
Vadgazdálkodási adatok 

Pest megye 2006-2009. 

 

A megye vadállományának alakulásáról utoljára 2006-ban, vagyis a vadászterületek újbóli 

kijelölése előtt nyújtottunk áttekintést. Forrásként most is a Vadászati Hatóságnál, a Pest 

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Vadászati és Halászati osztályán  

rendelkezésre álló adatokat használtuk. 

Az elmúlt 4 év becslési és terítékadatai vadfajonként az alábbiak szerint alakultak. 

 

 

Pest megye 2006. évi becsült gímállománya, mintegy 3400 példányról négy év alatt szinte 

alig emelkedett, 2007-ben még csökkenést is mutatott. A gímszarvas terítékadatai azonban 

majdnem a másfélszeresére nőttek. A becslési és terítékadatok összefüggenek.  

A teríték megoszlásáról elmondható, hogy a bikák lelövése évek alatt arányaiban nem 

változott. Viszont annál inkább változott a terítékre került tehén és borjú darabszám, amely 4 

év alatt csaknem 65%-kal nőtt, míg a becsült állomány csak kis mértékben emelkedett. Ilyen 

mértékű hasznosítás mellett az állomány fenntartása kérdésessé válhat. Vagy csupán csak 

arról van szó, hogy az állománybecslési adatok nem a valóságot tükrözik...?  

Szinte nincs olyan gímszarvasos vadászterület Pest megyében, ahol ne kérnének 

vadkárelhárítási indokolással idényen kívüli, nyári ünő kilövést. Így nincs mit csodálkozni, 

hogy a folyamatos zaklatással együtt a látványos, hangos bőgés elmarad. Az óvatos tarvad 

csak éjjel vált ki a legelőkre, így a csapatbikák lővilágban nem figyelhetők meg, nem ejthetők 

el. A fiatal, még öregbítendő, ígéretes mellékbikák viszont annál inkább. Ez a statisztika 

ugyan ezt nem jelzi, de a trófeabírálaton bemutatott bikák ezt a tényt – az állomány 

elfiatalodását - egyértelműen igazolják. 
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Év 
Gímszarvas Dámszarvas Őz 

becslés teríték haszn. % becslés teríték haszn. % becslés teríték haszn. % 

2006 3339 1241 37,2 2011 443 22,0 17531 5433 30,9 

2007 3145 1378 43,8 1992 557 27,9 17513 5208 29,7 

2008 3445 1616 46,9 2111 688 32,6 18834 5510 29,3 

2009 3586 1788 49,9 2347 742 31,6 19338 5623 29,1 



Év 
Gímszarvas becslés Gímszarvas teríték 

bika tehén borjú bika tehén borjú 

2006 1275 1206 858 356 381 504 

2007 1214 1115 816 391 428 559 

2008 1281 1237 927 425 530 661 

2009 1371 1313 902 427 645 716 

 

Dámállományunk is folyamatosan emelkedik, azonban ennél a vadfajunknál is 

megfigyelhető a 2007. évi állománycsökkenés. Szabadterületi becsült dámállományunk a 

mintegy 2000 példányról 2300 példány fölé emelkedett. A hasznosítás is folyamatosan 

növekszik, még a 2007. évi állománycsökkenés ellenére is. A dámszarvas teríték mintegy 450 

db-ról 750 db-ra emelkedett, ami több mint másfélszeres növekedést jelent.  

A megyei szabadterületi dámvad állományban bekövetkezett változások a Pusztavacs 

környéki állomány regenerálódásának köszönhetők. Ennek a térségi vadgazdálkodásnak 

köszönhetően a lapátok minősége ugrásszerűen emelkedik. A tervszerű gazdálkodás, valamint 

a szigorú és következetes szakmai munka már mutatja az eredményeket. Gímállományunk 

szemlélete is hasonló összefogást kívánna az egy térségbe tartozó vadászoktól, ennek az 

önmegtartóztató és szigorú szakmai munkának az eredménye ugyan hosszabb távon 

jelentkezne, de olyan trófeákat adna, amit mindenki szívesen a vadászszobája falára 

akasztana.             

 
 

Őzállományunk a 17500 példányról mintegy 19500 példányra nőtt 2006-2009. között. A 

2007. évi alulhasznosítás 2008. évre mintegy 19000-es becsült példányt eredményezett. A 

hasznosítási arányból is látszik, hogy míg a becsült állomány növekszik, a hasznosítás 

csökken. Ennek valószínűsíthető oka a bel- és külföldi bérvadászok számának csökkenésében 

keresendő. 

A táblázatokban a 2007. év mindig egy törést tartalmaz a becsült állományban. A 

vadászatra jogosultak az átmeneti évben, féltett vadállományukat „szelidebben” mutatták be a 

Hatóságnak.  
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Év 
Muflon Vaddisznó 

becslés teríték haszn. % becslés teríték haszn. % 

2006 1328 286 21,5 5477 4605 84,1 

2007 1095 359 32,8 5124 6909 134,8 

2008 1175 323 27,5 6202 5882 94,8 

2009 1205 391 32,4 6231 7729 124,0 

 

Muflonállományunk is csökkenést mutat a 2007-es évben, azonban 2008-tól újra el kezd 

emelkedni, amikor már az 1200-as példányt is eléri. A terítékadatok 2006-tól folyamatosan 

emelkednek, kivéve 2008-ban, amikor egy kis csökkenést mutatnak, azonban 2009-ben újra 

magasabb hasznosítást láthatunk. Szabadterületi muflonállományunk pillanatnyilag stabilnak 

tekinthető. Ha vadgazdáink ígéretes kosaikat hagynák megöregedni, akkor a minőségben 

nagyot tudnánk előrelépni!    

 
 

Vaddisznóállományunk 4 év alatt a becslési adatok alapján mintegy 1,2-szeresére 

növekedett, a teríték ugyanakkor majdnem a 2-szeresére nőtt. 2007-ben és 2009-ben 120% 

feletti hasznosítási arányt is tapasztalhatunk. Tehát sertevad állományunk növekedése tovább 

folytatódik, annak ellenére, hogy a pestis robbanásszerű állománynövekedésüket némileg 

csökkentette. Már Pest megyében sincs olyan terület, ahol állandó(!) jelenléte ne lenne 

megfigyelhető. Sokszor egészen hihetetlen, korábban „disznó számára elképzelhetetlen” 

élőhelyeken bukkannak fel. 
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Összességében tehát megállapítható, hogy nagyvad fajaink állománya és evvel együtt 

hasznosításuk mértéke emelkedő tendenciát mutat. Ez a trend egész Európában 

megállapítható. Szintén európai tendenciákhoz hasonlóan nagyvadfajok 

állománydinamikájával ellentétben az apróvadfajok állománya és hasznosíthatóságának 

mértéke évről évre csökken. Egyre kevesebb alkalmunk van élvezetes apróvad vadászatokon 

részt vennünk. De ennek megváltoztatására meg vannak a kész és bevált módszerek, mint 

élőhejfejlesztés, ragadozógyérítés – használjuk őket!  

Ha körülnézünk, irigykedve látjuk, hogy a környező országok (pl. Ausztria) természetes 

ápróvadállományukért milyen erőfeszítéseket tesznek és végül milyen terítékeket tudnak 

felmutatni!   

 

Év 
Mezei nyúl Fácán Fogoly 

becslés teríték befogás becslés teríték kibocsátás becslés teríték kibocsátás 

2006 25152 7882 106 36381 25873 32160 4362 93 460 

2007 21875 7485 42 34677 23299 21751 4125 98 260 

2008 23048 6706 0 33380 23584 24494 3833 8 50 

2009 21340 6454 69 32749 22846 22525 3400 0 0 

    

Mezei nyúl állományunk 2006-ban elérte a 25 000 példányt, azonban a 2007-es évre 

mintegy 21 000-re csökkent le. Ezután becsült állománya szintén emelkedést mutat, majd 

2009-ben ismét 2 000 példánnyal csökken. Ezt az erős hullámzást folyamatosan csökkenő 

hasznosítás követi. A befogások is egyre csökkennek, majd 2008-ban elérik a nullát. 

 
 

Fácánállományunkban a mezei nyúlhoz hasonlóan folyamatos csökkenést érzékelhetünk. A 

2006. évi 36 000-es példány helyett 2009-ben már csak 32 000-et becsültek. Ezzel 

párhuzamban a terítékadatok is csökkentek. Érdekes módon a kibocsátott mennyiség is egyre 

kevesebb; míg 2006-ban meghaladta a 32 000 db-ot, addig 2009-ben már csak 22 000 db 

madarat helyeztek ki szabad területre.  
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Fogolyállományunk majdnem 80%-os csökkenést mutat, ezzel együtt a teríték is csökkent, 

ami 2009-ben elérte a nullát. A kibocsátott mennyiség is jelentéktelen; 2006-ban még 460 

példányt bocsátottak ki, 2008-ban már csak 50-et, majd 2009-ben a kibocsátott mennyiség is 

elérte a nullát.  

 
 

Figyelem, a statisztika 2009-ig szól, tehát az elmúlt vadászév kedvezőtlen időjárási 

tényezőinek az apróvadra gyakorolt hatását még nem is jelentettük meg! Kérjük a megye 

vadgazdáit, hogy a természetes apróvad állományuk megóvásáért és gyarapításáért tegyenek 

meg mindent. A Kamara és a Felügyelőség munkatársai készek ebben minden segítséget 

megadni. 

Az egyéb fajok terítékadatai 2006-2009. között a következő táblázatban láthatók: 

Év 
Erdei 

szalonka 
Vetési lúd 

Nagy 

lilik 

Tőkés 

réce 
Balkáni gerle 

2006 932 36 39 2874 11678 

2007 904 59 73 4092 17854 

2008 775 20 74 3922 13086 

2009 0 142 47 3276 16109 

 

 

Év 
Dolmányos 

varjú 
Szarka Szajkó 

Kóbor 

kutya 

Kóbor 

macska 
Róka Borz 

2006 659 2197 1112 824 1110 3021 133 

2007 618 2221 1405 726 989 4166 239 

2008 725 6592 1263 796 1042 4116 173 

2009 879 7440 1105 705 1048 4847 232 
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A róka terítéke 2006-2009. között folyamatosan növekszik; míg 2006-ban 3021 példányt 

lőttek, addig 2009-ben mintegy 4800-at. Ez másfélszeres növekedést mutat. 

A kóbor kutya és a kóbor macska terítéke ezzel szemben csökkenést mutat. A kóbor kutya 

lelövések száma 15%-kal, a kóbor macskáé pedig 5%-kal csökkent. Valószínűleg, ez is nagy 

mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az apróvad állományunk egyre inkább csökken. 

Hiába védi az állam vagyonát, a hasznos vadat, szolgálata teljesítése közben a hivatásos 

vadász, ha kóbor macskát és kutyát lő, ha másik jogszabályban foglaltak retorzióval 

fenyegetik ugyanezért. 

A vadászható kártevő fajokra vonatkozó táblázatból kiemelendő, hogy a könnyebben 

csapdázható fajok (szarka, róka és dolmányos varjú) terítéke – a vadgazdák ebben a témában 

szerzett gyakorlatával arányban – emelkedő tendenciát mutat.  

 

        Juhász Dorottya és Török Zsolt  


