647 darab, ez a mennyiség az üzemtervezési 

időszak kezdő évéhez viszonyítva közel 30 százalékos növekedést mutat. Megyénk két 

jelentős tájegységéhez a Bükk-hegységhez és a Zemplén-hegységhez köthető muflon 

terítékének nagysága a Bükk-Mátra-Cserehát vadgazdálkodási körzetben található területeken 

stagnál, az elmúlt hat évben évi 150-155 darab között mozgott. A Zempléni nagyvadas 

vadgazdálkodási körzetben a muflon teríték 349 darabról folyamatosan növekedett, majd a 

2012-es vadgazdálkodási évben elérte a 494 darabot. Lőtt vad értékesítés: 9266 kg, lőtt vad 

felhasználás 1795 kg. 

Vaddisznó: A vaddisznó teríték a 2007-ben elejtett 8299 darabról, a 2012-es vadgazdálkodási 

évben 15422 darabra emelkedett. A vaddisznó terítéke az eltelt időszakban 85 százalékkal (!) 

nőtt. Aggodalomra adhat okot, hogy a vaddisznó teríték nagysága egy év alatt, 



robbanásszerűen 3840 darabbal emelkedett. A Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási 

körzetben, amely jellemzően apróvadas vadászterületeket érint, a vaddisznó terítékének 

nagysága az üzemtervi időszak kezdetétől a háromszorosára emelkedett, 2012-ben elérte a 

2753 darabot. A vadaskertekben elejtett vaddisznók mennyisége 183 darab. 

Lőtt vad értékesítés: 404070 kg, lőtt vad felhasználás 246069 kg. 

 

Mezei nyúl: A mezei nyúl terítékének nagysága 2195 darabra csökkent. Az előző évben 

elejtett mennyiséghez viszonyítva ez 10 százalékos csökkenést jelez. A mezei nyúl teríték az 

üzemtervezési időszak kezdetétől egy rendkívül alacsony szinten (2000-2200) stabilizálódott. 

Elgondolkodtató, hogy a jellemzően apróvadas Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási 

körzetben az elejtett vaddisznók mennyisége jelentősen meghaladja a mezei nyúl terítéket. 

Mezei nyúl élő vad befogás, és értékesítés: 325 db. 

 

Fácán: a fácán terítéke 7342 darabra csökkent, ami az üzemtevezés kezdeti időszakához 

viszonyított 50 százalékos csökkenést jelent. A teríték csökkenése, valamint az állomány 

csökkenése az elmúlt évek fácán számára kedvezőtlen időjárásának, és a vaddisznó 

terjedésének köszönhető. 

 

Vízivad: Tőkés réce 1948 db, Vetési lúd 34 db, Nyári lúd 43 db, Szárcsa 25 db. 

 

Ragadozók és egyéb vadfajok: Róka 3118 db, Borz 607 db, Kóbor macska 489 db, Kóbor 

kutya 621 db, Aranysakál 23 db, Nyestkutya 1 db, Mosómedve 2 db, Szarka 1924 db, 

Dolmányos varjú 745 db. Erdei szalonka 110 db. 

 

Erdei és mezőgazdasági vadkár: A hazai kérődző nagyvadfajok terítékének és 

állományának növekedésével párhuzamosan nőtt az általuk okozott erdőgazdasági kár. A vad 

által az erdőgazdálkodásban okozott minőségi kárt szenvedett területek nagysága 1698 ha. A 

vadászatra jogosultak által fizetett erdővédelmi bírság összege 4.056.000 Ft. A kiszabott 

erdővédelmi bírságok összege a 2007-es évhez viszonyítva több mint hatszorosára 

emelkedett. A vad által a mezőgazdálkodásnak okozott kár 2012-ben 69.507.000 Ft. A 

mezőgazdasági kár az eltelt hat évben a kétszeresére emelkedett. 

 

Vadtakarmányozás: Az őszi és téli vadtakarmányozás során felhasznált szálas takarmány 

mennyisége 954 tonna. A vadetető helyekre és a szórókra kijuttatott szemes takarmány 

mennyisége 6137 tonna. A felhasznált lédús takarmányok elérték 3902 tonnát.  

 

   Pecze István 

 


