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A nagyvadállomány becsült létszáma a 2017. évi tavaszi állománybecslés idején nem 

változott számottevően az elmúlt évek létszámbecsléseihez képest. Azt az 1%-os csökkenést, 

amely a 2016-os tavaszi létszámbecsléskor volt tapasztalható, 2017-ben 1%-os növekedéssel 

kompenzálta a nagyvadállomány, azaz 604 ezerről 611 ezerre emelkedett a becsült 

állománylétszám. Az őz kivételével minden nagyvadfaj állománya körülbelül ezer egyeddel 

változott, a gímszarvas, a dámszarvas és a vaddisznó esetében pozitív, a muflon esetében 

negatív irányba. Az őz egyedszámában enyhe, mintegy 4 ezer darabos emelkedés volt. 

 

Az apróvadállomány létszámában évek óta tapasztalható lassú, de folyamatos csökkenés 

2017-ben sem változott. A mezei nyúl és a fácán becsült létszáma a 2017. évi tavaszi 

állománybecsléskor összesen közel 50 ezer példánnyal, 5%-kal csökkent a 2016. évi tavaszi 

állománybecsléshez képest. Az apróvadállomány (mezei nyúl, fácán, fogoly) együttes becsült 

létszáma 2018-ra vonatkozóan 949 ezer egyed. 

 

A nagyvadfajok terítékének számában az elmúlt években kismértékű, de folyamatos 

emelkedés tapasztalható. A 2017/2018-as vadászati évben az elejtett gímszarvas, dámszarvas, 

őz, muflon és vaddisznó száma összesen 347 ezer darab volt, mely a 2016/2017-es vadászati 

év eredményéhez képest 5%-os növekedés. Ezzel párhuzamosan nőtt a lőtt vad értékesítés és 

a saját célú felhasználás is, előbbi 244 ezer darabról 254 ezer darabra, 10.300 tonnáról 

11.000 tonnára, utóbbi 79 ezer darabról 85 ezer darabra, 2200 tonnáról 2300 tonnára. 

 

Az apróvadfajok kedvezőtlen állománydinamikáját követi a teríték számadata. Mezei 

nyúlból és fácánból a 2017/2018-as vadászati év során összesen 433 ezer egyedet hoztak 

terítékre, mely közel 3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A mezei nyúl és a fácán lőtt 

vad értékesítése ennek ellenére viszont nőtt, 91 ezer darabról 101 ezer darabra, míg saját 

célú felhasználása csökkent, 270 ezer darabról 248 ezer darabra. 

 

Az élő vad befogás és értékesítés a nagyvadfajok esetében a 2017/2018-as vadászati 

évben az egy évvel korábbi adathoz képest stagnált, az apróvadfajoknál viszont csökkent, 71 

ezer egyedről 52 ezer egyedre. 


