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Köszöntő
A vadászati kultúra a magyar kultúra szerves részét képezi, 
alapja a magyarságtudatunknak, hiszen Hunor és Magor a 
csodaszarvast üldözve találta meg az őshazát. A XXI. század-
ban sajnos már nem része az általános műveltségnek, hogy 
meg tudjuk különböztetni a dámszarvast a gímszarvastól, a 
terelő vadászatot a hajtóvadászattól, a lesvadászatot a cser-
kelő vadászattól. Megdöbbentő, milyen kevés ismerettel 
rendelkezünk napjainkban a vadászat, mint szakma alap-
jairól, a Magyarországon őshonos vadfajokról és vadászati 
módszerekről. A mondás szerint: amit nem ismerünk, attól 
félünk, amit megismerünk, azt már sajátunknak érezzük…
Reményeink szerint ez a kiadvány segít közelebb hozni az 
embereket a vadászati kultúrához, hiszen betekintést nyújt 
az alapvető vadászati módszerekbe, segítségével megismer-
kedhetünk a vadászható vadfajokkal, és talán segít megérte-
ni a vadászat fontosságát, nélkülözhetetlenségét és termé-
szetes szépségeit. 

A kiadvány melyet a kezében fog, hiánypótló, 
forgassa szeretettel!



1.2. Egyéni vadászati módszerek

1.2.1 Cserkelés

Nagyvad fajokra alkalmazott vadászati mód. A vadász csen-
desen lopózva, a területen fellelhető takarást (fák, bokrok) 
kihasználva igyekszik a vad közelébe jutni. Legalkalmasabb 
időszak a hajnali világosodás és az esti szürkület előtt, mikor 
a vad aktív mozgásban van.
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1.1. Társas vadászati módszerek
A vadászati törvény alapján társas vadászatnak minősül a 
három vagy több résztvevővel megrendezett vadászat. A 
leggyakoribb társas vadászati módok az apróvadhajtás, 
nagyvadhajtás és a terelés. Apróvadhajtás leggyakoribb faj-
tája a nyúlhajtás és a fácánhajtás. Nagyvadhajtást általában 
8–12 vadász, 30-40 hajtó és kutyák részvételével rendeznek. 
A terelés, ellentétben a nagyvadhajtással, kisebb létszámú 
vadászati forma, kutya nem használható.

1. Vadászati módok



1.2.4 Kajtatás
A kajtató ebeknek légszimattal kell dolgozniuk. Hanggal 
keltik a vadat,nem állják azt meg Ez a vadászati mód fedett 
nehezen járható területeken alkalmazható (nádasok, csa-
tornapartok, esetenként mocsaras, lápos területek). A ku-
tyának közvetlen kéz alatt kell dolgoznia, attól nem térhet el 
(sörétlövésnyi,25–30 méter távolságban) A vadat általában 
a kajtatóebek nem állják azt meg, de jó elhozók, szívesen 
dolgoznak vízben.

5

1.2.2 Lesvadászat
Elsősorban nagyvadfajok, de néhány apróvadfaj elejtésére 
is alkalmas vadászati mód. Célja nemcsak a vad elejtése, ha-
nem gyakran a vadállomány megfigyelése. Az esti és a haj-
nali szürkület, valamint az azt közvetlenül megelőző időszak 
a legalkalmasabb a lesvadászatra.

1.2.3 Barkácsolás
Különlegessége a használt eszközben rejlik, mely lehet lo-
vaskocsi, vagy lovas szán. Ezek előnye, hogy a vad a gyalogos 
(cserkelő) vadásznál közelebb bevárja. Nagyobb távolságot 
lehet megtenni, a lőtt vadat könnyebben lehet szállítani. A 
kocsinak biztonságosnak, fordulékonynak, csendesnek kell 
lenni. A lovak jól idomítottak, nem félnek a lövés hangjától.



1.2.6 Íjászat
Az ősidők óta használt vadászati mód, mely a tűzfegyverek 
elterjedésével visszaszorult, de napjainkban egyre többen 
használják vadászíjukat.
Magyarországon 1996-óta lehet törvényben szabályozott 
módon íjjal vadászni, amennyiben a vadászvizsga mellett a  
kiegészítő vadászíjász-vizsgát is sikeresen teljesíti a vadász. 
Az íjas vadászati módok hasonlítanak a puskás vadászati 
módokhoz. A lényegi különbség a lőtáv, a legtöbb vadat ál-
talában 20 méteres lőtávolon belül ejtik el. Az álcázásnak, a 
vad becserkészésnek nagy jelentősége van.

1.2.7 Solymászat
„A solymászat magyarságunk gyökereiből táplálkozó öröksé-
günk!” - Tóth János
A solymászat a ragadozó madarak ido-
mítása és a velük történő vadászat úgy, 
hogy az idomított madár szabadon re-
pül és vadzsákmányt ejt. A solymászat 
azonban nem csak sólymokkal történő 
vadászatot jelent, hisz eredményesen 
használhatók a különböző sas- , héja- 
és ölyvfélék. Hagyományőrző szerepe 
vitathatatlan. A legkorábbi időkből is 
maradtak fenn bizonyítékok a solymá-
szat létezésére. Legalább 4000 éves 
múltra tekint vissza. A honfoglaláskor 
már egy solymászatot magasan mű-
velő nép jött a Kárpát-medencébe. 
Későbbi korokból számos feljegyzés, 
írásos emlékmű, dombormű tanúsko-
dik a Magyarországon virágzó solymá-
szatról.

1.2.5 Vadászgörénnyel történő vadászat
Az ókortól használt vadászati forma. Több évszázadon át a 
görényeket főleg vadászatra használták. Hosszú, hajlékony 
termetükkel és kíváncsi természetükkel kiválóan alkalmasak 
különféle, üregben élő állatok, főleg nyulak és egyéb rág-
csálók hajtására. Néhány országban – főleg az Egyesült Ki-
rályságban és Ausztráliában, ahol a nyulak kártevőnek szá-
mítanak – mindmáig vadásznak görényekkel: egy görény és 
egy háló kombinációja még ma is hatékonyabb bármilyen 
modern vadásztechnikánál. A görényt beengedik a lyukba, 
a kijáratok elé hálókat tesznek, a menekülő nyulakat pedig 
egyszerűen megfogják.
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2.1. Gímszarvas (Cervus elaphus)
A gímszarvas az egyik legnagyobb szarvasféle. A tisz-
tásokkal és rétekkel tarkított lombos és elegyes erdők 
lakója. A legjobb körülményeket valaha bizonyára a fo-
lyóárterekben találta meg. De kedveli a hegyi erdőket 
is, és ma éppen Közép-Európa nyugati felén találhatók a 
legerősebb agancsosok. Nászidőszaka augusztus végé-
re, szeptember elejére tehető, ez az úgynevezett szar-
vasbőgés. A gímszarvasnak ma már nincs természetes 
ellensége. Valaha a hiúz, a farkas és medve is veszélyt 
jelentett rá, de a csúcsragadozók számának csökkené-
sével az állományok szabályozását az ember vette át.

2. Hazai vadászható 
 nagyvad fajok
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2.2. Dámszarvas (Dama dama)
A dámszarvas hosszúra nyúlt, lapátszerű agancsa jelentősen 
különbözik minden más szarvasétól. Mindkét nem felnőttko-
ri, nyári  bundáján  vörösesbarna alapon sorokba rendezett 
fehér pöttyöket találunk. A világos formáktól kezdve a tel-
jesen fehér alakokig sokféle változat fordul elő. A dámszar-
vasok párzási időszaka (barcogás) október eleje–november 
közepe között zajlik, egy hónappal később, mint a gímszarva-
soknál. A bikák csoportjai kora ősszel bomlanak fel, amikor az 
agancsaikról a barkát (más néven háncs) már letisztították. 
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2.3. Őz (Capreolus capreolus)
Az őz Magyarország teljes területén előfordul. Az Alföldön a 
jelenlegi sűrűséget az 1960-as évek második felében és az 
1970-es években érte el. Korábban inkább a domb- és hegy-
vidéki, erdősültebb területeken éltek nagyobb állományai.
Az őz nyáron jellemzően magányosan vagy kis családi cso-
portokban él, például suta a gidáival. Ősztől tavaszig azon-
ban kisebb-nagyobb csapatokat formálnak. A nagyobb csa-
patok összetétele folyamatosan változik. Erdei területeken 
4–8, nyílt mezőgazdasági területeken 40–90 egyedből álló 
csoportok is kialakulhatnak. Az őz szabad területen mintegy 
10 évig is elélhet. Állat- és vadaskerti adatok alapján 15–17 
év lehet a legmagasabb várható élettartam. 
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2.4. Mufon (Ovis musimon)
A muflont Európa nagy részére - a Mátrába is - vadászati 
célokból telepítették be, és helyenként, például az erdei ta-
lajokon, gondot okoz, hogy a hosszú paták akadályozzák a 
járásban.
A muflonok főként szürkületkor járnak táplálék után. Ahol 
nem zavarják őket, nappal is megfigyelhetők. Jól látnak és 
futnak, ügyesen ugranak. A nőstények úgy bégetnek, mint 
a házijuh, míg a kosok ritkán adnak ki hangot. A november 
környékén esedékes párzási időszakban, melyet berregés-
nek is neveznek, kilométerekre elhallatszik, amint szarvaik-
kal összecsapnak.



17

2.5. Vaddisznó (Sus scrofa)
A vaddisznó az emlősök osztályába, a párosujjú patások 
(Artiodactyla) rendjébe és a disznófélék (Suidae) családjába 
tartozó faj.
A vaddisznó családi közösségekben, csapatokban jár, amit 
kondának nevezünk. A csapat magját az öreg koca jelenti 
a süldőkkel és a malacokkal. A kondához lazán vagy szoro-
sabban kötődve további állatok is csatlakozhatnak. Gyakran 
az előző évi fiatalok is a közösségben maradnak, amíg iva-
rérettekké nem válnak. A kanok csak alkalmilag keresik fel 
a kondát, anélkül, hogy a fiatal állatokkal törődnének. Csak 
a szaporodási időszak kezdetekor csatlakoznak a kocákhoz.
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3.1. Mezei nyúl (Lepus europaeus)
Európában, Kis-Ázsiában és Észak-Afrikában honos. Test-
hossza 50–70 centiméter, testtömege 3–7 kg. Színe szürkés-
barna. Hátsó, erős lábai segítségével a 70 kilométer/órás 
sebességet is képes elérni. Feje karcsúbb, nyújtottabb, mint 
az üregi nyúlé. Oldalt ülő szemeivel teljesen körbelát. A füle 
előrehajtva eléri orrhegyét, izzadtságmirigyek hiányában a 
hatalmas füleknek fontos szerepe van a hőszabályozásban. 
Talpszőrének speciális bolyhozottsága lehetővé teszi, hogy 
csúszós terepen is gyorsan irányt tudjon változtatni.  Évente 
háromszor, négyszer ellik 2–5 nyitott szemű, szőrös kölyköt. 
Egy hónapig naponta egyszer szoptatja fiait, de 2-3 hetes ko-
rukban már fűféléket is esznek.

3. Hazai vadászható 
 apróvad fajok
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3.2. Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus)
Eredetileg csak az Ibériai-félszigeten és Északnyugat-Afriká-
ban volt megtalálható, ma azonban széles körben elterjedt 
Európa csaknem minden részén, keleten egészen Ukrajnáig.
Az állat társas, nagy közösségekben, a kolónián belül nagy-
családokban él. Egy-egy hím általában több nőstényből álló 
háremet tart. Együtt védik meg területüket a szomszédos 
családokkal szemben. Dombvidéken, laza homokos talajo-
kon mindenütt otthonos, itt készíti tágabb, katlanban vég-
ződő föld alatti lakását. Kedvenc élőhelyei a rövid füvű pusz-
ták, bokros legelők, de a kedvező fekvésű fenyvesek széle is. 
Rendkívül szapora, egy évben 6-7 szer ellik a nőstény, min-
den egyes alkalommal 5–8 kisnyulat hoz a világra. A kicsi-
nyek fészeklakók, 10 hét után válnak ivaréretté.



3.3. Fácán (Phadianus colchicus)
Európába kifejezetten vadászati céllal telepítették be. Szin-
te minden fajta élőhelyen megtalálható. A kakasok tavasszal 
hangos kiáltásokkal, majd ezt követő gyors szárnyverdesés-
sel dürrögnek, így gyűjtik maguk köré a háremet. A fiókák 
június elejére kelnek ki és egyből követik anyjukat. Éjszakára 
alacsony ágakra ülnek fel, felgallyaznak. Tápláléka túlnyomó 
részt száraz és friss növényi részekből és különböző rovarok-
ból áll. A fácánokat a természetes szaporulat mellett fácán-
telepeken is tenyésztik vadászati céllal.
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3.4. Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
A Kárpát-medence leggyakoribb récefaja, a házikacsa őse. 
Az ivari dimorfizmus, vagyis a gácsér és a tojó eltérő színű 
tollazata csak szeptembertől májusig egyértelmű. Ezután a 
hím levedli színes tollruháját és a tojóéhoz hasonló barnás-
vörös színű, kisebb-nagyobb fekete foltokkal díszített tolla-
zatot növeszt. Tápláléka változatos, főleg magvakat, növényi 
részeket, gerincteleneket, apró halakat, ebihalakat fogyaszt. 
Táplálkozáskor nem tud teljesen a víz alá bukni. Egyéves 
korban válik ivaréretté. Fészkét a földre rakja, melyet pe-
helytollakból és növényi részekből épít.  A 9–13 tojásból álló 
fészken már korán, márciusban elkezd kotlani. Fiókái fészek-
hagyók.
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3.5. Örvös galamb (Columba palumbus)
A legnagyobb hazai galambfaj, súlya a fél kilogrammot is el-
éri. A nyak két oldalán fehér folt van, amely a fiatalok első 
tollruhájáról még hiányzik. Az ember közelében, parkokban 
is található. Április és augusztus között többször is költ, de 
minden alkalommal csupán két tojást rak. Tápláléka főleg 
gyommagvakból áll, a fiókákat azonban más galambokhoz 
hasonlóan begytejjel eteti.
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3.6. Vörös róka (Vulpes vulpes)
Ragadozó állat, a kutyafélékhez tartozik. Zsákmányául kis 
rágcsálók, madarak, háziállatok szolgálnak, de bogyókkal, 
gyümölcsökkel is táplálkozik. Éjszaka vadászik, napközben 
a föld alatt található rókavárban pihen. Hegyes, radarszerű 
füleivel a legapróbb neszt is meghallja, orrában pedig közel 
kétmillió szaglóreceptor található. Január-februárban páro-
sodnak a rókák, április végén 3–6 kölyköt hoznak a világra.
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3.7. Aranysakál (Canis aureus)
A hazai kutyafélék egyike. Népi neve „csikasz”, de a „nádi 
farkas” és például a Toldiban szereplő „toportyánféreg” is 
ezt az állatot jelöli. A sztyeppék, fákkal tarkított puszták, bo-
korerdők és félsivatagok, nádasok lakója. Általában kisebb 
állatokat zsákmányol, de mivel falkában vadászik, rendkívül 
eredményes, amit jól mutat terjedésének dinamikája is. Ha 
nem jut táplálékhoz, a dögökre is ráfanyalodik, olykor az em-
beri települések közelébe is merészkedik némi hús reményé-
ben. Az emberi üldöztetéstől eltekintve az aranysakál legna-
gyobb ellensége a farkas. Ahol mindkettő előfordul, a sakál 
csak nagyon szórványosan és visszavonultan marad fenn.
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3.8. Közönséges nyest (Martes foina)
Eurázsiai kisragadozó. Nem tévesztendő össze a nyuszttal. 
Gyakran megjelenik a városokban, sőt megtelepedhet az 
épületekben is. Ügyesen mászik, de ritkán megy fel magas 
fákra. Főleg szürkületkor és éjszaka mozog. Ügyes vadász, 
tápláléka gerinctelenekből, rágcsálókból, madarakból, tojá-
sokból áll, de szereti a gyümölcsöt is. Imádja a tojást, annak 
tartalmát kiszívja, csak az üres héjat hagyja hátra. Eseten-
ként háziállatokat (baromfit) is megtámadhat.
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3.9. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix)
Nagy számban mezőgazdasági területeken, erdőszéleken for-
dul elő, de a városokban lévő fasorokban, ligetekben is meg-
található. Megszokta az emberek közelségét, Budapesten is 
gyakori. Laza csoportokban 18–20 madár mozog együtt. Me-
zőgazdasági területekkel határos fasorokban, mocsaras te-
rületek fáin fészkel. A fészeképítés már márciustól megindul. 
A fészekalj 4-5 tojásból áll. A fiókák május végén repülnek ki.
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3.10. Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)
Rendkívül dinamikusan terjed, bár még nem lehet elmon-
dani róla, hogy nálunk tartósan megtelepedett, de az ország 
bármelyik részén előfordulhat. Eredeti hazája Ázsia távoli 
vidékeinek tundráiban, erdeiben található. Igen jól alkal-
mazkodik az új környezethez is. A párok egész évben együtt 
maradnak és elsősorban az erdőkkel tarkított mocsarakban, 
alföldeken, valamint nádasokban élnek. Bundája barnásszür-
ke, lábai, valamint a feje a szájszeglettől a fülig sötétkék. A 
háton keresztet alkotó sötét sávok vannak. A hím és nőivarú 
egyedek egymáshoz hasonlóak. Helykeresése során szívesen 
telepszik meg róka és borzkotorékban, de ha nincs, maga is 
ás. Főleg éjszakai állat, nappal nehéz vele találkozni.
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3.11. Mosómedve (Procyon lotor)
A mosómedve egy közismert, csíkos farkú és jellegzetes ban-
ditamaszkot viselő mindenevő, amely remekül alkalmazko-
dott az emberek közelségéhez. Eredetileg Amerika lakója. 
Európába prémje miatt hozták be, majd a prémtelepekről 
megszökött állatok váltak az európai populáció megalapító-
ivá. Mancsai rendkívül érzékenyek, táplálékát is elsősorban 
tapintásával keresgéli. Szereti a vízparti élőhelyeket és mi-
vel gyakran látni a sekély vízben tapogatózva, ezért kapta a 
mosómedve nevet. Valójában azonban nem csak, hogy nem 
mos, de a medvékkel sem áll rokoni viszonyban. Rendkí-
vül jól mászik fára, a nappalokat rendszerint az ágak között 
szunyókálva tölti. Táplálékának jelentős hányadát növények 
teszik ki, de szívesen elfogyasztja a vízparton talált kagyló-
kat, rákokat is. A földön fészkelő madarak fészkét is előszere-
tettel fosztogatja.



4. Vadászidények
Az a naptári időszak, mely a vadászati éven belül kijelöli az 
egyes vadfajok vadászatának idejét. A vadászati idényt a 
földművelésügyi miniszter a természetvédelemért felelős 
miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítja meg. A 
vadászati idények március első napjától február utolsó nap-
jáig tartanak.

Vadászható vadfajok  Vadászati idő  

Gímszarvas bika szeptember 1-január 31.  
 tehén, ünő szeptember 1-január 31.  
 borjú szeptember 1-február utolsó napja
Dámszarvas bika október 1-február utolsó napja
 tehén, ünő október 1- január 31.  
 borjú október 1- február utolsó
Őzbak április 15- szeptember 30. 
 suta, gida október 1- február utolsó napja 
Muflonkos szeptember 1- február utolsó napja
 juh, jerke szeptember 1-január 31.  
 bárány szeptember 1 február utolsó napja 
Vaddisznó egész évben  
Mezei nyúl október 1-december 31.  
Üregi nyúl egész évben  
Fácánkakas október 1- február utolsó napja
 fácántyúk október 1- január 31.  
Tőkés réce augusztus 15- január 31.  
Örvös galamb augusztus 15- január 31.  
Róka, aranysakál, nyest, 
nyestkutya, mosómedve  egész évben


