
Tolra nregyeben a Cyulal Erdeszeti es

Vad.lszali Zr1 vadászterr'tleten 2Ol0 ta

'vasz.in egy irllpozáns c\s tzgaIrlas tluI

lolt szarvasagallcsot találtLrnk a Ho-

gyesz kozeli e.rdcjberl Látszott ra]ta aZ

eroic[1es fe1lodesi h.lj[arll, az ágai szá

rraban es tonregeben benne re11tett alo

iro llagY ígercte Érdekes, hogy rlagát a

6 / evesre tarlott bikart senki senr is

mr.[te' senr bogeskor scnr telidcin netl
kcrLrtt elenk

A 20T0 ev szcptetllberebetl rlár
korryedein azonositoLtLrk a kozponti

bo13ollelyerl rlegjeterlo bikát arllely az

,'rd,', lorpszlregDer' ,rz Odorrle nevet

kapla a vadalszatr szakszenrelyzcttoI

E|c1tescrol tertlészetesetl SZo settl le

helett .lbbarl tllirlden szakeÍo ve[etllc

nye lllepegyezett, hogy llleg]o pár szar

Vasrlas/t meg kelI e[nic a csodálatos

grrllbrkárlak, r-nirc r.i [ehet enleIni a fegy

veft Szerc.ttLrk voina, ha vegrc ,,ranpLis

tas brka kerLrI puskavegrc a hogyeszi er

dokben h rszen rlagy bikáirlk tlleir voltak

szep szal|lnaI de rgazán kir'rlagas[o

cgyed, arlelyre ország vr[ág vadászai feI

kap1ák a fe1Llket, tlég tletl'
2O11 tetenek vegetl tnár l_nindenki tla

gyorl várta az agatlcskereses eredrrre

nyet, anli tlenl is váratott sokárg rnagá'

ra és csa[odáSt Senl okozott A hirllott

agancspár a terLllet szíveboI kerLl[t e[o,

ahol ÖdÓnke' rlellány aIkalorlrnaI meg

is tllLltatta rrragát, jelezve e zze|, hogy biz

torlságbarl van, és bízhatLrrlk a llleglna

rad.isábarl

A házi bírálat a kovetkezcj eredrneny

nyeijrirt
. Szárllossza. T04 es l06 cr'n

. KoszorLt kÓrtleretc' 25,5 es 26 0 crl

. Ag,rinak sz.inr.r 
-lO 

+ lO
. Sz.itllitott ?4 ottls tÓrnege. 12,B0

kg
. A tlehezetl, árl ke[[o ob1ektivitássaI

rrlegáltapított pontszátna. 232,/8 lP

Motld.ltli st'tll ke[[, hogy rlagyon vár

tttk mtt iloz a kÓvetkezo szcpterlber. Kr

v.irva, de az elozo cvr bogohelyen egy

szer csak r-neglc'[ent Odonke ]ovatcro
sebbnek rrutatkozott, rlint az elozo ev

ben, hozzá fLizÓtt rernerryeink csak fo

kozodtak Ekkora bikát még nem [át-

tLrnk terLrletr-rnkon Ödonke, kerLllve a

konfliktLrsokat, vegrgbogte a lakodat-

nlat' A Zrt szakrnai kollektívá1a reszer l

rneg rnrndig magátoI ertetodo vo[t,

hogy a rregtovetese fel scrn rnerulhet,

pedig betfÓtdi es kutfotdijeientkezo ven

degvadász lett volna rá szep szánlnlat'

Tetire visszakoltozott el zo evi he

lycre lrLrttott dg.rn( s\1,rr,rit uBy,rnott t.l

laLtLr[, ahol,tz elozo evben is

Meretei es meg.iItapitott pontszalrna

a kovctkezo vott
. Szárhossza' Tl2,5 es ]09,0 crl
. Koszor(l kÓrmerete 27 5 es 29,O crll
. Számított 24orastÓtlege' 14,10 kg
. Pontszáma' 24B,B3 lP

Azután ránk koszÓntÓtt 2012 wep-

tenlbere, de Ödonket hi.iba vártLrk a

nregszokott bogohetyere. Ahogy az

ityerlkor [ennr szokott, jÖttek a hírek

hogy itt is látták, ott i5 látták, sot ki es

rlliLyerl kÓrLrIrrrenyek kÓzÓtt Lotte Lo

Vette lneg, de hitett erderl[o irlforrlá

cio sa1nos netll ftttott be hozzárlk Mig

tlem iden febrLrárban, egy utánkereses

kÓzberl, a rlegszokott bogohetye koz'

vet[en koze[ében c[okerLrLt a trofeá1a

Bár tel1esen máshogy festett, tlint az

ctozo evekben, de azonnaI fe[rsrlenLrk,

hogy a nagy gínlbikánk testetlek tla
radványai hevernek e[lottLrrlk ]e [legze

tes ágai, szárának íve es nagy tÓtlege,

ere1e egyer1eIrlÚive tette, rniert nenl ta-

[á[koztunk ve|e boges ide1en. Meg agan-

csának fe1lesztese kozben baleset erte,

fele nagy Lrtest kapott, arrinek kovet-

kezteben elveszÍtette szinte a te[jes bat

agancsszárát, csak egy csotlk es egy ero

serl tÚrlnott szernág t-naradt betote ]obb
száral is tlegserLl[t. Mindezek et[enere, a

rllirldket szárán h rányos trofea nagyko

ponyás tÓrnege 9,/ kg vott. Ha epetl tla
radt volna, a trofea tonrege rneg ovatos

becs[csck szerint is meghaladta votna a

15 kg-ot

SerLr[t, , kacska agancsavaI fettehe

toen nenr tudt.r erdenrben fetvenni .r

harcot vetelytársaiva[, es így .lz egyi

kLiktot kaphatott egy vagy tobb vegze

tcs szurast. Erelebol csak .rrra fLrtotta,

hogy e[erje a kÓzeIi niidasbarl re1lo da

gonyeit.

Sa1náljLlk e, hogy rlycrl veget er1

odÓnke Biztosatl tLrdjLrk, hogy bevál

totta voIna a hozzá f[]zott rctllcrlyekc1

igazolta volna szaknrar alapokra helye

zett dÓntesLlnkct. De bárl1Lrk e hogy

nenr rlondtrrk kir.i ido elott a vegzctcs

,,tcssek lorli' t? Mirlden esszerÚj tndok

kaI szemben azt ket[ rrondjLrk, hogy

tlernI Htsszttk hogy petdát ke[[ rlLrtat

tlutlk szakrnai kÖrnyezetLltlknck, és netll

szabad hogy vadgazdaLkod.isiinkban

pLlszt.in es krzarolag a rovid távLi anyagi

szenlporltok vezere[jek dÓrltesernkct

A kepen egy nr;isik erIhLrItott ,tar' br

ka koponyá1ára preparátori tllesteTrc

rlekkerlt r.iepített LrtoIso hLr[[a1tott

agarlcsp.ir1áva[ l.ithato Ez az , Óssze.i[[i

lott trofea , anreiy nr.ir ,,csak" az eLohe

lyet jeiento CyLrial Zrt Hogyeszi Erde-

szete vadászll.lzárlak a f.liát díszíti, orÓ

kíti rlleg agatlcsátlak terpesztesct ponl

p.iját
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