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Kürtszó köszöntötte a vendége-
ket november 5-én, a Gyulaj Erdé-

szeti és Vadászati Zrt. óbiródi va-
dászháza előtti tisztáson. A gyö-
nyörű őszi napsütésben az ókori
görög teátrumokat idéző elrende-
zésben helyezték el a bemutatás-
ra szánt trófeákat, a festői kör-
nyezetben messze szálló kürtszó-
lamok mintegy tisztelegtek a ki-
vételesen jót zárutt szezon előtt.
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_ Etjott a számvetés, a vadászat tár-
gyiasult em[ékei, a trófeák megtekin

tésének ideje, és hol másho[ lenne en-

nek megfetelőbb hetye, mint Óbiró'
don, a tankás dombok áttat öteLt VoLgy-

ben _ köszÖntötte az érdeklődőket a

műsorvezető.

Megnyitóbeszéd ében C óbolos P é-

ter vezérigazgató orömmel és büsz-

kén adott számot az erdőgazdaság te-

rütetén esett kivátó dámbikákrót'

Mind a Tamási Erdészet, mind a Pin-

cehelyi Erdészet remekü[ teljesített.

ldén ejtették etazt a dámbikát is az er-

dőgazdaságnál, ameLyik a tegnagyobb

nemzetközi pontszámot kapta: a bí-

rátók 215,B5 ClC-pontra értékették

ezt a kapitális trófeát. A legnehezebb

5,26 kg os _ agancsú bika CyuLajon

esett' Négy bika trófeája haladta meg

a 200 lP értéket, szintén négy trófea

sÚlya volt nagyobb 5 kg-nát, és 25

Vott 4 kg fÖLÖtti A barcogásban a tró-

feaszem[éig elejtett, köze[90 bika tró-
feája kózÚt 65 trófeát tudtak kiáttitani'

A gyutaji vadászterÚleten 66% volt az

érmes bikák aránya, ebbőt 30%

aranyérmes, 1 B% ezüst-, 1\o/o bronz-

érmes vo[t. A kisszéketyi vadászterü-

tet kisebb terítékének érmesaránya

90%-os, ebből' 22% arany-, 12o/o

ezÜst-, 56% bronzérmes; itt az átlag

trófeatömeg 4,05 kg vott'

Ezek a kivételes mutatók nem a vé-

letlen 5Zülöttei, hanem annak az át-

gondott munkafolyamatnak az ered-

ményei, ame[y 2010-ben vette kezde-

tét. Akkor táttak hoZZá tervszerű mó-

don az erdőgazdátkodásnak, az étő-

helyfejLesztésnek, ilIetve a vadál[o-

mány korösszetételének, ivararányá-

nak, létszámának az átformálásához'
A vezérigazgató az innovatív meg-

oldások kozött kiemelte, hogy Ma-

gyarországon egyedÜtáltó módon

megvalósították a kerekes székes va-

dászat lehetőségét, amihez akadáty-

mente5ített utak, lesek, vaIamint aka-

dálymentesített vadászház szÚkségel-

tetett' Hangsúlyozta, hogy ez nem el
sősorban piaci kérdés vo[t, sokkat in-

kább a vadászok tetkÜtetét tükrözi'

FelhÍvta a figyelmet az első, e[öL'

töltős fegyverret tőtt dámbika elejté-

sére az erdőgazdaságnál, ami kijtö'

nÖsen jó visszhangra talált a civil tár-

sadalomban, s aZ eloLtoltős fegyve'

rek bevezetése a terÜletre pozitív ér-
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Zéseket keltett a VadásZatot el-

[enzőkben is.

Zárszavában vegüL megkószÓn-

te az erdészeti és vadászati szak-

szemé[yzet munkáját, ametLyet

hozzájárultak a gyutaji dámgazdát-

kodás sikeréhez, hozzátéve, hogy a

ToLna megyei dám óriási genetikai

érték, ezért kerÚlt be a To[na Me-
gyer trtektarba.

Ezután dr. Bitay Márton Örs álla-
mi földekért fetetős áttamtitkár kö-

szontotte a megjeLenteket, és e[-

mondta, hogy a terület vadállo-
mánya nem szorul meLtatásra,

mert akár hazai, akár nemzetközi
viszonylatban nézzük' otyan hirne-

ve van, ami megdobogtatja a va-

dászszíveket' Az á[lami erdőgazda-

ságok fontos feladatának nevezte,

hogy minét jobban kinyíljanak a
családok fe[é; ezek a cé[ok kÖzjóté-

ti beruházások formájában _erdei

isko[ák, kisvasutak, okocentrumok,

kilátók építésében és Üzemelteté

sében _ valósulnak meg. Ehhez

kapcsolódóan fontos fe[adat az er-

desz- és vadásztársadalom meg-

becsülésének növetése a civit tár-

sadalomban.

A szervezők két kulturális prog

ramPontot is beiktattak a trófe
aszemIe szinesítésére először a Ba

kony Vadászkürt Egytet koncertjét
hatLgathatták meg az érdektődők,

n"ajd a háromtagÚ Ariadné Con-
sort kamarae8yüttes reneszánsz és

barokk műveket adott elő a cselló-
hoz nagyon hasonló kora beli hang-

szereken, viola da gambán.

A dámtrófeaszemlén mintegy
120-an voltak je[en, elsősorban
szakemberek, vadászvendégek' M i-

a|att az érdeklődők gyonyörköd

tek a szebbnél szebb trófeákban,

XVl' századi ruházatot visető so[y-

mász érkezett a napsütötte rétre,

látványos bemutatóvaL szórakoz

tatva a közonséget, majd a gondos
házigazdák dámvadbót készLjtt me-

Leg ebéddet tátták Vendégüt a tró-
Íeaszem[e résztvevőit.

Preisz Gyula


