
terítéken

A vadregényes tolnai tá'ról
November 5-én tartotta a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. immár hagyománnyá vált trófeaszem\éjét az
Óbirodi Vadászházná|. Hz eredményekről Gőbölös Péter vezétigazgatót kérdeztük.

A nagy bika élőben'
majd a tetítéken.

A Gyulaj Zrt. aktuális
trófearangsorában

a 6. helyet érte el

215,85 nemzetközi
ponttal

Az őszi erdei színvilág

az Eszterházyak híles
gyulaji vadászatainak

hangulatát idézte meg

_ Hóny agancsot láthattak az érdeklődők a trófeaszemlén?
_ A barcogásban a trófeaszemléig közel 90 darab elej_

tett bika agancsai közül 65 darab trófeát tudtunk kiállíta_
ni, a többit már elvitték a vendégeink. Természetesen ez
mé9 csak egy részeredmény, hiszen a dámbikák vadász-
tatása a barcogás befejeztével is folyiktovább. Reménye-
ink szerint mé9 ebben az idényben további nagy bikák
elejtése várható Gyulajon.

- Melyik agancs volt a legnagyobb?
_ Gyulajon az idei legnagyobb agancstömeg 5,26 ki-

logramm volt. ldén eddig 4 bikánk 5 kilogramm feletti
agancssúlyú,25 bikánk pedig 4 kilogramm feletti lett. Ösz-
szességében négy bikánk ért el 200 fölötti pontszámot; az
eddigi legmagasabb 2'l5, 85 nemzetközi pont Volt.
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_ Utóbbi bikót ismerték mór koribbról?
_ Poszpis Péter kerületvezető vadászunk október 3-án

látta elóször a kisdádi erdőtömbben ezt a kiemelkedő
bikát. A félhomályban leste meg a hatalmas lapátjait, de
hamar rásötétedett, í9y nem tudott pontos megfigyelést
végezni. A bika három nap után foglalta el helyét a neves
barcogóhely kellős közepén. Ettől kezdve a cég minden
vadászattal foglalkozó munkatársa folyamatosan érdek-
lődött felóle, bíztunk benne, hogy testi fölénye miatt ,,Ve-

télytársai" a heves kÜzdelmek során nem tesznek kárt
benne. Erós fizikumával a barcogóteknőjét egy hétig Véd_

te, a többi bika tiszteletteljesen távol tartotta magát tóle,
míg meg nem érkezett a vendégvadászunk.

_ Mit lehet tudni az elejtóról?

- Harsányi zoltán, egy 5zlovákiából érkezó vendégva-
dász ejtette el ezt a csodálatos bikát, aki barátjával, Hor_

váth Gáborral érkezett Gyulajra.
_ Hinyadik helyet érte el az agancs a helyi rangsorban?
_ A Harsányi úr által zsákmányolt dám ,,fejdísze" a ha-

todik helyre került fel a Gyulaj Zrt. trófearangsorában.
Kókai Mórton
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