
6#

*\t
,"'c'

;!í!,is

"d$ 'V
i-jt

tett e[. Aztán a mérlegeléskor a mutato
5,51 kg-nátátlt meg. A bírálaton a trofea

1B2,95 Pontot, így aranyérmet érd emelt.

SzÍvbcjl gratulálunk minden vendé-

gunknek az eredményes vadászatukhoz,

bízunk benne, hogy vadgazdáLkodásunk

jo hírét szerteviszik a nagyvilágba, és re-

ményeink szerint a kozeljovoben Va-

dászteruleteink va[amelyiken ujbot ud-

vozolhetjuk ciket.

Gálos Csaba
vadászati ágazatvezetcí
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A Cyutaj Erdészeti es Vadászati lrI.Ta-
mási és PinceheLyi Erdészeteinek va-

dászterÜ letei n a szeptemberi szarvasbcj_

ges végeztével uj felvonás kezdcjdott: a

dámbikák barcogása.

Sok mindenben ku[onbozik ez az rdci-

szak a szarvasbc1géstcll. Míg a szeptem-

beri vadászat elscjsorban a kodos hajna-

ti hangulatokrolés az esti szurkuletek e[-

ményeirciI em[ékezetes, addig a dámbi-
kák vadászatára általában jo tátási ko-

rulmények kozott es idcjsebb koru szá[-

erdcjkben kerÜL sor' Ők szinte h ivatkodo

modon h irdetik nászukat, így csaLogatva

a teheneket tekncjik kozelébe. Fényes

nappaI csodálhatjuk a létfenntartásért

folytatott kuzdeImuket, az á[[ando csa_

tározásokat a jobb helyekért, és szinte
egesz napos é[ményt nyujt egy erdei bar-

cogohely megf igyelese.

Ebben az évben eddig a terítékre ke-

rutt tobb mint 130 dámbika kozL]l ket ki_

emelkedcj trofeárol szeretnénk beszá-

molni' EgyikÜk Cyulajon, másikuk Kis-

székelyben keru[t terítékre. Elcibbi a tipi_

kusan gyulaji esztétikuma, méretei és

pontszáma fotytán lett kiemelkedci tro-
feája az idénynek, utobbi pedig az ciserci

megtestesítcijeként reprezentálja a Kis-

szekely kornyéki erdcjk mind en tekintet-
ben kivátÓ genetikai dámállományát.

A gyutaji bikát egy osztrák vadászven-

deg hozta terítékre oktober 1 2_én, reg-

ge[, a hosszu-réti szálerdcjben lévcj ha_

gyományos barcogohelyen' Elcjzcj este
már látták a tekncjjében aLvo bikát, de az

ide-oda forgo szélben szagot fogott és e[-

meneku[t anéLkÜl, hogy alkalmat adott
volna lÖvésre. Másnap reggeIlesbe ultek

a bika barcogotekncii mellett, és kisvár-

tatva meg is jelent a várva várt lapátos,

amelyet a vendég egy tiszta lovéssel si-

keresen e[ is ejtett. A megyei bírálaton a

4,25 kg-os trofea204,72 pontot kapott.

A kisszékelyi blkát Muller LászLo, SzLo-

vákiában elcj torzsvendégunk lc1tte okto-
ber 2]-én, a reggeli cserkelés során. Laci

bácsi már évek ota vadászik nálunk, és

szeretett voIna egy kiemeIkedo trÓfeávaI

hazatérni a vadászat után. Ez a kívánsága

teljesu[t is. A vadászat tartogatott iZga[_

makat. Ugyanis a kísércj h ivatásos vadász

áltaI már megf igyett bika észrevette cjket,

ahogyan megprobáltak becserkelni a

cserjékben gazdag a[jnovényzetLÍ erdobe,

és e[menekÜlt. Bíztak benne, hogy a faj_

fenntartási oszton kioltja a megzavart
vad Óvatosságát, es tureLmesen vártak
barcogÓteknojenek kozelében. Nem is

hiába, a turelem jelen esetben ugyan

nem rÓzsát, inkább egy kapitális dámt-
rÓfeát termett. Már a terítéken látszott,

hogy a vendég nem mindennapi bikát ej-
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