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A 9yulaji dámrezervátum másutt szokatlan kettősséggel

bír. A terület nagysága 7600 hektár, amely azt eredmé-

nyezi, hogy az állomány-gazdálkodás elvei megegyez-

nek egy bármely más vadászterület esetében alkalma-

zottakkal, ugyanakkor zárt rendszerként működik, í9y

a takarmányozás és az élóhely_gazdálkodás kiemelt je-

lentőségű. A terület erdősültsége magas, 90 százalékot

meghaladó, a fiatal erdősítéseket a vad e|ől kerítések

zárják el. A legnagyobb kihívást a dámállomány egész

éves takarmányozása jelenti, amely jelentós változáso-

kon esett át az elmúlt években.
A dám nyári takarmánybázisát nagyrészt a vadászte-

rületen talá|ható legelők adják, de ezek elhelyezkedése

a területen közel sem egyenletes. A legelők állapotára

sokáig kevesebb figyelmet fordítottunk, mint kellett

volna, így fajösszetételük, termőképességük jelentősen

elmaradt a kÍvánatostól. A problémát felismerve pró-

bálkoztunk legelőfelújítással, elóször még mérsékelt

sikerrel. Nem adtuk fel, a következó években fokozato-

san alakítottuk ki a jobb minóségű legelőfelületeket,

részben a szántóként nehezen hasznosítható területek

bevetésével' részben rétjeink feltilvetésével. Kezdetben

fűkeverékeket alkalmaztunk, de azt tapasztaltuk, hogy

a kedvelt fajok gyorsan visszaszorultak és azok marad-

tak meg' amelyeket a dám nem szívesen fogyaszt. Ebből

okulva fűvel Vegyes lucernát kezdtÜnk telepíteni, amely

szénaként kitűnóen betakarítható, ugyanakkor kedvelt

legelőt is ad. Szembetűnő, hogy a dám ezeken a terÜle-

teken, amíg tehette, csak a lucernát legelte, a fű ott ma-

radt, í9y ma már inkább tisztán lucernát VetÜnk.

Fontos tapasztalat, hogy a nagy terhelésnek kitett

legelőkön muszáj valamilyen védelmet alkalmaznunk,

mert a folyamatos vadterhelés a Vetett kultúra gyors

leromlását eredményezi, kisebb vadsűrúségnél pedig

a legeléskor jelentkező taposási vesztesé9 nő jelentősen.

Erre kínál megoldást a szakaszolt legelők kialakítása, ezt

részben VillanypásztoÍral, részben kerítésekkel oldottuk

meg. A szakaszolás célja az, hogy lehetóle9 folyamato-

san legyen ideális állapotú legelóterület, amelyre a va_

dat beengedhetjük. Emellett a szakaszolás arra is lehető_

séget ad, hogy valamennyi legelő esetében be tudjunk

iktatni egy kaszálást. A lucerna élettartama akár több

évvel is megnőhet, ha egyszer egy évben virágozhat,

ami a telepítési költségeket figyelembe véve nem elha_

nyagolható tényező. A kaszálásból nyert szálas kitűnően

használható a téli takarmányozáshoz. Meg kell említeni

azt is, hogy a felÜlvetéssel nem javított réteket, nyiladé_

kokat is igyekszÜnk karbantartani rendszeres szárzúzás-

sal, mivel az itt növekvő sarjú is fontos táplékforrás.

A dám téli etetéséhez korábban kevesebb széna mel-

lett nagy mennyiségű kukoricaszilázst és csöves kukori-

cát használtunk. A szi|ázs elóállítása drága, etetése nagy

veszteségekkel járt, tápértéke sem túl kedvezó. A ku_

korica etetése sem olcsó mulatság és a kéródzők nem

is feltétlenül igénylik. A legelőfelújítások módot adtak

arra, hogy megfelelő mennyiségű és minósé9ű szénát és

szenázst termeljünk, ezzel kedvezőbb téli takarmányo-

zásra nyílt lehetóség. A bálázott szálas takarmány olyan

elónnyel is rendelkezik, hogy önrakodós faanyagszállító

teherautÓkkal gyorsan és egyszerűen szállítható, ami

a terület nagyságát figyelembe véve, nem elhanyagol-

hatÓ előnyt jelent az etetésnél.

A szálastakarmány elótérbe helyezésével elhagyhat-

tuk a korábbi kukoricát is: az elmúlt három télen már

semmilyen abrakot nem adtunk a dámállománynak. Kér-

dés lehet, hogy ez nem rontott-e a kondíción? Ú9y tű-

nik, nem, hiszen az öt évvel ezelőtti állapotokhoz képest

a január-februárban elejtett borjak zsigerelt testtömege

bő 30 százalékkal emelkedett' A felszabadult abrakot

arra fordíthattuk, amire való: a vaddisznó takarmányozá_

sára. amit az állomány a teríték jelentós emelkedésével

meg is hálált. Elmondhatjuk tehát, hogy a vá|toztatások

eredményeként a korábbihoz hasonló költséggel több

és jobb minősé9ű takarmányhoz jut a terÜlet vadállomá_

nya, egyúttal további fejlesztésekre is lehetőség nyílik.
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