
Még atig halkult e[ az oszi erdcjn a

gímbikák bcígése, máris ujabb han-

gok krisztak a sárgulo lombok alá.

Az innen-onnan hatthat horkolo,

egyesek szerint távoli gerlehangra

em[ékeztetcj hangok okozoi nem má-

sok voltak, mint dámbikáink, ame-

lyek éves nászukra késztjltek az év-

százados totgyek alatt. Már szeptem-

ber utolsÓ hetében nagyobb szám-

ban megjelentek lapátosaink, a ha-

gyományos barcogohelyeiken elké-

szítve tekncjiket, onnan híVogatva a

teheneket a nász reményében. A va-

dásztatásra jo idcÍben felkészLilttink,

se[cí, de vott jo néhány kiemelkedcj és

kuriÓzumszámba mencj érd ekesség is.

Az idény tegnagyobb pontszámÚ bi-

kája Cyutajon' a legnagyobb tÖmegrli

lapátos pedig Kisszékelyben kerrjlt te-
rítékre. Vadászvendégeink jfent a vi-

[ág számos részér [ érkeztek, hogy

ezt a semmi máshoz sem hason[ítha-

t vadászélményt elcjszor vagy akár

sokadszorra átélhessék. A megszo-

kott német nyelvterulet eken t I va-

dászott nálunk szlovák, dán, olasz és

igen szép számban hazai vendégva-

dász is. KÜlonlegességként még egy

hábor s veteránokbol átlo amerikai

cso portot is fogadhatt unk, amelynek

tagjai nagyon szép eredménnyel és

az europai vadászati kult rával min-

denben azonosulva, sok élménnyel
gazdagodva vadásztak ná[unk.

2Ol3okt bere,
a számoktiikrében:
Etejtett dámbikák: 130 db

Legmagasa bb pontszám'. 20 4,7 2 lP

Legnagyobb trÓfeatomeg: 5,5'l kg

Érmes bikák:73 db (56%)

E bbol aranyérem mel d íjazott

trofeák száma:23

Mostanra elhalkultak a nemrég még

egész nap hangos erd k, már csak

hajnalonként hallani egy-egy kÓsza

barcogást, csak pár bika alszik a tek-

nojében, az ette[t honaprol á[modva.

A lakodaImi idcjszak végeztéveI az

élet visszaá[[ a rendes kerékvágásába,

a vad a té[i tartÓzkodási hetyére h r-

zodik' De az idcjs szálerdcjk atjában

ott marad a sok élmény a megélt va-

rázslatos piIlanatokbÓ[, és bízunk

terLileteinken a vadászati berendezé-

sek fel jítva, kicseré[ve, kitakarítva

várták a szép számban je[entkezo va-

dászvendégeinket. Az idojárás igen

kegyes volt hozzánk, semmilyen ko-

molyabb változás nem akasztotta

meg a [akodalom folyamát, így szinte

a teljes oktober honap a gondtalan és

rendkívtil ered ményes vadászatokroI

szÓ[hatott'

Az oktÓber 31-ig etejtett'130 dám-

bikábÓlakadt bcjven érmes trofeát vi-

benne, hogy vendégeink a csodálatos

trofeákon feluI magukkal is vittek be-

[cí[Lik annyit, amennyit csak be tud-
tak fogadni az nálunk tottott id

alatt. Ugyanakkor abban is remény-

kedtjnk, hogy hagytak itt még annyit

be[cj[e, amiért érdemes lesz a késcjb-

biekben rjbÓt hozzánk látogatniuk,

ha ujbÓtfelhallatszik a sárgu[o fekete

diÓs és a vérvorosben pompázo voros

totgyes a[ján a távoli ,,gerleszo''.
Gá[os Csaba


