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KoRoNÁrc És LApÁroK
Eqy tá]egység, négy [erÜlet a vadg azda SZemÜvegén keresztÜl

n vnoÁsznr És nnazzÁ xnpcsot-ÓnÓ szoxÁsox vÁlrozÁsn rcytoős Rz rugrRlsÉc
rrllŐoÉsÉvEt-. A KEZDETBEN tSUPÁru nÚsszrnzÉsRr tnÁruyulÓ rrvÉxrNvsÉc nz Év-
EZREDEK sonÁru lglrrurŐs ÁrRlnxulÁsotrl MENT xrREszrÜL. NEM TUDNl, Kl VoLT AZ
rlső ősÜtrtK, AKl AZ ELEJTETT NAGYVAD SZARVÁl, ncRrvCsÁt, rocÁt, xopotrtyÁ.tÁt, nntrul
DlADALI "lElxÉpEr n rÁnoRHrlyÉru EGY FA ÁaÁnn AKAsZToTTA, DE BlZToSAN SEJTELME
SEM LEHETETT ARRoL, HoGY EIZEL t-losszÚ-HosszÚ tnŐnr nnrcHnrÁRoZTA n vnnÁ-
SZAT EGYIK nupvrrő cÉlÁr'

Vadászati kultúránk messzi évezredek homályába nyúló
gyc!kerei kozül a trófeakultusz az egyik, ami mIatt a mo-
dern kor embere újból és újból puskát ragad. Termé-
szetesen a vadászatnak számtalan ,,indítékát'' ismerjÜk
még, de jelen írásban kizárólag a trófea körül maradunk,
kiemelve és bemutatva a Gyulaj ErdészeLi és Vadászati
Zrt' vadászteruleteit, agancsos nagyvadjait és az utóbbi
években tapasztalható változásokat.

Egv-egy vadászterületnek is hiteles lokmérője az on_
nan származó tróFeák minősítése, hazai és nemzetközi
ranglistákon elloglalt helye. A Gvulaj Zrt. négy, különleges
rendeltetésű vadász|erüleLéről származó gím- és dám-
trófeák kiválósága miatt t'alán érdemes kicsit közelebbről
megismerkedni a cég vadgazdálkodásával, élőhely-keze-
lésével.

Ha vadászok, vadat kedvelők közöt[ azl mondjuk, hogy
Gyulaj vagy Tamási, kizárt dolog, hogy a jelenlévők nagy
részének ne egyből a dámvad jusson eszébe' Nem véle[-
len tán, hogy a magvar vadgazdálkodás világában egve-
dülálló értékként a gyulaji dám telkerült a ,,Kiemelkedő
Nemzeti Értékek'' listájára. Ugyanakkor nem hagyhatjuk
szó nélkül az erdőgazdaság másik, szinLén rendkívÜl jó
Iróleákat adó dámvadas vadászterületé|, Kisszékelyt
sem. Míg Gyulaj hazánk legnagyobb kiterjedésű zárLva-
daskertjeként, rezervátumaként kezeli a világhírű, kiváló
genetikai értékkel rendelkező dámállományát' addig Kis-
székelyben az elmúlt ötven évben nőtt ki az ismerellen*
ség homályából eqy elsőrangú populáció.

A korábban világviszonylatban is erős lapá|okat adó
Gyulajon az 1971-73 között bezáruló kerítés és az azl-
követő gazdálkodási zavarok hatására drasztikus vál-
tozások köVetkeztek be' Az elejtett dámbikák átlagos
|róteatömege egy kilogrammal csökkent, a megnöve-
kedett nagyvadléLszámot a terület nem tudta eltarlani,
ezérl az állomány kondíciója gvorsan romlott. A problé-
mát igyekeztek kezelni, részben vadtöldekkel és erőtel-
jes takarmányozással, részben az állomány létszámának
csökkentésével' A romló tendenciát ezzel sikerÜlt megál-
lítani, javulás a tróteatömeg tekintetében azonban csak
a'90-es évek kozepétől figyelhető meg. Ez nagyobbrészt
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aZ á|lománV létszámcsökkenLésének és
csak kisebb részben a takarmányozás-
ban és élőhely_Íejlesztésben beköveL-
kezett változásoknak köszönheLő.

A 2000_es években a javuló Lenden-
cia megmarad[, ekkor a jobb takarmá-
nyozás volI a fő hajtóerő. 2006_tól a ta_

karmányozás eredményeiL megtartva,
egvre nagvobb hangsúlyt' kapo[[ az
élőhelv fejleszlése, ezen belÜl is a le-
qelőgazdálkodás' 2010-11-Lől kezdő_
dően az erdőLerüle[eknek a korábbi
évtizedekből telhalmozott erdőműve-
lési anomáliáinak a rendbeEé|ele i5 el-
kezdődött az erdészeti technológiai
Íejlesztésekkel, a terméSzeteS
erdőFelújítások emelésével, és
azok következe|es végrehaj-
|ásával. A gyönyörű gvulaji
erdőnek a gazdasági jelentő-
sége és [ar[amos erdőfenn-
|arLása melle|| óriási szere-
pe Van a vad élőhelyeként is. Egy
komplex, az erdésze[i ágazatok, illetve
a vadgazdálkodási és mezőgazdasági
ágazaLok közötti szakmai összerende-
zés alapján erősí[e[|e az erdőgazda_
ság szlogenjének megvalósításáL, azaz

,,az erdő és vad harmóniáját''' A LerÜleI
vadgazdálkodást kiszolg áló mezőgaz_
dálkodása az utóbbi években példát'lan

tejlődésen ment' keresztül. A dámállo-
mány létszám-, kor- és ivari összeLéte-
lének a szabályozásá[ 5em hanvagolta
el az utóbbi öt évben a szakembergár-
da, szÜkség esetén a tarvadállomány

Íokozott hasznosí[ásával állítja be

a helyes arányokat. A gímszarvas lé[-
számbeli visszaszorítása a dámállo-
mány erősítésé[ és az erdésze|i vadkár
cscikkentéséL is eredményezte, a vad-
disznó-állomány tenntar|ása mellett.
A tróFeabírálati adaLok évekre vissza-
menő összehasonlí[ása és kiértékelése
azt mut'atja, hogy a javulási [endencia
új irányt és erőE kapo||.

A gyulaji dámrezervátum vadgazdál-
kodásáról szólva telmerÜl egy jelleg_
zetes kettősség' Ha az élőhely-gazdál-
kodást' és Lakarmányozást tekintjÜk,
akkor a vadászLerÜleI zárt rendszer-

ként viselkedik, ha azonban a vad-
állomány kezelését, VagV a Va_

Dámtrófea statisztika

Tr ó f e Útö me g, ki l o g r a n m

dászatok módját tekintjük, már csak
az óríási, 8000 hekt'áros kiterjedése és
a magas erdősÜltsége miatL is meg-
egyezik bármely hasonló szabad va-
dász|erÜ le[ével.
A Pincehelyi Erdészet kezelésében

álló Kisszékely vadászlerÜlet ökológi_
ai ado[[ságai szin[e teljesen azonosak
a gyulajival. EzI már a két világháborÚ
közötI is telfedezték az erdőLerület ak-
kori tulajdonosai' Hozzájuk köthető-
ek az első dámtelepítések is. A dám az
1950-es évek elejére eltűnE a terÜle|_
ről, majd '1964-ben a [erÜlet új kezelőt
kapott és hozzájuk köthető a dámvad
újbóli, immár |eljes sikerrel járó visz_
szatelepítése. Több alkalommal hoztak

W Gyulaj trótea átlag[Ömeg barcogásban
ffi KisszékelV trófea átlagtömeg barcogásban

* Gvulaj érmesarány barcogásban
-.}'- KisszékelV érmesarány barcogásban
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élő dámot a területre távoIi élőhelyekről és Gyulajról is.

A gyulaji agancsforma és a budavidéki robosztus agancs-
jellegek szerencsés találkozása és a helyi élőhelyi adott-
ságok, valamint a meglelelő vadgazdálkodás meghozták
az eredményt. 1997 óta a Gyulaj Zr[. a terÜlet és a kiváló
dámállomány kezelője' 2010-re a dámállomány létszá-
mában elérte azt a szin[et, amiI már az erdőgazdálkodás-
ra gyakorolt hátrányos hatása mia[[ c5ökkenteni kellett'
Az állomány létszám-, kor- és ivari összetéEelének sza-
bályozása ma is t'artó, tolvamatosan kiemelL felada[. Nem

konnyű megtalálni az egyensÚly[ annak érdekében, hogy
a tróFeaminőség javulása ne menjen az erdő_ és mező-
gazdálkodás eredményeinek rovására. A Zrt. nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy a barcogás idején kizárólag érett,

kapit'ális, lehetőleg érmes trófeájú bikákat zsákmányol-
janak. A korábbi gyakorlattól eltérve (miszerinI a dámbika
B-9 évesen kulminál) és hagyva korosodni a kiemelkedő
képességű bikákat, az eredménvek ha|ározott minőségi
tej lődést ered ményeznek.

Hazánk kiemelL nagyvadját, a gímszarvas[ lekint'Ve
elsőként a Hőgyész körÜli erdőségeket magába Íoglaló
vadászterületet említhetjÜk, ahol a gímszarvassal való
kiemelL gazdálkodás a középkorig visszamenő|eg do-
kumentált. A terület egykor volt [ulajdonosai korukat
megelőzve vadaskerteket [artottak fenn, gímszarvast
telepítettek idegen tájakról és geneLikai tulajdonságaik
erősítése okán [udatosan hagyták kereszteződni a más_

más származású egyedeket. A nagy tes[ű, szürke szí-

nű és kosorrú, szellős, nagV terpesztésű, de kevés ágú
agancso| viselő bikák génállománya így kiegészúlt az
Ausztriából és Sziléziából hozott' Vöröses színű, kisebb
|es[méretű, de sokágú koronával bíró gímbikák geneti-
kai hozománvával. ígv alakulva ki a jelenleg is jellemző
hőgyészi agancstorma.

Az évekre visszamenő statisztikákból annyi kiolvas-
ha[ó, hogy a gímbika-teríték gerincét a 7-9 kilogram-
mos [rófeatömegű bikák adják, de minden évben kerül
puskavégre 10 kiló Feletti és minden 2-3. évben egv_egv
igazán kapitális, 12 kilogramm korüli, vagy azL megha|adó
agancssúlyú bika is.

A vadföld- és vadlegelő-gazdálkodás Löbb szempont-
ból is fontos Eevékenvsége a75 százalékos erdősÜltségű
terÜlet kezelőjének. A [akarmányozáson és a téli etet-
ni való megtermelésén felül jelentős szerepe Van

a szarvasállomány megköLésében. Emiatt Hőgyészen
szinte az összes jó képességű szarvasbika már 5-7 éves
kora körÜl megfigvelés alatt van. Mivel évente ugvanazt
a bőgőhelyet keresi Fel, agancsá[ tavasszal ugyanabban
a körzetben ve[i el, így a szakembereknek lehetősége[
ad arra, hogy megismerjék és megÍelelően bírálják' ígv

egvéni adottságaik szerint dön|hetnek arról, hogy melyik
bikát hány éves koráig engedik korosodni, hogy ne túl
korán, de ne is túl későn, már visszarakva kerüljön terí-
t'ékre' A mezőgazdálkodókkal való egyÜttműködés példa-
értékű, azerdőgazdaság hathatós segítséget nyújr a vad-
károk megelőzésében és minden esetben korrek[en jár el
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a Valós Vadkárral kapcsolaEosan. Ezt
a |érségben gazdálkodók megbecsÜlik,
cserébe tőlük is hasznos egvüttműkö-
dést kap a Zrt., ami többi között a tarlók
kezelésében, valamint a vadnak kedves
másodve[eményekben nyilvánul meg.

Sarkala|os kérdés az állománykeze-
lésben a íenntar[ha|ó létszám kialakí-
tása. Ennek a szerepe nemcsak a |ró_
leák minőségében játszik szerepe|' de
alapja a Lartamos erdőgazdálkodásnak
is és nagyban befolyásolja a környező
mezőqazdasági [ermelés ered ményes_
ségét. Az utóbbi 5_5 évben tokozott
figyelemmel Vol|unk erre, de a szabá_
lyozás során arra is ügyeltünk, hogy
elsősorban a szaporodásér| íelelős tar_
vadállomány legyen létszámában meg_
felelően beállílva és a bikák kÖzött ne
lépjen fel |úlhasznosítás, mert az óha_
tatlanul a korosz[álVi rend felborulásá_
hoz, fuy minőségromláshoz VezeLne'

Másik terüle[ünk, ahol a gímszarvas_
sal kiemelten toglakozunk' a Bikács_
Kistápéi terÜlet. ltI a'60-as évekig
a gímszarvas nem volt jelen, a rossz
termőképességű homoki földterÜletek
beerdősítése eredményeként a koráb-
ban alÍöldi jellegű apróvadas terüle[ből
azonban elsőrendű nagyvadas terÜlet
lett. Napjainkra kitűnő állomány él itt,
kÜlönleges szépségű, már-már skan-
dináv erdőképeI mutató erdőségek-
ben (fenvvesek, nyíres toltokkal, lápos
terÜletekkel, cserjésekkel, tölgyes és
nvaras erdőkkel). A közel g0 százalékos
erdőborítottságú terÜleten a szarvas
kártétele csak az erdőre vonatkoztatva
jelent problémát, mezőgazdasági kár
szempontjából ez a gond nem jelen-
lős. Az erdőben található vadÍöldekkel
amennyire lehetséges' a VadaI Visz_

szatartjuk a szomszédos mezőgazda-
sági területektől, de vegetációs ciklus-
ban ez szinte lehetellen Felada[, mert
a nagV monokultúrás kukoricatáblák
vonzerejének a szarvas nem tud ellen-
állni. A bőqési időszak vadásza_
[i eredményének érdekében

a Larvadat bent kell, hogy Lartsuk az
erdőben, ehhez egész nyáron áE nyu-
galmaL biztosítunk, így a nyári ünőva-
dászatot iLt mellőzzük és az állomány
létszám beli sza bá lyozása késő őszi_té_

li feladat. Az elejtések tervezésé-
nél figyelembe kell venni, hogy
a szomszédos |erÜleLekre
kiváltó szarvasnak csak egv
része tér vissza, így a túlhasz-

nosí[ás elkerÜlése végett on_
mérsékletet kell [anúsí[ani, de

ez megt'érÜl a minőség javuÍásában
és a kiváló trófea átlag|ömegekben.

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zr[.
négy, kÜlön|eges rendel[etésű vadász-
Lerületére vonatkozta|va hitvallásunk,
hogy az elődöktől kezelésre-hasznosí*
tásra örökÜl kapott |ermészeti értéke-
ket megőrizve, lehe|őségeink szerinI
és néha még azon túl is gyarapí|va ad-
hassuk tovább a majdan utánunkjövők
kezébe, dicsőséget hozva Tolna megyé-
nek és Hazánknak.

Gímtrófea statisztika
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W Hőgvész tróFea állagtömeg bőgésben
ffi Bikács-Kistápé trófea átIaglÖmeg bőgésben
-l}.. Hőgyész érmesarány bőgésben
.O_ Bikács-Kistápé érmesaránV bőgésben
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