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oktober 27-én, a reggeli orákban, [es-

vadászat alkaImávaI elejtett hétéves

kan világraszolo eredménye nem várt

meglepetés vo[t elejtonek, terÜ letgaz-

dának, kíséronek és az erdogazdaság

egész szakszemélyzetének egyaránt.

A 2010-eS, Nevadában megrend ezett

SCl-kiáttításon bemutatkozo magyar

d elegácio áttat felajá n lott vadászati [e-

hetoség - melyet nagy sikerrel értéke-

sítettek a kiáttítás alatt - tartaIma vo[t

egy vadkanelejtési lehetoség is, me[y-

nek teljesítését a Cyutaj Erdészeti és

Vad ásza ti Lrt. vá [[a lta.

Az SCl Kozép-magyarországi Egye-

sÜletének hathatÓs segítségéve[, a

,,magyar nagyvadotos'' vadászati cso-

magra a megh irdetett aukcion sikerrel
járo oregoni, nagy tiszteletnek orven-

do, Weatherby-díjas vadász 2012 ok-

tÓberének végén érkezett meg a Cyu-
taj Zrt.-h ez. Az elso estén torténo [es-

vadászat nem járt sikerre[, másnap haj-

nalban ujbot utnak indult a vendég, a

h ivatásos vadász kíséretében. Az aznaP

reggeIi cserkelésseI egybekotott vadá-

szat helyszíne a kiválo csibráki teru[et-

re esett. A szorora ovatosan kisetten-

kedo tapasztalt Öreg kan már nem volt
ismeretlen a hivatásos koLl'égák etott.

A jot célzott lovés után helyben mara-

do vadnak a vadászok áttat nem látott
olda[a azonban nem várt meglepetést
okozott. Bár sejtheto vo[t, hogy a bal

o[da[án természete[[enesen hosszu

nagyagyart a hiányzo felso kisagyar

eredményezi, az á[[kapocsban megbu-

vo mért hosszával meg így is megdob-

benést okozott a kutfotdi és magyar Va-

dásznak egyaránt. A másnap esti mé-

rések a jobb oldalon 22,7 cm-t, míg a

baI oldaIon 43,9 cm-t eredményeztek!

Az a[sÓ agyarak vastagsága miatt a mé-

rést egyre izgatottabb áttapotban a

vendég je[en létében i nch-cseI számo[t

mérés kovette. Az SCl trofea bírálati

rendszere atapján elvégzett saját,

,,vadászházi'' mérés még inkább felhe-

vítette az egyébként is várakozássaIte[-
jes hangulatot. Mind a vendég, mind a

jelenlévo Cyu[a 1Lrt._s kottégák nehe-

Zen hittek a végeredményben kijott
pontszá mokna k.

Ezután 60 naP izgalommal teljes

várakozási ido kÖvette aZ eseménye-

ket, az SCl-rendszernek megfeleloen

ugyanis ennyi idonek ke[[eltelnie, hogy

aZagyarak mérését egy képesített SCl

mesterbíráto is e[[enorizze és ujramér-
je A 2012 januárjában Boros Zoltán
mesterbíráto áltaI elvégzett h ivatalos

mérést dr. Kohalmi Zsolf nemzetkozi

igazgato, az SCl magyar SZervezetének

kÜ [kapcsolatokért felelos a [eInoke ero-

sítette meg A h ivatalos uj SCl-vi[ágre-

kord-várományos magyar vadkan

pontszám a 31 9l16-od SCl-pont, ami

5/B-addaIelozi meg az eddigi vitágetso

agya rt.

A vitág vadásztársadaImának csak a

kisebbik része ismeri és használja is a

CIC-rendszert. Kevesen tudjak csak,

hogy a vi[ág legelterjedtebb és egyet-

len olyan bírálati rendszere, melyben

minden egyes vadászhato vadfaj [e-

pontozhato, az itthon csak ,,amerikai

mérés''-ként emlegetett Safari C[ub ln-

ternational (SCl) trofeabírálati rend-

Szere. A csibráki trofea jelentosege ép-

iffi

Pen ezért joval tulmutat a mért in-

chekbol egyszerrlen levezethetcj SCI-

pontszá mokon' Ki magas[o fontossága

abban rejlik, hogy a világ tobbségi ré-

szén ismertetheti e[ a magyar vadgaz-

dálkodas világszínvona[át, ahol a szá-

m u n kra eu ropa ina k, hagyományosnak

és megszokottnak elfogadott ClC-bí-
rálati rendszert kevésbé ismerik, vagy

nem haszná[ják. Az uj SCl-rekorder To[-

na megye és Magyarország kitLlncí va-

dászati és vadászturisztikai érteket mu-

tathatja be olyan fÖldrészek és orszá-

gok vadászainak is, ahol az SCl bírálat

az álta[ánosan elfogadott és elismert.
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