
A 2015. évi őzbak vadászati idény eredményei. --- 2015. szeptember 

  
A jogszabályi előírások szerint az őzbak vadászati idénye április 15-től szeptember 30-ig tart. 

Vadászati szempontból ezen időszakon belül két kiugróan jelentős periódus különíthető el. 

 

Az első csúcsidőszak az őzbak idény kezdete április közepétől május közepéig tart. Ebben az 

időben általában a növényzet takarása még nem teljes, a vad jól látható. Idén a csapadékszegény 

tél és tavasz eredményeként az őszi vetésű mezőgazdasági kultúrák a szokásosnál 

fejletlenebbek voltak, mely megkönnyítette az őzbak vadászatát. 

 

A második csúcspont a július vége augusztus eleje, az őzbak párzási időszakára esik, melyet 

vadásznyelven üzekedésnek nevezünk. Erre az időre döntő többségében lekerültek a 

mezőgazdasági területekről a gabonanövények szintén megkönnyítve a vadászatot. 

 

A hormonoktól fűtött szerelemittas bakok óvatlanokká válnak, hajtja őket a fajfenntartási 

ösztön, ennek következtében a máskor oly óvatos vad veszélyérzete lanyhul, melynek egyik 

gyakori következménye a gépjármű-vadütközés. 

 

A trófeabírálatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási Főosztály vadászati hatósága a jogszabályok előírásai szerint végzi. A 

bírálatkor a nemzetközi pontrendszer (CIC) képletét használja a hatóság. 

 

A végső pontértéket nagymértékben meghatározzák az objektív mérések, az agancs súlya, a 

köbtartalma és az agancsszárak, ágak mérete, tűzése. Kisebb pontértéket adnak a szubjektív 

bírálati eredmények, a szépségpontoknál értékelésre kerül a szín, gyöngyözés, rózsa, ágvégek, 

szabályosság. Szabálytalanságért, csúnya pudvás ágakért pontlevonás jár. 

A bemutatott és elbírált őzbak trófea adatok a 2014. április 15. és augusztus 11. valamint a 

2015. év április 15. és augusztus 11. közötti intervallumát öleli fel. 

A fenti időszakban 2014. évben 893 db, 2015. évben 1173 db trófea került bírálatra. mely 31 

%-os növekedést jelent. 

Az alábbiakban táblázatban foglalom össze a vizsgált két év hasonló időszakában terítékre 

került trófeák súly-, korosztály megoszlását, az érmes trófeákat, valamint az idén legtöbb 

pontértéket elért trófeákat. 

  

Őzbak trófeasúly megoszlása 

Trófeasúly 

(gramm) 
2014. (db) 2014. (%) 2015. (db) 2015. (%) 

150 alatt 55 6,2 75 6,4 

150-200 57 6,4 92 7,8 

200-250 144 16,1 160 13,6 

250-300 208 23,3 269 22,9 

300-350 205 22,9 251 21,4 

350-400 119 13,3 193 16,5 

400-450 64 7,2 90 7,6 

450-500 31 3,5 34 3,1 

500-550 7 0,8 6 0,5 

550-600 1 0,1 1 0,1 

600 felett 2 0,2 2 0,1 

Összesen 893 100 1173 100 



 

Az adatokból kitűnik, hogy megyénkben az őzbak trófeák jelentős mennyisége a 250-350 g 

súlyhatár közé esik (2014; 46,2 % / 2015; 44,3 %). A 250 g alatti értékek 28,7 % / 27,8 %, 350 

g feletti értékek 25,1 % / 27,9 %. Az 500 g feletti trófeák ritkán fordulnak elő, arányuk 1,1 % / 

0,7 %. 

  

Őzbak trófeák korosztály szerinti megoszlása 

Korosztály 2014. (db) 2014. (%) 2015. (db) 2015. (%) 

Fiatal (1-3 év) 262 29,3 390 33,3 

Középkorú (4-5 év) 493 55,2 595 50,7 

Öreg (6 évtől) 138 15,5 188 16,0 

Összesen 893 100 1173 100 

  

A korosztály megoszlást vizsgálva a középkorú egyedek elejtése dominál (55,2 / 50,7 %). Az 

elkövetkező időszakban a vadgazdálkodás feladata a jó élőhelyen az öregkorú bakok kilövési 

arányának növelése. 

  

Őzbak érmes trófeák száma 

Érem 

megnevezése 
2014. (db) 2014. (%) 2015. (db) 2015. (%) 

Arany 7 7,5 13 10,6 

Ezüst 37 39,8 36 29,3 

Bronz 49 52,7 74 60,1 

Összesen 93 100 123 100 

  

Az érmes trófeák aránya 2014. évben 10,4 %, 2015. évben 10,5 %. Az érmeknek több mint a 

fele bronzérem, az arany érmes trófeák száma elenyésző, mely eredmény összefüggésben van 

a nagy pontértékű trófea súly alakulásával. 

 

A ranglista első öt helyén lévő trófea a Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzetben került 

terítékre, 3 db a Borsodi Mezőségben 1-1 db a Bodrogközben és a Hernád völgyében. Külön 

kiemelendő, hogy idén 2 db ritkaság számba menő 600 g feletti őzbakot sikerült zsákmányolni 

megyénkben. 

 

 Ssz. Vadászterület IP Súly (g) Érem 

1. 655710 Szikszói Széchenyi Zsigmond Vt. 157,30 628 A 

2. 655310 Tálóközi Bérkilövő Vt. 140,13 607 A 

3. 659810 Sárospataki Kossuth Vt. 140,08 506 A 

4. 655210 Szőke Tisza Vt. 139,93 529 A 

5. 652610 652610 FTVK 138,60 521 A 
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