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A szarvas agancsot minden vadász és természet szerető ember a természet csodájának tartja. 

Az agancs a hímivarú egyedek fejdísze és fegyvere. Jellegzetes sajátossága hogy minden 

évben megújul. A kész agancs egy idő után leválik és azonnal megindul az új agancs 

növekedése és fejlődése.  

 

Ez a hullajtási időszak, február közepétől általában május közepéig tart, kortól függően. Az 

agancs levetését az átmenetileg jelentkező tesztoszteron szint emelkedése indítja meg. Az 

agancs levetése előtt az agancstő bőre körkörösen megduzzad, és eközben a csontfaló sejtek 

körös-körül kívülről befelé haladva elbontják az agancscsapot. Amikor ez a bontási folyamat 

eléri a levetési sík közepét, az agancs leválik. Az agancshullajtással párhuzamosan az 

agancstő is évről évre rövidül. Az agancs levetés időszakát több tényező is befolyásolhatja. 

Ilyen a szervezet hormonális állapotváltozása, ami a tesztoszteron szint emelkedését okozza, 

de nagyban módosíthatja az egyedek élettani állapota is, hisz a jó kondiban lévő egyedek, 

vetik le legkorábban agancsukat.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy az idős bikák kezdik el hamarabb az agancshullajtást. A 

hullott agancsok vizsgálata során, jó képet kapunk a terülten élő bikák életkoráról is. Ugyanis, 

ha az agancsszár vetési síkja domború, akkor fiatal, ha lapos akkor középkorú, ha homorú 

akkor öreg bika volt a viselője. A szarvas bika agancsa egész élete során változik, igazi 

természeti csodának számít évről évre. Két egyforma agancs nincs. Legtöbb agancs azonban 

évről évre mutat hasonlóságot, jellegzetes tulajdonságai az ág szám, az erős korona, vastag 

szár vagy az ívelt hosszú ágak vagy a terpesztés. Az évenként felrakott agancs minőségét 

általában mindig befolyásolja a kondíció is.  

 

A hullatott agancs méretei közül, mindig a súly mutat a legnagyobb érdeklődést, a vadászok 

és a gyűjtők körében. Az agancs súlya és sűrűsége a kéreg és a szivacsos állomány arányától 

függ. Általában egy sötétebb színű agancs jó gyöngyözöttséggel és sötétebb színnel, jó 

sűrűséggel párosul.  

Sajnos sokan nincsenek tudatában hogy a hullajtott agancs gyűjtése és továbbértékesítése 

törvénybe ütköző, hiszen a hullajtott agancs valamint a vadászható szárnyas vad tojásának 

gyűjtése és pl. az elhullt vad teteme is a törvény szerint a vadászatra jogosultat illeti meg.  

 

Az elkövetkezendő időkben mi hivatásos vadászok, mint rendészeti feladatokat ellátó 

személyek, az adott területeinken, nagyobb jogkörrel élve, talán jobban fel tudunk majd lépni 

az illegális agancsgyűjtőkkel szemben.  
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