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Magyarország vadállományát az apróvadak
viszonylag alacsony és jelenleg is csökkenõ
száma, valamint a nagyvadak legalább öt éve
fennálló magas egyedszáma jellemzi. A nagy-
vadak élõhelye általában a termõföldekkel hatá-
rolt erdõ – bár az õz és a vaddisznó mezõgaz-
dasági területeken és erdõkben egyaránt elõ-
fordul – az apróvadaké pedig a mezõgazdasági
terület. 2007-ben közel 1400 vadászterület volt
az országban.

Erdeinkben a 2005/2006-os vadászati évben
közel 500 ezer nagyvad élt, legtöbb közöttük õz
volt (63%), a vaddisznók aránya 16, a gímszar-
vasoké 15%-volt, míg a dámszarvasok száma
4, a muflonoké 2%-ot tett ki. Az elmúlt évek-
ben a szabad állomány okozta problémák, a
vadkár csökkentése és a biztosabb vadászati
lehetõségek reményében egyre több vállalkozó
létesített vadaskertet. Ez zárttéri vadtartást

jelent, fõleg nagyvadak (gímszarvas, dámszar-
vas, vaddisznó, muflon) részére, jó minõségû
törzsállomány befogásával. Az itt megvalósított
intenzív (etetéses) vadgazdálkodással biztosít-
ható a folyamatos bérvadászat. 2005-ben a
gímszarvasállomány 7%-a, a dámszarvas- és
muflonállomány negyede, a vaddisznóállomány
közel ötöde ilyen vadaskertekben élt.

A három hagyományosan legfontosabb apróvad
– mezei nyúl, fácán, fogoly – állománya nõtt
ugyan 2005 és 2006 tavasza között, számuk to-
vábbi gyarapításához azonban élõhelyi beavatko-
zásokra lenne szükség. A fogolylétszám lényegé-
ben mélyponton van. A legjobb fácános terüle-
tek, a nyúlhoz hasonlóan a síkvidéki mezõgazda-
sági térségekben vannak, ahol gyakran ki vannak
téve természetes ellenségük, a róka támadásainak.
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Legfontosabb apróvadjaink állománya és a kilõttek száma
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Legfontosabb nagyvadjaink állománya és a kilõttek száma
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Trófeák a 2005/2006-os vadászati évben

Bíráltak száma 9 716 1 884 33 214 850 4 063
Díjazottak száma 3 154 633 3 842 314 1 462
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Az apróvadak közül a fácánnak 44 ezres, a vad-
kacsának 9,5 ezres, a fogolynak 90 darabos
zárttéri törzsállománya létezik. A szaporítás
után 728 ezer fácánt, 170 ezer vadkacsát és
13,5 ezer foglyot helyeztek vissza természetes
körülmények közé, elsõsorban vadászati céllal.
Érdekesség, hogy a közelmúltban vadászhatóvá
nyilvánított borzból több mint háromezret lõttek
le 2005-ben, és miután aranysakálból is 140
puskavégre került, a faj magyarországi megtele-
pülése véglegesnek tekinthetõ.
A 2005/2006-os vadászati évben 32 ezer hektár
vadföldet és 25 ezer hektár vadlegelõt mûvel-

tek. Vadtakarmányból 15 ezer tonna szálas, 78
ezer tonna szemes, 61 ezer tonna lédús és 4
ezer tonna táp volt a felhasznált mennyiség.
A vadgazdálkodás bevételei a 2005/2006-os
vadászati évben 14,4 milliárd forintot tettek ki,
ebbõl 5,1 milliárd a külföldi, 2,7 milliárd a
belföldi vadászok bérlelövéseibõl és a nekik
nyújtott szolgáltatások ellenértékébõl szárma-
zott. A 14 milliárd forint kiadásból 1,4 milliárd
forintot költöttek a vadkárok megtérítésére. A
2005-ben termelt 5,1 ezer tonna vadhús 24%-át
exportálták, a többit itthon értékesítették. 
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Egyéb apróvadjaink kilövése 
2006 tavaszán

Erdei szalonka 9,0 Kóbor kutya 14,4
Vetési lúd 2,7 Kóbor macska 15,7
Tõkés réce 44,9 Róka 57,3
Balkáni gerle 51,9 Borz 3,3
Dolmányos varjú 15,1
Szarka 23,8
Szajkó 16,0
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