ság Pincehetyi Erdészetének a kezelé-

létesítményeket,vadászházat épÍtet-

sében ált, metynek ökotógiai adottsá-

tek, előre meghatározott és szigorú-

gai szinte megegyeznek a nemzetközi

an Vett menetrend szerint kezették az

h

írtl gyu

taj i

vadászterLilettel.

A

vadászterütetet fcibb vonalakban Pincehely, Keszőhidegkút, Miszta, Kisszékely és Simontornya határolja. Területe 6168 hektár, domborzata vadregényes: meredek oldalak,

völgyek szabdatják,

az

erdősütt

domboLdaLak és hegyhátak közé me-

zőgazdasági terüLetek éketődnek.
SzakaVatott szem számára messzirőL

észrevehető a terepi adcttságokról,
hogy a dám számára ideális etőhety.
Ezt már a két háború között
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is fet-

egyre inkább magához térő vadállorlányt és a terÜletet'
Az ő nevi]khöz köthető a dámvad
újbóti, immár tetjes sikerreljáró bete_

lepítése' A 60-as évek második fetében 25 egyedbőt átlÓ tÖrzsállomány
érkezett Cyarmatpusztárót, melyek
a Próba-völgyben
',a

[évő, akkor már

vad szájábót kinőtt'', bekerített, 20

hektáros erdófetújításban kaptak he|yet. Ezt követően

a

MAVoSZ étővad-

telepítési programjának keretein betüttöbb atkatommat is hoztak étő dá-

fedezte az erdőterület akkori tulajdonosa, Ágoston Manó és a terűlet

lomány melté, vérfrissÍtéscétjából

bértője, a simontornyai Fried csatád'

még 10 petdány érkezett Cyuta1bóL.

A tulajdonukban működő

bőrgyár be-

Véte[ébőL 5Zámos közjótéti tevékeny-

mot a terütetre. A már megszokott ál-

Ekkorra a ,,sZoktatÓkertet" már megEz képezi a jeLenlegi dámát-

nyitották.

ségre is átdoztak. Miután a családfő

Lomány génbankját, mely a populáció

és kozvetLen hozzátartozói nem tér-

robbanását követően népesítette be
az egész tolnai régiót' A gyutaji ,'papírtapát'' és a budavidéki robusztus

tek haza Auschwitzbó[, és a távotabbi

rokonok is emigráLtak, a háborÚ véa gyár sorsa államositás Lett,
ezzel egy időben a vadászterütet is
hányatott sorsúvá vált. A térségben

geztével

trófeaforma szerencsés találkozása és
a hetyi élőhetyi adottságok, vatamint
a hozzáértő, szakmai odaadással vég_

hozzájuk kÓthetők a két ViLágháború

zett, több évtizedes munka együtte_

közötti

5en meghozta a gyumötcsét.

etső dámtelepitések.

Az 1950-es évek elején a főként

helyi munkásemberekből áttó

va-

tevékenységenyomán

dásztársaság
A Gyuta1 Erdészeti és Vadászati Zrt'-t

a dám teljesen eltLjnt a területről,

és a dámvadat em[ítve, elsőként szin-

terv- és okszerű vadgazdálkodásrót

'l997-ben

a

zömmeláL[ami erdőte-

rÚ[eteken fekvcj vadászterület kezelé_

sénekjogát

a Cyutaj Rt. szerezte meg'

A Cyutaj Zrt. kiemelt cétja, hogy tovább erősitse ezt az önálló vadgaz-

te mindenkinek a vitághírű gyutajiva-

ebben az időszakban tehát nem be-

dátkodási egységet, ezért tétesÜtt egy

dászterület jut eszébe' Pedig _ és ezt

szélhetünk' Az egymást váltó va-

700 hektáros, vegyes nagyvadas kert,

után véguL 1964-ben

amelyben szinte szabad területi körülmények között vadászhatnak ven-

szerencsére egyre többen tudják
a vadgazdálkodó

_

van

állami erdészeti tár-

dásztársaságok
a terütet

ú.j kezetőt

kapott, ez vo[t

a

saságnak egy másik vadászterülete is,

Totnanémedi EgyetértésVadásztár-

ahola dámszarvas szintén kiemelt szerepet játszik. Ez a kivátó genetikájÚ
dámáttomány érdekébenkütönteges

saság. Tagjai főként fővárosi orvosok

és minisztériumi vezetők

dégeink. A területen lévő kisszéketyi
vadászház tágas, modern, mégis táj-

A terÜlet újból gondos gazdát kapott.

ba ittő, melynek ablakai a metlette lévő vötgyben [évő csodálatos hangu_

rende[tetésseI bíró kisszéketyi vadász-

Pótották a zűrzavaros évtizedekben

latú horgásztóra néznek.

terület

[eromlott és eltűnt vadgazdálkodási

A szabadtéri dámátlomány [étszámának a[aku[ását jót tükrózi, hogy

a

Tamási központú erdőgazda-

Lehettek.

2002-ben a 120 dám/vadászév [etövési szám 201Z-re már megnégyszereződött. lgaz, hogy a közel 500 da_
rabos elejtés már a létszámcsÖkkentés céljának megvaLósítása miatti
emeLéssel értendő, mivel a 2011. évben meghozott egyértetmű szakmai
döntés eredménye a létszámapasztás és annak mértéke'

A területen szinte egész évben folyik a vadászat' A nyári, elsősorban
vadkáreLháritáson

..
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a teljes

elejtett borjú, Ünő

[elövési mennyiség közet

20'Á-át adja. Ez részben hozzájárul

a

vadkár alacsony szinten tartásához
és a megemett telÖvési számok teljesítéséhez,továbbá a selejtezéshez is

több időt ad számunkra. ]elenleg az
áttomány optimátis mértékűre va[ó
apasztása a fő célkitűzés, természetesen a minőség megóvása, további
emelése me[lett'

tÚrák (kukorica' repce) aránya

az

ÓsszterÜLet 30% án található' Ezert

jelenleg

a magánt LrLajdonÚ mezőgaz

dasági terü[etek közel

-]00''/o'a

viI

[anypásztoros védeLem alatt ál[, ezzet
eIlentetben a saját hasznáLatban Ievő

vadföldjeinkcn

a további',terÜlete[_

vonássa[" járó fix keríteses es vi[[any
pásztoros védeImet csak az eve[ő nö

venykuLtúrák telepítésekor,ideig[e
nes jeLtcggeI alkalrnazunk

' \'

A mezőgazdaság terrneles merté

A kisszek."[y] dámáltomány
sege az cImÚ[t évek, iiletve

minó

mintcgy

250 eIejtett dámbrka adatainak

rebcn:

tLrk

kg

3,/0
ermcs trófeák aránya: 63%,

áttap trÓfeatÖmeg'

bő[aranyermcs:3O')ó,
kiemeIkcdő trofeák (kg, CIC,
szárn) 20l4' október-10

ig:

ev

e|őterbe kerLlLtek az evelő novenykUltÚrák, a IUcerna és a jÓ minősegű
legeLők telepítesc, melyek a fotyamatos szabad téri lcgelőfeLület mellett az cves szá[astakarmány-szük
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Seglet etőállítását is lehetővé teszik'

Az erdőfeLÚ1itások vedelme erde_
kében épített fix kcrÍtéseket (ameny_
nyiben betottottek feladatukat) szin-

te azonnaI lcbontjuk, ilLetve áthe-

potenciálrsan

vadkárveszelycs mczcigazdasági

[ek terme[esc csak nagy, egybefúggő
teruteteken, de vedekezes nelkÚl Ío
tyik, így nenl csÓkkentve tovább az

életterct' A vadfötdmiivetés során

kg 199,/4 P 2a07
,191,6/
5,0-l kg
1P 200B
5'16 kg 201,21 |P 20]0
5'07 kg 193,2l lP 2010
5'05 kg l90,6/ lP 2011
5,11 kg 197,26|P -2011
5'1l kg lB9'53 |P _2012
'lB2'95
5 5/ kg
lP - 2013
a

rendeIkeZé-

200 hektáron mini_
má[isra csokkentettük' A gabonafe-

sL]nkre áltó koze|

eb

5,03

A vadászteru[eten

ket a vadászter[r[eten

kLlL_

lyezzLik' ezáltaI minÓL hamarabb Újra
a vadászteru[et

hasznos reszévéválik

az addig vad e[ő[ c[zárt eLőhety.
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ELsó szárrrÚ fcIadatunknak tekintjük, hogy az orokü[ kapott természeti

crtékeket' az erdőt es a bcnne

élcj va

dat rninósegében tovább gyarapitsuk

oly módon, hogy egyiknek

Í;. il
..-::,l
-. {l

se sérLiLjenek a
.'''':

aZ erdekei

rlásik elónyére' Hosz

szÚ távon va|ó erednlenyes

gazdálko

dásLrnknak és a fenntartható fejtő
desnek ez a záloga'

Gálos Csaba vadászati
ágazatvezető _ Szi Benedek
Sándor erdészetvezető

