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A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE
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ELŐ SZÓ .

A szerző mindenekelőtt szükségesnek tartja e mű
létrejöttére vonatkozó előzményeket, valamint álláspontját,
melyet szerkesztésénél elfoglalt, a tisztelt vadásztársak tájé
kozására röviden jelezni.
Az országos magyar vadászati védegylet igazgatósága
1884. év deczember havában szerzővel azon örvendetes
elhatározását közölte, hogy vadászati kézikönyvet szándékozik
kiadni. Hogy ilyen mű által nemcsak a nagy vadászközön
ségnél, hanem erdészeti akadémiánkon is milyen hiány leend
pótolva, azt a szerző, mint a vadászattan tanára, legjobban
érezte. A nevezett igazgatóság ezen nagybecsű elhatározása
még nagyobb jelentőséget nyert azon körülmény folytán,
hogy az országos erdészeti egyesület — mely különben az
erdészeti szakirodalom kiépítésén buzgón működik — a
vadászattant a még megírandó munkák sorozatában olyannak
jelezte, mely utoljára maradhat. Ez utón tehát csak sok év
múlva jutottunk volna az óhajtott műhöz.
Midőn tehát az icrazo-atóságf
szerzőt a kiadandó mű
o
o
o
természetrajzi részének megírására felszólította, szerző hazafiúi és vadászkötelességének tartotta erejéhez képest az
igazgatóságot nemes törekvésében támogatni s igy, ámbár
ideje teendőkkel rendesen ki van töltve, a megbízást mégis
elfogadta.
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Az igazgatósággal ez ügyben folytatott eszmecsere
folytán e kötet megírására nézve a következő programm
állapíttatott meg az egyesület által :
A második kötet terjedelme 8— 10 nyomtatott ívnél
nagyobb ne legyen. Az általános állattani ismeretek, melyek
minden állattanban feltalálhatok, mellőzendők.
A rendek, alrendek, családok általános ismertető jelei
tehát csak röviden vázolandók; mig ellenben az állatok
külsejének részletes és terjedelmes leírása, annak megjelö
lésén kívül, hogy miben különbözik a hím a nősténytől,
mellőzendő. Leírandó tehát a vadászat tárgyát képező állatok
tartózkodása, táplálkozása, életmódja — kiemelve a netaláni
sajátságait —, párzása és szaporodása, betegségei s ellen
ségei, kártékonysága és hasznossága, valamint a nyoma.
Továbbá ezen műbe csak azon állatok veendők fel, melyek
a vadászat szempontjából bármely tekintetben érdekesek
és legfeljebb még azok, melyek az erdőre, halászatra és
mezőgazdaságra különösen ártalmasok s ennélfogva adandó
alkalommal lelövendők vagy másképpen elpusztitandók. Ezen
tekintetben figyelem fordítandó arra is, hogy mely vadak
azok, melyekre lövésdijak szabandók, mert ragadozó ma
darak czimén mezőgazdasági szempontból hasznos madarak
is lövetnek le. Ezen madarak egymástól való megkülömböztetése és kivált a lövést bizonyító karmok közelebbi meg
jelölése kívánatos.
Ezen programmnak igyekezett szerző müvében, melyet
1887. év májushó végén az egyesületnek átküldött, eleget
tenni.
A »Vadászati ismeretek kézikönyvének « kiadása azonban
hosszú időn át vajúdott, miglen megjelenése 1890. év végén
— most azonban már jóval nagyobb terjedelemben —,
Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedésének bizományában biztosíttatott. A szerző is, egyrészt Erivaldszky
János biráló ur némely kívánsága, másrészt pedig a változott
körülmények folytán müvét kibővítette; némely ritkábban
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előforduló vadat, vagy a melyet házi állatokkal tel lehetne
cserélni, pl. a vadmacskát, külsőleg is leírta, a kevésbé
ismert madaraknál pedig legalább a főbb ismertető jele
ket közli.
A mi a sorrendet illeti, melyben a hazai vadak e műben
tárgyaltatnak, erre nézve meg kell jegyeznünk, hogy a
tudományos rendszert vadászattani könyvben nem lehet
szorosan betartani, mert az összes állatvilághoz képest kevés
az az állat, melyre nálunk vadászni szoktak s igy sok osz
tály, rend, család, stb. egészen kiesik. A vadak ugyan tudo
mányos rendszer alapján rendekre, családokra, stb. fel
vannak osztva, de ezen csoportok egymásutánja nem az,
mely a tudományos rendszerből folynék ki, hanem olyan,
a milyen fontossága szerint a vadászra nézve legelőnyösebb
Azért kezdtük a tárgyalást az emlősöknél a szarvasokkal,
a madaraknál a tyúkokkal, minthogy ezen rendekben a
vadászra legérdekesebb s legfontosabb vadak foglaltatnak.
Ezen rendelhagyás miatt elmaradt a rendek s családok
számozása; hol azonban a tudományos rendet fontosabb
érdekek koczkáztatása nélkül betartani lehetett, mint pl. a
Gázlók-, Úszók- s Ragadozóknál, ott az be is lett tartva.
A szerző egyáltalában mindig szem előtt tartotta, hogy
e müvet vadászok és csakis vadászok számára írja. A ki
teljes tudományos rendszert s az állatok részletes leírását
keresi, az más forráshoz forduljon. E műnek nem lehet fel
adata, hogy a természetrajzi egyetemes tudnivalókat mind
abban összpontosítsuk, minthogy ez által tulterjedelmessé s
igy drágává válván, tág körökben el nem terjedne s igy
főrendeltetésének — a vadászati ismeretek terjesztésének
— meg nem felelne.
A madarak a nálunk legújabban elfogadott s a madarvonulás megfigyelésére vonatkozó szabályzatban közlött
rendszer és latin nomenclatura szerint vannak ismertetve.
A magyar elnevezéseknél szerző Paszlavszky József, dr.
Madarász Gyula és Lakatos Károly nyomán járt el, az
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utóbbinak a ragadozó madarak számára a Vadászlapban
ajánlott uj elnevezéseit is vevén föl.
A szövegben használt műszók a Hónig István által irt
Vadászati műszóiárral össze vannak egyeztetve.
A számos élethű ábra a hosszadalmas leírásokat van
hivatva pótolni.
Végül megjegyzi szerző, hogy e mű megírásánál saját
tapasztalatain s egyes monographiákon kívül főképen a
következő forrásokat használta :
»Az állattan kézikönyve.« Dr. Thomé után Paszlavszky
Józseftől.
»Rendszeres névsora a magyarországi madaraknak.«
Dr. Madarász Gyulától.
»A madárvonulás megfigyelésére vonatkozó szabályzat«
1890.
»Magyarország nappali orvmadarai.« Lakatos Károlytól.
»Vadászlap.«
»Vadászati műszótár.« Honig Istvántól.
»Forstzoologie.« Dr. Altum Bernáttól.
»Compendium dér Jagdkunde.« Liebich Kristóftól.
»Lehr- und Handbuch für Berufsjáger.« Dombrowsky
Raoultól. Bécs 1884.
»Geweihe und Gehörne.« Dombrowsky R.-től.
»Das Waidwerk « Riesenthaltól. Berlin 1880.
»Die kleinejagd.« Jesther-Riesenthaltól. Leipzig 1884.
»Naturgeschichte derVögel Europas.« Fritsch Antaltól.
»Illustrirtes Thierleben.« Brehmtől.

»Ornis.« Internationale Zeitschrift für gesammte Ornithologie. Bécs 1886.
Hogy szerzőnek mennyiben sikerült az igazgatóválasztmány beléje helyezett bizalmát igazolnia, azt a tisztelt
vadászközönség Ítélje meg, melynek használatára e munka
szánva van. Szerző a maga részéről nyugodtan néz elébe
ennek az ítéletnek, mert e mű összeállításánál a legnagyobb
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lelkiismeretességgel járt el, valamint munkát s fáradtságot
nem kiméit. Ha czélját esetleg nem is érhette el teljesen,
úgy hiszi, mégis tett némi szolgálatot e mű megirásával a
vadászati ügynek; mivel pedig a tökéletes siker elérése
nem az ő jóakaratán múlt, biztosan számit egyszersmind
tisztelt vadásztársainak szives elnézésére is
S e l m e c z b á n y a , 1891. október havában.

JL s z e r z ő
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E X 3 Ő R ÍJS Z .

E M L Ő S Ö K .
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A HAZAI VADAK TERMÉSZETRAJZA.
BEVEZETÉS.
„Hazai vadak“ nevezete alatt mindazon hazánkban élő vad
állatokat értjük, melyekre —- akár kedvtöltésből, akár hasznosításuk
végett vagy pedig káros voltuk miatt —■ vadászni óhajtunk. Ezen
állatoknak a vadászat szempontjából fejtegetendő természetrajza a
vadászati üzemtan alapját s előkészítő részét képezi, mert minket
a vadak tartózkodásával, táplálkozásával életmódjával, párzásával,
betegségeivel, ellenségeivel, kártékonyságával vagy hasznosságával
és a nyomával megismertet.
A vadak biológiájának részletes ismerete minden vadászra
nézve rendkívül fontos. Ez biztosítja ugyanis a vadak tenyész
tésére irányzott fáradozásaink sikerét és sok balfogástól óv meg.
A lövésben való gyakorlottságon s ügyességen kívül főkép
annak köszönheti a vadászatkedvelő, ha vadászati kirándulásai
eredményesek, szemben más vadásztársával, ki e téren tájékozatlan,
s ennélfogva még nagyobb fáradozásai után sem juthat zsák
mányhoz.
E munka feltételezi, hogy a tisztelt olvasó az itt tárgyalandó
állatokat az általános természetrajzból már ismeri, a miért is a
vadak külsejének általános leírása —• néhány kivétellel — itt
mellőztetett és csupán csak a hímeknek a nőstényektől való meg
különböztetésére — a hol ez lehetséges — szorítkozott.
A vadak ismertetését tehát itt a rendek, családok stb.
rövid jellegzésével a fenebbiek szerint fogjuk tárgyalni. Minthogy
továbbá minden emlős állat táplálkozására a fogazat jellemző,
nemkülönben elhullott vadaknak véletlenül megtalált fejvázairól a
fogazat teszi leginkább lehetővé az állatfaj felismerhetését: a fogazat
vadászati ismeretek kézikönyve. II.

1
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alkotásának ismertetésére is súlyt fogunk fektetni. Rövidség
kedvéért a fogrendszert törtek alakjában szokás jelezni. A törtek
számlálói a felső állcsont, nevezői pedig az alsó állkapocs fogait
jelentik. Minthogy a fogaknak három nemét különböztetik meg,
u. m. a metszőfogakat, a szem- vagy ebfogakat és a zápfogakat,
ennélfogva e fognemek külön törtekben soroltatnak fel és pedig
annyiszor, a hányszor előfordulnak és olyan sorrendben, a mint
egyes vadak szájában el vannak helyezve. A metsző fogak tehát
3 0 2
0
3
mindenkor a képlet közepén vannak. Pl. : — • — • — • — • —
o

U

Li

U

o

azt jelenti, hogy az illető állatnak úgy alul, mint felül 2 metszőfoga
van, szemfoga nincs és zápfoga 3 van. A nagy fogakat vastagabb
számokkal szokás jelezni. Ha egy és ugyanazon fognemnél is még
külömbségek vannak, akkor ugyanazon tört alatt a fogakat külön
számokkal jelezzük, s egymástól pontok által választjuk el. Pl. :
1. 1.2

1

6

1

2 . 1.1

1Ú2' 1 ¥ 1 2 1

jelenti, hogy az állatnak alul és felül 6

kis metszőfoga és minden oldalon alul és felül egy-egy nagy
szemfoga, azonkívül felül 4, alul pedig 3 zápfoga van, melyek
közül egy-egy feltűnő nagyságú.
Ezen előleges megjegyzések után most magára a tárgyra
térünk át.
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E M LŐ S Ü K .
R e n d : Párosujjuak. Artiodactyla.
Az e rendbe tartozó állatok testalkotásra és fogazatra nézve
különböznek egjrmástól, de mindnyájan megegyeznek abban, hogy
végtagjaikon az ujjak száma mindig páros és u. n. csülök-kel bír
nak. Az ujjak közül többnyire csak kettő éri a földet; kettő ellenben
csökevényes, a földet — ha az állat lassan megy — rendesen nem
éri s innen nevezik azután álcsülkök-nek.

A lre n d : Kérődzők. Ruminantia.
E ogazatuk

tökéletlen ;

többnyire

—^

•

A felső metszőfogak hiányát a felső állcsont kérges keményedése
pótolja. A fejen szarvak vagy agancsok nőnek. Végtagjaikat ille
tőleg a kéz- és lábközépcsontok igen megnyúlt csontot képeznek,
a sipcsont és szárkapocs pedig teljesen össze van nőve. Főjellem
vonásuk még, hogy négy részből álló gyomruk van.

Család: Szarvasok.
Fogazatuk a fenebbi fogképletnek megfelelő. Futásra termett
karcsú állatok. Himeik rendesen agancsokat viselnek. Az agancsok,
melyek kívülről tömött, belülről likacsosabb csontállományból valók
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s elágazottak, a kis —- rózsátöltek (Rosenstock) vagy agancstönek
nevezett — homlok-nyúlványon (15., 16., 17., 20. ábra) fejlődnek s
időszakonként lehullanak. A rózsatő köröskörül szőrös bőrrel van
borítva. Az uj agancsok képződése a rózsatő hegyén, a régi alatt
kezdődik, mely képződés ha előre halad, a régi agancsnak lehul
lását eredményezi.
A homlokcsontok (ossa frontis) és a rózsatők szerkezetűkben
időnként feltűnően változnak. Ugyanis az agancs fejlődésének idején,
midőn szinök szennyes-szürke, puhák, könnyen széttörhetők,
képzőnedvektől duzzadnak. Az agancs kifejlődése után igen kemény
csontokká válnak, midőn színük sárgás-fehér lesz.
A fiatal agancs kezdetben hengeres, nem szétágazó, számos
véredénynyel átszőtt, bőrrel és kékes-szürke finom szőrrel fedett
puha tömeg, mely lassankint tulajdonképeni alakját veszi fel, szer
vetlen részek lerakodása által pár hét alatt megszilárdul. Az agancs
törzsek (Stangen) nemcsak a külső hám (Peiiosteum) edényhálózatából, tehát nemcsak a kerületből fejlődnek cs gyarapodnak,
hanem egyszersmind az agancstörzsek belsejében levő számos táp
láló csatorna segélyével, tehát a középpontból, az agancstörzs
csúcsán is. A kifejlődött agancs felülete a hám alatt alulról felfelé
keményedik; belseje ellenben csak a hámlás után, megfordított
irányban, azaz felülről lefelé. Teljes kifejlődése csak közvetlenül az
üzekedés előtt áll be, midőn legkeményebb, legszilárdabb és súlya
is legnagyobb.
A felületén már megkeményedett agancson a véredények
elsatnyulnak, a keringés megszűnik s az állatok a szintén alulról
felfelé hasadó bőrt, mely agancsaikat borítja, vékonyabb lágy fákon
ledörzsölik. A szarvas, mondjuk, hámozza az agancsát.
Az agancs fejlődése a nemző részekkel szoros összefüggésben
áll. Ha a szarvas vagy őzbak heréi akkor sérülnek meg, midőn
agancsát levetette, uj agancs többé nem n ő ; különben pedig az
agancs azon állapotban marad, melyben a sérülés idejében volt.
Ha az agancs még csak a fejlődés kezdetén volt, ez esetben a
képző nedveknek beteges tultengése folytán idomtalan alakok — u. n.
csonka agancsok — származnak, melyek sohasem érnek meg teljesen
és az agancs le sem hámlik. Az agancsnak egyes részei részben
megérnek, más részek ellenben rothadásba mennek át, melyek
azután végre az állat halálát is előidézik. Az őzbaknál elég gyakori
a vadászok által „parókás agancs“-nok. nevezett, zömök, többszö
rösen átlyuggatott, ki nem fejlődő képződmény, milyent az 1. ábra
mutat.
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A fejlődésben levő agancsnak, illetve a tápláló nedvektől duz
zadó sejtszövetnek megsértése jelentékeny helyi gyuladást idéz elő,
minek következtében a keringésben megzavart nedvek oldalt u j
képződményeket s beforradásokat fejlesztenek, milyen pl. a 2.
ábrában látható.
A rózsatő megsérülése esetében is szabálytalan agancs fej
lődik.

1. ábra. Parókás ő/.agancs.

2. ábra. Szabálytalan őzagancs.

Ha a herék sérülése csak egyoldalú volt, ez esetben csak az
egyik, és pedig a scriilt herével ellenkező oldalon lévő agancstörzson
mutatkoznak a leírthoz hasonló képződmények.
Ha végre az agancs a sérülés idejében már ki volt fejlődve,
ez esetben az változatlan marad és az állat azt többé nem veti le.

1. A gim-szarvas.
Ctrvus Elaphns. Linn. Elelhirsch. (3. ábra.)
6
1 0
1 6
.
A fogkeplet:
= 3 4 . A hím-szarvas,
ö h
6
0
8
0
6
melyet röviden csak szarvasnak vagy agancsosnak, vagy szarvas
bikának nevezünk, a sutánál (nőstény-szarvas, Thier) jóval na
gyobb és nemcsak agancsáról, vastagabb nyakáról és sörényér ő
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ismerhető fel könnyen, hanem a csőkén levő szőrpamacsról (Haarpinsel) is, mely üzekedéskor majdnem fekete, mint a sörény szőre.
Kivételesen — ámbár nagyon ritkán — agancsos suták és viszont
agancs nélküli, különben erős s egészen szabályos alkotásu hímek
is akadnak.
A szarvasvad április vagy május hóban, másodszor pedig szep
tember és október hóban vetkezik. Nyári csuhája barna vagy vörhenyes, a téli szennyes-őzszinü. A borjak első vétkezésükig fehér
foltosak.
Szarvasvadat hazánkban elég sok helyen lehet vadon élve
találni és pedig úgy a síkságon, mint a hegységben. Mindazonáltal
egész termete arra mutat, hogy eredetileg inkább a síkság, mint a
hegység lakója volt és hogy ez utóbbi helyekre csak az ember
elől menekült s hogy inkább nappal, mint éjjel legelésző állat volt.
Az embert egyáltalában ki nem állhatja, miről a haldokló szarvas
nak a közeledő vadászra irányzott sötét tekintete is tanúskodik.
De ezen ellenséges érzés daczára véletlen találkozásnál a szarvas
az emberre nem veszélyes, sőt még az üzekedő szarvas mellett is
bizonyos távolságban el lehet haladni, ámbár ellenkező esetek is
ismeretesek.
Midőn az embert meg akarja támadni, fejét lehajtja, agancsát
hátra veti és felső ajkát felhúzza, mint a közönséges bika. Hajtó
vadászatokon szorítva vagy megsebezve néha a hajtókát legázolja,
sőt meg is támadja, mi azután csakugyan veszedelmes. A suta
ellenségét első lábaival igyekszik letiporni.
A szarvas terjedelmes, de tisztásokkal megszakított csöndes
erdőket és kivált oly helyeket kedvel, melyeknek szomszédságában
rétek, kaszálók és szántóföldek találtatnak, pl. Gödöllő környékén.
Mocsaras erdőségeknek, valamint terjedelmes nádasoknak szintén
nagy barátja, a mint ezt pl. a Bellye körüli nádasok bizonyítják.
A szarvasvad ugyan a különböző évszakokban gyakrabban
cserél tanyát, mint az őzvad, mindazonáltal a vidéket csak állandó
zaklatás folytán hagyja el. Télen a magasabb hegységről védett
völgyekbe s erdőrészekbe vonul, különösen ha azok őszi vetéssel
határosak. A vetést azután nemcsak éjjel, hanem gyakran napköz
ben is meglátogatja s ilyenkor fiatalja-vénje, a szarvasok és suták
csoportosan, minden különbség nélkül együtt legelnek, de a tavasz
beálltával ismét szétoszlanak s előbbi tanyájukat foglalják el.
A szarvas télen főkép avarfüvei, szederlevéllel, fahéjjal, rügyek
kel, fazuzmóval és fagyöngygyei (Viscum album) táplálkozik. Tavasz
nyiltával a lóheréseket s őszi vetéseket különösen kedveli; később a

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

7

zsenge füvet, zabot, árpát, kölest s egyéb tavaszi vetést, valamint
a fák kifakadt zsenge lombját s hajtásait legeli. A vad jázminnak
(Phyladelphus coronarius) rendkívül nagy kedvelője s tavaszszal
lombját, virágját s zsenge hajtásait teljesen lerágja. Nyáron az
erdőben és kaszálókon található vadon növő növényeken kívül
borsót, lencsét, bükkönyt, kukoriczát, zabot s kenderbugát, lóherét,
az erdőben pedig gombákat és bogyókat eszik. Az ősz is dúsan
nyújt táplálékot: az erdőben tölgy- és bükk-makkal, a mezőn pedig
répával és burgonyával kedveskedik. így gyűjt erőt a szarvas, hogy
a tél sanyaruságával meg bírjon küzdeni.
Minthogy a szarvas tápja kedvező évszakokban fris takarmány
és leves, igen ritkán iszik ; télen ellenben, mivel hogy tápja száraz,
a havat szokta nyalni. Nyáron leginkább a tikkasztó hőség kény
szeríti ivásra és pocsolyákban való fetrengésre. A sónak s a
szíksós helyeknek nagy kedvelője.
A szarvas látása, hallása s szaglása, különösen az utóbbi
kettő, rendkívül finom s ezek mellett igen vigyázó állat. Az észre
vett vagy vélt veszély elől rögtön menekül. A legelőre is leginkább
szél ellen s messzire megy ki. Különösen viharos időben igen
nyugtalan s ekkor sűrűségekbe szeret húzódni. Legnehezebb a
hízott szarvast (Feisthirsch) meglepni, mert ez, mint mondják,
még a saját árnyékától is fél. Nappal az erdőben rejtőzik ; a nap
lenyugta előtt azonban fektéből felkél, kis ideig még az erdőben
marad, azután pedig kifelé vonul. Az erdő szélén még egyszer
neszei, azután kimegy a tisztásra vagy mezőre, ahol egész éjjel
tápot vesz, de pitymalatkor ismét az erdőbe vonul vissza. Ezen
útját nem egyenesen, hanem hirtelen oldalt kanyarodva, jelentékeny
kerülővel teszi meg (Wiedergang) s ez alkalommal a dagonyákat
ÍSuhle) is szereti felkeresni. Az erdőbe érve, inkább a homok-, mint
az agyagtalajt keresi, melyeken lábát megszáritván, alkalmas helyen
leheveredik. Télen ugyanazon helyre kétszer sohasem heveredik le.
Leginkább a hegygerinczen, fejével a völgy felé fordulva szeret
heverni és ha napközben emberek, kutyák vagy záporeső nem
zavarja, igy fekve szokott estig maradni. Néha azonban nagy hő
ség és szomjúság a szomszédos vizek és mocsáros helyek felkere
sésére készti.
A szarvasok életmódja szorosan összefügg azon változások
kal, melyek évenként a testükön történnek, valamint az üzekedési
viszonyokkal is. Kezdjük tavaszszal. A szarvasbika rendesen márczius végén, ápril hó elején veti el agancsát; az erős bikák azon
ban gyakran már február hóban, mig ellenben a gyengék egész
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júniusig, a nemzésre még képtelen csaposok pedig egész júliusig,
sőt augusztusig megtartják fejéköket. Az uj agancs fejlődésének
első szakában a szarvas minden sürüst és minden oly helyet kerül,
hol uj képződményét megsérthetné. Május hóban azonban már
kevésbé rejtőzik; korábban vonul a mezőre és reggel későbbre
hagyja el azt. Ezen tartózkodási helye egyszersmind a nyári is s
ezt egész az üzekedésig megtartja. A hőség, legyek, bögölyök s
szúnyogok ellen sűrűségekben, magas fűben, vetésekben és pocso
lyákban keres védelmet. Augusztus hóban már ismét teljes dísz
ben van ; a vétkezés be van fejezve; az agancs teljesen ágas-bogas
és tiszta s a szarvas jó húsban van.
Augusztus hó végéig az erős bikák kisebb csapatokban vág}'
egyenként is, de a sutáktól, üszőktől, csaposoktól és borjaktól
különválva élnek, mely utóbbiak igy keverten nagyobb csapatokat
képeznek. E csapatokat mindig egy vén suta — a vezérsuta —
vezeti, melynek a csapat minden többi tagja engedelmeskedik. Ez
egyszersmind a csapat fölött is őrködik.
Szeptember kezdetével megváltozik a kép. Az erős bikák el
hagyják a többieket s felkeresik a régi rigyetőhelyeket (Brunstplatz).
Ilyenkor messze elbarangolnak s földnek szegzett orral szaglálódva nyomozzák a sutákat s azoktól minden gyengébb hímet el
űzvén, köztük maradnak. A suták eddig szoptatott borjaikat most
szintén elrúgják magoktól.
A bikák az üzekedés kezdetén igen ritkán, viharos, esős éj
szakákon pedig egyáltalában nem barczáznak, azaz nem bőgnek
(orgeln). Szeptember közepe felé ellenben — és mennél erősebb, vé
nebb a bika, annál jobban — bőg vagy barczáz és pedig alkonyaitól
kivirradtig. Ha az üzekedő-tér zsarnokának kihívását egy másik,
nálánál talán nem gyengébb bika elfogadja s nem csak válaszolni,
de közeledni is mer, a mi hősünk szikrázó, szemekkel megrázza a
testét, első lábaival rúgja, agancsával pedig túrja a talajt s megyen
pár lépést a jövevény felé. Ismét megáll és neszei, mire legbőszültebb
hangját hallatja. Minthogy pedig a vetélytárs folyton közéig, visszatér
a csapathoz, a sutákat dühösen tereli össze, a villásokat elűzi; s
újból megy az ellenség elébe és azt ijesztő bőgéssel fogadja. Ha
a tisztásra kilépő szarvas méltó társ, egy pillanatig méregetik egy
mást, azután összecsapnak és olyan küzdelem kezdődik, mely leg
jobb esetben az egyiknek futásával, sokszor azonban veszedelmes
megszurásával, sőt halálával végződik. E viaskodás közben agan
csaik néha úgy egymásba akadnak, hogy elválasztani többé nem
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tudják és hogy mind a kettőnek nyomorultul tönkre kell mennie,
ha csak a vadász mentő golyója nem segit.
A tér hőse — ki a viaskodásban azonban szintén megkapta
a magáét — most a dagonya felé siet, de nem egyedül; az egész,
néha 10— 12 sutából álló háremnek kell őt követni. Itt megfürdik
és igy felfrissülve, győzelmes bőgését újból hallatja s szépeivel
visszatér. Az ily győztes bika (Platzhirsch) egész üzekedés alatt
csak egy maga szokott ugyan a sutáknál maradni, azonban a kö
zelben ólálkodó gyengébb kivert szarvasok is részesülnek a párzás
örömeiben és pedig leginkább akkor, midőn a tér ura egyik vagy
másik gyengébb bikát űzőbe v e sz ; ekkor a többiek oda osonván, a
sutákhoz férkeznek. A borítás csak néhány másodperczig tart, de annál
gyakrabban ismételtetik. Ámbár a suták a bika által össze-vissza
hajszoltatnak, az egy csapathoz tartozó suták még sem válnak el
egymástól. Mihelyt virrad, a bika, a maga előtt hajtott, vagy oldalt
kisért egész csapattal a sűrűbe vonul, de nem épen ott, hol a suták,
hanem valamivel távolabb heveredik le s azután ismét csak este,
hatalmasan barczázva keresi fel a sutákat.
A bika az üzekedés egész ideje alatt igen kevés tápot vesz,
a miért is annyira le szokott soványodni, hogy az üzekedés végez
tével legkisebb kövérsége sincsen. Az üzekedő bika szaga igen
kellemetlen. A bikának a sok bőgéstől és erőlködéstől felpuffadt
nyakán hosszú merev szőr nő és ez időben egész kinézése s maga
tartása vadabb. Október közepe táján vége lévén az üzekedésnek,
a borjak és a gyengébb szarvasok ismét a sutákhoz csatlakoznak,
a bika pedig vagy más bikák közé vegyül, vagy pedig magá
nosán jár.
A megfolyatott suta 40—41 hét múlva, május végén vagy
június elején, rendesen tavalyi borjától kisérve, biztosnak vélt sürü
helyre vonul vissza s ott egy, néha két borjut ellik. A kis borjú
igen tehetetlen, de egy hét alatt annyira megerősödik, hogy anyját
s annak tavalyi borját már a csapathoz követheti. Mindezek most
már egész a jövő üzekedésig együtt maradnak.
A szarvas borjúnak 8—9 hónapos korában kezd az agancsa
nőni. Az első agancs, a vidék jósága szerint, 5—30 cm. hosszú,
felálló, hegyes, rózsanélküli csap-párból áll (4. ábra), s ekkor a
szarvast „csaposnak“ (Spiesser) nevezik. E csapokat két éves korá
ban, május hó táján elvetvén, uj agancsa kedvező körülmények
között kezd már bogozni és pedig úgy, hogy mind a két, vagy
csak az egyik agancstörzsön a rózsa fölött egy, most még fölfelé
álló ág, az úgy nevezett „szemág“ (Augsprosse) fejlődik (5. ábra).
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A szarvast ekkor „villás11-nők mondják. E második fokon az agancs
fejlődés igen változékony, mert az uj agancs a szarvas ugyanazon
kora mellett, a vidék jósága, az öröklés és egyéniség szerint ismét
— bár erősebb —- csapos, vagy most már „nyársas1 de hatos
sőt nyolczas is lehet. Maga a villás-agancs tulajdonképen ritka,
mert úgy rossz, mint kedvező körülmények között a szarvas e
fokot többnyire átugorja.

4. ábra. Csapos agancs.

5. ábra. Villás agancs.

E helyen meg kell jegyeznünk, hogy az agancs megjelölésé
nél az van szokásba véve, hogy a több ágat viselő agancs-törzs
ágainak számát kétszeresen veszszük s hozzá teszszük a „páros"

6. ábra. Hatos agancs.

7. ábra. Nyolczas agancs.
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vagy „páratlan“ jelzőt. így pl. van páros tizes, páratlan tizennégyes stb.
Az agancs harmadik foka a „hatos'1 (Schneider) (6. ábra),
azaz a szem-ágon kivül, az agancstörzs közepe táján a „középág"
fejlődik, mely úgy mint az első felfelé áll.
A negyedik fok a „nyolcsas“ (7. ábra). Ennél jellemző, hogy a
„csúcs-ág“ már kétfelé oszlik. A „vendég-ág“ (Eissprosse) fejlődése
ekkor még csak kivételes és mindenkor a vidék silányságának
következménye. Vendég-ág alatt pedig mindenkor a szem- és közép
ág között fekvő, de az előbbihez sokkal közelebb álló s vele pár
huzamosan haladó ágat értjük.

\

8. ábra. Tizes agancs.

Az ötödik fok a „tizes" (8. ábra). Ez kétféleképen fejlődhetik ;
vagy úgy, hogy vendég-ág képződik, vagy pedig a csúcs három
ágú „koronát" képez. A szem- és vendég-ág mindinkább lefelé és
kissé kifelé hajlanak, mert ezek képezik a férfiasság korát elért
szarvasok támadó fegyverét, holott a középág és a korona csak
védő fegyverül szolgálnak.
A hatodik fok a „tizenkettes" (9. á b ra); ennek alkató részei
rendesen: a szem-, vendég-, középág és a háromágú k orona;
vagy a vendég-ág helyett a koronában a „kettős villa".
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A hatodik fokkal az agancs szabályos fejlődése leggj^akrabban be van fejezve és csak kedvező talaj- és klima-viszonyok kö
zött képződik még a „tizennégyes“ is és pedig úgy, hogy a vendég
ágon kívül még a kettős villáju korona (10. ábra), vagy ha a vendég-ág
hiányzik, az ötágú korona, az u. n. „markolat“ (11. ábra) fejlődik.

D. ábra. Tizenkettes agancs.
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Ezzel az agancs szabályos fejlődése be van fejezve. A 16-os,
8-as, stb. agancs fejlődésére nézve semminemű szabály nem
állítható fel s legfeljebb azt mondhatjuk, hogy az elágazások ezek
nél már csak is a koronában jöhetnek létre (12., 13., 14. ábra).

12. ábra. Kehelykorona (18-asnil). 13. ábra. Lapátos korona (20-asnál).

14. ábra. Kettős korona (36-osnál).

Az agancsokon azonban a fennebieken kívül még másféle
változások is észlelhetők. Minél fiatalabb és gyengébb ugyanis a
szarvas, annál hosszabb a rózsatő, mely haladó korral mindinkább
rövidül, mig végre erős agancsokon a rózsák a koponyát majdnem
érintik és a szemágak a homlokcsonttal majdnem egyenközüen álla
nak, holott az előtt rézsutosan felfelé irányzottak voltak. A csapok
és gyenge agancsok elválási lapjai (ha azokat annyira meghosszab
bítva képzeljük, hogy egymást metszik) tompa, az erős agancsoké
ellenben nagyen hegyes szöget képeznek egymással. A 15. ábra a
csapos szarvas rózsatövét s elválási lapját (a) ábrázolja. Ugyan© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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ezt tünteti fel a 16. ábra gyenge nyolczasnál; a 17. ábra 12— 14
ágúnál; a 18. ábrában pedig a remek szarvasé (Capitalhirsch)
látható. A rózsatő rövidülése az elválási lap elkoptatásából, oldal
vást való elhajlása pedig a homlokcsont növekvéséből s b e vonal
mentén való tágulásából származik.

15. ábra.
Csapos szarvas rózsatöve.

17. ábra.
12 - 14-águ agancs rózsatöve.

ltí. ábra.

Nyolczas szarvas rózsatöve.

18. ábra.
Remek szarvas rózsatöve.

Léteznek ugyan 32-, sőt 66-águ agancsok is ; ebből azonban
nem következtethető, hogy régebben sokkal több ágú agancsok
fejlődtek volna, mint a kedvező vidékeken élő szarvasoknál ren
desen ma is előfordulnak. A rendkívül nagyszámú agancs, pl. a
20-nál nagyobb, akkor is csak ritkaság volt. Tudjuk ugyanis, hogy
az ágak rendesen csak az első hat-hét évben szaporodnak ; később
az elvetés után ismét csak az előbbi számban nőnek ki, sőt az
igen vén, vagy rosszul táplált szarvasnak nem hogy több, hanem
gyakran kevesebb ágú agancsa fejlődik (er setzt zurück). Az ilyen
már hanyatlásnak induló agancsot zömökségéről, az ágak rövid
ségéről és tompaságáról könnyen fel lehet ismerni. A szarvas,
mondjuk ekkor, már visszarak.
A megszelídített s igen jól táplált szarvasok ellenben egy
évben gyakran kétszer, sőt háromszor is elvetik agancsaikat és az
ujonnövő agancsok többáguak mint a hasonlókorú vadon élőké.
Az agancsok és szarvasok nagysága és súlya igen változik
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a vidék, illetve a táplálék mennyisége és minősége, valamint a kiima
szerint. Például Németországban vannak vidékek, hol a szarvasok
oly silányok, hogy a tizes üzekedő szarvas agancsa csak 3—3x/2
kilogramm súly mellett 60 cm. hosszú, 10— 12 cm. agancstörzskerülettel, mig nálunk némely vidéken (bellyei uradalom, Vértes
hegység, Beregh, Máramaros, Gödöllő) a szintoly idős szarvasok
agancsa 9— 10 kilogrammnyi, 100— 118 cm. hosszú és kerületük
(a rózsa fölött) 20—26 cm. A bereghi üzekedő szarvasok kizsige
relve átlagosan 195—205 kilogramm nehezek, de az utolsó években
270—280 kilogrammos szarvasokat is lőttek az üzekedési évad
végén, tehát midőn egészen le voltak soványodva. Bellyén az erős
üzekedő szarvasok súlya 200 és 250 kilogramm között változik.
Ezeknek testmagassága első lábaiknál mérve 140— 180 c m .; a
nyom szélessége 8— 11 cm. Ezen szarvasok olyanok, mint a régiek
voltak. A gödöllői szarvasok is hatalmas állatok. A suták súlya
egy harmaddal, sőt felével is kisebb mint a szarvasoké.
A tehén-borjú féléves korán túl egész első üzekedéseig „üsrjó"
(Schmalthier), azontúl pedig „suta11 (Altthier) nevet visel. A suta
három év alatt teljesen kifejlődik ; a szarvasbika ellenben egész a
nyolczadik évig gyarapodik.
A rőtvad ellenségei fölemlitésénél mindenek előtt kiemelendő,
hogy a borjú életének első napjaiban igen tehetetlen s igy a rókák
nak, farkasoknak, hiuznak, sasoknak, kóbor kutyáknak és pászto
roknak könnyen áldozatul esik. De nem csak a borjú, hanem ke
mény télben, magas hóban az öregvad is. Ekkor csak silány táplá
lékra van utalva s annyira elerőtlenedik, hogy fennebb irt ellen
ségei és az orvvadászok könnyen hatalmukba ejthetik. A kemény
télnek azonban rendesen még más következménye is van. A kiéhe
zett rőtvad tavaszszal a zsenge és igen leveses füveket mohón eszi
s ezektől makacs hasmenést, sőt vérhast is kap. Legjobb óvó-,
illetve ellenszer a téli etetés és tavaszszal a sózok (Salzlecken)
alkalmazása. Belső betegségei közül legborzasztóbb a lépfene (Milzbrand), mely bár ritkán, járványszerüen szokott fellépni. Keletke
zése még nem eléggé ism ert; forró nyáron egészséges ivóvíz hiá
nyának is tulajdonítják.
A fennebbieken kívül a rőtvadat még bőr- és orrbögölyök is
bántják. Az elsőnek a Hypoderma actaeon-nak. álczái a bőr és a
hús között élnek. Ezen álczák bőre az első vedlés előtt sima,
azután azonban éles és szétálló szőrrel van borítva, mely a szarvas
izmait gyuladásba, később gennyedésbe hozza. E helyen azután
fekély képződik, melyből, midőn felpattan, az álcza kibúvik és földre
hullván, ott bábbá válik.
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Az orrbögölyök sokkal veszedelmesebbek. A szarvason két
faj él (a Cephé?iomyia rufibarbis és Pharyngomyia picta), melyek
álczái kezdetben az orrlyukakban, később a szájüregben élnek, heves
gyuladásokat, hurutokat okoznak, sőt az állat halálát is elő idézhetik.
A fővad, különösen nagy állomány mellett, a mezőgazdaság
nak jelentékeny károkat okozhat, mint azt már e vad életmód
jának leírásából következtethetjük. De nem csak a mező, hanem
az erdő is megérzi a nagyobb állományt. A rőtvad itt u. i. az ősz
szel elültetett tölgymakkot a sorokból első lábaival kikaparja, mely
oknál fogva inkább a tavaszi vetés ajánlható, mert ekkor e vad
másnemű ízletes táplálékban bővelkedik s az elvetett makkot inkább
megkiméli. Továbbá a simakérgü fákat, főkép a lágy lombfákat,
különösen tavaszszal fogaival lehántja, csersavtartalmu anyagot
keresve. E czélból fogait neki veti a fának s alulról felfelé repeszti
a fák héját. Agancsának lehántása végett mindig élő és lágy, karvastagságu fákat választ k i; a fenyőfákat főképen kedveli. Agan
csának különösen az üzekedés idejében való dühös ide-oda verődése által a fiatal fák ágait összetördeli. Ennél jelentékenyebb kárt
okoz azonban az által, hogy a fiatal fák ág- és csúcshajtásait
lerágja, mit télen többnyire szükségből, tavaszszal azonban nagjmbbrészt csak kedvtelésből tesz. E tekintetben azonban a rőtvad
kevésbbé ártalmas mint az őzvad
A fennebb elősorolt károkat mindenek előtt azon körülmény
ellensúlyozza, hogy a szarvas erdeink fődíszét képezi és hogy nem
csak húsa, hanem bőre, agancsa, sőt a két felső szemfoga, azu. n.
„gyöngyfog" (Gröne, Grandeln) is értékesíthető.
Végül a szarvas nyomát (Spur, Fáhrte) kell még megbeszél
nünk, minthogy a vadász főkép erről tudhatja meg, hogy milyen
vad mily erős és melyik nemhez tartozó vonult át az illető helyen,
a hol e jelt találta.
A párosujjuak nyomán mindenek előtt hátul két homorú
mélyedést veszünk észre, mely a csülök-bokáktól (Ballen) ered. A
nyom előli része domború és a csülköktől származik. Végre a
nyomban a csülök éle is látható. Fővadnál a csülökbokák lenyo
mata a nyomnak körülbelül negyedrészét (19. ábra), a dámvadnál
majdnem felét (20. ábra), az őzvadnál pedig közel harmadrészét
foglalja el (21. ábra).
Az álcsülkök agancsos, illetve szarvat viselő vadjainknál lassú
járásnál nem hagynak nyomot a talajon, csak kivételesen, hizott
szarvasnál, lágy talajban. Ügető vagy iramodó szarvasnál ellenben
szétnyílnak a csülkök s ennek folytán az álcsülkök is érintik a
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talajt; a szarvasnál a 22. ábrában, az őznél pedig a 23. ábrában lát
ható nyomot hagyván hátra. A sertevadnál az álcsülkök lenyo
mata bármely járásmódnál és minden talajon, mely egyáltalában a
lenyomást engedi, világosan látható. (46. ábra.)

20. ábra. Dámvad nyoma.

19. ábra. Fővad nyoma.

22. ábra.
21. ábra. Özvad nyoma.

Iramodó szarvas nyoma.

23. ábra.
Iram odó őz nyoma.

Az alább felsorolandó jelek segélyével a szarvas nyomát elég
biztosan meg lehet a sutáétól, a dámvadétól és a vaddisznóétól külömböztetni, valamint a vad nagyságára következtetni.
1.
A „lépés“ (Dér Schritt). Minél erősebb a fővad, anná
hosszabbakat lép s igy a szarvas és a suta csapása közt a leg
biztosabb ismertető jelek egyike, hogy amannak léptei nagyobbak.
Már a 8-as szarvas nagyobbakat lép mint a legöregebb suta. Jó
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.
2
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tizes szarvas lépésének hosszúsága, a nyomokat betudva, körül
belül 80 cm.
2. A nyom nagysága. A nyom nagyságáról a szarvasvad
nagyságára biztosan következtethetünk. Határozott méreteket erre
nézve azért nem lehet közölni, mert a külömböző korú és nemű
szarvasvad testnagysága a vidékek szerint igen változik. Csak az
ugyanazon helyen észlelt tapasztalatokból szerezhetünk erre nézve
biztos ismeretet.
3. A z álcsülkök lenyomata (Oberrücken), ha található, a leg
biztosabb ismertető jelek egyike. A szarvas álcsülkei jóval tom
pábbak és gömbölyűbbek, mint a sutáé. A szarvas nyomán a boka
lenyomatától körülbelül 7 cm.-nyíre találjuk az álcsülkök lenyo
matát, mig a sutánál e távolság nem több 5 cm. nél.
4. A csülkök tompasága (Stümpfe). Az eltompult vagy elkop
tatott csülök lenyomata a jobb ismertető jelek közé tartozik. Minél
tompábbak ezek, annál öregebb szarvastól származnak, mert az
öreg sutánál a csülök-elkopás gyengébb és a talált lenyomatokon
a csülök végei kissé hegyesek s a csülök éle kevésbé tompult.
5. Terpesztés (dér Schrank). A szarvas testének, különösen a
szügynek erősebb kifejlődése okozza, hogy a jobb- és baloldali láb
lépése soha sem esik egyenesen egymás mögé, hanem egymás mellé
(24. ábra). Minél erősebb a szarvas, annál nagyobb az eltérés,
mely 10—20 cm.-t, sőt többet is tehet. A vemhes sutáknál ugyan
szintén lehet hasonlót észlelni, csakhogy sokkal gyengébben és csak
imitt-amott két lépésnél, holott a szarvasnál az mindig szabályos.

24. ábra. A szarvas terpesztése.

6.
A csülöklenyomatok iránya (die auswártsgesetzten Schalen)
A suta csülkei a csapáson egészen egyenes és párhuzamos állásban
nyomódnak le (25. áb ra); a szarvas csülkei ellenben hegyükkel
jobbra és balra kifelé (24. ábra). A jobbfelé kiálló csülöklenyomatok
a jobbláb, a balfelé kiállók a balláb csülkeitől származnak.

25. ábra. A szarvas-suta nyoma.
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7. A z egymást takaró csülöklenycmatok (dér Beitritt) (26. ábra).
Nyugodt ügetés közben a suta hátsó csülkeinek (lenyomatai ren
desen takarják az első csülkökéit. A szarvasnak hátsó lábcsülkei
ellenben nem takarják egészen az elsők lenyomatát, hanem azoktól
1—3 ujjnyira oldalvást nyomódnak le. Minél erősebb a szarvas,
annál inkább oldalt térnek hátsó csülkei az első lábak lenyo-

26. ábra.
Egymást takaró csiilöldenyomatok.

27. és 28. ábra.
»H á t r a m a r a d á s . «

8. A hátsó csülköknek az elsők mögött való elmaradása; az
u. n. „hátramaradás“ (das Zurückbleiben). (27. és 28. ábra.) Ha a
fővad csapásán a hátsó csülkök épen nem vagy csak kis részben
takarják az első csülökpár lenyomatát, úgy azok hízott és erős
szarvastól, avagy vemhes sutától szárm aznak; az utóbbinak hátsó
csülök lenyomatai az első csülök mögött kissé oldalt nyomódnak
le. Ha azonban oly időben találunk ily nyomokat, midőn vemhes
suták és hízott szarvasok nincsenek, akkor az ily nyom vén
szarvastól származhatik, melynek gyengültebb inai és kevéssé ruga
nyos lábai a hátsó csülkök visszamaradását okozzák.
9. A „túllépés“ vagy „átlépés“ vagy „tnlsietés“ (die Uebereilung). Átlépésnek azt mondjuk, midőn a szarvas hátsó lábaival
túllépi az elsőket. Ez leginkább a fiatal szarvasoknál fordul elő.
Minthogy az előlábak csülkei a hátulsóknál szélesebbek, ejel könynven felismerhető.
2*
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10. A nyom közepén látható él (Burgstall). Az agyagos talajon
vagy havon nyugodt járás közben támadt nyomon a bokák közt
levő keskeny mélyedés lenyomódván, a nyom közepét hosszában
átszelő s kimagasló, a felső részén fonalvastagságu vonal származik.
Ez a nevezetesebb ismertető jelek közé azért tartozik, mert a suta
nyomában látható ily vonal alakja igen eltér a szarvasétól. A suta
csülökhegyei ugyanis járás közben szétválnak, midőn azokkal a talajt
érinti s ennek folytán a csülök közepén képződött vonal össze
függésben marad a külső földdel; a szarvas csülöklenyomatában
ellenben, minthogy ennek csülökhegyei nem szétválva, hanem össze
szorulva nyomódnak le, a kimagasló vonal csupán a csülök előrészének széléig terjed s itt megszakad.
11 . A tiszta csapa (die reine Fáhrte). A szarvas nyoma még
homokban is sokkal élesebben van körvonalozva, mint a sutáé
összetartóbb talajon, mert a suta csülkei a talajjal való érintkezés
közben nem záródnak össze s igy a lenyomat sem lehet annyira
tartós és éles.
12. A szarvas fekvőhelyén található csülöklenyomat (dér
Schlosstritt). A suta fekhelyében sohasem találunk csülöklenyomatot.
A szarvas ellenben — különösen, midőn nem riasztva, hanem
önként emelkedik föl — lábával fekvőhelyének közepére támasz
kodva kel föl s igy csülke elég tisztán lenyomódik. Télen a hóban
a szarvas fekvőhelyén nemcsak a csülöklenyomatot, hanem emel
kedés közben a térd által nyomott mélyedéseket is jól kivehetjük.
13. A zöld nyom vagy a zöldelö mezőn talált nyomok saját
ságai (Abtritt). Az ily helyeken átvonult szarvas nyomában elvágott
fű- s egyéb növényszálakat találunk. Ezek frisebb vagy fonnyadtabb
állapotáról a vad átvonulásának idejére következtethetünk. A suta
nyomában a fűszálak csak összezúzódnak, mert az állat kisebb
súlyú s csülkei‘kevésbé élesek.
14. A pecsét vagy csülöksár (Insiegel). Hóeséskor vagy esős
időben a lágy, agyagos talajon áthaladó fővad csülkeire agyagos
sár vagy hócsomók tapadnak, melyek a talaj egyes keményebb
helyein leválnak. A csülöklenyomatoknak eddig ismertetett alakjai
az ily csomókon jól kivehetők.
Vizenyős, mocsáros réteken vagy posványos helyeken a
szarvas csülkeire hasonló földcsomók ragadnak, melyek a csapás
mentében a csülök benyomulása folytán támadt mélyedések mellett
felforditva feküsznek (hohes Insiegel).
15. A cselvető csapás (dér Wiedergang). Éjjelenkint a szarvas
kivonul a vetésre s reggel felé visszavonul az erdőbe. Az erdőhöz
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29. ábra. Dámvad; bikák és suták
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érve, nem ugrik be rögtön, hanem előbb néhányszor visszafordul
a vetésbe. E rövid fordulók ismétlése után ívalakban éri el az erdőt
s beszökik. Az ily csapás körül figyelmesen kell szétnéznünk, mert
könnyen tévedésbe ejthet. Azt hihetjük ugyanis, hogy több szarvastól
származik a csapás. A suta csapásán ily cselvetéseket nem ész
lelhetünk.
2. A dámaszarvas vagy dámszarvas.
C. duma. Linn. D imliirsch. (29. ábrái)
A fogképlet annyiban tér el a gim-szarvasétől, hogy a dám
vadnak szemfogai nincsenek ; összesen tehát 32 foga van. A dám
vad hasonlít a gim-szarvashoz, melynél azonban jóval kisebb,
zömökebb, kevésbé ruganyos s a kecskére emlékeztet. A suta
gyengébb a dámbikánál, mely azonban kizsigeretlenül is legfeljebb
csak 140 kilogrammot nyom. A dámbika is agancsot visel, melynek
alsó része hengeres s a szem- és középága előre áll, felső része
azonban szétlapul és hátrafelé ágazik.
A dámvad április és október hóban vetkezik. Nyári csuhája
rozsdaveres, a hátán, lapoczkáján s czombján apró fehér foltokká’;
télen ellenben szennyes-ősz, foltok nélkül. Néha fehér, feketés és
tarka dámvad is található.
A fővadhoz hasonlóan finom érzékei vannak a dámvadnak is,
látása azonban még jo b b ; hallása ellenben rosszabb. Különösen
midőn sűrüsben az őt zaklató legyek s bögölyök elűzésével fog
lalkozik, könnyebben meglephető ; legelés közben sokkal nehezebben,
mert nem mindenik legel egyszerre. Úgy mint a juhok majd ide,
majd oda ügetnek, egymással ingerkednek, majd ismét megriadva pár
lépést szöknek és megint megállnak, legelnek ; de ha valami gyanúsat
vettek észre, rögtön eliramodnak és pedig sorban egymás után, a
mellett farkukkal, melyet a hullatóhoz csapnak, hallhatólag csattintanak. Iramodásuk nem oly szép mint a fővadé, vagy őzé, mert
mind a négy lábbal egyszerre ugranak, mint a juh.
A dámvad nem szokott dagonyákba járni. Kutyák által űzetve,
többször félre ugrik s inkább forog és a bokorba szökvén, bujkál;
sokkal többet mint a fő vad. A dámvad legyezőjét (farkát) rendesen
felemelve hordja; de ha a vadász golyója találja, behúzza és a
hullatóhoz szorítja. Ha ellenben a golyó nem talált, csattint far
kával s ezek biztos jelek.
A dámvadat, melyet déli Európából hoztak hozzánk, kezdet
ben csak vadaskertekben tartották ; most azonban sok helyen, igy pl.
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a vacsi pusztán, egészen szabadon él. Inkább a sikság és az ala
csonyabb hegység lakója, ámbár a kemény telet is jól kibírja.
A dámvad szívós természetű ; átlagosan 25 évig él. A lomberdőket
inkább kedveli, mint a fenyveseket. Oly erdőségek képezik legked
vesebb tanyáját, melyeknek tisztás, gyepes részei szárazak és szántó
földekkel meg vannak szakítva vagy körül vannak fogva. Tartóz
kodási helyét nem könnyen hagyja el, még ha nyugtalanittatik is
— mit a gímszarvas igen hamar megtesz —, csak legelő szűke,
nagy hó és nagy hideg készthetik enyhébb tájra vonulni, honnét
azonban ismét visszatér. Általában eledelkeresés végett oly messze
nem távozik, mint a gímszarvas. Ebből azon fontos következtetést
vonhatni, hogy oly kisebb erdőterületek benépesítésére is alkal
matos^ melyek a gímszarvas megtelepítésére már kevésbé ajánl
koznak.
A dámvad az őzvaddal is jól megfér, a fővadat azonban
kerüli. Ez utóbbinak sincs előnyére, mert eledele után a nap és éj
bármely szakában járván, a fővadat nyugalmában zavarja. Bekerített
helyeken minden más vadnál jobban tenyészik.
Nyáron a dámvad leginkább gyérebb rudaserdőben szeret
tartózkodni és a sűrűbe csak akkor vonul, ha a legyek stb. nagyon
zaklatják ; innen azután csak késő este vonul a legelőre.
Eledele ugyanaz, mint a fővadé, csakhogy a fák fiatal haj
tásait és rügyeit ennél jobban szereti; télen a lágyabb héjú fák
lehántása által sok kárt tesz, ha kellő időben nem tápláljuk. Eledel
dolgában sokkal kevésbé válogató, mint a fő- és az őzvad. A körtét,
almát, gesztenyét, tölgy- és bükkmakkot, a galagonya gyümölcsét,
valamint a seprő-rekettyét, a fagyöngyöt, cziczfarkot (Achillea
millefolium), a zsázsát (Éresse), a démutkát (Thj^mian) és a vad
rózsa leveleit kiválóan szereti; az etetőkön azonban a zabkévéket
és a szénát sem veti meg.
Tavaszszal és nyáron — az öreg lapátosok kivételével, melyek
egyenként vagy kettesével, hármasával különválva járnak — keverten
és nagy csapatokban szeretnek élni. A dámszarvas leghizottabb
júliustól szeptember végéig, mely idő cserkészetre legalkalmasabb,
mert az üzekedés beálltával egész testén kiállhatatlan bakbűz
terjed el, mely miatt húsa ez időben élvezhetetlen.
A dámvad üzekedése október hó közepétől november hó
közepéig tart. Ekkor a kevert csapatok feloszlanak, mert a leg
erősebb lapátos (Tannbock) a gyengébbeket kivervén, a suta
csapat közé vonul. A lapátos azonban ezen csapatnál az üzekedés
egész ideje alatt nem marad, hanem vagy nyolcz nap múlva más
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csapathoz pártol, a hol gyakran mérges, de kevésbé veszedelmes
dulakodásokba keveredik. Egy erős lapátosra ugyan 12— 16 suta
elegendő, de minthogy más csapatokhoz is átcsap s azután a
rigyetőhely körül leselkedő fiatalabb dámszarvasok is részesülnek
a párzás élvezetében, egy lapátosra 20 sutát is számíthatni. A suták
jó vidékeken már a második évben, rosszakon csak a harmadikban
üzekednek.
A lapátosok egyáltalában nem barczáznak az üzekedés kez
detén, de annál többet a vége felé, midőn még délben is lehet
hangúkat hallani. Barczázásuk részben a gímszarvas bőgéséhez
hasonlít, de sokkal gyengébb és nem oly folytonos; inkább az
erős felböffenéshez hasonló. A sok bőgéstől ezeknek is felduzzad
nyakuk és a csők szőre a kifolyt ondótól megfeketedik. Minthogy
a bika ott gyakran nyalogatja, a szája körül hasonló szinti gyűrű
képződik, mely azután már csak a legközelebbi vétkezéskor, tehát
április hóban enyészik el.
Minthogy a dámvad üzekedése november hó derekáig, tehát
a tél kezdetéig eltart, ezen körülmény a megviselt lapátosokra nem
egyszer végzetessé válik, ha csak etetéssel azonnal nem segítünk
a bajon.
A dámsuta 8 havi vemhessége után, tehát junius vagy julius
hóban egy, néha két borjut ellik, melyek igen vidámak, de anyjukat
nem oly hamar kisérhetik, mint a szarvasborjak. Rendesen 3—4
hétig a sürüsben maradnak s esténkint legelni kijáró anyjokat csak
azután követik. Az anya borjait rendkívül szereti és védelmezi.
A lapátos hat évig, a suta csak háromig nő, illetve gyarapszik.
A dámszarvas-borjúnál márczius hó elején kibújnak a rózsatők,
melyek körülbelül 10 hét múlva ki vannak fejlődve. Két hónappal
később az első agancs, a csapok, is kifejlődnek. Ezek kedvező
viszonyok között 15— 18 cm. hosszúak, egyenesek, a rózsatőnél
ugyan meg vannak vastagodva, de rózsát még nem képeznek
(30. ábra). Élete harmadik évének elején, úgy május—júniusban,
ezeket elveti s ezek helyett még egyszer oly hosszúak nőnek,
melyeknek hegye befelé görbül és melyeken már a rózsaképződés
világosan látható (31. ábra). Agancsa 10— 12 hét múlva kifejlődött
s azt szeptember elején lehámozza. A harmadik agancs már bogas ;
kezdetben gömbölyű, de később a középág fölötti része ellaposodik
s rajta szabálytalan ágcsökevények fejlődnek (32. ábra). Az ekkor
kifejlődött szem- és középág még rövid. Az agancs ágcsökevényei
a negyedik évben szaporodnak (33. ábra), „lapáttá" azonban csak
az ötödik évben válnak (34. ábra). A dámszarvas ezentúl „lapátos“
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nevet visel és pedig kezdetben „gyenge*, később „erős lapátos“
elnevezéssel (35., 36. ábra). A dámszarvasnál ugyanis nem szokás
az ágak számát megnevezni, hanem csak jelezni a lapát minőségét.

30. ábra. Csapos. — 31. ábra. Nyársas. — 32. ábra. Harmadik agancs. — 33. ábra
Negyedik agancs. — 34. ábra. Lapátos. — 35. és 36. ábra. Gyenge és erős lapátos.

A lapátok egész a 12. évig folyton erősbödnek s szélesbednek ;
de a mint a szarvas metsző fogai kihullanak, az agancs fejlődése
is, úgy mint a gímszarvasnál, hanyatlik, mit leginkább a rövid
ágdurványokon lehet észlelni.
A vendég-ág a dámszarvasnál hiányzik.
Sérülések a nemző részeken ugyan olyan következményekkel
járnak, mint a gímszarvasnál.
A dámvad egyéb tulajdonságai, ellenségei és betegségei ugyan
azok mint a fővadnál. Kártékonysága és hasznossága is majd ugyan
olyan, csakhogy a fővad a mezőnek, a dámvad pedig inkább az
erdőnek ártalmas. A dámvad húsa finomabb, ízesebb, a bőre véko
nyabb és puhább, mint a fővadé.
Dámvadnál a nyomjeleket még oly behatóan nem tanulmá
nyozták, mint a fővadét; többnyire megelégszenek azzal, ha fel
ismerik, hogy a nyom erős vagy gyenge dámszarvastól származik.
Az ismert jelek közül, úgy látszik, itt csak a „lépés" és a „terpesztés" (Schrank) vehetők megbízható jelek gyanánt.
3. Az őz.
C. capreoltis. Linn. Das Reh. (37. ábrái)
Az őz fogazata olyan, mint a dámvadé. A fogváltás már az
első évben megy véghez. Szőre, színére nézve, a szarvaséhoz leg
inkább hasonlít ; nyáron sárga, vagy barnaveres, ősztől kezdve
egész tavaszig szennyes-ősz. Néha, noha ritkán, feketés, ólomszinü,
-sötétbarna, fehér és tarka szinti őzek is akadnak. A Nemzeti
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37. ábra. Óz ; bak és suta.
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Múzeumban két fehér őz van, mely hazánkból származik. A bak
agancsot visel; feje és nyaka zömökebb, mint a sutáé s azonkívül
a csőkén hosszú szőrökből álló pamacsa van. Hasonló hosszú szőr
a suta nemző részét (a „hüvelyt“) is övezi, mit a vadászok „kö
ténynek“ neveznek (Schürze). A hullató körüli fehér folt a „tükör11.
Akadnak ugyan suták, melyek szintén agancsot viselnek, de ez
mindenkor eltörpült apró. Tökéletesen kinőtt öreg őz, legyen az
bak vagy suta, kizsigeretlenül 20—30 kilogrammot szokott nyomni.
Élethossza 15 év.
Az őz érzékei ugyan finomak, de még sem annyira, mint a
fővadé. Hallása és szaglása ugyan kifogástalan, de látása úgy
látszik nem a legélesebb, mert ha az ember kellő pillanatban moz
dulatlan marad, a közel jött s riadó őz megbámulja az embert,
azután pedig nyugodtan tovább ballag. Ruganyossága nagy, futása
kitűnő és aránytalan nagy szökésekre képes ; mindazonáltal válságos
pillanatban könnyen fejét veszíti és a helyett, hogy egyenes irány
ban távoznék, körben kezd forogni, meg-megáll és neszei, sőt
midőn a hajtok vagy a kutyák szorítják, le is fekszik. Az őz
hangja darabos, rövid ugatás-forma, mely a baknál vasta
gabb s melyet leginkább riadásakor hallhatni. Ekkor a bak s a
vezérsuta — a mint mondani szokták — „böffen“ (schreckt). A bak,
nemkülönben a vezérsuta ezen ugató hangját különösen reggel és
estve lehet hallani, midőn gyakran perczekig s egyfolytonban
böffen. Az őz egész megjelenése igen vonzó, kellemetes s fekete
szemeiből kíváncsisággal vegyült szelídség sugárzik.
Az őz nálunk síkságon, elő-, közép- és magasabb hegy
ségben, sarjerdőkben, úgy mint szálerdőkben, lomberdőkben és
fenyvesekben, tehát mindennemű erdőben található ; a hegységi őz
azonban erősebb mint a síksági. Nagy hóban és igen kemény télen
lejebb, egész az erdő széléig húzódik; mihelyt azonban az idő
lágyulni kezd, előbbi tanyájára tér vissza.
Eledel dolgában az őz sokkal válogatóbb, mint akár a szarvas,
akár a dámvad, mely utóbbi e tekintetben legelégülékenyebb.
Élelme különféle zsenge fűből s más növényekből áll, melyeket a
fiatal vágásokban, erdei tisztásokon és kaszálókon gondosan kivá
logat. Ezenkívül erdőszéli lóheréseket, rozs- és zab-vetést, borsót,
lencsét s más e féléket is megtisztel látogatásával. A tölgy- és
bükkmakkot, vad gyümölcsöt, nevezetesen a berkenyék (Sorbusok)
gyümölcsét és a gombát igen kedveli. Télen magas hó mellett a
fák rügyeivel és fiatal hajtásaival is meg kell elégednie. Főtáplaékát ez időben azonban a szeder (Rubus) levelei, a fagyöngy
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(Viscum) és a seprőrekettye (Spartium scoparium) szolgáltatja, mely
előbbit egész a tövig levágja. Ha azután a tavasz beköszönt s
meghozza a sok Ízletes, de a mellett igen leves táplálékot: vége
ugyan a koplalásnak, de kezdete más bajnak, t. i. a hasmenésnek,
metynek ezen gyöngéd alkotásu vad könnyebben esik áldozatul,
mint a sokkal erősebb szervezetű fővad. Az őzvad a sót nagyon
szereti, melyet főképen azonnal tavaszszal kell neki a sónyalatokon
nyújtani.
Az őzvad, valamint a fővad estenkint vonul ki tápot venni
s hajnalban ismét a sűrűségbe vonul vissza ; a csapatot egy öreg
suta vezeti, az öreg bak pedig bezárja. Egy csapatban rendesen
egy öreg suta, több üsző, fiatalabb bak vagy borjú s egy öregebb
bak szokott lenni; nagyobbakat csak télen és tavasz felé talál
hatni.
Az őzvad különös tulajdonságaihoz tartozik, hogy hütőzés
végett a dagonyákat nem keresi föl, hogy az igen lármázó hajtők
közt visszacsap és kitör.
Forgóját, ha nem zavartatik, meglehetősen megtartja. Ha kopó
által veretik föl, kezdetben egyenesen szalad, azután egyszerre nagy
oldalugrásokat tevén, valamely sűrű bokor mögött megállapodik s
a nyomán siető kutyákat bevárván, az előbbi nyomán keresztülkasul szökdécsel s azoknak cselt vet. Különösen a bak az, mely a
csapat félveretésekor ilyképen űzeti magát a kutyák által, mialatt
hozzátartozói félrehuzódhatnak.
További tulajdonságai az őzvadnak, hogy azon helyet, melyen
leheveredni akar, lombtól, mohától és fűtől első lábaival megtisz
títja, vagyis r,almot veri. (plátzen). Az őzbak agancsának hámlása
idején kívül is agancsát faágakhoz örömest dörzsölgeti (schlagen).
Az őz julius hó második felében és augusztus hóban, de
rendesen az utóbbi hónapban üzelcedik. A bak szépeitől másokhoz
nem csapong, hanem azok mellett marad, melyeknek társaságában
élt. Ha valamely környéken sok páratlan bak van, akkor igen mér
gesen s oly erővel szoktak viaskodni, hogy némelyik közülök a
viadalhelyen ki is múlik, vagy veszedelmes sebet kap.
Az őzbak üzekedés közben legkisebb hangot sem a d ; az
üsző vagy fiatal suta ellenben, mely élete második évében már
nemzőképes, midőn a bak által egész a kifáradásig hajhásztatik,
remegő és félénk hangon sipít (fiebt). Ezen hangnak falevélen vagy
hívón való utánzására (das Blattén) nemcsak a bakok, hanem a
suták is jönnek, mivel az anyjukat kereső gidák is hasonlóan sipí
tanak vagy bégetnek.
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A bontás csak nehány másodperczig tart, mire azután a suta
többnyire vizel, a bak pedig lefekszik. Az őzbak üzekedése
annyiban tér el a többi szarvasokétól, hogy egyidejűleg több sutát
nem borit, hanem nehány napig mindig csak egygyel rigyet.
Régebben a vadászok ezen júliusi, illetve augusztusi üzekedést »álüzekedés«-nek (falsche Brunft) nevezték, melytől a suták
nem lesznek vemhesek. A »valódi üzekedés« nek ideje deczember
hóban lett volna, mely időtől kezdve -— és csakis ettől — volt a
magzat fejlődése észlelhető. Jelenleg már teljesen be van bizonyítva,
hogy a dolog megfordítva áll, hogy csakis a nyári üzekedés a ter
mékeny, mert a bak ondója csak ekkor tartalmaz elegendő mennyi
ségben spermatozoákat, a bak csak akkor borítja a sutákat és a
suták petéi is csak akkor érettek.
Borítás után a pete a petefészektől elválik s a petevezetékbe
jő, hol him-ondója által megtermékenyittetik. A pete pár nap múlva,
a nélkül, hogy növekedett volna, a petevezetéken az anyaméhbe
jut, hol 4 j/ 2 hónapig változatlanul marad. A rendkívül apró petét
ez időszak alatt még a gyakorlott bonczolónak is nehéz megtalálni.
Az anyaméh sem változik ezen szünet alatt. Ezen idő múltával a
pete azután gyorsan növekszik és három hét múlva a magzat hár
tyáival együtt már annyira ki van fejlődve, hogy azontúl már csak
növekednie kell. Az őz-suta az üzekedéstől számítva 40 hét
múlva ellik.
Hogy a pete miért hever oly sokáig tétlenül az anyaméhben
és mi czélja van a deczemberi álüzekedésnek, az eddig felderítve
nincsen.
Mihelyt az üzekedés be van fejezve, az üzekedett családta
gokhoz még a borjuk és a csaposbak is csatlakoznak és ezen kis
csapat tavaszig együtt marad. Tavaszszal mindenek előtt elválnak
a bakok, később, ellés előtt, a viselős suták.
A viselős suták ellés közeledtével s igy tehát május hó végén,
június hó elején csendes helyekre vonulnak vissza, hol társaságot
nem tűrnek ; különben a bakok is kerülik az oly helyeket, melye
ket a suták maguknak ellésre kiválasztottak. A suta többnyire egy
bak- s egy üsző-borjat ellik. A vörhenyes szinti, halványfehér s
szabálytalan sorokban haladó foltokkal díszített gidák igen élénkek,
kedvesek s nemsokára követik az előbbi csapathoz csatlakozó anyjokat.
Az őz-suta igen jó anya. Borjait egész a jövő üzekedésig
szoptatja és minden külellenség ellen ügyesen és bátran védi. A
veszélyt észrevevő anya előlábával többször gyors egymásutánban
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toppant, mire a gidák meglapulnak s mozdulatlanul maradnak addig,
mig anyjok halk bégetése tudtukra adja, hogy a veszély elmúlt.
Később, midőn már megerősödtek, anyjok veszélyt jelző rövid hang
jára vele együtt eliramodnak.
Az agancsképződés élettani műfolyama ugyanaz, mint a gím
szarvasnál.
Az öt hónapos bakgidának homlokcsontja kezd domborodni,
és egy hónap múlva ebből két gyenge, a homlokbőrrel fedett, kissé
egymás felé, de egyszersmind hátrafelé is hajló henger emelkedik
ki, melyek csúcsán a szőr tekercset képez. Ezek a rózsatők (38. ábra),
melyeken a szabályos csaposnál a tél folya
mán 5—8 cm. hosszú, gyér gyöngykoszoruval ékített csapok nőnek, melyek, midőn
teljesen kifejlődtek, gyenge ágakon meghántatnak. Táplálékban bővelkedő vidé
keken és a hol a téli élelmezés is gon
dos, az őzbak nem ritkán az első, sőt a
második fokot is átugorja és azonnal
villás, sőt hatos agancsa n ő ; ellenkező
38. ábra. Rózsatok.
viszonyok között pedig az első évben
csak a rózsatőket fejleszti és legfeljebb 2 cm. magas gömböket.
A csaposnak, mely deczember hóban veti el agancsát, szabá
lyos viszonyok között hosszabb, erősebb csapjai nőnek, melyeken
a rózsák már világosabban láthatók és mely csapok egyikén, vagy
mind a kettőn, előre és tompa szög alatt felfelé álló ág fejlődik.
A csaposból ilyképen villás lesz. Jól fekvő pagonyokban az őzbakok
úgy mint a szarvasok a villás fokozatot teljesen átugorják.
Valamivel hamarább (átlagosan 4 héttel) mint a múlt évben
veti el agancsát a villás s helyette magasabb s vastagabb nő, mely
nek minden agancstörzsén, vagy csak az egyikén három ág fejlő
dik: a bak illatos < lesz. Az egyik ág előre, a másik hátrafelé áll.
Az első támadásra, a másik inkább védelemre szolgál. Ha a hatos
nál egy ág hiányzik, akkor az többnyire a hátsó védő-ág szo
kott lenni.
A hatos-bak befejezett harmadik vagy negyedik évében érte el
e fokozatot s első esetben élete harminczharmadik hónapjában
hámozza agancsát. Ezzel a szabályos képződés be van fejezve.
Az évenként megújuló agancs nem nyer több ágat, csak erősebb
lesz; a gyöngyök száma és nagysága, valamint a rózsáké folyton'
növekszik. A gyöngyök főképen ez agancstörzsek belső oldalán
fejlődnek ki szépen.
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Különösen kedvező helyeken, mint pl. terjedelmes erdőségek
ben, melyekben az őzbak magasabb életkort érhet el s amellett
dúsan táplálkozik, még nyolczas, tizes, sőt több ágas bakok is
találtatnak néha. Ez azonban többé nem szabály, hanem csak ki
vétel és az ágak állása is ilyenkor egészen önkényes.
Az őzagancs fejlődését a 39. ábra mutatja.

39. ábra. Őzagancs fejlődésének menete.

40. ábra. Keresztes őzaganc3.

Semmi más agancsos vadnál nem fordul elő annyi szabály
ellenesség, mint az őzvadnál; különösen a fogságban élő bakok
agancsképződése daczol minden szabályossággal. Ezen szabályelle
nességek közül különösen kiemelhető a keresztes és a parókás
agancs. A keresztes agancs* (mely a nyolczasnál még leggyako
ribb) az által jő létre, hogy a két ág ugyanazon magasságban
fejlődik, az agancstörzsön merőlegesen áll s ezzel együtt tehát
keresztet képez (lásd a 40. ábrát). A parókás agancs (1. ábra)
képződéséről már fennebb szóltunk.
Szabályellenes agancsok képződésének indító okai ugyanazok,
melyek a gímszarvasnál adattak elő, azonban belső és külső sérü
lések nélkül is jöhetnek létre rendkívüli képződmények, csupán
öröklött hajlam folytán, valamint tuljó táplálék következtében ; pl.
több ág, ezeknek szokatlan állása, rendkívül erős rózsák s gyön
gyök, stb.
Meg kell még jegyeznünk, hogy sem az agancs alakja, sem
vastagsága, sem gyöngyözete nem elég biztos mutatója a kornak,
* Sok vadász a

h a to sb .ik o L ^ k e r e s z t e s i

baknak nevezi, mi teljesen hibás.

Sz.
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csakis a rózsatők minősége és hajlásszöge. Ezek ugyanis a fiatal
baknál hosszúak, hátra és kissé befelé állnak, a vénnél ellenben
rövidek és a homlokcsontból merőlegesen emelkednek ki.
Az őz betegségei és ellenségei ugyanazok, melyek a fővadé ;
minthogy azonban az őz gyengébb, annál könnyebben esik ezek
nek áldozatul. Forró nyáron a bőr- és orrbögölyök (Hypoderma és
Cephenemyia) annyira bántják, hogy a gyengébbeknek vesztét is
okozhatják. A szarvaslégy (Lipoptena cervi) is nagyon nyugtala
nító élősdi, de nem oly veszedelmes. A ragadozók közül különö
sen a hiuz, farkas, róka, nyuszt, a sasok és az uhu (füles bagoly)
veszedelmesek; az utóbbiak nevezetesen a fiatal gidákra. Leg
nagyobb ellenségei az őzvadnak azonban az orvvadászok és hurokállitók. A fiatal gidák lopása is, mint olyan cselekmény, mely ér
zékeny veszteségeket idézhet elő, megemlítendő. A fiatal gida már
fekvésében is könnyen meglephető, a menekülőben levő pedig
szintén könnyen kézre keríthető, mert erős kéztapsra, vagy éles
kiáltásra azonnal meglapul.
Az őz a szarvascsaládból az erdőre nézve legártalmasabb,
annak daczára, hogy a fák héját fogaival soha sem hántja le, a
mint ezt a fővad tenni szokta. Főkártékonysága, hogy a fiatal fás
növényeket lerágja, melyeket még akkor is megtámad, ha másnemű
táplálékban nincs is hiány. Az éger és nyír kivételével alig van
fa-nem, melyet megkímélne. Különösen szereti a tölgy, szil, juhar,
gyertyán és rezgő nyár sarjait. Télen a tölgy, nyár, fűzfák, vörös
és lúczfenyő rügyeit rágja le főképen. Rendesen és mindenek előtt
azon fanemet támadja meg, mely az illető vidéken legritkább. Az
elvetett makkot kikaparja s megeszi. A csemetekertekbe szintén
nagyon szeret betolakodni s ott kertészkedni.
Legjobb óvószer a téli lerágás ellen a téli etetés és a lágy
fáknak tél elején való levágása, hogy az őzvad a szükséges táplá
lékot meglelje.
Az agancs hámozása által okozott kár már sokkal csekélyebb,
mert kisebb számra terjed; ámbár az őzbak ezen czélra is legin
kább a legritkább és a szabadon álló példányokat, különösen az
előforduló vörös fenyőt (Larix europae) választja ki.
Az őzvad a mezőre nem nagyon kártékony. A kalászos növé
nyeket csak télen és kora tavaszszal bántja; de ezeken is csak a
külső leveleket és csúcsokat rágja le s a szívleveleket nem bántja.
Ha a vetés szárba indul, az őz többé nem eszi. A gabonamagvak
közül a zabot eszi meg. Nagyobb a kár, mit az őz nyáron a ga
bonában való heverése által okoz.
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41. ábra. Zerg-e; bak és kecskék.
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Az őz nyoma külső alakra nézve igen hasonlít a szarvasé
hoz, csakhogy természetesen kisebb és pedig annyira, hogy még
a legerősebb bak nyoma is kisebb a pár hónapos szarvasborjuénál.
Oly értelmű megkülönböztetés, mint a fővadnál, ennél nem képzel
hető. Még csak a bak nyomát sem lehet a sutáétól megkülönböz
tetni. Legfeljebb mondhatjuk, hogy fiatalabb vagy vénebb őzvad
volt az, amely átvonult. A bak valamely helyen való tartózkodását
legjobban tudhatjuk meg tavaszszal (márczius, april hóban) a ledör
zsölt fákról, melyen agancsát tisztította.

Család: Üres-szarvuak. Cavicornia.
Ezek hengeres homloknyulványnyal bírnak, melyet a szaruállománynyá változott bőr, hüvely gyanánt borit, mit azután tulaj
donképen szarvnak nevezünk. A homloknyulvány a homlokcsont
nak közvetlen folytatása ; tövén folytonosan nő, miáltal úgy hosszú
ságában mint vastagságában is gyarapszik. E növekedéssel egy
aránt képződik a takaró szaruállomány is, csakhogy ezeknél a régi
nem esik le, hanem a fiatalabbat takaró réteg megmarad. Az al
rendet jellegző fogképlet itt is érvényben marad.

Alesalád: Zergék. Antilopina.
Többnyire karcsú testű s vékony lábú állatok. Szarvuk
harántósan gyűrűzött vagy sima s nagyrészt hátrafelé hajlott.
Félénk állatok; páronként, egyes csapatokban legelésznek. Hazánk
ban csak egy faj van képviselve, t. i.:

A zerge.
Antilopé rupicapra. Linn. Die Gemse. (41. ábrái)
Úgy testalkotása tekintetében, mint mozdulataiban is igen
hasonlit a házi kecskéhez, csakhogy ennél rövidebb, zömökebb s
lába magasabb, valamint izmosabb is. Nyári csuhájának főszine
vörhenyes sárga, a télié inkább szürke, hasonlóan mint az előbbi
vadaknál. Télen mind a két nembeli vén állatok, de leghatalmasab
ban a vén bakok hátgerinczvonalán egész 20 cm. hosszú s serteszerü szőr nő ki, mely az ismert „zergeszakált“ adja. Valóságos
szakála még a baknak sincsen.
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Ezen vadnál a bakot a kecskétől megkülönböztetni igen
nehéz, mert mind a kettő szarvat visel és ámbár a bak „kampója"
(die Erikéin) hajlottabb, feje és nyaka vastagabb, mindazonáltal
ezt a lőtávolságon kívül csak a leggyakorlottabb szem veheti
észre. Közelről a csőkén lévő szőr-pamacsról felismerhető. Még az
is szolgálhat felismertető jelül, hogy a csapatban a jobb bakok
rendesen hátul, a legjobbak pedig külön, magukban járnak. Az
egykorú állatoknál azonban a bakok mindig nagyobbak.
A zerge nálunk a Központi Kárpátokban, a Retyezát-hegységben a fogarasi és a karánsebesi havasokon található, hol rendesen
az erdő tenyészeti határának szélén és az e fölötti részeken tartóz
kodik. A zerge mind amellett, hogy tartózkodási helye nyugodtabb
s elhagyottabb a más vadénál, rendkívül vigyázó állat. Látása, hal
lása s szaglása kitűnő, de különösen a két utóbbi. Társasán él s a
több darabból álló csapatok majdnem az egész éven keresztül
együtt maradnak. Az ily csapat hat, tiz és több öreg kecskéből,
az idei és tavalyi ivadékból és nehány gyengébb bakból áll. A három,
négy éves és még öregebb bakok külön csapatokat képeznek
és csak üzekedés végett válnak szét s azután ismét összekerül
nek. Az igen vén bakokat, melyek mindig egyenként járnak s
magányosan élnek, tréfásan „remetékének (Stossböcke) szokták ne
vezni. Ezek csak az üzekedés kedvéért csatlakoznak az anyacsapat
hoz, hol a gyengébb versenytársak elverése után hivatásukat teljesitik.
A zerge vészt jelző hangja éles s hosszabb füttyből áll,
melyet állítólag az orrlyukak segélyével hangoztat. Minden csapat
nál, akár tápot vesz, akár pedig heverész, az öregebbek közül
egyesek felváltva vigyáznak s mihelyt valami gyanúsat vettek
észre, a csapatot fütytyel felriasztják, mire az, mindenkor egy vén
kecske által vezetve, azonnal eliramodik. Téves az a nézet, hogy
kimagaslóbb pontokra külön őröket állítanának fel. E tekintetben
csak úgy viselik magukat mint más társasán élő vadak, melyek
közül néhány öregebb, tehát tapasztaltabb felváltva és ösztönszerüleg mindig őrködik.
A futó zerge bámulatos ügyességgel tudja a terep viszonyait
előnyére fordítani, mi mellett a veszélyes helyek legyőzésében nagy
fokú erőt és ügyességet fejt ki. Ugrási képessége a nézőt bámulatba ejti.
Oly örvényeket, melyeknek szélessége testhosszuságának ötszörö
sével is fölér, bizton ugrik át s meredek sziklafalakról oly keskeny
padkára szökik le, melyek mélysége testhosszuságának hat-, sőt
nyolczszorosával egyenlők. Az egyszer választott forgókat (Wechsel)
szorosan meg szokta tartani.
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A zerge az évszak szerint más és más helyeken tartózkodik.
Nyáron a hegység legmagasabb részein, a henyefenyő határában,
vagy még a fölötti részekben él és előszeretettel keresi fel a hó
mezőket, melyeken heverész vagy játszadozik. A remete-bakok ez
időtájt az erdőöv szélén tartózkodnak. Őszszel, midőn a nyájak a
havasi legelőket elhagyják, a zerge-vad is lejebb húzódik s rész
ben az erdő-öv határán, részben az erdőkben tanyázik. Télen
magas hó mellett a zergék egész a völgyekbe leszállnak.
Eledel dolgában a zerge nyáron elég válogatós; de lehet is,
mert van miben válogatni. A sok zamatos havasi növények közül
főtáplálékát a Nepidium alpinum képezi, mely a kőgörgeteg közt
n ő ; a Meum mutellina szintén kedvelt eledele. Ezenkívül szereti
még a lomb- és fenyőfák zsenge hajtásait is. Téli tápláléka ellen
ben elég szegényes; mert be kell érnie száraz fűszálakkal, mohaés zuzmóval, melyek közül különösen a szakálos zuzmót (Usnea
barbata) ágaskodva szedi le a fákról. Végül a fenyőfák ágcsucsai
egészítik ki a szegényes táplálékot, ha csak valahol valami
elhanyagolt szénaboglyára nem akadnak, melybe azután nagy üre
geket vájnak s ezeket egyszersmind védő helyekül használják.
Másnemű kitett eledelhez nem nyúlnak, a só kivételével, melyet a
zerge is szeret s melyet a juhállásokon, valamint a föld és kőizzadmányokon felkeres.
A zergék éjjeli tanyájukat magasabb helyeken, kinyúló sziklák
alatt ütik fel s azokat hosszabb ideig használják. Innen azután haj
nal hasadtával legelve vonulnak lefelé, de még megvirradás előtt
alkalmatos helyen, sziklák alatt vagy henyefenyők között leheverednek s kérődznek. Déltájban ismét felkelnek és felfelé menve legel
nek; azután délután még egyszer megpihenve, felkelnek s éji
szállásukat keresik fel. Ezen ut végső részét félénken, futva
teszik meg.
A zergevad további sajátságaihoz tartozik, hogy mind a két
nemnél a szarvak mögött két kagylószerü mélyedésben egy-egy
nagy mirigy van beágyalva, melyek a baknál az üzekedési időben
erősen feldagadnak s kiállhatatlan bűzt terjesztenek. Vén zergék
gyomrában kisebb-nagyobb, néha kisebb almanagyságu gumók
találtatnak, melyek megemésztetlen és összecsomósodott gyökér
rostokból állanak s bőrszerü, sötét és fényes kéreggel vannak
bevonva. Ezek a levegőn gyorsan megkeményednek s „zergegolyókuak“ neveztetnek, melyeket ezelőtt a gyógyászatban is használtak.
Kevésbé ismert a zergeszakál azon tulajdonsága, hogy nagyfokú
villamosságot képes fejleszteni és hogy ez, ha a szőröket a gyökérA vadászati ismeretek kézikönyve. II.

3
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tői a csúcs felé simogatjuk, positive, és ha azt ellenkező irányban
teszszük, negative nyilvánul.
A zergevad a juhnyájakat kerüli; ellenben úgy látszik, hogy
a szarvasmarha, a kecske, a szarvas és őz nem kellemetlen látvány
reá nézve.
A zerge üzekedésének ideje november hóban áll b e ; de már
október hó végén az öreg bakok folytonosan a földön szimatolva
keresik a kecskéket és már akkor is hevesen hajhászszák. A ver
senyző bakok között szintén elkeseredett viadalok folynak ; a legyő
zött nem ritkán mély hegyhasadékban leli hideg sírját, hová a
győztes által löketik le.
A bakok, melyek rövid idő alatt erősen megsoványodnak,
üzekedéskor röfögő torokhangokat hallatnak. Rigyetőhelyekül több
nyire a henyefenyő határában vagy e fölött fekvő, félreeső havasi lege
lőket választanak, ámbár egyes csapatok, főkép zord időben, gyak
ran az erdőövbe is levonulnak.
A megtermékenyített zerge 21, mások szerint 22 hét múlva,
április hó végén vagy május hó elején egy, ritkán két gidát ellik,
mely czélra zord szelek ellen védett, többnyire kinyúló sziklák alatt
lévő helyeket választ. A zergegida sokkal mozgékonyabb, mint az
előbb leirt szarvascsalád borjai, és már 24 óra múlva annyira meg
erősödik, hogy többé elfogni nem lehet. A zerge igen jó a n y a ;
gidáját addig szoptatja, mig ismét viselőssé lesz, de a gida azontúl
sem hagyja el anyját, sőt minden lépten-nyomon követi és igen
nagy szeretettel vonzódik hozzá. Fiatal gidák anyjukat még halála
után sem hagyják el, mit az orvvadászok igen jól fel tudnak hasz
nálni. Árván maradt gidák más zergéktől mintegy örökbe fogad
tatnak.
A zerge a harmadik évben nemzőképes.
A gidának szarvai — „kampói“ —- már három hónapos korá
ban kezdenek nőni. A kampók, mint gyengén hátrafelé hajló csapok,
az első évben 5—6 cm.-nyi hosszúságot érnek el. További növek
vésük aképen történik, hogy a homloknyulvány meghosszabbul
és a szarv tövén kiemelkedő félhengeres gyűrűk képződnek, melyek
a következő években egymásfölé sorakozván, az által életkorára
tájékozást nyújtanak, minthogy minden évben egy ilyen gyűrű —
„évgyűrű“ — képződik. A második évben a szarv mind a két
nemnél azon jellegző hajlásba kezd indulni, mely hátra s egyszer
smind lefelé van irányozva. A következő években a kampó mind
jobban görbül. A szarv gyűrűs töve fölötti része hosszúkásán baráz
dás, maga a kampó ellenben sima és az alsóbb részeknél sötétebb,
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sőt fekete és fényes. A bak kampója (42. ábra) a kecskéétől (43. ábra)
egyrészt abban külömbözik, hogy hosszabb és vastagabb, másrészt
pedig abban, hogy mindig hajlottabb és a két szarv állása egy
mással majdnem párhuzamos, holott az a kecskénél a tőtől kezdve
divergál. A kampók öreg bakoknál 27 cm.-nyi hosszúságra is meg
nőhetnek, mert növekvésük csak az állat halálával végződik; a
zerge élete pedig 15—20 évre tehető.

42. ábra. A zerge-bak kampója.

43. ábra. A zerge-kecske kampója.

Jó bak súlya átlagosan 30 kgrmra tehető ; remek példányoké
40 és több kilogrammnyi is lehet. Az egykorú kecskék súlya átla
gosan 10%-kal kisebb a bakokénál. A gidák súlya ősz felé 7— 10
kilogramm. A súly, úgy mint más vadaknál, itt is a vidék tápláló
képességétől függ. Kövér havasi legelőkön s az erdőöv szélén élő
zergék pl. 20 és több százalékkal súlyosabbak, mint a henyefenyőregió fölött élők.
A zergének is nem egy ellensége v a n ; ig y : a medve, hiuz,
farkas ; a gidáknak pedig a szakálos keselyű, a parlagi sasok és az
uhu. A hógörgetegek is igen veszedelmesek, mert gyakran egész
csapatokat eltemetnek. Leghatalmasabb ellensége azonban a. zergéknek is az orvvadász.
A zergevadnál valami különös és jelentékeyebb betegségek
eddig nem voltak ismeretesek. Csak legújabban Gasteinból és Karinthiából veszünk hirt, hogy a kosz a zergék között járvány szerűen
pusztít. Az utóbbi helyen (Radlgrabenben) már 1888/9. télen ész
lelték s eddig 160 zergét elhullva találtak. E csúnya betegségnél
3*
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genyes váladékok marják ki a zerge száját, a szemeket, az egész
bőrt és a szegény áldozatok lesoványodnak s végre elhullnak. E
betegség valószínű oka a hiányos táplálék.
Még egy más betegségről is veszünk hirt. Svájczban Fiz cTErr
nevű havason (Graubündenben) köröm- és szájbetegség uralkodott
a szarvasmarha között. E betegség később a zergékre is átragadt,
úgy, hogy a mondott havas zergeállománya fenyegetve van.
A zerge kártékonyságáról nem is lehet beszélni. Sehol sem
emelnek panaszt ellene. A gidák húsa jóizü. A faggyúja olyan mint
a szarvasé. A bőrük kitűnő lábravalókat és keztyüket, szőre pedig
jó vánkosokat szolgáltat. A kampókból különféle dísztárgyakat
készítenek.
A zerge nyoma majdnem egészen olyan, mint a kecskéé, csak
hogy szabályosabb alakú és a baknál nagyobb mint a zergekecskénél.

Alesalád: Juhok. Ovina.
Hajlott orruk szőrös. Szarvuk oldalra és kifelé csavarodott,
egyenlő, csavaros gyűrűkkel és keresztmetszetben tekintve, összelapitott. A csülkök hátrafelé hegyesek és köztük mirigyek vannak.
A vadon élők magas hegyeken, egész az örökös hó határáig
tanyáznak.

A mouflon.
Ovis musimon. Mouflon. (44. obi a.)
A „fekete ju h 11 vagy mouflon hazája Szardínia és Korzika
szigete. Hazánkban tudtunkkal először gr. Forgách Károly honosí
totta meg e vadat, ki 1868. és 1869. években Ghymesre 9 darabot
hozatott. Kezdetben vadaskertben tartotta, később azonban szabadon
bocsátotta. Jelenlegi ottani állománya 300 darabra tehető. Ebből
1889-ben 7 kost, 25 anyajuhot és 3 bárányt lőttek le.
Minthogy ezen vad kevésbé ismeretes, adjuk a leírását:
A test szőrének színe rókavörös, mely a fejen hamvasba ját
szik és a szájon, a háton, a farkcsucson, a lábakon és a hason
fehérbe megy át. A hátvonal fekete. Egyes szőrszálak rókavörösek,
mások feketék, a gyapjú pedig hamvas. Télen sötétebb lesz a szin
s gesztenyebarnába megy át; ilyenkor mindkét oldalon egy nagy
négyszögletes halványsárgás vagy fehéres folt tűnik ki a szőrzet
közönséges színéből. A rövid szőrzet igen tömötten fekszik a testen ;
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télen gazdagon lép elő a rövid, finom, göndör gyapjú és elborítja
az egész testet. A mell szőrzete kissé hosszabb s némileg rövid
sövényt képez. A kos szakáit visel. Rendszerint csupán a kosnak
vannak szarvai; azonban gyakran találhatni szarvnyomokra a
juhoknál is, melyek azonban nem fejlődnek ki és legfeljebb 5—8 cm.
hosszúak. A kos igen erős szarvai majdnem érintkeznek a homlok
tőben, de aztán csakhamar sarlóalakban oldalt hajlanak egymástól,
mialatt hátrafelé, kifelé és lefelé görbülnek. A jobb szarv balfelé, a
bal pedig jobbfelé csavart. A szarv felülete ránczos (30—40 ráncz
vagy redő). A szarv átmetszete keresztben majdnem háromszög.
A szarv hossza (azt kiegyenesítve képzelve) majdnem 80 cm., súlya
pedig 4—6 kgrmra emelkedik. A kifejlett vadjuh test-hosszusága
egész 1*25 méter s magassága, a marnál mérve, 70 centiméter.
A mouflon különösen az 1000 méter magasságú, sziklás hegy
séget szereti és ennélfogva legjobban a zerge tartózkodási helyén
alul telepíthető. Nagy csapatokban él, melyeket mindig egy vén
nőstény vezet. A vén kosok, úgy mint más társasán élő vadaknál
hátul járnak, mert feladatuk az, hogy az utócsapatot az ezt lopva
követő ellenségtől megóvják. A mouflon más vaddal is jól megfér.
Mozdulataiban keveset hasonlít a szelíd juhhoz, mert élénkek,
ügyesek, gyorsak és biztosak ; főügyessége azonban a sziklák meg
mászásában fekszik. Hallása és látása igen finom, a miért is nehe
zen meglopható; ellenben értelmisége csekély. A mouflon nagy
hideget is képes kiállani.
A mouflon táplálkozás dolgában nem igen válogatós. Kedvencz eledele valamennyi farkasfűtejféle növény, melyet semmi
nemű más házi állat vagy vad nem kedvel. Nagyon kedveli továbbá
az oly faleveleket, melyeket a fáknál vagy bokroknál lerághat.
Fejét még táplálkozás közben sem hajtja le szívesen. A kitett
takarmányt nem eszi. Elfogása nehéz. Az öreg állatok nem, de a
bárányok könnyen szelidithetők.
Az üzekedés ideje deczember és január hóra esik. Ez időtájt
a csapatok kisebb csoportokra oszlanak, melyek egy kosból és több
juhból állanak, A kosok ezen vadnál is dühösen szoktak vias
kodni.
Hog}^ a mouflonok más juhfélékkel könnyen kereszteznek, az
már régóta ismert tény. Később ama felfedezést is tették, hogy a
házi juh és mouflon keresztezéséből származó korcsok tenyészképesek. Ezt igazolják a több állatkertben tett kísérletek is ; ellenben
a házi kecskével tett minden keresztezési kísérlet mindig eredmény
telen maradt.
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Huszonegy héttel az üzekedés után, tehát április vagy
május hóban, a juh rendesen két bárányt ellik, melyek azonnal
igen frissek és erősek s már pár nap múlva a legnyaktörőbb ös
vényeken a legnagyobb biztonsággal követik az anyát.
A kosbáránynak a szarva már négy hónapos korában kezd
nőni. Egy éves korban már párzásra hajlandó ; ámbár teljes kifej
lődését valószínűleg csak a harmadik évben éri el. Kifejlett kos
kizsigerelve 36—38 kilogrammot nyom. Húsa kitűnő finom és egész
éven át élvezhető, kivévén a vén kosokét, mely az üzekedési idő
alatt kiállhatatlan szagu.

A l r e n d : N e m k é r ő d z ő k . Non r u m i n a n t i a .
Tökéletes fogazattal bírnak. Gyomruk egyszerű. A szarvak
mindig hiányoznak. Ebfogaik néha hatalmas agyarakká fejlődnek.
Bőrük meztelen vagy nagy sertékkel borított.

Család: Sertések. Setigera vagy Suina.
Testük kissé otromba. Orruk tompa ormányszerü. Az egyes
fognemek között hézagok fordulnak elő. Ebfogaik agyarakká ido
multak. Csak két estükkel érintik a földet, kettő álcsülök alakjában
van meg. Bőrük sertével van födve. Mocsáros erdőségekben élnek ;
mindenfalók (omnivora) és igen szaporák.

A vaddisznó.
S hs serofa. L. Das Wildschwein. (45. ábra.)
, , . . . f 3.4
1
6
A fogkeplet: g-g— • T •

1

4.3

■y ’ 1 7

A vaddisznó, mely a szelíd sertésnek őse, nagyon hasonlít
ehhez; közelebbi megvizsgálásnál azonban látni fogjuk, hogy a
vaddisznó homloka nagyobb, füle rövidebb, mindenkor fölfelé álló
és a fejhez erősen simul. A vaddisznó teste első lábai táján ma
gasabb mint a hátulsóknál, minek folytán a hátgerincz emelkedő
vonalat képez. A kannál az agyarak hatalmas fegyvert képeznek s
a szájból felfelé görbülve, erősen nyúlnak ki. A felső állkapocsbeli
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agyarak kevésbé fejlődnek ki s az alsókhoz folytonosan surlódván,
ezeket rendkívül kiélesitik. Az emse vagy kocza — nőstény —
agyarai jóval gyengébben vannak kifejlődve. Ezen körülmény, vala
mint : hogy a kannak a csőkén sörtepamacsa van, könnyen megkülömböztethetővé teszi a kant az emsétől. Színre nézve vannak
szenyes fekete, szenyes feketeszürke és sárgásbarna vadsertések,
mely körülményt a szelíd sertésekkel történt keresztezésből igyek
szenek kimagyarázni. A vad sertés sertéje igen kemény és hasí
tott végű.
Még körülbelül 20 évvel ezelőtt a vaddisznó hazánkban fő
képen csak a hegyes, erdős vidékeken tenyészett szabadon. Ez idő
óta azonban mindenfelé s annyira elterjedt, hogy alig van erdős
vidék, hol nem volna található. A síksággal úgy mint a hegység
gel, a fenyvesekkel, úgy mint a lomberdőkkel teljesen megbarát
kozott ; okvetetlen kelléket képez azonban, hogy sok sűrűség legyen.
Még a nádasokban is tartózkodik. Kedvelt tartózkodási helye azon
ban a szórványos vagy lápos erdő, mert ilyen helyeken még télen
is könnyen túrhat és fetrenghet is.
A vadsertés tápláléka az évszak és körülmények szerint
különböző és növényekből, sőt állatokból is áll. Kedvelt és szapora
eledelt szolgáltat számára a tölgy- és bükkmakk, a szelíd és vadgesztenye ; továbbá a burgonya, répa, tengeri (kukoricza) és kalá
szosok, melyeket a mezőkön felkeres. Ezek hiányában főleg vastag
és leves gyökerű növényekkel, gombákkal, rovarokkal, kígyók- és
gyikokkal, földön fészkelő madarakkal, egerekkel és fiatal nyulakkal
táplálkozik, de a dögöt sem veti meg és megszorulva télen: a fák
gyökereit is megeszi.
A vadsertés társasán, néha 30—40 darabból álló kondákban
él, melyekben csak az öreg kanok nincsenek képviselve. Ezek u. i.
a görgési időn kívül magánosán élnek. Úgy az egyes disznó, mint
az egész konda estve elhagyja fekhelyét és túrva ritkásabb helyekre
tart, eledelkeresés végett. E közben, különösen télen, magas hónál,
sorban egymás után haladnak, meg-megállanak és neszeinek, mert
a vaddisznó igen vigyázó állat és hallása, valamint szaglása rend
kívül finom, látása ellenben nem valami különös. Ha a kondát
vezető emse mi gyanúsat sem vett észre, a társaság elhagyja az
erdő sűrűjét és megtiszteli látogatásával a szomszédos földeket, hol
rendesen reggelig marad és nem csak falásával, de járás-kelésével
is sok kárt okoz. Túrása abban külömbözik a házi disznóétól, hogy
egyenes vonalak szerint túrja a talajt, a burgonya sorokat, kiülte
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tett makkot stb. Szaglása oly finom, hogy a gyep alá rejtett egyes
makkot, vagy a gyep alatt levő pajodot biztosan megérzi
s kitúrja.
Midőn hajnalodni kezd, futva hagyja ott a mezőt és ismét
visszatér az erdőbe; itt meglassitva lépéseit, túrva halad valamely
dagonya felé, onnét pedig egyes disznók a vaczkukba, a konda
pedig a teknőbe vonulnak. A vaddisznó u. i. mindenkor a sűrűben,
száraz helyen túr magának akkora fekvőhelyet, melybe belefér és
azt a vadkan még galylyal, gazzal és mohával is kibéleli. A
konda az általa kivájt nagy vaczokban, u. n. „teknöben“ akkép
fekszik, hogy a fejek a középpont felé vannak irányozva. A konda,
hacsak gyakran nem zavarják, s még inkább a magányosan élő
öreg vadkan hosszabb ideig meg szokta tartani a fekhelyét, kivált
télen, midőn uj vaczoknak túrása bajosabb.
A vaddisznó további sajátságaihoz tartozik még, hogy kutyák
által lefüleltetvén, ha csak nemzőrészét nem zavarják, nem visít.
Csak a malacz v isít; a süldő már ritkán. Az öreg vadkan, kivált
kisebb kutyák elől, nem szalad el, hanem feléjök fordulva fuj s
habzó szájjal agyarait csattogtatva, olykor-olykor nekik rohan. A
megsebesített vagy nagyon megszorított vaddisznó dühhel rohan a
a vadásznak s a vadászebeknek. A kan szaladása közben agya
raival alulról felfelé való vágással igyekszik ellenségét felhasitani, a
kocza ellenben fejével ledönteni s azután ellenfelére taposva, fogai
val marczangolja. Fődolog a villámgyors rohamot kellő időben
félreugrás által kikerülni, mert a vaddisznó rohamát nem ismétli,
hanem tovább iramodik.
A vaddisznók november közepén vagy végén kezdenek búgni és
azt egész január hóig folytatják Mihelyt a búgás ideje beérkezett,
az öreg erős kanok, melyek ilyenkor tűrhetetlen bűzt terjesztenek,
a kondától minden fiatalabb s gyengébb kant elvernek. Ha azon
ban két egyenlő erejű kan találkozik, élet-halálharczra kelnek,
melynél félelmetes agyaraikat használva, az egyik rendesen a küzdő
téren marad. A búgási vagy görgési idő elmúltával az elvert
gyengébb kanok újra visszatérnek a kondához, hol a már meg
termékenyített emsék is tartózkodnak. Tizenhat, tizennyolcz hét
múlva a hasas kocza kiválván a kondától, félreesőbb sűrűség
ben nyugalmas tanyát keres, hol mohából, száraz fűből és gályák
ból vaczkot készít, melyben 4— 12 malaczot szül. A malaczok
sertéje sima és barna, a test hosszúságában elterülő sárga sávok
kal. Két hét múlva már elég erősek arra, hogy a vaczkot elhagy
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ják, amidőn is a kocza őket a kondába vezeti. Az emse többnyire
önfeláldozással védelmezi a malaczokat és a megsebezett malacz
sikoltása a legnagyobb bajba hozhatja a vigyázatlan vadászt, ám
bár ellenkező esetek is ismeretesek. A malacszok őszkor elveszítik
csíkos színüket s szürkés barna téli sörtét kapnak. A kicsi koruk
ban befogott malaczok könnyen felnevelhetők és megszelidithetők.
A vaddisznó élete 25—30 évre tehető. Eleven állapotában
súlya 300 kilogrammot is tehet; rendesen azonban az erős disznók
150—200 kilogrammot nyomnak.
Minthogy a vaddisznók minden támadó állat ellen egymást
közös összeröffenéssel vakmerőén szokták védeni, még az erős ra
gadozó állatok sem könnyen merik megtámadni. De nem csak a
konda, hanem az egyes kan is oly ügyesen tudja magát védel
mezni, hogy ellenségét többnyire megszalasztja. A magányosan
bolygó s a kondától elmaradt süldőket s malaczokat azonban a
farkas, hiúz és róka gyakran zsákmányul ejti.
A szabadban élő vaddisznók betegségeiről nem sokat tudunk.
Oly pusztító nyavalya, melyben egyszerre többen elhullnának,
köztük nem tapasztalható; torok-daganat, torokgyík s más ily
ismeretesebb betegségek azonban úgy, mint a szelíd sertéseknél,
ezeknél is előfordulnak.
A vaddisznó, mezőgazdasági szempontból tekintve, minden
körülmény között a legkártékonyabb állatok közé sorolandó. Más
ként áll a dolog az erdőgazdaság szempontjából. A vaddisznó ugyan
néha itt is igen jelentékeny károkat okoz, midőn tölgymakkal be
vetett területeket feltúr s a makkot kiszedi, de ezzel szemben
viszont számtalan rovart, valamint álczát és bábot elpusztít, mi
különösen az erdei fenyő-erdőkben rendkívül fontos, hol különben
sem okozhat kárt, mint a többi fenyves erdőben sem. Ezenkívül a
disznó az egereket is pusztítja. További hasznossága abban áll,
hogy testének minden részét mint a szelíd sertésnél felhasznál
hatjuk.
A vadsertés nyoma a házi disznóéval teljesen megegyezik. A
három-, de még a négy éves disznó két csülkének lenyomata is
egyenlőtlen h o sszú ; később a különbség a körmök elkoptatása
folytán eltűnik. Az .erős vaddisznó nyomának méretei meglehető
sen egyeznek az erős szarvaséval és első pillanatra azzal össze
téveszthető. De figyelmesebben vizsgálva, észrevehető, hogy a
vaddisznó nyomában a csülökbokák lenyomata laposabb, hogy a
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szétterpesztett álcsülkök lenyomata erősen félre áll és hogy a lépés
rövidebb. A 46. ábra hóban lenyomott csülköket és álcsülkö
ket mutat.

46. ábra. A vaddisznó nyoma.
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R e n d : R ágcsálók . Rosores.
A rágcsálókat leginkább fogazatuk alkotása jellegzi; u. 1 .
változó
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változó
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változóMetszőfogaik hosszúak, rágó végükön vésőidomuak ; zománcz csak
a fogak előli oldalán van. Ezen ives fogak mélyen vannak az ál
kapocsba beágyalva s nyilt gyökerüek lévén s alulról folytonosan
nőnek, ami szükséges is, mert a folytonos rágcsálás által utóvégre
elkopnának. S viszont a koptatás ezen berendezés mellett okvetetlenül szükséges is, mert különben e fogak rendkívül nagyra nőné
nek és a zápfogak működését gátolnák. Ez meg is történik; ha e
fogak valamelyike pl. kitörik, mely esetben az illető állat előbbutóbb éhhalállal kénytelen kimúlni.
Jellemző továbbá, hogy a Rágcsálóknál a zápfogak mindig
hiányzanak s a metsző- és különböző számban előforduló záp
fogak között jelentékeny hézag van. A zápfogak többnyire zománczredősek vagy összetettek. A rágcsálást megkönnyíti az alsó áll
kapocs azon tulajdonsága, hogy Ízületében előre és hátra is mozog,
mely mozgásnak megfelelőleg a zápfogak is haránt zománczléczekkel vannak eliátva.
A Rágcsálók általában kis állatok, de élénkek s többnyire
növényekkel táplálkoznak.

C s a lá d : N yulak. L e p o rin a .
Testük nyúlánk ; a fej hosszúkás és oldalvást összenyomott,
kerek szájjal. A szemek nagyok, a fark rövid, vagy egyáltalában
hiányzik. Az első lábakon 5, a hátulsókon 4 köröm. A felső áll
csontban 5 vagy 6, az alsó állkapocsban 5 zápfog. A felső metsző
fogak barázdáltak s mindegyik mögött még egy-egy kisebb is fej
lődött, minek folytán a fogképlet:
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1. A n y ú l .
Lepus timidus. L. Dér gemeine Hasé. (47. ábra.)
A nyúl szőre szinre nézve változó. Hazánkban vörössárga,
vagy pedig fehér foltokkal tarkázott példányok is fordulnak elő. A
közönséges nyúl a tengeri nyultól abban különbözik, hogy füle a
fejnél hosszabb, a fül hegye kívül fekete, a szemcsillag (Iris) barna
sárga, a farka lent fehér, fennt fekete és hogy hátulsó lábai —
„ugrói“ — sokkal hosszabbak mint az elsők. A közönséges nyúl
nál ismét a kant a nősténytől arról lehel megkülönböztetni, hogy a
kan rövidebb, szélesebb és tömöttebb testalkotásu mint a nőstény;
feje rövidebb, gömbölyűbb és tömött bajuszszal van ellátva. A
szügy és lapoczkák szőre vörhenyesebb. Vaczkában füleit tarkójára és
szorosan egymás mellé fekteti, futás közben pedig egyenesen fel
felé tartja. Farka is rövidebb mint a nőstényé és futás közben
ezt is egyenesen felfelé tartja. Bármi módon kizavarva, a kan ha
marább pattan ki vaczkából mint a nőstény s igy hajtóvadászato
kon is a legelői megjelenő nyulak többnyire kanok.
A nőstény feje hosszúkás; füle keskenyebb, de hosszabb és
ezt vaczkában inkább oldalt fekteti, valamint futás közben is inkább
lekonyitja. Testének szőre inkább szürkés.
A fiatal nyulak — »süldők« — szőre mindig világosabb és hom
lokukon kis fehér foltok vannak. Az idei nyulat arról lehet felismerni,
hogy bőre, ha füleit széthúzzuk, a fejtől könnyen elválik ; hogy
füle, hosszában könnyen szakítható szét és midőn első lábai izülékét tapogatjuk, ezek között szabad közt érezünk, mely az idősebb
nyúlnál teljesen hiányzik.
Fiatal nyulaknál a nemet igen nehéz felismerni.
A nyúl ugyan a mezőkön és az erdőkben is él (s e sze
rint azután mezei és erdei nyulat szokás megkülönböztetni), de
nagy és összefüggő erdőségekben, kivált fenyvesekben, sokkal gyé
rebben található, mint a síkságon és dombos vidékeken, ha ez
utóbbiak termékenyek. Az erdőben is inkább a széleken, mint az
erdő belsejében tartózkodik. Legkedvesebb tanyája az olyan vidék,
hol a szántóföldek rétekkel s ismét kisebb erdőrészletekkel s cseplésekkel váltakoznak. Szaporasága általában a vidék termékenysé
gével karöltve jár.
A nyúl rendes tartózkodási helyül azon környéket szokta
megtartani, melyen világra jő, eledelkeresés végett azonban időnként
elhagyja. Az erdei nyúl tehát az erdőt, a mezei a mezőt tekinti
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állandó tanyájának, ámbár az első a mezőre, az utóbbi pedig az
erdőbe gyakran el-ellátogat.
A nyúl tavaszszal, midőn a hó már elolvadt és az idő eny
hébb, főképen az őszi vetéseket, a trágyázott és őszszel felszántott
földeket keresi fel. Kezdetben őszivel táplálkozik, de mihelyt az
szárba indul, már csak nappali búvóhelyül használja; közvetlen
naplemente előtt pedig a tavaszi vetéseket keresi fel. Ha ezek is
nagyra nőttek s megkeményedtek, más eledel után néz és rendesen
a lóheréseket, a luczernásokat, a káposzta- és répaföldeket dézsmálgatja; könnyebb ki- és bejárás végett pedig a sürü vetésekben
valóságos ösvényeket ver. Mocsáros helyeken a zsombékokon ké
szít vaczkot. Nyáron főképen a gabonaföldeken és a mezőn talál
ható cseplyésekben szeret tartózkodni. Az aratás előhaladásával a
learatott táblából a learatatlanba vonul, mig végre innen egészen
kiszorulva, a kukoriczásokba, burgonyásokba, szőllőkbe, forró
napokon a sásos sarjuba, vagy pedig a vidék szerint közeli boró
kásokba, cseplyésekbe az erdei nyúl pedig az erdőbe menekül.
Az aratás befejezése után a mezei nyúl nagyrészt a tarlókon tar
tózkodik ; őszszel pedig, az őszi vetések bevégzése után, fris töré
seken (ha t. i. ezek szárazak), avarfüves vagy sásos helyeken,
télen végre az időjárás és lelhető táplálék szerint választja meg
tanyáját. Mig a hó nem tulmagas, az őszi vetés szolgál neki ele
delül. Ha nagy hó esik, az őszi vetésekben behavaztatja m agát;
éjjel nem vonul ki legelni, hanem a hó alatt kapar ki némi zöld
táplálékot. Legrosszabb dolga van a szegény tapsifülesnek, midőn
a hó megkérgesedik; ekkor a mezei nyúl táplálékhiány folytán
kénytelen a gyümölcsösöket felkeresni, hol a fiatal hajtások lerágása
és a törzsecskéknek körülrágása által sok kárt okoz. De hogy ezt
csak kényszerűségből teszi, bizonyítja azon körülmény, hogy mi
helyt a hideg enged és a hó olvadni kezd, ismét az őszi vetésekre
vonul vissza.
A nyúl nem társas állat, mert még ott is, a hol tömegesen
található, a bakzási időn kívül mindig magánosán jár s külön
vaczkot készít. Életmódja a természetéhez mért. Önvédelmére a
természet csak sebes lábakat, rendkívül finom hallást és elég jó
szaglást adott neki; látása azonban gyenge. Az előlemlitett tulajdon
ságok segélyével rendkívül sok ellensége ellen kell magát védel
meznie s ezért igen vigyázó állat — egész a félénkségig. Nappal
nyitott szemekkel alszik, mert szemhéja vagy szempillája nincsen.
Naplemente előtt elhagyja v aczkát; nyújtózkodik, füleit megtisztítja
s azután valamely tisztás vagy mező felé bagdácsol. Ekkor merő
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szem és fü l! Megáll; hátsó lábaira ül s neszei; vagy ágaskodik,
azaz hátsó lábaira magasan feláll s a távolba néz. Ha ilyenkor vala
mely helyen valami gyanúsat vesz észre, azt körüljárja; de még
ha meg is nyugodott, nagyobb biztosság kedvéért cselt v e t; ha
ellenben gyanúja alapos volt, nagy hirtelen elszökik. Az éjt lege
lészve virrasztja á t ; virradáskor pedig ugyanazon utón, melyen jött,
visszatér a vaczkába, melyet, ha nem zavartatik s ha az időjárás
vagy eledelhiány elhagyására nem kényszeríti, hosszabb időn ke
resztül megtart. Vaczkához közeledve, nem egyenesen megy oda,
hanem előbb ácséit vet« ; azaz, némi távolságban a vaczka mellett
megy, azután saját nyomán visszatér; erre nagyot ugrik kifelé,
azután tovább megy, majd ismét visszatér és végre a nyomából
nagyot kiugorva foglalja el fekvőhelyét. Az előre-hátrafutás és köz
ben a nyomból való kiugrás annál többször történik, minél vénebb
a nyúl. Fekvő nyulat észrevenni igen nehéz, mert rendesen sző
réhez hasonló szinü helyet keres.
A nyúl vaczkát az erdőben, a fák tövében, bokrokban vagy
egyes kövek mellett készíti; a mezőn pedig előszeretettel fris szán
tásokon, valamely nagyobb rög alatt. A vaczok 5—6 cm. mély mé
lyedés, mely hátul szélesebb, mint elől. Ebbe úgy fekszik be, hogy
testének csak eleje látszik ki ; a többi része el van fedve.
A nyúl annyira érzékeny idegzettel bir, hogy minden időjárást
előre megérez és a szerint vaczkát különböző helyeken készíti. Az
éles, hideg szeleket különösen nem szereti s ezért vaczkát minden
kor szél alatt, azaz védett helyeken, gödrökben, árkokban, a hó
fúvások alatt stb. ássa. A melegnek s száraz-meleg talajnak nagy
barátja lévén, különösen a hidegebb évszakokban a napos déli
oldalakon heverész és csak kis forró nyári napon vonul hidegebb,
tehát éjszaki lejtőkre. Az eső elől rendesen már előbb bemenekül
bokrok közé, erdőbe vagy szárazabb helyekre. Nagy esőzések után
a homokos helyeket keresi föl. Ha a hó erősen megfagy, a nyulat
bokrokban vagy erdőben találhatjuk ; ellenben szeles időben kerüli
az erdőt, különösen lomb-, makk- vagy gubacshulladás idején, mert
az ily zörejtől nagyon fél. A süldő nyúl igen szeret a nagyon sűrű
bokrokban feküdni.
A nyúl sajátságaihoz tartozik továbbá, hogy vizet nem iszik
so h a; hegj^en fölfelé gyorsabban fut, mint lefelé, mert hátulsó lábai
hosszabbak s ugrásra vannak alkotva. A nyúl, mig meg nem zavar
tatik, járását pontosan be szokta tartani, a miért is lesben lőni
könnyű. Lármás hajtok előtt meglapul s azután hátuk mögött ki
szökik. Hajtők előtt egyáltalában nem szalad messze, valamint lan
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gyos téli időben is közel bevár ; ellenben ha az idő hideg és tiszta,
különösen pedig, midőn a hó ropog, már messziről kiugrik. Nyáron
és őszszel a meleg déli órákban oly közel bevárja az embert, hogy
vaczkából ki lehet rúgni. A hold változásának is erre nagy befo
lyása van. Holdvilágos éjeken ugyanis a nyúl sokat kóborol s azért
azután nappal erősen alszik. Megfordítva áll ez ujhold idején. Sze
les időben szintén hamar kiszökik.
Az már többször észleltetett, hogy az ebek által szorított nyúl
nyájak közé, vagy róka- és borzlyukakba, sőt görbén álló fákra és
magasabb tuskókra menekül.
A nyulak bakzásának kezdete a tél minőségétől és a rende
sen ettől függő táplálkozástól függ. Ha a tél enyhe volt és a nyu
lak jó erőben vannak, a bakzás sokszor már január hó vége felé
veszi kezdetét, különben pedig csak február, sőt márczius hóban.
A nyulak ez időben sokkal nyugtalanabbak, mint máskor s a vidé
ket még nappal is össze-vissza kóborolják. A kan nyulak ebek mód
jára a nyomon szaglálózva keresik a nőstényeket és miután rende
sen több kan esik egy nőstényre, egymást keményen pofozzák, sőt
marják is. De a győztes kan nősténye irányában sem gyöngéd, mert
szerelmeskedése közben is mardossa. Ennek makogó, gyermeksiráshoz hasonló hangjára — a kan nyúl bakzás idején néha-néha
morgó hangot ad —, melyet különben csak nagy veszedelemben
hallat, még más kan nyulak is jelennek meg, melyekkel még a
kannál is bujább nőstény nem sokára megvigasztalódik.
A nőstény párzás után 30—31 nap múlva valamely bokorban,
gabnában vagy fűben, csak kevés fűvel és szőrrel kibélelt gödröcskében kettőt fiadzik, a következő hónapokban rendesen 3—5-öt,
utoljára azonban megint csak kettőt. A nyulfiak azonnal látnak ;
füleik ugyan lelógnak, de nemsokára felegyenesednek.
A nőstény nyúl inkább könnyelmű, mint rossz anya, mert
igaz, hogy csak 12, legfeljebb 20 napig szoptat és fiadzás után
sokszor már negyednapra újból szerelmeskedik s ennek következ
tében többnyire minden hatodik héten újra fias ; az is bizonyos azon
ban, hogy varjak, kányák, sőt sasok által megtámadt fiait önfelál
dozással védelmezi.
A nyulak szaporodása október hóig is eltart. Az októberi,
valamint a márczius havi szaporulat azonban a hideg éjszakák, a
nedves és hűvös levegő miatt, ki szokott veszni. Ha a februárhavi
vagy első szaporodásra kedvező idő jár és a nyulfiak nem pusz
tulnak el, azon évben átlagosan egy harmaddal több nyulat lehet
remélni. Az esztendős nőstény tavasztól október hóig háromszor,
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az öreg négyszer, sokszor még ötször is szokott fiadzani. A régi
vadászszámitás tehát, mely szerint egy nyulpár őszig 15— 17 csa
ládtagra felszaporodnék, egészen helyes volna, ha a szaporulatnak
nagy része már az első nyár folyamán a sok ellenség és ellenséges
befolyás folytán el nem pusztulna.
A nyulfiak nehány napi szoptatás után már maguk képesek
táplálék után látni. A kis nyíllak a környéket, melyen világra jöt
tek, nem hagyják el ; egyszerre indulnak legelőre s onnét együtt
térnek vissza, vaczkaikat azonban külön készítik 60—80 lépésnyire
egymástól. A süldőknek 3/i része kan és csak ]/4 rész nőstény.
Férfiassága korát már a 15-ik hónapban éri el; különben egész élete
sem hosszú, mert 7—9 éven túl nem terjed.
A kinőtt mezei nyulak, melyek mindenkor kisebbek, mint az
erdeiek, kizsigeretlenül 4—5 kilogr., az erdei nyulak pedig 51/2—7
kilogrammnyi súlyt érhetnek el’. A kizsigerelt idei nyulak súlya
2—21/ 2, a véneké pedig 3 és 4 kgrm között változik.
Alig van állat, melynek annyi ellensége volna, mint a nyúl
nak. Az ember maga a vadászat és vadfogásnak úgyszólván minden
nemével pusztítja és mindezek daczára óriási volna nálunk a
nyulak száma, ha a ragadozók ellen hathatós irtó eszközöket alkal
maznánk. A házi kutyától és macskától kezdve a négylábú,
továbbá a szárnyas ragadozóknak még a leghitványabb legkisebb
fajai is nagyban irtják, különösen a fiatal tehetetlenebb nyulakat.
E tekintetben főképen : a menyétet, a varjut és a szarkát emeljük
ki, melyek a nyulfészket ügyesen kikutatják s a tehetetlen nyulfiakat tömegesen pusztítják.
A nyúl azonban nemcsak nagy üldözésnek, de sok beteg
ségnek is ki van téve. Gyakori betegségei a máj és belek vieglólyagosodása, a heredaganat és a nagyon esős nyárban támadó
nyulmétely. Ez utóbbi betegség pusztít el legtöbbet.
A máj és belek meghólyagosodását ezelőtt a bujakórság bizo
nyos nemének tulajdonították. Most azonban tudjuk, hogy minden
iiyen hólyagban bizonyos szalagféreg él. Szintoly kevéssé lehet
valóságos bujakórság (Syphilis) a nyúl húsában, hátán, ezombjain,
tüdejében és májában található mirigyes daganatok, mert ha az
volna, akkor már régen járványszerüleg lépett volna fel és a nem
zedékre is átöröklődött volna ; pedig fiatal nyulakon nem észleljük
s vénebb nyulak is az év téli szakában ettől mentesek. Az aze nban lehetséges, sőt valószínű, hogy e betegséget a nemzés tulhevessége és az üzés fáradalma idézi elő.
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A „nyulmétely“ névvel jelzett betegségnek inditó okai való' szinüleg többfélék. Egyike mindenesetre a táplálékhiány téli időben
s midőn azután tavaszszal a kiéhezett nyulak a nedvesebb helyeken
legelőbb megjelenő, zsenge, de igen leves füvet mohón eszik, ettől
makacs hasmenésbe esnek s abban el is vesznek.
A nyúl hasznosságát nem lehet csekélynek mondani, mert
rendkívüli szaporasága és gyors növése folytán jelentékeny hustömeggel járul az emberek eledeléhez; a mellett húsa Ízletes és
egészséges. Ezenkívül bőrével is adózik, melyet, mint tudjuk, úgy
egészben, mint részeiben jól használunk fel. Hát a vadászat élve
zete hány szerényebb sorsú embernél törpülne semmivé, ha a nyúl
nem léteznék !
Kártékonyságáról (már t. i. a jelentékenyről) csak a gyümölcs
tenyésztő, park-kertész és csak néha az erdész szempontjából be
szélhetünk, mert a mezőgazdának általa okozott kára valóban jelen
téktelen.
Fás növényeknél károsítása kétféle. Egyrészt lerágja a
fiatal hajtásokat, másrészt lerágja a fiatal simahéju fák kérgét,
mely utóbbi kár az előbbinél sokkal nagyobb, mert sok
szor a fácska halálát vonja maga után. Nevezetes, hogy ugyan
azon fanemet mindkét módon igen ritkán rongálja, hanem
némelyiket előszeretettel lerágja, másokat ismét körülrág vagyis
m eghánt; legalább erdei fáknál ez igy észleltetett. Lerágás által
főképen: a bükk- és gyertyán-hajtásokat rongálja m eg ; valamivel
kevésbé a szil-, rezgőnyár-, juhar- és vörös fenyőhajtásokat. Lehántani főképen a gyümölcsfákat szokta, valamint a leguminosákat,
u. m. az ákáczot, az aranyesőt (Cytisus laburnum), seprő-rekettyét
(Spartium scoparium), jenesztert (Genista), a lepényfát (Gleditsia),
továbbá a kökényt és a rózsákat.
Mint ellenszer gyümölcsösöknél és kerteknél első sorban a jó
kerítés, azután pedig a fiatal fácskáknak szalmával való bekötése
ajánlható. A hol ez nem volna kivihető, ott az egész telepitvényt
seprő-rekettyével (Spartium scoparium) kell körülültetni, mely fél
cserjét nagyon kedveli és ez neki egyszersmind jeles téli takar
mányul is szolgál. Ezen növény a talaj és kiima dolgában igen
elégülékeny s igy bárhol tenyészthető. Első telepítése magról nevelt
csemetékkel eszközlendő; a lerágott törzsek azután újra és újra
kisarjadzanak.
A nyúl nyoma mozgásának sebességétől függ; a mint u. i.
vagy „csúszik“ vagy „bakdácsol“ vagy pedig többé-kevésbé sebesen
A legelésnél, pl. zöld vetésen, csak „cstisziku, mert ekkor
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

4
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csak első lábait rakja lassanként előre, mig teste egészen kinyúlt,
s ekkor a hátulsó lábakat csak maga után húzza. A nyúl akkor
nbakdácsolíl, midőn pl. nyugodtan a legelőre vonul. A nyúlnál a
bakdácsolás az, a mi más vadnál az ügetés. A ,,fu tá s “ vagy „szö
kés“ mindig többé vagy kevésbé gyors vágtatás.
A nyúl mozgása ugyanis, még ha nyugodt is, mindig ugrató
vagyis szökdécselő. E mellett első lábait egyenes vonalban egymás
elé rakja, hátsó lábaival — „ugróival“ — pedig ezeket megelőzi,
azaz ezeket az elsők elé rakja. így tehát a nyúl arra felé fut, a
merre az ugrók hosszabb, vonalszerű láblenyomata mutat. A nyúl
bakdácsoló nyomát a 48. ábra, futás közben való nyomát pedig a
49. ábra mutatja. Az elsőnél az ugrók pontosan egymás mellett
vannak lenyomva, az Utóbbinál pedig a hátulsó jobboldali ugró
valamivel megelőzi a balt; de ez előjöhet megfordítva is.

48. ábra. Bakdácsoló nyúl nyoma.

49. ábra. Futó nyúl nyoma.

2. A tengeri nyúl.
Lepus cuniculus. L. Das Kaninchen. (50. ábra 2)
Ezen nyulfaj a közönséges nyultól könnyen felismerhető, mert
szemcsillaga (Iris) sötétbarna, szemlencséje pedig kékfekete; füle és
farka a fejnél kisebb. A test általános színe sötétszürke; a nyaka
és tarkója azonban inkább rozsdavörös. Különben egészen fekete
és egészen fehér tengeri nyulak is fordulnak elő. A tengeri nyúl
egyáltalában kisebb és zömökebb testalkatásu, mint a közönséges
n y ú l; legfeljebb oly nagy, mint a félig kinőtt közönséges nyúl és
súlya legfeljebb 2ll2 kgrm. A him kisebb a nősténynél.
A tengeri nyultól származik az általánosan ismert házi nyúl.
A tengeri nyúl eredeti hazája Európa déli része, honnan egész
Ejszak-Németországig, illetve a keleti tengerig elterjedt. Nálunk
tudtunkkal nem igen van elterjedve; de azért több helyen, igy
Gödöllőn, a monostori szigeten, a vacsi pusztán stb. található. A
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50. ábra. Tengeri nyúl.
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hideg vidékeket, a magasabb hegységet, magasabb és zárt erdőt,
a kötött talajt és nedvesebb rónákat kerüli. Kedvelt tartózkodási
helye a gyengén hullámos vidék homoktalajjal, melyen hézagosán
bozót, boróka, seprő-rekettye, szeder és más növények találhatók.
Tenyésztésére okvetlen kellék az olyan talaj, melyben ezen állat
magának l -5 méter kiterjedésű lyukakat könnyen áshat, melyekben
nappal többnyire tartózkodik. Nem kevésbé lényeges reá nézve a
bokor és bozót, melyben egyrészt elbuvik, másrészt pedig azt
hántja ; csak hogy ennek nem szabad az egész tért egyenletesen
borítani, mert a szabad széttekintés a tengeri nyúlnál szükséglet.
A mint egyrészt a tulajdonképeni zárt erdőben soha nem található,
szintoly következetességgel kerüli az egészen szabad tért, melyen
a védő bokrok hiányzanak.
ben
oly
sőt
ben

A lyukak, melyekben a tengeri nyulak laknak, külső részük
elég tágak, de benn, a hol sokfelé és tekervényesen elágaznak,
szükek, hogy azokba a róka be nem mehet. Az egyes ágak,
a különböző családok eféle lakásai is egymással összeköttetés
vannak, ámbár minden családnak külön lakása van.

Ha a család már erősebben megszaporodik, a lakást kitágít
ják, azaz más melléklyukakat ásnak ki közösen. Ezen mellék
lyukak közül is többnek külön kijárása van, hogy veszély idején
lakói kimenekülhessenek. Borús időben a tengeri nyúl nappal ren
desen föld alatt v a n ; verőfényes napokon és nyugodt helyeken
azonban nappal is a szomszédos bokrokban és földeken tartózkodik,
hol úgy, mint a közönséges nyúl, vaczkot kapar, de mindig oly
helyen, hol felülről is védve van, tehát sohasem egészen szabad
helyen. Mihelyt közülök valamelyik veszélyt gyanít, ugróival erősen
és többször toppant, mire az egész társaság nagy sietve a lyukakba
menekül. A tengeri nyúl hallása, szaglása és látása is kitűnő; egy
általában még észbeli tehetség tekintetében is a közönséges nyúl
fölött áll. Rendesen csak este hagyják el a földalatti lak ást; egy
ideig a lyuk körül, vigyázva, de vígan bakdácsolnak és üldögél
nek ; azután eltávoznak a leglőre, hol az egész éjét eltöltik.
A tengeri nyúl tápláléka ugyanaz, mi a közönséges nyulé; a
boróka fenyő hajtásait, úgy mint annak bogyóit azonban különösen
kedveli. Úgy látszik, hogy ezen eledel a tengeri nyulak egészségére
is igen kedvezően hat.
s
A tengeri nyúl bakzása az időjáráshoz képest, február vagy
márczius hóban kezdődik. A tengeri nyúl szaporasága még a kö
zönséges nyúl szaporaságát is felülmúlja.
4=i=
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A nőstény ugyanis ápril hótól október hóig majdnem minden 5
hétben 4— 12-őt fiadzik. Poczkossága 30—31 napig tart. A nyulfiak néhány napig vakok; 3—4 hétig szopnak s csak ezen idő
után hagyják el a vaczkot és néznek más eledel után. A szop
tató tengeri nyúl igen jó anya. Midőn eledelkeresés végett távozni
kénytelen, a lyukat földdel behányja és vizeletével megfecskendezi.
De a kan is jó férj és jó atya. Csak egynejüségben él. A lyukból
már kijáró fiókáit igen gyöngéden czirogatja, tisztogatja, szemöket
kinyalogatja, egy szóval igen gyöngéden viseli magát. A fiatalok
már 6—8 hónapos korban nemzőképesek és minthogy a lakás
belső osztályaihoz nagyobb ragadozó állat nem férhet, a rendkívüli
szaporaság könnyen megérthető.
A tengeri nyúl szintén 8—9 évig él el, de még ekkor sem ér el
két kilogrammnál nagyobb súlyt.
A tengeri nyúl ellenségei és betegségei ugyanazok, melyeket
a közönséges nyúlnál már láttunk, csakhogy legveszedelmesebb
ellenségei mégis az apró emlős ragadozók, főképen a vadászmenyét
(Mustéba furo. L.), azután a nyest, görény és a közönséges menyét,
minthogy ezek a szűk lyukakba is bejuthatnak, honnét a nagyobb
ragadozók ki vannak zárva.
A tengeri nyúl húsa fehér és édes; a fiataloké puha és
zsenge, a véneké pedig kemény és száraz. Bőrét ugyanazon czélokra használják, mint a nyulét; szőre azonban rövidebb. Kárté
konysága ugyanolyan, mint a nyulé, de minden tekintetben tete
mesebb : nevezetesen a fásnövények tenyésztését, ott hol tanyázik,
idővel teljesen lehetetlenné teszi. Nyoma ugyanolyan, mint a félig
felnőtt közönséges nyulé.
Francziaországban újabb időban sikerült a tengeri nyulat
közönséges nyullal keresztezni.

Család : Mókus-félék. Sciurina.

Fogképlet:

41
4

0
0

2
0
14
. — . — . ——- =
2
0
4

22 fog.
ö

Első lábaikon négy ujj és egy csökevényes hüvelyk, a hátulsókcn
pedig 5 ujj v a n ; farkuk és talpuk sűrű szőrrel van borítva.
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1. A közönséges mókus vagy evetke.
Sáliras vulgáris. L. Eichhprnchen. {51. ábra.)
A mókusok két soros, hosszú
szőrrel diszitett, boglyos farkuk —
„vitorlájuk“ — által tűnnek ki a többi, e
családba tartozó állatok közül ; a fákon
élnek és azokon zárt fészkeket készí
tenek.
Ezen erdeinkben mindenütt élő,
általánosan ismert, kedves állatka ha
zánkban kétféle színben fordul e lő :
mint vörös és sötétbarna mókus, ám
bár elvétve tarka példányok is találtat
nak. így pl. a Nemzeti Múzeumban
egy fehér példány van, melynek feje
és farka, valamint egy folt a nyakszirten sötétbarna. Ez Zemplénmegyé51. ábra. Mókus,
ben lövetett.
A mókus szoros értelemben vett erdei állat, mert tulajdonképen csak erdőkben, legszívesebben fenyvesekben tartózkodik és
ezt csak ritkán hagyja el, hogy a szomszédos cserjésekben, néha
a kertekben is táplálékát kereshesse. Tápláléka mogyoróból, dióból,
tölgy- és bükk-makból, fenyő- és más erdei magvakból, ezenkívül
pedig még rügyekből, leves fahéjból és kisebb állatokból, neve
zetesen fiatal madarakból áll, melyeket a fákon lévő fészkekből
kirabol.
A szabad mezőn nem érzi magát otthonosan és a legcse
kélyebb nyugtalanitásra a fákra siet és pedig jó magasra, mert
veszély idején csakis fenn á fák sürü koronájában vagy valamely
ágvillában, vagy erős ágon lapul meg.
Űzetve, a legmagasabb fákra fut fel és pedig a fának az ellen
ségtől nem látható oldalán, honnan — pillanatnyira megállapodva
-— időről-időre kikandikál, mig fenn valami biztos helyet talál.
Ha biztos menedékhelyet nem talál, bámulatos ügyességgel szökik
egyik fáról a másikra, de — ellentétben a nyuszttal — nem távo
zik messzire. A mókus a földön is elég ügyesen mozog. Ugrálva
fut s hátsó, hosszabb, erősebb lábait úgy mint a nyúl, az elsők
elé helyezi. Havon jól látható nyomát az 52-ik ábra mutatja.
Fészke, melyet jvékony gályákból készít, a fán magasan van.
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Ebben tartózkodik éjjel és télen; viharos, esős időben pedig még
nappal is. A nőstény is e fészekben fiadzik; különben mind a két
czélra odvas fákat is használ.

52. ábra. A mókus nyoma.

A mókus egy évben kétszer bakzik ; először márczius vagy
április hóban, néha már február hóban is. A nőstény 4 hétig
poczakos, mely idő múlva 3—4, kilencz napig vak kölyköt hadzik.
A mókus ott, a hol nagyobb mennyiségben található, az
erdészetre nézve elég ártalmas. Mert nem csak sok erdei magvat
fogyaszt, hanem főkép azért, mert a fák növekvését az által gátolja,
hogy a levél- és virágrügyeket és ezek kedvéért megint egész és sok
ágat lerág; a héjnak körülrágása által pedig főkép a sudarak
elszáradását idézi elő. A hol tehát nagyon elszaporodott, meg
tizedelendő.
2. A havasi morga vagy mormpta.
Arctomys mormota. L. Alpenmnrmelthier. (53. ábra.)

53. ábra. Havasi morga.

Fülei, farka s lábai rövidek, a test törzse pedig vastag.
Jelenleg már csak a Központi Alpesekben, a Kárpátokban és Pyre-
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nékben, de mindenütt már csak gyéren található. A morga az
erdő-öv fölötti régióban önkészitette barlangokban lakik. Minden
családnak külön nyári és téli lakása van. Az utóbbiaknak feneke
szénával puhára van kibélelve s ebben aluszsza 7—8 havi téli
álmát. Testük melege ez időtájt 10° C-ra száll le. Télire barlangjá
nak száját szénával tömi be.
A morga ápril hó elején, felébredése után nem sokára bakzik.
Csak egynejüségben él. A nőstény 6 hét múlva 3—4 vak kölyköt
fiadzik, melyek az ősz végére már teljesen felnőnek.
A morga tápláléka különféle havasi növényekből, nevezetesen
a Geum montanumból á ll; fogságban tejjel és gyümölcscsel is
tartják. Evés közben hátsó lábaira ül. Réjiekéből virradatkor játsza
dozva jön elő és ha nem zavartatik, az egész napot felváltva legeléssel, játékkal és alvással tölti. Érzékei kitűnőek és a mellett igen
vad. Ellenséget vagy veszélyt sejtve, nagyokat füttyent. A fiatalok
könnyen szelidithetők.
A morga húsa értéktelen; szőrméje használható és elég tar
tós is, de nem igen keresik. Ezen ártatlan állatka, mely ama puszta
régiót megeleveníti, mindenesetre a pusztítás ellen védelembe veendő.
3. A közönséges ürge.
Spermophilus cilillus. L. Das gemeine Ziesel.
Az ürge pofazsebekkel b ir; , földalatti lyukakban lakik s téli
álomba merül. Az ürge főképem hazánk homokos rónáit népesíti s
kivált száraz esztendőkben rendkívül elszaporodva a gabonater
mésre igen káros.

Család : Pelék. Myoxina.
Az egérhez hásonló állatok, azonban kétsorosán szőrős fark
kal bírnak mint a mókusok. Éji állatok ; meleg fészkeikben több
hónapig tartó téli álomba merülnek. Legnevezetesebb :

A közönséges pele.
Myoxus glis. L. Dér Siebenschlafer.
Ezen pele patkánynagyságu, hamuszürke, alul fehér állatka,
mely leginkább Dél-Európa erdeiben él, azonban hazánkban sem ritka.
Tápláléka s életmódja egyezik a mókuséval, csakhogy a pele
inkább a lomberdőket kedveli.
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Ezen állat szőrméjét mint prémet, bélésül, sipkák, karman
tyúk s hasonlók készítésére használják. Húsa állítólag igen jó izü.
A rómaiak a pelét csemege gyanánt ették s külön glirariumok-bán
tenyésztették és hizlalták.
A pele pl. Zágrábmegye bükkösei s tölgyeseiben jó makk
terméskor igen nagy számban fordul elő. Az ottani kerületi erdé
szeti hivatal jelentése szerint 1888. év őszén 3000 drb megölt pele
került a zágrábi piaczra, hol darabjáért 10—14 krajczárt adnak.
A pelékre való vadászat október hó elejével kezdődik és
Sz. Márton napig (november hó 11-ig) tart. A parasztok a vadá
szathoz hosszú, hegyes vesszőket használnak, melyekkel a peléket
a bükk- és tölgyfák odvaiból kikergetik. A menekülő állatokat
botokkal verik agyon, vagy elfogják és megfojtják. Szokás a pelé
ket fakelepczébe is fogni, melyeket az állatok búváshelyei elé állí
tanak s melyekbe azok belé futnak, midőn rejtekhelyükből kizavar
tatnak. Ha a pele nem akarná búvóhelyét elhagyni, kifüstölik,
vagy izzó parázst dobnak a fák odúiba, miáltal azonban az állat
szép szürke szőrméje többnyire megpörzsölődik.
A parasztok a pele zsírjával csizmáikat kenik s mondják,
hogy nincs több olyan zsir, mely annyira vizáthatatlanná tenné a
bőrt, mint a pelezsir.

Család: Egérfélék. Murina.
Mellső végtagjaikon egy hüvelykdurvány mellett négy, a
hátsókon pedig öt ujj van. Füleik, talpuk és farkuk többnyire
majdnem csupasz. Zápfogaik gyökeresek. A különféle egereken s
patkányokon kívül ide tartozik :

A közönséges hörcsög.
Cricetus frumentarius. Poll. Dér gemeine Hamster.
Vaskos teste, rövid lábai, fülei s rövid szőrös farka inkább a
, ,
3
poczkokra mint az egerekre emlékeztet. A zapfogak szama —•
O

Rendkívül nagy pofazacskói vannak. Igen szapora.
A hörcsög igen vakmerő és harapós állat. Agyagos földben
többé-kevésbé mély, be- és kijárókkal, valamint éléskamrával ellá
tott lakást ás magának, abba gyűjtögeti télre való eleségét s nem
igen mély álomban ott tölti a telet is. Kalászosokban és hüvelye
sekben igen sok kárt tesz. Tarka szinti szőrméjét használják.
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R e n d : Ragadozók. Carnivora.
A ragadozókat leginkább fogazatuk alkotása jellegzi, mely
abban áll,

hogy mindnyájan

—

metsző s azonkívül erős ki

álló ebfogakkal birnak. Az előzápfogak közül rendesen egy-egy, t. i.
az utolsó, éles szakitó-foggá alakult.
Az általános fogképlet tehát a következő :
y .1 .x
y . 1 .x

1
1

6
6

1
1

x . 1 y.
x .l.y

A zápfogak többnyire élesek, tarajosak, de fordulnak elő
gumósak is. A zápfogak minőségével, alkotásával és számával
nevezetes összhangzásban áll az állatok tápláléka és életmódja.
Minél kifejlettebbek a szakitó s tarajosabbak a zápfogak s minél
kisebb ezek szám a: annál ragadozóbb s csak melegvérű állatokat
gyilkoló az állat. Ellenkezőleg, minél kevésbé fejlődtek ki a szakitó
fogak s minél inkább előtérbe lépnek a gumós fogak : annál inkább
hajlandók az állatok halakkal, kétéltüekkel, csigákkal, rovarokkal,
gyökerekkel vagy gyümölcscsel táplálkozni. Fogaik ollószerüen
egymás mellé vágnak. Némelyek egész talpukkal (talponjárók),
mások csak ujjaikkal lépnek a földre (ujjonjárók). Ez utóbbiak
sokkal élénkebbek. Érzékszerveik (látás, hallás, szaglás) igen élesek.
Nagyobbrészt magánosán élnek ; némely fajok azonban zsákmány
után menve, össze szoktak seregleni.

Család: Medvefélék, Ursina.
Fejők és arczorruk hosszas; szakitófoguk gyengén kifejlett;
zápfogaik gumósak. Ezen fogazat a mindenevőket (omnivora) jel
lemzi. Füleik rövidek, szemeik kicsinyek. Végtagjaik 5 ujjal birnak,
melyek hatalmas karmokkal vannak fegyverezve: Talponjárók.
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A medve.
Ursus arcíos. L. Dér Bar. (54. ábra)
A fogképlet:

2 .1 .3
2.13

1
1

6
6

1
1

3 .1 .2
' 3 .1 .2

40.

A közönséges medve bundájának színe igen változó, a sárga
barna vagy vörösbarnától az ezüstszürkéig és másrészt ismét a
fehérfoltos feketéig. E szerint a nép mindenütt több válfajt külön
böztet meg ; de nemcsak a nép, hanem a természetbúvárok egyrésze s ezek között Brehm is, a közönséges medvének két válfaját
különbözteti meg, úgymint a barna vagy dögviedvét (Ursus cadaverinus) és a fekete vagy hangyászmedvét (Ursus formicarius).
Az utóbbi nagyobb, feje hosszabb, szőre simább, mint az
előbbié ; ezenkívül szelidebb is és inkább növényevő állat, mint a
dögmedve, mely vadságáról és ragadozó természetéről ismeretes.
A természetbúvárok másik része azonban az európai közönséges
medvénél (Ursus arctos. L.) csak egy fajt állapit meg, mert a szőr
színe nem döntő, minthogy a szin sok más emlős állatnál és ma
dárnál is gyakran változik. Az átöröklött egyéni tulajdonságon kívül
erre főképen az életkor bir befolyással. A medvénél is a szin a haladó
korral valamivel világosabb s egyformább lesz ; mert fiatal korában
fehér, élesen határozott keskeny nyakörve van, mely, midőn bun
dáját először cseréli, mindinkább szélesedik, a mellett azonban fehér
színe tünedezik, barnasárga, azután sárgabarna lesz, mig végre
teljesen eltűnik.
A medve testnagyságra nézve a legnagyobb, de szerencsére
nem a legveszedelmesebb, legvérszomjasabb ragadozónk. A nagy
medvék súlya 200 és 250 kilogramm között váltakozik, de talál
tatnak, ámbár most már ritkán, 300 kilogrammos példáitok is.
A nőstény medve mindig kisebb és jelentékenyen könnyebb, mint
a him medve. Haladó korral mind a két nem úgy testnagyságban,
mint súlyban is, folyton kissé gyarapodik.
A medve csak a magas, sziklás hegységekben, a rengeteg
erdőségekben és itt is csak a legtávolibb, legelhagyatottabb helye
ken szeret tartózkodni, hová az emberek zaja el nem hat. Szikla
barlangok, korhadó széldöntések, sürü, áthatolhatatlan fiatalosok
szolgáltatnak neki menedékhelyet, honnét azután éjjel, de teljesen
nyugalmas helyeken sokszor nappal is, a vidéket bebarangolja,
zsákmányt keresve. Forgóit meglehetősen jól tartja be. Hazánkban
még elég gyakori, de szintén csak a Kárpátok éjszaki, keleti és
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déli részeiben található. Ezenkívül előfordul még Szlavóniában és
Horvátországban is..
A medve érzékei közül, úgy látszik, a szaglás a legfinomabb.
Hallása is, a rövid fülek daczára, kitűnő ; ellenben látása meglehe
tősen rossz. Járása, nehéz és otromba testalkotásának megfelelőleg,
lassú és vontatott, futása azonban bámulatos gyors. Február hóban,
midőn a talpa hámlik, járása nehéz és ingadozó. Különben a medve
hátsó lábain is elég könnyűséggel képes gyorsan és nagy távol
ságra haladni. A legmeredekebb sziklákat, ha csak valamiképen
beléjök kapaszkodhatik, valamint a fákat is, könnyűséggel megmászsza. Ez utóbbiakról hátrálva ereszkedik le. A víztől nemcsak
hogy nem fél, hanem nyáron fürödni is szeret. Jó úszó és jó ha
lász is.
A medve általában flegmatikus természetű, sőt mogorva állat,
melynél barátságosabb pillantást soha nem veszünk észre. Sze
rencse, hogy ragadozási hajlama és vérszomjusága sem éles fogaival,
sem rettentő karmaival összhangzásban nincsenek. Mily veszedelmes
vendég volna a hatalmas medve az erdőben, ha vérszomjusága a
legkisebb ragadozó állatunkéhoz, t. i. a kis menyétkéjéhez hasonló
volna. A medve kerüli az embert, ha ez nem bántja és számos
példa van rá, hogy havasaink lakosai, midőn földi epret vagy málnát
szedtek, az ugyanabban fáradozó medvéhez egészen közel jöttek,
mire ez egyet fújva eltávozott.
Másként áll azonban a dolog, ha a medve lövés által nem
halálosan van találva s a hajtok lármája által ingereltetik. Ez eset
ben hátsó lábaira — „talpára“ — felállva s a mellett sokszor
iszonyúan bömbölve s fogait csikorgatva, neki megy a vadásznak
és ha ez nem képes magát megvédeni, hatalmas karjaival átöleli s
vagy agyon szorítja, vagy körmeivel a fejbőrét lerántja, fogaival
pedig összemarczangolja. Első lábaiban -— „mancsaiban“ — rend
kívüli erő van. Egy csapás elegendő, hogy az ökör hátgerinczét
eltörje. Ökröt, lovat még veszedelmes, keskeny sziklaösvényeken
is könnyűséggel és teljes biztossággal hurczol el. Egyébiránt a
medve félelmetessége az évszakkal is változik. A him a nyár vége
felé, midőn a legjobb erőben van, a nőstény pedig tavaszszal,
midőn has, legveszedelmesebb. Tél elején, midőn elhíztak, igen
lusták s ilyenkor sokkal félénkebbek. A medve természetére végre
rendkívül fontos befolyása van azon anyagoknak is, melyekkel
rendesen táplálkozik. A kizárólag növényekkel s rovarokkal táplál
kozó medve mindenkor szelidebb természetű, mint az, mely már
egyszer vért is Ízlelt.
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A medve főtápláléka növényekből áll ,u. m. mindenféle füvek
és gyökerekből, rügyekből, vörös és lisztes berkenye gyü
mölcséből, fekete áfonyából, szederből, tölgy- és bükkmakkból,
valamint még nem teljesen érett, tehát édes nedvü tengeriből és
zabból, mely eledel kedvéért az alsóbb vidékekre is lehuzódik.
Kedvencz eledelét képezi továbbá a hangyatojás és a méz. A
pisztrángokat is ügyesen fogja. Valamely véletlen által hatalmába
került emlős állatnak élvezete azonban a mi „macskánk“ természetét
egészen megváltoztatja.
Ezen percztől kezdve a szó szoros értelmében ragadozó
állattá válik.
Most már minden nagyobb állat után leselkedik, leginkább
pedig juhok, de ökrök, lovak és a vadak után is
Rablását ügyesen intézi. Ha csak lehet, a ködöt használja fel,
hogy finom orra által vezetve, a legelő marhát megközelítse. Ekkor
iszonyú bömböléssel a nyáj közé veti magát s igyekszik azt elszéleszteni vagy egyes darabokat attól elválasztani. Ezeket, még ha
gyors lábúak is, addig üldözi, mig végre utoléri s egy csa
pással leüti.
A medve a leütött, sokszor még élő állatnak mindenek előtt
belső részeit szedi ki és midőn már jóllakott, a maradékot vágj"
csak úgy hagyja, vagy pedig száraz lombbal betakarja s másnap
ismét felkeresi.
A medve rablásaiban igen vakmerő, mert nem csak hogy a
pásztorok által őrzött nyájakat meri megtámadni, de a juhszállásokba is beugrik, a hegyi lakosok istállóinak ajtait feltöri, sőt a
fedelen keresztül is behatol azokba.
Éhségtől gyötörve, a medve dögöt is eszik; valószínű
azonban, hogy ezt csak azok teszik, melyek már a húst is megizlelték.
A medve késő őszszel, különösen midőn sok. bükkmakk ter
mett, rendkívül meghízik s részben ezért is szoktak reá legczélszerübben október-november hóban vadászni.
A medve is alszik télen át, de nem oly megszakítatlanul, mint
pl. a morga. A medve csak hosszabb szakaszokban és különösen
az egyforma kemény hideg időn át alszik, a langyosabb időben
pedig künn barangol; ha az idő ismét hidegebbre fordul, újra vissza
vándorol elhagyott ágyába. Ezt már tél előtt valamely barlangban,
faoduban, vagy sürü fiatalosban valamel}7 szétdöntött fa alatt elké
szíti és mohával, lombbal, száraz fűvel, gályákkal ügyesen kibéleli.
Ebbe a vidék kiimája és az időjárás szerint korábban vagy ké
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sőbben vonul be. A nőstény rendesen már november hó elején, a
him azonban még deczember hó derekán is barangol, ha a hó és
hideg nagy is. Melegebb vidéken, valamint fogságban rendesen
etetett medve nem tart téli alvást.
Hogy a medve tavaszszal, midőn barlangját elhagyja, le van
soványodva, az természetes, mert ezen idő alatt mit sem eszik,
hanem csak az őszszel felszedett zsírt emészti lassankint fel. Hogy
azonban e zsírt talpából nyalná s a miatt azután, midőn kibúvik,
alig bírna járni — csak mese. Már fennebb mondtuk, hogy a talpa
február hóban hámlik s onnét ered azután a nehézkes járás.
A medve párzása május hóra és junius hó elejére esik s
egy hónapig tart. A borítás a kutyák módjára és naponkint sok
szor történik. A nőstény körülbelül 8 hónap múlva, január hó vége
felé 1—3 bocsot fiadzik. Ezek nem nagyobbak, mint egy-egy pat
kány. A nőstény az első két hétben egyszer sem hagyja el bocsait;
maga mit sem eszik, hanem négy lába közé veszi azokat s orrával
betakarja s igy melegíti. A bocsok 4 hétig vakok és csak 8 hetes
korukban kezdenek kijárni. A legközelebbi párzás idején anyjuk
eltávolítja őket magától, de a párzás befejezése után ismét hozzá
csatlakoznak.
A medve teljes kifejlődéséhez, úgy látszik, legalább 6 év szük
séges. Életkora 50 évre tehető, mert annyi ideig még fogságban
is éltek és 31 éves korban még fiadzottak.
A medvének minden részét fel lehet használni. Zsírja külső
sebzéseknél kitűnő gyógyszer; nem keményedik meg és ha bedu
gaszolt edényben tartatik, nem avasodik meg. A medve húsa a
marhahúshoz hasonlít, csakhogy édesebb izü. A bocsok húsa, ha
jó időben, azaz őszszel lövettek, ízletes, az őzhöz hasonló sültet
ad. A medvetalpak inyenczfalatoknak tartatnak.
Fiatal medvék czombjait fel szokták füstölni, mi által ki
tűnő sódarak nyerhetők. A medve bundája végre, mint tud
juk, értékes.
A medve hátsó talpainak nyoma a mezítlábas ember láb
nyomához hasonlít, csakhogy természetesen nagyobb és a körmök
élesen vannak lenyomva. Ez utóbbi különösen az első lábakról áll.
Az 55. ábra a medve nyomát ábrázolja. A körmök, midőn a medve
fut, széjjel állanak, lassú járásnál azonban meglehetősen közel van
nak egymáshoz. Ez esetben a medve hátsó talpait meglehetősen
közel rakja mancsaihoz és a bokák befelé, az ujjak pedig kifelé
vannak irányozva.
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55. ábra. A medve nyoma.

Lágy talajon könnyű a medvét nyomozni; hol azonban a
talaj kemény, ott más nyomokhoz kell folyamodni. Ilyenek a szá
mos széthányt és kitúrt hangyaboly, valamint az ürülék. Ez nagy
rakásokban fekszik, feketés, aczélkékbe játszó ; a táplálékmaradvá
nyokat még nagyrészt fel lehet rajta ismerni.

Család: Menyétfélék. Mustelida.
Többnyire nyúlánk testüek; talp önjárók, rövid ötujjas lá
bakkal. Némelyek téli szőrméje más szinti, mint a nyári s több
nyire becses.

Alesalád: Borzok. Melina.
A közönséges borz.
Meles laxus. Brisson. Dér Dachs. (5fi. ábra.)
A fogképlet:

1 .1 .3
1. 14

1
1

6

6

1
1

3 1.1
= 38.
4 .1 .1

Az első, csak kicsiny hézagfog fent és lent többnyire korán
kihull, a miért is többnyire csak 34 fogat találunk. A felső gumós
zápfog igen nagy és erős, erősebb, mint bármely más ragadozónál;
az alsó gyenge.
A borznőstény kisebb, nyúlánkabb, mint a him. Szőrméjének
színezete is valamivel világosabb. Nyolcz csecse v a n ;'4 a mellén,
4 pedig a hasán. Csak a nőstény visít és pedig áthatóan, midőn
erősen bántják, vagy pedig megölik ; a him sohasem visít.
A borz hazánkban mindenütt található, nagyobb mennyiségben azonban nem fordul elő. E szerint tehát síksági, előhegységi,
de magasabb hegységi erdőségeinknek is lakója. Mindazonáltal job
ban szereti a melegebb és lakottabb vidékeket, továbbá a lomb
erdőket, különösen az oly tölgj^eseket és bükkösöket, melyek szántó
földekkel határosak, mert itt főtáplálékát bővebben találja.
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A borz az önösség, a mogorvaság és lustaság mintaképe.
Életének 3/4 részét a föld alatt alvással tölti el. Ezen czélból legelő
helyeitől nem messze, ha lehetséges déli domb- vagy hegyoldalo
kon, 2—4 méter mély üregeket vagy ,,folyosókat" ás ki, melyek a
tulajdonképeni tanyájával „a katlannal“ (Késsél) összefüggnek. A
folyosók száma többnyire 3—4, rendesen azonban csak kettőt
használ; a többi részint szelelőlyukakul, részint pedig menedék
kijárásokul szolgál. A folyosók külső nyílásai 10—30 lépésnyire
vannak egymástól. Ha lakásnak alkalmatos sziklahasadékot talál,
ennek ad elsőbbséget, mert ott biztosabban érzi magát. Ezen lakását,
t. i. a katlant, azután mohával, lombbal puhára béleli ki és abban
a párzás idején kívül, mindenkor csak egymagában lakik. Vannak
ugyan oly „borzoduka vagy „borzvárak“ is, melyekben több borz
tartózkodik, de ez esetben is mindegyiknek külön katlanja van és
akkor a kijárók száma is nagyobb. Néha a borzodut a róka fog
lalja el s akkor a borz szomszédságában lakik; de ez esetben is
el vannak különítve. A róka a régi borzlyukakat nagy előszeretettel
foglalja el.
A borz igen tiszta állat. Ürülékeit földalatti lakásában külön
helyre rakja és földdel takarja be. Mondják, hogy a róka akként
kényszeríti lakása elhagyására, hogy távollétében fészkét bemocskolja.
A borz tápláléka igen különféle. Tavaszszal és nyáron több
nyire gyökerekkel, gombákkal, bogarakkal, szöcskékkel, csigákkal,
földi gilisztákkal, gyíkokkal, békákkal stb.-vel táplálkozik. Őszszel
mindenféle gyümölcscsel, tölgy- és bükkmakkal, répával és szőlővel.
Hogy azonban az útjába eső madárfészket, a földön költő alvó
madarat, vagy az apró, tehetetlen nyulat meg nem kíméli, az bizo
nyos. Vájjon ezeket szándékosan is keresi-e, az bebizonyítva nincsen.
A borz csak későn este vonul legelőre, midőn az erdőben a
nyugalom már teljes. Óvatosan hagyja el tanyáját és lassú ügetés
ben rendes forgóit felkeresi, melyeket szorosan megtart. Messze
nem távozik. Kaszálókon és erdei kisebb-nagyobb tisztásokon gyö
kereket és földi gilisztákat keresve, a gyepet úgy túrja fel, mint a
malacz. Erről, valamint kikoptatott forgóiról és ilynemű tanya
bejárásról hollétét azonnal megtudjuk. Az éjt legeléssel tölti, kora
reggel pedig lakásába, tér vissza. Ha azonban esetleg messze elkó
borolt és odúját szürkületben már nem bírja elérni, bárhol meghúzza
magát s a napot ott tölti.
Késő őszszel, midőn már erősen meghízott és a fagyos föld
ben már többé nem bir túrni, téli alvásra vonul, előbb azonban
éléskamráját jól megrakja. A telet azonban nem mindig tölti sza
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kadatlan alvásban. Enyhe időjáráskor és ha a hó nem magas, néha
ivás és táplálékkeresés végett kijő.
Mondják, hogy a borz télen orrát a farkának töve és az
ürülékcsatorna között fekvő, körülbelül 3 cm. mély zsirgödörbe
dugja, mely kellemetlen büzü anyagot választ ki és hogy télen ez
utón zsírjából táplálkozik; ez azonban bebizonyítva nincsen. A
zacskónak és váladékának czéljáról eddig eltérő nézeteket vallottak
a tudósok. Herbst G. göttingai tanár 1875-ben egy fiatal borzpáron
megfigyelte s bebizonyította, hogy a fiatal borzok táskájának vála
déka egyrészt a tej emésztését segíti elő, másrészt tápláló anya
gokat is tartalmaz. A fiatal borzak ugyanis egymás zacskóját szopo
gatták és pedig rögtön a táplálék felvétele u tá n ; nemkülönben
akkor is, midőn az emésztés már be volt fejezve. Habár a borzok
kifejlett korukban megszűnnek zacskóikból szürcsölgetni, e szervek
később is megtartják kiválasztó képességüket, csakhogy a kiválasz
tott nedv természete egészen másnemüvé válik. (Zeitsch. f. wissensch.
Zool. XXXVI. 1881.)
A borz párzásának idejét illetőleg a nézetek igen eltérők.
Némelyek szerint október hóban, mások szerint november hóban,
még mások szerint deczember hóban párzik; sőt vannak, a kik
párzását egész február hóra teszik.
Legtöbben a novemberhavi párzás mellett vannak és állításu
kat azzal igyekeznek megokolni, hogy ez időben gyakran találtak
két borzot egy fészekben.
Herbst G. tanár e pontra nézve is más nézetben van és néze
tének támogatására több adatot hoz fel, melyeket közvetlen meg
figyelések utján szerzett. Ő egy borzpáron hat évén át folytatta
észleleteit; ezenkívül azonban még más észleletei is vannak. A
párosodás szerinte júliusban következett be ; eltartott 5—7 napig
és az évnek többi szakában nem tért vissza. Ezen adat helyessége
mellett a borz életviszonyai is szólnak. Fel nem tehető ugyanis, hogy
ezen állat életében a legfontosabb mozzanat, a faj fentartását czélzó
ösztön működése, épen arra az időre essék (t. i. a télre), mikor
az idegrendszer működése minimumra szál! alá.
A nőstényborz a magzatot 7 hónapig, vagyis 210 napig
hordja méhében s e tekintetben a medvéhez hasonlít, mely mag
zatát szintén sokáig, május közepétől január közepéig, tehát 8 hóna
pig hordja méhében. (Zeitschr. f. wissensch. Zool. XXXVI. 1881.)
A nőstény február hó végén vagy márczius elején 3—5,
ritkán 6, kilencz napig vakon maradó fiatal borzot fiadzik, melyek
három hétig kizárólag anyatejből élnek. Ezután anyjuk némi más
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táplálékot is hoz nekik. Két hónapos korukban már az odú előtt
sütkéreznek, sőt nemsokára anyjukat a legelőre is követik. A fiatal
borzok a legközelebbi párzásig anyjuk mellett maradnak, ekkor
azonban mindegyiknek külön lakásról kell gondoskodnia. A borz
már őszszel nemzőképes, de teljes kifejlődését csak jövő őszszel
éri el. Életkora 20 évre tehető.
Betegségek közül a borznál csak a rüh ismeretes. Ellensége
csak a kutya, mely ellen azonban magát hatalmas fogaival és kör
meivel hősiesen védi.
A mi a borz hasznosságát vagy kártékonyságát illeti, e tekin
tetben is igen eltérők a nézetek. Röviden egymás mellé állítva,
hasznossága abból állt, hogy rovarokat és azok álczáit pusztítja,
kártékonysága pedig, hogy szőlőkben, répaföldeken pusztításokat
visz véghez és hogy az erdei tyúkok s más a földön költő mada
rak tojásait elkölti s itt-ott talán magukat e madarakat is megeszi.
Valóságos rabláshoz jó foga és hatalmas körme nem elegendő ;
ezenkívül még éles látással és gyors mozgással kellene rendelkeznie ;
ezek pedig hiányzanak nála.
A borz súlya tavaszszal 10—13 kg., őszszel, midőn legjobb hús
ban van, 15—20 k g r.; ebből a zsir 3—4 kgrammot nyom. A zsírját
ugyanazon czélokra használják, mint a medvezsirt. Húsa ehető, de
édeskés és kissé szagos, különösen ha a lefejtés alkalmával a zsirgödör
táját nem vágták ki. Szőrméjét, mely különben durva és nem nagyon
becses, vadásztáskák és bőröndök bevonására, lóigák díszítésére,
magát a szőrt pedig ecsetek s fogkefék készítésére használják.

o7. ábra. A borz lábnyoma.

58. ábra. Ügető borz nyoma.

A borz nyomában a legjellemzőbb: az első lábak karmainak
hosszú lenyomata (lásd az 57. ábrát), különben a nagy és széles nyom,
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

O
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valamint a rövid lépés is. Midőn lassan üget, lábait párhuzamosan
és kissé egymás mögé rakja (58. ábra). Őszszel, midőn a borz
kövér, a lábak egymástól távol állanak s a nyom is igen széles.
Midőn fut, a nyomok majdnem háromszöget képeznek (59. ábra).
Az öreg borz nyoma körülbelül 45 mm. széles és 50 mm. hosszú,
lépése legfeljebb 45 cm. hosszú.

59. ábra.

F u tó

borz nyoma.

Alesalád: Vidrák. Lutrina.
A közönséges vidra.
Lnira vulgáris. Erxl. Dér gemeine Fisch-Otíer. (60. ábrái)
A fogképlet:

1. 1. 3 1
1. 1. 3" 1

6 1
6 ' 1

3. 1. 1
= 36.
3. 1. 1

A közönséges vagy nagy vidra 1,10— 1,25 méter hosszú,
miből 40—45 cm. a farkra esik; magassága 28—36 cm., súlya
pedig 10— 15 kg. Fogai élesek és erősek. Lábai — >uszói< —,
melyek még a borzénál is rövidebbek, erősek és hatalmas körmök
kel fegyverzett ujjai között uszóhártyák vannak. Otromba teste igen
hajlékony és mozgékony. Rövid lábai miatt szárazon nem tud elég
gyorsan mozogni, de azért kitartó járású állat. A vidra kitűnő
úszó és pedig v í z alatt is, mely tekintetben minden búváron és
halon is túltesz. Füleit képes lezárni s hosszú ideig a viz alatt
képes maradni, honnan csak időközönként merül a felszínre levegőt
szívni, mely alkalmakkor rendesen csak az orra látható a viz tükrén.
Az élő állat szőrméjén keresztül viz nem hatolhat a testhez, minél
fogva a leghidegebb vízben is halászhat. Látása, hallása s szaglása
igen éles. Általában igen óvatos és vigyázó állat, de szorongattatva :
igen bátran védekezik az ebek ellen. A vidra harapása szörnyű
sebet ejt. A támadó kutya lábát, ha fogai közé kerül, egy hara
pással képes összezúzni.
A hímnek végbél-nyilásán két hólyagocska, a karcsúbb és
világosabb színezetű nősténynek pedig a nemző része alatt bőrráncz van, melyek kellemetlen, rothadt, sajtszagu folyadékot válasz
tanak ki. Ezen folyadék vagyis máz, midőn a levegőn megszárad,
pézsmaszaguvá lesz.
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A vidra majdnem valamennyi halban gazdag vízben található;
a hegységben úgy, mint a síkságon; a síri csenddel környezett
hegyi tavon úgy, mint a zajos malom közvetlen környékén. A vidra
olyan kóbor állat, mint a farkas. Rendes tartózkodási helye a folyók
és tavak ; de innét időközönként a kisebb-nagyobb patakokba, vala
mint a gyakran sok kilométernyi távolságban fekvő halas tavak
hoz rándul ki, hol a halak és rákok közt szörnyű pusztítást
visz véghez. Azonban itt sem marad sokáig, hanem hirtelen eltűnik,
de 10— 14 nap múlva visszatér. Tapasztalt vidravadászok igen jól
ismerik a vidra ezen szokását és koránt sem kedvetlenednek el, ha
a fogás mindjárt az első éjeken nem sikerül; nyugodtan bevárják
a vidra visszaérkezését. Ilyen kirándulásokat 4—6 tagból álló tár
saságokban is tesznek, mely alkalommal, hogy egyik víztől a má
sikig jussanak, meredek, nagy hegyek sem gátolják utjokat.
A vidra tanyáját rendesen alámosott partokban, alámosott fák
gyökerei között, odvas fákban, gátakban, vagy más alkalmas part
részekben üti fel, hol aztán a természetes gödröt — mely sohasem
mély — kitágítva, fűből és falevelekből vaczkot készít. Ennek ren
desen két kijárása van ; az egyik viz alá vezet, a másik pedig fel
felé a szárazra. Tanyáját e miatt nehéz feltalálni, de a megtalálás
megkönnyittetik azáltal, hogy a vaczokból szörnyű bűz tódul ki,
különösen, midőn a vidra fias. Tavaszszal, midőn az olvadó hó és
jég a folyó vizét felduzzasztja s őt a vaczkából kiönti, a maga
sabban fekvő dombokon, viz felé erősen hajló fatörzseken és
nyesett fűzfákon keres ideiglenes tanyát. Ilyenkor,, valamint
szárazföldi utazásai alkalmával is, néha róka- vagy borzlyukakba
húzódik.
A vidra rablójáratait rendesen éjjel végzi, a nappalt pedig
vaczkában alvással tölti, vagy pedig kiálló kövekre és dűlt fatör
zsekre feküdvén, a napon sütkérezik. Álma rendkívül mély, úgy
hogy gyakran sikerült őt ily alkalommal meglepni és prédául ejteni.
Tápláléka főleg rákokból és halakból áll, de a békákat, vizi mada
rakat, valamint ezek fészkeit is pusztítja. Midőn halászik, rendesen viz
ellen úszik, valószínűleg azért, hogy a vizet ne zavarja fel. Kisebb
halakat rögtön, úszás közben fogyaszt el, fejét a vízből kidugva;
a nagyobbakat ellenben a partra viszi s ott valamely kövön vagy
homokzátonyon költi el s csupán a fejet és a hátgerinczet hagyja
hátra. Csendes vidékeken nappal is halászgat s néha a viz fölé
hajló fatörzseken meghúzódva az arra úszó halakra leselkedik s
innen veti magát prédájára. Télen a befagyott vizek jegén nyílá
sokat keres s ezeken búvik a viz alá halászni. Visszajövet a nyi5*
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lást — valószínűleg az erősebben beömlő fény folytán — minden
kor biztosan megtalálja.
A vidra rendkívül falánk és prédaszomjas rabló, mely, midőn
már nem is éhes, csupa kedvtelésből gyilkolja a halakat. A vidra
táplálására naponként legalább egy kilogramm hal szükséges; igy
tehát egy évre körülbelül 400 klgr. De épen nem rendkívüli eset
az, hogy egy éjjel 4—5 kgrammos halat is elfogyaszt, úgy, hogy
csak az erősebb porczikákat hagyja hátra. A hol ezen rabló honos,
ott a haltenyésztés lehetetlen. A porosz kormány külön vadásztisz
teket neveltet, kik egyébbel nem foglalkoznak, csakis ezen vesze
delmes rabló pusztításával.
A vidra sajátságaihoz tartozik, hogy midőn vadászatra indul,
nem megy folyton a vizben, hanem majd a szárazra száll ki s
darabig itt halad, majd pedig ismét a vizbe csúszik le. Utóbbi
czélra különösen a meredek partrészeket választja, melyekről a szó
szoros értelmében a vizbe lecsuszkál. A vidra rendes forgóit beszokta tartani, különösen pedig a kiszálló és csúszkáló helyeket,
mit a tőrvetés szempontjából tudni igen fontos. Ezen helyeket
könnyen fel lehet ismerni a letiport fűről vagy letaposott hóról és
a vidra ürülékéről, mely halszálkákkal, pikkelyekkel és rákhéjával
van keverve.
A vidrák pacsmagolásának rendes ideje január és február
hava, mely időtájt éjjel hangos fütty üléssel egymást összehívják.
Ezen füttyentés nagyon hasonlít az ember füttyöléséhez ; különben
midőn kellemes, jó érzést akar kifejezni, csendesen nyihog vagy
piszeg; a dühöt és fájdalmat fülszakgató rikácsolással fejezi ki. A
vidra azonban más időben is párzik, mert fiókokat csak május,
junius és szeptember hónapokban nem talaltak ; különben minden
időben. A párzás idejének ezen rendetlensége arra vezethető vissza,
hogy a vidra nem függ — mint sok más állat —- az időjárás és
a dusabb vagy szegényebb táplálék befolyásától, hanem minden
időben egyaránt jól érzi magát, miután táplálékban nincsen hiány
és szőrméje minden évszakban sürü, viz által áthatlan.
A nőstény kilencz hét múlva 2—4 fiókot szül, melyek kilencz
napig vakok. A fiatal vidrák, melyek kezdetben majdnem egészen
feketék, életök első hónapjaiban alig gyanittatják ama ravaszságot
és prédaszomjuságot, mely a felnőtt példányokat jellemzi. Ezen
korukban, midőn még gyámoltalanok és igen ügyetlenek, anyjuk
által a legnagyobb gonddal ápoltatnak és a szükséges táplálékkal
ellátatnak. Később ugyancsak az anya vezeti ki a fiatalokat a fo
lyóba halászni. Mig azonban ezen idő elérkezik, a vén vidra szőr-
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nyen rabol s prédáját oly távol vidékekről hurczolja össze, mint
a róka.
Alig van még más vad állat, mely annyira megszelídülne és
az emberhez annyira ragaszkodna, mint a fiatalon befogott vidra. Ez
utóbbi tekintetben csak a kutyával hasonlítható össze. A megsze
lídítendő vidráknak nem szabad soha húst adni, hanem csak tejjel,
kenyérrel, murokkal, gyümölcscsel stb.-vel tápláltatnak. Halak fogá
sára is könnyen betaníthatok.
A vidra két éves korában nemzőképes és három éves korá
ban teljesen ki van fejlődve.
Betegségeiről mi sem ismeretes ; ellenségei csak az ember és
a kutya.
Hogy a vidra a haltenyésztésre mily veszedelmes, fennebb
láttuk. Kártékonyságát korántsem múlja felül azon haszon, melyet
igen értékes bőréből és húsából huzunk. Bőre télen-nyáron majd
nem egyenlően sűrű, a miért is minden időben értékes; a sötétebb
télit azonban mégis többre becsülik. Húsa, melyet úgy páczolnak
és készítenek, mint az őzsültet, mint böjti étel ismeretes ; ennek
azonban erős halszaga van.
A vidra nyomát legjobban jellegzi az uszóhártyák lenyomata,
mely iszapos talajon és havon mindig éles és tiszta. A lábujjak
húsizmának lenyomata kerekded, de csak gyenge, gyakran alig
látható; lágy talajon még leginkább kivehető (61. ábra). A nyom
rendkivül széles. Közönséges járásánál lábait a 62. ábrában látható
módon rakja.

A vidra nyomát továbbá lágy talajon, havon stb. még arról
is pontosan felismerhetjük, hogy a nyomnak majdnem mindig bal
oldalán kis barázdát találunk, mely a vidra lecsüngő farkától ered.
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Ezen barázda azonban korántsem folytonos, hanem mindig néhány
lépésnyire meg van szakítva.
A vidrát továbbá a halmaradványok is elárulják, melyek a
kiszálló helyein találhatók. Különösen vaczka előtt oly nagy menynyiségben gyűlnek meg, hogy a rothadó halak bűze a vadásznak
s ebnek a vidra lakását már messziről elárulják.
A vidra ürülékét könnyen fel lehet ismerni a sok halszálkáról
és rákhéjról, valamint erős halszagáról is.

Alesalád: Menyétek. Mustelina.
1. A nyérez vagy kis vidra, vagy vidramenyét.
Mustela-Lutreola. L, Dér Nörz oder Sumpfotter. (63. ábra.)
A fogképlet, mely a görénynél, a hermelinnél, a közönséges
és a vadászmenyétnél is ugyanaz marad, következő :
1. 1. 2

1

6

1

2. 1. 1

1. 1. 3 • l ‘ _6 ' 1 • 3. 1. 1 _ M
A nyérez felső állcsontbeli két szélső metszőfoga feltűnően
erősebb, mint a 4 belső. Az alsó állkapocsban a második metsző
fog az alapján ugyan kiáll a fogsorból, de az élén a többivel egy
vonalba helyezkedik, miáltal a fennebb felsorolt társaitól biztosan meg
különböztethető. A szakgató, de különösen a gumós fogak is
aránylag erősebbek, mint az utóbbiaknál.
A nyérez átmenetet képez a közönséges vidra és a görény
között. Teste inkább a vidrára emlékeztet, csakhogy a fej hosszabb
és ez, valamint a fark és a lábak is a görényéhez hasonlítanak
Az ujjak között fél-uszóhártyák vannak, melyek a hátsó lábakon
nagyobbak. Szőre alul-felől egyforma szürkésbarna, csak az alsó
ajka és egy folt az orra mellett fehérek. Erről megkülönböztethető
a görénytől, melynél a test alsó része sótétebb a felsőnél. A
Nemzeti Múzeumban azonban egészen sötétbarna nyércz-példány
is van, mely Máramarosból származik és sokkal nagyobb a többi
példánynál, melyek Turócz- és Zólyommegyékből valók.
Ezen állatka farkkal együtt körülbelül 50 cm, hosszú ; ebből
pedig a farkra 15 cm. esik. Nálunk csak ritkán található; állítólag
a Garamon és a Maroson, Hanák szerint azonban a Poprád, Hernád és a Vág partján is. Lehet különben, hogy nem is oly ritka,
hanem tán a görény nyel felcserélik.
A nyérez életmódja egészen olyan mint a vidráé. Február-
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és márcziushóban pacsmagol. A nőstény 9 hét múlva 3 5 vak
fiókot hoz.
Nyomát a hóban a görényétől ugyan nem lehet megkülön
böztetni, de menete arról könnyen felismerhető, hogy a nyércz
helyenként a hó alatt — mintha vizben volna — 29—30 lépés
nyire halad s ezután ismét a felszínre kerül.
Szőrméje igen becses.
2. A görény.
Musíela pntorius. L. Dcr Iltis. (64. ábra.)
A görény a nyesthez hasonlít, csak hogy ennél kisebb, mert
testhosszusága csak 40—48 cm., farka 11 — 15 cm. Ezen kívül a
görény feje arányosabb s orra hosszabb ; a torkának alja, valamint
szügye és farka fekete. Farka alatt két mirigye van, mely kiállhatatlan bűzü folyadékot választ ki. Szőrméje télen sötétebb, nyáron
világosabb gesztenyeszinü, sárgás alapszőrrel. Tömöttsége és nagy
tartóssága daczára nem oly becses, mint a nyesté, mert egyrészt
nem oly finom, másrészt pedig és főképen kellemetlen szaga miatt,
melyet sokáig megtart.
A görény elterjedése, sajnos, még mindig elég nagy és álta
lános. Nyáron erdőkben szeret tartózkodni, hol odvas fákban üti
fel tanyáját. Réteken: a szénaboglyákban, sövényekben; a m ezőn:
hörcsöglyukakban; ezen kívül a patakok s folyók meredek part
jaiban saját maga által készített lyukakban húzódik meg. Télen az
egyedül álló lakóházakat keresi fel s padlásokon, színekben, istál
lók- s fáskamarákban vonul meg, különösen pedig farakásokban
és házi nyulak lyukaiban szeret meghúzódni.
A görény táplálékát első sorban a szelíd és vad szárnyasok
szolgáltatják ; különösen ezek tojásait kedveli, melyeket — kis lyukat
rágva — kiszí. Táplálékát továbbá a méz, halak, fiatal mezei és
tengeri nyulak képezik. Ez utóbbiak úgy félnek tőle, mint a vadászmenyéttől. Szükségből a hörcsögöt is megtámadja, melynek külön
ben is legelkeseredettebb ellensége. Továbbá patkányok-, egerek-,
vakondok-, békák- s kígyókkal is táplálkozik, mely utóbbiak közül a
mérges fajok harapásai Lenz kísérletei szerint reá nézve veszélytelenek.
A görény csak éjjel rabol, a napot alvással tölti. Csak ugrálva
bir já rn i; mozdulatai azonban elég gyorsak; jól tud kúszni és
úszni is. Látása és szaglása igen finom. Nagy vérszomja daczára
a görény még sem oly öldöklő s nem öl úgy mindent össze, mint a
nyest. A leölt állatot a lyukába hurczolja. Ugyanazon éjjel azonban
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többször is visszatér azon helyre, hol zsákmányt talált. A mely résen
fejét keresztül képes dugni, azon az egész testét is behúzza. Lát
szólagos félénksége daczára néha vakmerőén szemtelen, annyira,
hogy nemcsak a nagyobb ragadozókat, mint pl. a rókát, megtá
madja s lyukából kiűzni igyekszik, hanem sok esetben az ebbel,
sőt az emberrel is szembeszáll, kivált, ha fiókái vannak s hara
pásával fenyegeti. Ebek és más nagyobb állatok szemeibe ily
alkalommal iszonyúan bűzös mirigyfolyadékot fecskendez. Élete
rendkívül s z í v ó s .
A görény a vassal való zörgést, reszelést, csörgést, kaszafenést, ki nem állhatja s igy vasláncz segélyével könnyen kikerget
hető rejtekéből, mely többnyire közel van a földhöz. Ha farakásban
ütött tanyát s ezt szétbontjuk, rendesen csak az utolsó fadarab
alól szokott kiugrani.
A görény pacsmagolása februárhóra esik, mely időben a hímek
sajátságosán sziszegnek, fújnak és morognak s ekkor a nőstényért
heves csatákat küzdenek. Utóbbi 9 heti poczakosság után 3—6
vak fiókot szül, melyek 14 nap múlva kezdenek látni s kilencz
hónapos korukban már teljesen ki vannak fejlődve. A görény élet
kora 10 évre tehető.
A görény nyoma hasonlít némileg a nyestéhez, azonban ettől
abban különbözik, hogy a görény ugrása kisebb és ujjai nem lévén
oly szőrösök, élesebben nyomódnak ki. A lábnyomok állásában is
van különbség.
Úgy az első, mint a hátsó lenyomatok ugyanis inkább
egymás mellett, mint rézsutosan fekszenek és a hátsók köze
lebb esnek egymáshoz, mint az elsők (65. ábra). További kü
lönbség az, hogy a görény kisebb és kerekdedebb nyoma rövid
darabokon még a nyulnyom állásához is hasonlít (66. ábra). A
görény társai közül megszokott forgóit még leginkább megtartja.
Ha fára felkuszik, egy ágról a másikra, illetve egy fáról a másikra
nem szokott ugrani, mint a nyest, vagy a hermelin, minélfogva
könnyebben kinyomozható.

65. ábra. A görény nyoma.

66. ábra. A görény nyoma.
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68. ábra. Hermelin; téli mezben.
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3. A vadászmenyét.
Mustéin furo. L. Das Frettchen. (67. ábrái)
A vadászmenyét ugyan nem vadonélő honi állat; mindazon
által felvettük e műbe, mert tengeri nyulak vadászására használ
tatván, a vadászok házainál tartatik s tenyésztetik.
A vadászmenyétet csak szelídített állapotban ismerjük. Állító
lag Afrikából hozatott be Spanyolországba a tengeri nyulak pusz
títása végett. Mások csak fehér görénynek tartják, mely mint
minden fehérencz (Albínó) úgy testre, mint érzékeire nézve gyen
gébb a törzsfajnál. A görénynyel tényleg eredményesen párzik.
Egész teste gyengén zsemlyeszinü és hosszabb mint a görényé.
Szeme vörös. Mozdulatai ügyetlenek; hanem a legszűkebb lyu
kakba is képes bemászni s a tengeri nyulak kamráikba behatolni.
Érzékei közül a szaglása kétségkívül a legfinomabb s hűsszinű
orrát folytonosan mozgatja. A hideg iránt nagyon érzékeny.
A vadászmenyétek évente kétszer pacsmagolnak. A nőstények,
ha párzási ösztönüket ki nem elégíthetik, állítólag elpusztulnak.
Ezért őket mindig párosán tartják, két részre osztott s szalmával,
szénával vagy mohával kibélelt ládákban. Hat hét múlva a hímtől
elkülönített nőstény 4—9 két, sőt három hétig vakon maradó kölyköt vet, melyeket az anya nem ritkán felfal. A fiókokat négy hét
múlva el kell az anyjuktól választani s tejjel és zsemlyével kell
felnevelni. Ha nyers húst kapnak, rendkívül mérgesekké válnak ;
azért, ha nem gyarapodnak, apróra vágott, főtt marhahúst és csak
a végső szükségben lehet nekik nyerset is adni. Három hónapos
korukban már vadászatra használhatók.
A vadászmenyét nem kellemes, álnok s álmos állat, mely még
az ápolóját is megmarja. Életének legnagyobb részét alvással tölti.
Midőn ébren van, társaival játszik ugyan, de nem képes a néző
figyelmét lekötni. Egyedüli haszna, hogy a tengeri nyul-vadászatokra használtatik.
4. A hermelin.
Mustéin erminea. L. Das Hermelin. (68. ábrái)
Összesen 26—34 cm. hosszú s ebből 10— 13 cm. esik a far
kára Szőrméje nyáron át fölül vörösbarna, alul fehér, fekete farkhegygyel; télen egészen fehér, csak farka hegye marad fekete.
Ezen színváltozás 4—6 hét alatt szőrcsere által jő létre. A hermelin
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farka alatt is van két mirigy, mely bizonyos folyadékot választ ki,
csak hogy ez pézsmaszagu.
A hermelin vagy a nagy menyét mindenütt található, a sza
bad mezőn úgy, mint a nagy kiterjedésű erdőségekben ; legszámo
sabban azonban vad, dús vidékek előhegységeiben és a fáczánosokban, melyeknek legnagyobb ellensége. Épületekben ritkán tartóz
kodik ; legfennebb télen. Állandó tanyáját odvas fákban, fal- és
szikla-hasadékokban, kő- vagy farakásokban, régi pajtákban és
fáczánkamrákban, magtárakban, a folyók és patakok partjain fa
gyökerek alatt, a szabad mezőn pedig bokrokban és ürgelyukakban
üti fel.
A hermelin rendkívül fürge és ügyes állat, mely a fákra vagy
függélyesen álló falakra oly gyorsasággal kúszik fel, mint az evetke.
Ezenkívül a természet ezen kis, de veszedelmes rablót kitűnő
érzékekkel, aránytalan nagy erővel, ravaszsággal, gonoszsággal és
vakmerőséggel ruházta fel. Utóbbi annyira megyen, hogy meg
szorulva, az embert is megtámadja. Ezenkívül még kitünően úszik.
Rabolni rendesen reggel és este jár ; holdvilágos éjeken azon
ban folytonos mozgásban van ; nyugodt helyeken nem ritkán nap
pal is látható. Zsákmánya tavaszszal madártojásokból áll s külö
nösen a földön költő mezei és erdei tyúkokéból; később süldőnyulakból, mindenféle apró madárból, kotló fáczánokból stb. Az
őzgidákat is megtámadja s legyőzi, mert tarkójukra ugrik s addig
marja, mig ütő-ereiket keresztül harapja. Úgy a hermelinnél mint
a közönséges menyétnél jellemző, hogy nálánál nagyobb állatoknak,
melyeket mindig nyakán támad s megöl, csak a vérét szopja ki s
a hullát ott hagyja. A tűhegyes fogak nyomai oly finomak, hogy
alig lehet ily hullákon megtalálni.
A hermelin pacsmagolása februárhóban történik. A nőstény
5—6 hét múlva 3—6, kilencz napig vakon maradó kölyköt vet,
melyek meglehetősen lassan fejlődnek. A hermelin életereje egy
általában gyenge s életkora legfeljebb hat évre tehető.
A középeurópai hermelineknek még a téli prémje sem igen
becses s a nyári is csak bélésül használható. Az északi vidékekről
kerülő hermelin-bőrök annál becsesebbek.
A hermelin nyoma olyan, mint a görényé, csak hogy annál
kisebb (69. ábra).

69. ábra. Hermelin nyoma.
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70. ábra. Közönséges menyét; nyári mezben.
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5. A közönséges menyét.
Mustela vulgáris. L. Das Wiesel. (70. ábrái)
Ez a legkisebb ragadozó. Összesen 22 cm. hosszú, de ebből
a farkára 4, 5 cm. esik. Úgy alakra, mint nyári szőrméjének szí
nezetére nézve teljesen hasonlit a hermelinhez, csakhogy annál
sokkal kisebb, farka csak gyengén szőrös és annak vége sohasem
fekete, hanem olyan szinü, mint a háta. Télen a menyét is megfehéredik, de hazánkban ritkán teljesen. Egyébiránt még az
északvidéki, egészen fehér prémek sem oly becsesek, mint a
hermelineké.
A menyét sokkal gyakoribb, mint a hermelin és inkább embereklakta helyek közelében tartózkodik ; egyebekben azonban életmódja
teljesen ugyanolyan, mint a hermeliné.
A menyét nyoma nem csak kisebb, mint a hermeliné,
hanem a nyom állása is egészen eltérő, amint ez a 71. ábrából
látható.

i\.

ábra. A menyét nyoma.

6. A n y e s t .
Mustela foma. L. Dér Steinmarder. (72. ábia.)
A nyest és a nyuszi fogazatának képlete :
1- 1- 3

1

6

1

3. 1. 1.

1. 1. 4.

1

6

1

4. 1. 1.

r,Q

A nyest 26 cm. hosszú, farkával együtt 64—66 cm. Faj
társától, a nyuszitól, legkönnyebben arról ismerhető fel, hogy farka
cs szügye fehér, holott a nyusztnál tojássárga szinü. A nyest végbéle szélén szintén két, némelyek szerint büdös, mások szerint
pézsmaszagu folyadékot kiválasztó mirigy van.
A nyest hazánkban mindenütt található, de nem igen gyakori
állat, mert rendkívüli kártékonysága miatt mindenütt üldözik. Leg
inkább szeret csűrökben, istállókban, elhagyott épületekben és vár
romokban, sziklahasadékokban, kőrakásokban, ritkán faodukban
tartózkodni. Az épületekben a födélszék legfelsőbb részeiben szereti
tanyáját felütni, honnét, úgy mint a görény, sőt még könnyebben,
kaszafenés stb. által kizavarható. Ideiglenesen a farakásokba és széna
boglyákba is behúzódik. Táplálék után barangolva, az erdőbe is
eljut; de ez nem rendes tartózkodási helye.
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A nyest a napot többnyire alvással tölti, zivatarok alkalmával
azonban nappal is eszeveszetten futkos ide s tova. Rablásra ren
desen 9— 10, azután 1 és 4 óra között jár. Forgóit, de különösen
a fel- és leugró helyeket pontosan megtartja. Járása ugráló. Érzékei
kitűnőek. Fákra, oszlopokra, érdes falakra ügyesen felkúszik ;
ezenkívül még jól úszik is. A nyest magasról lefelé nagy ugrásokat
képes tenni, de egy ágról a másikra vízszintes irányban s oly táv
ugrásokat mint a nyuszt, nem tesz.
E ragadozó természetére nézve vad, ravasz és rendkívül vér
szomjas. Ha valamely tyukketreczbe bejut, mindenek előtt mindent
leöl, gyakran 10—20 darabot, azután kiszívja a véröket, kieszi az
áldozatok agyvelejét és vagy egy darabnak fejét s nyakát viszi
magával. Erről lehet a nyest munkáját a fajrokonaiétól megismerni.
Szereti a tojásokat is, elfogja az egeret, patkányt, nyulat és minden
féle m adarat; ha más nincs, vörösberkenyét, cseresznyét, szilvát,
körtét, szőllőt és mézet is eszik. Mint minden menyét, a nyest is
tarkón ragadja áldozatát.
A nyest pacsmagolása februárhóban kezdődik s hasonló módon
folyik le, mint a görénynél, csakhogy a nyest inkább a macskáé
hoz hasonló hangokat hallat. Némely egyedek azonban — eddig
nem tudjuk miért — csak nyár elején párzanak. A nőstény 9 hétig
poczakos, azután 3—5, mintegy két hétig vakon maradó kölyköt vet,
melyeket három hónapig szoptat. Mihelyt az anya valami veszélyt sejt
vagy nyugtalanittatik, kölykeit azonnal, világos nappal is, szájában
elhordja. Midőn a fiatalok már félig ki vannak fejlődve, anyjukat
éjjeli utjain kisérik s tőle tanulják, miképen kell a táplálékot keresni.
A nyest növekvését életének' második "évében fejezi be, de
már a tizedik hónapban nemzőképes. Élettartama körülbelül 12 év.
A nyest téli szőrméje becses prémet ad.

73. ábra, A nyest lábnyoma.

74. ábra. A nyest nyoma.

A nyest nyoma oly nagy, mint a macskáé, de attól abban
különbözik, hogy az ujjhus-izmok hosszúkásak s a középső kettő
a körmökkel együtt előre nyúlik ki (73. ábra). A nyest nyoma
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tehát hosszúkás, holott a macskáé kerekded. A nyest mozgása
továbbá ugráló s e mellett a hátsó lábak majd mindig pontosan
az elsők nyomába esnek. Két-két nyom rézsutosan egymás mellett
van mindig (74. ábra). Helylyel-közzel a nyest nyoma némiképen
a nyúl nyomához hasonlít (75. ábra), de mindig csak rövid távol
ságra.
%
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75. ábra. A nyest nyoma.

7. A n y u s z t .
Mustela martes. L. Dér Baummarder oder Edelmarder. (76. ábra.)
A nyuszt 8 — 10 cm.-rel hosszabb és 2—3 cm.-rel magasabb,
mint a n y e st; a fő ismertetőjel azonban, a mint ezt a nyest leírá
sánál kiemeltük, az, hogy a nyuszt torka és szügye tojássárga.
Minthogy a nyest a nyuszttal is párzik, a korcsoknál ezen test
részek színe is a fehér és sárga között van. További különbség
a kettő között, hogy a nyuszt talpa sokkal szőrösebb, annyira,
hogy ennél a 9 ujjhus-izmot alig lehet észrevenni, holott azok a
nyestnél erősen kiállanak (lásd a 73. és 77. ábrát). Különben a
nyuszt sötétgesztenye szinü szőrméje is sokkal tömöttebb, fino
mabb s ennélfogva prémje sokkal becsesebb.

77. ábra. A nyuszt nyorha.

A nyuszt természetében s életmódjában csak annyiban külön
bözik a nyesttől, hogy még sokkal vadabb, ravaszabb s bátrabb.
A fark alatti mirigyek ennél határozottan pézsmaszagu folyadékot
választanak ki. Kedvencz tartózkodási helye a nagy, sürü, sötét
erdő, hol odvas fák nem hiányzanak. A lomberdőket ennélfogva
jobban szereti, mint a fenyveseket. Az emberi lakokat kerüli és
csak nagy éhség kényszerítheti arra, hogy a falvakba vagy egyes
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mezei lakokba hatoljon baromfiakat rabolni. Párzás idején nőstény
keresés végett is eltéved idáig.
A nyuszi többnyire egyedül él. A napot valamely faoduban
vagy a ragadozó madarak és mókusok fészkében alvással tölti s éjjel
megy préda után ; csendes erdőkben azonban nappal is kószál. Rendes
táplálékát a szárnyasok és ezek tojásai képezik, de megtámadja a
nyulat, őz-gidát, sőt a szarvasborjut is. Sok egeret és mogyorós
pelét is elpusztít, de az előbbit nem eszi meg. Szükségből a mo
csarak melletti nádasokat is átkutatja s a kígyókat, gyíkokat prédául
ejti. Végre nagy szükségben az erdei bogyókat és rovarokat sem
veti meg ; tojás és méz azonban kedvencz eledele.
A nyuszi szaporodására nézve annyiban különbözik a nyesttől,
hogy már január hóban pacsmagol.
A nyuszt nyoma olyan, mint a nyesté és csak abban külön
bözik, hogy sokkal szőrösebb talpa miatt az ujjhus-izmok lenyomata
kevésbé tiszta.
A nyuszt is megtartja szokott forgóit, nevezetesen azon fákon,
melyeken tanyájába kúszik. Ezt azonban sohasem teszi azon fán,
melyen a buvó helye van, hanem valamely ettől 10, 30, sőt 100
lépésnyire távol állón, melyről azután útját az ágakon folytatja.
Midőn tehát frissen esett havon nyusztot nyomozunk s látjuk, hogy
az valamely fára felkuszott, további utjának irányát az ágakról
lehullott havon láthatjuk. Ha végre ezen nyom is megszűnik, vizs
gáljuk meg az illető fát, nem látunk-e odút vagy nagyobb fészket
rajta. Ha ezt felfedezzük, a nyuszt ottlétét arról tudhatjuk meg,
ha a fa alatt a fészekből kihányt, mohával, korhadékkal vagy apró
galyrészekkel kevert, tisztátalan havat találunk. A nyuszt különben
egy éjjel rendkívül sokat összebarangol, a miért is csak a reggel felé
esett havon érdemes nyomozni.
A rejtekéből kizavart nyuszt azonnal a fa ellenkező oldalára
szökik és ezen rendkívül gyorsan felkuszva vagy a vízszintes
irányú ágakon igyekszik tovább menekülni vagy pedig valamely
alkalmas, elég vastag ágvillába veti magát s onnét csak a fejét
dugja ki kissé, hogy ellenségét szemmel tarthassa.
Ha a madarak a nyusztot észre veszik, nagy sipogással körül
repkedik a fát s igy a vadász figyelmét felköltik s a ragadozó hol
létét elárulják.
A nyest és nyuszt ürüléke arról ismerhető fel, hogy abban
gyakran bogyó, gyümölcsmagvak és héjak, valamint rovarszárnytöredékek találhatók, nemkülönben pedig erős pézsmaszagáról is.
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78. ábra. Róka.
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Család: Kutyafélék. Canina.
Lábaik magasak s nyúlánkak. Mellső lábaikon 5, a hátsókon
4 ujj van. Csak gyengén görbült körmeik nem húzhatók be, a
miért is gyorsan eltompulnak. Ujjonjárók.
A fogképlet:
2.i.^
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1. A r ó k a .
Canis vulpes. L. Dér Fuchs. (78. ábra.)
A ferdén álló szemlencse hosszúkás. A fark a féltestnél hoszszabb. Fennt, nem messze a fark tövétől, merev szőrökkel borított
kis mirigye — „ibolyája" — van, mely ibolyaszagu zsíros anyagot
választ ki.
Kifejlett példányok — az orrtól a fark végéig mérve —
130— 140 cm. hosszúságot s 36—40 cm.-nyi magasságot érnek cl.
Nálunk a rókának két válfaja fordul elő, t. i. a közönséges
vagy sárga róka (Canis vulpes communis. L. Dér Birk- oder Rothfuchs) és a szenes róka (Canis alopex. L. Dér Brand- oder Kohlfuchs).
A közönséges rókánál a felső ajak mentén s a szájszeglet
körül fel a pofákig fehéres pászta sarlóalakulag vonul, mely az
alsó állkapcson s torkon kiszélesedik, a mellső lábakon azonban
hegyes sávban végződik. Ezen rajzolat, mely tehát a közönséges
rókánál fehér, a szenes rókánál feketésszürke ; ennek különben is
egész teste sötétebb. E két válfaj párosodik is egymással s egymás
mellett él, csakhogy a szenes róka ritkább.
Néha akadnak fehér példányok is. A Nemzeti Múzeumban
két ilyen, egészen fehér példány látható; öreg róka és kölyök,
melyek Fehérmegyéből származnak.
Ámbár a róka a mezőn úgy, mint az erdőben, a pusztán
úgy, mint a nádasokban mindenütt található : mindazonáltal kedvencz
tartózkodási helyét mégis csak a terjedelmes, sziklacsoportokkal,
hegyzugokkal s vízmosásokkal megszakított erdők képezik. Azonban
állandóan itt sem marad, hanem nagy kerületben bebarangolja az
egész vidéket s éjjel a majorokba, sőt községekbe is el-ellátogat.
A róka esős időben, hózivatarok alkalmával, koslatása és
kölykezése idejében föld alatti lyukába vonul, melyet azonban maga
csak kész lyuk hiányában á s ; többnyire azonban barlangokat s
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sziklahasadékokat, nemkülönben elhagyott borzlyukakat foglal el.
A rókalyuk több folyosóból s legalább egy katlanból áll. A folyosók
különféle pontokon nyílnak kifelé; a katlan mellett pedig néha egy
méter átmérőjű kerek éléskamra is található. E főszálláson kívül a
róka még vendégbuvókkal — „menedékszállásokkal“ — is rendel
kezik, melyek úgy a mezőn, mint az erdőben ideiglenes tartóz
kodásra szolgálnak. Ezek rendesen csak 60—50 cm. mély „koto
rékok“, melyek a legmélyebb ponton katlanszeréi mélyedéssel és két
kijárással bírnak. Ezenkívül a róka gyakran vizáteresztőkbe, hidak
alatt, száraz csatornákban és odvas fákban is meg szokott vonulni.
A rókalyukban korántsem tapasztalható azon tisztaság, mely
a borzlyukat annyira jellegzi. Az időnkinti zsákmány-fölösleg, mely
itt rothadásba megy — különösen midőn a fiatal rókák már hússal
tápláltatnak —, iszonyú bűzt terjeszt, mely már messziről érezhető.
Hogy a rókáról helyes fogalmat szerezzünk, oly ragadozónak
kell képzelnünk, mely a legkitűnőbb érzékekkel, a macska ügyes
ségével, a nyest vérszomjával bir s mely ravaszságra ezen állatokat
messze fölülmúlja; ebből következtethetünk veszélyes voltára is.
A róka azon vidék közvetlen közelében, hol tartózkodik,
óvatosságból sohasem rabol, hanem mindig nagyobb kirándulásokat
tesz. Ha préda után indul, nesztelenül, a macska hajlékonyságával
lopódzik -előre, mindig szél ellen haladva s éles füleit nem kerüli
el semmi nesz ; valamint szemeivel is mindent észrevesz. Bármely
viszonyok között annyi óvatosságot, higgadságot és leleményességet
tanúsít, hogy alig van veszély, melyet ki nem kerülne s mely alól
ravaszsága segélyével magát kivonni ne tudná. Veszély elől ren
desen futással iparkodik menekülni, de azért, ha megszorittatott, a
legnagyobb bátorsággal és hősiességgel védelmezi bőrét. A kör
nyéken, hol tartózkodik, minden posványt, minden gödröt és követ
ismer s mindent átkutat. Az embertől, mint kérlelhetlen üldözőjétől,
rendesen fél, más esetben azonban semmibe- sem veszi. A hol
ugyanis erősen üldözik, ott az óvatos körültekintés mintaképe ; más
vidékeken ellenben, hol üldözésére mi sem történik, a személyesített
arczátlanság.
Termetére nézve a róka nehézkesnek látszik ; de ha szükséges,
azért az oly nyílásokon is átfér, melyeken a fejét keresztüldugni
tudja. Rablókirándulásai alkalmával nem ritkán a háztetőkre is fel
ugrik s ott mindent átkutat; más esetben ismét mint bátor és jó
úszó a vizi madarakét keresi fel fészkeikben. A hol testi erejével
nem bir czélt érni, ott előveszi rendkívüli ravaszságát. Rablásaiban
számitó s az üldözésben rendkívül kitartó, úgy, hogy minden
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vadra, melyet legyőzni képes, rendkívül veszélyes. A róka az év
nagyobb részét egyedül tölti, de bő havu télen, szükség által kény
szerítve, csapatokba is összeáll s igy egyesült erővel a nagyobb
állatokat is megtámadja.
A róka telhetetlen, kegyetlen gyilkos, de a mellett első rangú
rangú inyencz is. Tápláléka a legkülönfélébbekből áll s az évszakok
szerint meglehetősen változik. A róka táplálékául szolgál: a nyúl,
tengeri nyúl, vakondok, tüskés disznó, ürge, patkány és egér, min
denféle szárnyas, hal, béka, kígyó, kagyló, bogarak, szöcskék, földi
giliszta, madár- és hangyatojás, méz, szőlő, gyümölcs, mindenféle
bogyó, néha azonban a magafélét is megtámadja. Megszorult hely
zetben dögöt is eszik.
A róka a szarvas- és dámborjakra, valamint az őzgidákra is
veszedelmes. Az anyasuták ugyan hathatósan tudnak ellene véde
kezni s támadását éles csülkü első lábaikkal mindig visszaverik,
de a gondos anyák nincsenek mindig borjaik közelében s ily
pillanatokat választ ki a leselkedő, ravasz róka, hogy a védtelen
fiatalokhoz lopódzék s azokat szétmarczangolja. Ha az anya bor
jának panaszhangját hallja, oda siet ugyan védelmére, de ha a
rablót vissza is veri, az a borjut már annyira összemarta, hogy fel
nem épülhet, hanem elvész s igy mégis idővel a róka prédájául
esik. Hasonlóan cselekszik a róka a vadsertés malaczaival i s ; nem
ijed meg az emse marczona kinézésétől, hanem kitartással követi
a malaczokat, kilesve azon pillanatot, midőn valamelyik elmarad s
ekkor egy ugrással rája rohan s torkába vagy tarkójába meríti
fogait. A visításra odasiető emse ugyan elveri a rablót, de a meg
sebesített malacz támolyog s később a vérveszteségtől összerogy.
A róka a malacz közelében marad s azt a pillanatot lesi ki, midőn
az emse tovavonul, mi ha nem sikerül ma, sikerül holnap, mert
a róka által megmart malacz csak kivételképen marad életben.
Mindebből látható, hogy a róka, a vadászat szempontjából,
legkisebb kegyelmet sem érdemel és irgalom nélkül pusztítandó.
Hogy szükségből az egerészetre is rászánja magát, az ismeretes
dolog, de senki sem fogja állíthatni, hogy az egerek pusztítása által
keletkező haszon ama károkkal arányban állana, melyeket a vad
állományban tesz.
Ezen érdekes vad sajátságairól még a következőket akarjuk
feljegyezni:
A róka nappal sürü fiatalosokban, a folyók mellett fekvő
cserjékkel benőtt, meredek hegyoldalokon, nyáron pedig nádasok
ban és vetésekben szeret tartózkodni. A hol a róka gyakori, ott
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

n

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

82

majd mindenütt vannak bizonyos kedvelt helyei; pl. a szántóföl
dekkel stb.-vel övedzett kisebb erdőrészletek.
Ha a rókalyukat, melyben kölykei vannak, nyugtalanítjuk, a
róka köbökéivel együtt azonnal kiköltözik belőle.
Ha a rókalyukhoz csendesen közeledünk s kutyát bocsátunk
belé, a róka azonnal kiszökik ; ha ellenben zajt csaptunk, a legjobb
kutya sem zavarja ki onnét.
Vadászat alkalmával legelébb a róka jelenik meg és a leg
sűrűbb helyeknek tartva, igyekszik menekülni. Ha a vadászokat
észrevette, vagy meglapul, vagy valamely görbe fára ugrik s maga
mellett hagyja a hajtókát vagy kopókat elhaladni. A róka már a
hajtok előtt sem szeret lyukába menekülni, még kevésbé szívesen
teszi azt a kopók előtt.
Ha a lövés testének oly részét érte, melyet szájával elérhet,
a megsebesült helyhez rögtön kap.
Egér-czinczogás utánzásával a rókát könnyen lehet csalni.
A róka a leölt állatnak mindenekelőtt a fejét harapja le s ezt
eszi meg legelőbb. A préda maradékát gyakran csak úgy hagyja,
néha azonban elássa vagy száraz lombbal betakarja.
A róka. a csalétket mindig igen óvatosan fogadja. Ha ürülékét
találjuk, az annak a jele, hogy mitsem gyanított. Ha a tőrvetésnél
a legcsekélyebb mulasztás történik, az ilyen tőrt a róka gyakran
oldalvást, óvatosan, szépen kikaparja s igy a tőrvetőt kigunyolja.
Ha a róka első lábával jutott tőrbe s a csont szétzuzatott, ez
esetben az inakat s bőrt egészen elszántan keresztülharapja s elmenekszik. Tőrbe esett társához, vagy más állathoz a róka bátran
közeledik s felfalja.
Vizen keresztül a róka nem szeret járni, minélfogva a
hidak és töltések biztos forgók, mit a róka különben igen rit
kán tart.
A róka az időjárás szerint január hó végén vagy február
hóban koslat. Ennek módja s lefolyása az ebekével egyenlő. E
czélra rendesen az éjét választja, de nem ritkán nappal is folytatja.
A koslató nőstényt rendesen több him követi, melyek közül az
egyik szorosan a nőstény oldalán, a többi pedig a szerencsés
vetélytárs nyomában ballag, mi a havon világosan látható. Ez idő
tájt a vágyakodó rókák a páváéhoz hasonló hangot hallatnak —
„kammognak“ —, holott a róka rendes hangja kisebb kutya uga
tásához hasonlít, mely rövid időközönként vonítással végződik; a
róka, mondjuk, „ka/iog“ vagy „kahol“.
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így üget és szökik e kis társaság egész éjjel erdőn, mezőn
keresztül, reggel azonban mindnyájan lyukba vonulnak. Álta
lános a hit, hogy a párzási aktus a föld alatt végeztetik, mi
azonban e hely szűk voltánál fogva nem valószínű s másrészt
arra is elég példa van, hogy az künn és pedig nappal is
történik.
Vájjon a nőstény csak egy kanhoz szegődik-e vagy pedig
többet is részesít kegyeiben : nem tudjuk. A monogamia mellett —
ámbár időnkénti tévedéssel — azon körülmény szól, hogy a kan
róka kölykeinek táplálásáról híven gondoskodik.
A nősténjr 60—64 nap múlva 4—7, ritkán több kölyköt vet,
melyek meglehetősen idomtalanok, szürkebarna szőrüek s 14 napig
vakok. A kölykök szőre lassankint átváltozik, de még őszszel is
sötétebb, mint az öregeké.
Családi élete tekintetében a róka mintaképül állítható fel. A
szülők a lagnagyobb gonddal és feláldozó szeretettel ápolják kölykeiket. Ha veszély fenyegeti, biztosságukért mindent elkövetnek s
sok esetben az utolsó lehelletig védelmezik őket.
A fiatalok körülbelül 4—5 hét múlva bújnak ki a fészekből
s a lyuk előtt sütkéreznek s játszadoznak. Anyjuk az elevenen
összehordott egereken, békákon s bogarakon tanítja kölykeit a
prédafogásra; ha valamelyikök nagyon is ügyetlennek mutatkozik,
azt meg is fenyiti. Julius hó elején, midőn a fiatalok már annyira
felnőttek, hogy szüleiket rablójárásaikon követhetik, az egész család
elhagyja a bolháktól nyüzsgő tanyát s a hűvös vetésbe vonul. A
mint azonban a mező fokozatosan tarabb lesz, a szülői gyámnokság is lassankint megszűnik s a család eloszlik, hogy mindegyikök
saját rovására folytassa ádáz életét.
A róka 10 hónapos korában már nemzőképes, két éves
korában pedig teljesen ki van fejlődve. Hogy a róka életereje mily
rendkívül s z í v ó s , erről a legtöbb vadász majdnem a hihetetlenséggel
határos eseményeket tud mondani. Élettartama a szabadban aránylag
hosszú lehet, mert már fogságban is élt 10— 16 évet.
A betegségek közül a rókánál a rüh, a sorvadás és a ve
szettség eddig ismeretes. Ellenségei: a farkas, a hiuz, a sasok és
az uhu ; kínzói pedig a bolhák.
A róka nyoma hasonlít némikép a kis kutya nyomához, csak
hogy hosszukásabb, mert a róka nyománál a középső két ujj
körmeivel együtt hosszabb, valamint az ujj-husizmok lenyomata
sem oly tiszta és mély, mint a kutyáé (79. ábra).
6*
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79. ábra. A róka lábnyoma.

81. ábra. Lopódzó róka nyoma.

A róka rendes járása a lassú ügetés, mely lábait majdnem
zsinóregyenesen egymásután rakja (80. ábra). Midőn a róka lopód
zik, azaz lépésben megy, akkor a lábait széjjel rakja, a nyomok
tehát rézsutosan állanak egymás mellett (81. ábra). Midőn pedig
vágtatva szökik, a nyom a 82. ábrában látható alakot ölt. A róka
lépése körülbelül 42 cm .; a láb nyomának szélessége körülbelül
3lli cm., hosszúsága pedig A1f cm.
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82. ábra. Vágtató róka nyoma.

2. A farkas.
A farkas. Canis lupus. Dér Wo/f. (83. ábrák)
A farkas teste 1— 1,20, a farka 0,40—0,45 méter hosszú;
testmagassága 0,65—0,70 méter. Szőre hosszú, nyakán sürü és
felborzolt. Színe nyáron vöröses-szürke, télen szürkésfekete, hasán
pedig piszkosfehér. A Nemzeti Muzeum 1823-ban egy egészen
fekete farkaspéldányt kapott, melyet Vasmegyében fogtak s ele
venen küldtek be. Ez állítólag egy kutyaszuka és farkaskan keresz
tezéséből származik.
A farkas egészben véve a nagy juhászkutyához hasonlít,
ettől azonban már szőre minőségénél fogva is könnyen megkülön
böztethető. A farkasnak ugyanis, mint minden más ragadozónak, két
féle szőre van ; az alsó, a rövidebb, gyapjuszerü és a felső hosszú
és merevebb. A kutyának ellenben, bármily sürü és bozontos
legyen a bundája, a szőr miniig csak egyféle. Könnyen felismer
hető továbbá a farkas magas vállairól s aránylag alacsonyabb
hátulsó lábairól, minek folytán dereka a nyak felé meredeken emel
kedik. Feje, nyaka erősebb s a szája majdnem- a füléig ér. A
szemlencsék — eltérőleg a rókáétól — kerekdedek és a szemek
is ferdébben állanak, mint a rókánál.
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A farkas az éjszakkeleti, keleti és délkeleti Kárpátokban
helyenként és időnként elég gyakori, sőt közönséges ragadozó vad.
Magyarország déli részeiben már ritkábban, Szlavón- és Horvát
országban azonban ismét elég gyakran fordul elő. Tartózkodási
helye a medveével és a hiuzéval meglehetősen azonos, csakhogy a
nevezetteknél sokkal kóborlóbb állat, minélfogva, kivált télen, nem
csak a nagyobb összefüggő erdőségekben, hanem lefelé egész a
síkságon is látható. Egy helyen sokáig nem tartózkodik, ámbár az
állandó tartózkodási helyekre, ha hosszabb idő múlva is, ismét
vissza szokott térni. Ezen kóbor természete folytán a rá intézett
hajtóvadászatok többnyire eredménytelenek.
A farkas éjjeli rabló, de ott, hol nem zavarják, már délutáni
négy óra tájban rablásra indul. A napot mindig valamely sűrű
ségben tölti. Szaglása és hallása rendkívül finom s mindig szél
ellen jár. Torkossága ismeretes. Kinézése a leselkedő ravaszság.
Megfigyelő képessége rendkívül ki van fejlődve ; előtte minden szo
katlan körülmény rögtön feltűnik. Mozdulatai nem oly ügyesek,
mint más ragadozóké, de e hiányt rendkívüli kitartása és szívóssága
pótolja. Lépésben vontatva jár, mintha a hátulja meg volna bé
nulva, mit a hátulsó lábak rövidsége okoz. Ugyanezen oknál fogva
vágtató futásában nem elég kitartó. Rendesen ügetve jár s igy
képes egy éjszaka 50—60 kilométernyi utat megtenni. A farkas
igen magasra képes felugrani. Nyaka rendkívül izmos, annyira, hogy
juhot, őzet nagy távolságra képes elvinni, a nélkül, hogy azt a
földön hurczolná. Hangja folytonos vonításból áll, melyet — külö
nösen hosszú és zord téli éjeken — főképen éjfél előtt hallat.
Szerencse, hogy ezen veszedelmes állat elég gyáva s könnyen
megszalasztható.
Tápláléka valamennyi melegvérű állat, melyeket csak hatal
mába ejthet. Ha friss hús nincs, a dögöt is szívesen megeszi. Nagy
éhségtől gyötörve az embert is megtámadja, valamint ilyenkor
növényi táplálékkal is megelégszik. Midőn biztosságban érzi magát,
zsákmányát helyben felfalja, különben pedig kisebb-nagyobb távol
ságra hurczolja el. Midőn jóllakott, nem messze e helytől leheveredik. Ha még marad valami zsákmányából, azt vagy úgy hagyja
vagy elássa s másnap ismét el jő érte. A farkas nem csak annyit
öl egyszerre, a mennyi éhsége csillapítására elegendő, hanem mint
a nyest, mindenekelőtt vérszomját elégíti ki.
így pl. juhok között először több darabot megfojt és csak
azután visz el egyet. Prédáját, finom orra által vezetve, többnyire
fektében igyekszik belopni. E czélból csak lassan lopódzik hozzá
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és midőn már közel van, néhány hatalmas ugrással egyszerre mel
lette terem s mindig torkán ragadja meg.
A farkasok a kedvezőbb évszakokban magányosan élnek és
csak télen állnak össze csapatokba, midőn magas a hó és midőn
az éhség nagyon gyötri őket, hogy közösen nagyobb állatokra is ered
ménynyel vadászhassanak. Ilyenkor, midőn még csak zsákmányt
keresnek, valamely vén, tapasztalt kanfarkas vezeti a csapatot és
a többi' pontosan mindennek a nyomába lép, úgy, hogy az ember
azt gondolhatná, hogy ott csak egy farkas járt. Midőn azonban a
zsákmányt már megtalálták, szétoszlanak és kezdődik a rendes
vadászat, melynél egyesek a futó vad elébe igyekszenek vágni,
mások az oldalakat fedezik, a többi pedig hajt. Ilyen csapat a leg
erősebb vadkant, sőt a medvét is megtámadja s le is győzi. Álta
lában a marhanyájakat s kondákat rendesen csak az ily farkas
csapatok támadják meg, mert a szarvasmarha, lovak s sertések
ilyenkor hatalmasan védelmezik magokat.
A gyengébb kutya, mihelyt a farkas szagát érzi, farkát lábai
közé kapja s nyöszörögve, remegve fut gazdája lábai közé. Erős,
magában bizó juhászkutya ellenben dühbe jö n ,s z ő ré t fölborzolja
s gyűlölete élesztvén bátorságát, elszántan rohanja meg a farkast;
összeszedi minden erejét s igyekszik utált ellenségét megszalasztani
vagy megölni.
A farkas sajátságai .közé tartozik az is, hogy mint a róka, a
hajtásból legelői igyekszik menekülni és úgy, mint az, a legsűrűbb
helyeken, rendesen a rókaforgókon kullog. Minden nesztől, de kü
lönösen a puska ropogásától és a fűztől fél.
A farkas koslatása deczembertől február hó végéig tart. Az
öreg nőstényeknél hamarább, a fiataloknál későbben áll be ez idő.
A párzási ösztön azonban egy-egy nősténynél csak 14 napig tart.
Minthogy a farkasok közt sokkal több a kan, mint a szuka, véres
viadalokat vívnak, melyeknél a legyőzött s megsebzett farkast
vetélytársai azonnal felfalják. A nőstény 13— 14 hétig terhes, mely
idő elteltével a leghozzáférhetlenebb sűrűségekben, sziklahasadé
kokban, elhagyott róka- vagy borzlyukakban — ha ezeket kitágít
hatja — mohával puha fekhelyet készít. Kölykeinek száma 3—9
között váltakozik; rendes száma azonban 4—6. A kölykök ápolása
és gondozása kizárólag a szuka dolga s még a kantól is őriznie
kell kölykeifi hogy fel ne falja.
A kölykök 6—8 hétig szopnak. Ezután a nőstény minden
nemű prédával, különösen kisebb vaddal bőven ellátja ő k et; később
pedig a rablásra és prédaejtésre is tanítja, mert a legközelebbi
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koslatás idején a vén szuka kölykeit magától elűzi. Azon vidékeken,
hol a farkasok állandóan tartózkodnak, elismert ténynek mondják,
hogy — mint a róka — a hol a nőstény kölykezett, órányi kiter
jedésű területen nem rabol, hogy fészkét el ne árulja.
A farkas két éves korában teljesen ki van fejlődve. Élettar
tama 15— 18 évre tehető.
A farkason ugyanazon betegségek jelentkeznek, mint a rókán,
t. i. a rüh és a veszettség, mely utóbbi különösen a koslatás és
nagy hidegek idejében, éhség következtében tör ki.
A farkas kártékonysága igen nagy. Bundája jól használható
és féreg sem esik belé.
A farkas nyoma hasonlít a nagy kutya nyomához (84. ábra),
ettől azonban abban különbözik, hogy zsinóregyenesen lép, hogy
lépése a kutyáénál hosszabb, mert mindig üget, hogy az egyes
lábnyomok keskenyebbek s hosszabbak s végre hogy a középső
két ujj mindig szorosan egymás mellett és tisztán ki van nyomva.

84. ábra. A farkas nyoma.

3. A közönséges sakál.
Canis aureus. L. Dér gemeine Schakal. (85. ábra.)
A természetbúvárok minden kisebb farkasfajt „sakál“-nak
szoktak nevezni.
A közönséges sakált, melynek elterjedése éjszaki határául eddig
Dalmácziát, nevezetesen Curzola szigetét tekintették, újabb időben
a magyar Alföldön is találták.* Az első bizonyító példányt 1879.
november 7-én ejtették el az Al-Duna nádas erdejében (Eszék
mellett), melyet Rudolf trónörökös igazi sakálnak, a Balkán-félszi
getről, Szíriából és Palesztinából származó példányokkal megegye
zőnek ismert fel. Egy másik példánynak, melyet ugyanakkor és
ugyanott láttak, sajnos, sikerült elmenekülnie. A második példány
1882. január 17-én esett zsákmányul Hevesmegyében (Debrő hatá
rában) és a magyar nemzeti muzeum gyűjteményébe került.
Bécs alatt, a Duna ligeteiben is lőttek egyet. Azóta megejtett
kutatások engedik gyanítani, hogy a sakált a többek között a
Szerémségben „nádi fa rk a s“ néven ismerik és gyakran ejtik el.
* »Az Osztrák-M agyar
9. füzete 287. lapján.

Monarchia írásban

és

K épben.«

Bevezető

kötet
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Hogy azonban a sakál nem volna más állat, mint az úgy
nevezett „nádi farkas", az még eddig bebizonyítva nincsen.
A nádi farkast (Canis lupus minor. Dér Rohrwolf), mely kü
lönösen a délmagyarországi nádasokban él, a természettudósok
eddig csupán csak tartózkodása s ettől függő életmódja folytán a
közönséges farkas eltörpült ivadékának tekintették. E nézet helyes
ségét azon farkaspéldány is támogatja, melyet Wenkheim Frigyes
gróf 1884. évben, január hó elején Békésmegyéből nádi farkas név
alatt küldött a nemzeti múzeumnak. Ezen példán}7 egészben véve
megegyezik a közönséges farkassal, lábai azonban rövidebbek s
ennélfogva az állat alacsonyabb ; szőre különben hosszabb s fekete
tarkázata lejebb terjed oldalaira s a mellső lábakon levő sáv is
szélesebb, farka bozontosabb, a végén hosszabb fekete szőrrel, va
lamint füleinek töve s pofáinak oldalai is sárgábbak, mint a közön
séges farkasé. *
Minthogy azonban fennebb közölt adatok alapján kétségtelen,
hogy a közönséges sakál hazánkban, ha elvétve is, de mégis talál
ható, tehát azt jogosan hazai vadainkhoz számíthatjuk; adjuk a
következőkben annak rövid leírását:
A közönséges sakál tulajdonképeni hazája Éjszak-Afrika, Palesz
tina, Kis-Ázsia és Perzsia, hol igen közönséges. Csak újabb időben
lett kiderítve, hogy Európában is előfordul, de csupán csak Moreában
és Dalmácziának néhány félszigetén s itt is mindenütt csak gyéren.
Mint fennebb láttuk, az újabb kutatások kiderítették, hogy egy
szersmind hazánknak is lakója.
A sakál — Brehm szerint •— jobban szereti a hegységi vidé
keket, mint a síkságot és az erdők képeznék kedvelt tartózkodási
helyét. Hazánkban, a mennyire a nádi farkas tartózkodásáról s
elterjedéséről értesülve vagyunk, inkább a síkság és itt ismét a
rengeteg nádasok lakója.
A sakál termete erős, lábai magasak, orra s szája hegyesebb,
mint a farkasé, de tompább, mint a rókáé. Lecsüngő, lompos farka
rövid. A füle is meglehetősen kicsiny; a szemlencse kerekded. A
testszőre középhosszuságu, durva s szine nehezen leírható. Alap
színe szennyes-fakósárga vagy szürkesárga, a hátán s oldalain
azonban inkább feketés, néha fekete hullámokba átmenő. Az altest
szine sárgavörös vagy világossárga; a torka fehéres, feje azonban
szürkével vegyesen vörhenyes. Ajka fekete; a füle belső oldala
fehér; lábai fakószinüek vagy sárgavörösek. A test hosszúsága
70 cm., a farka 25 cm., a test magassága első lábainál mérve 50 cm.
* Ezen leirást Frivaldszky János ur szives közlései alapján adjuk.

S z e r i.
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A sakál életmódját tekintve, azt mondhatjuk, hogy ez a
farkas és róka életmódja között összekötő tagot képez ; az utóbbi
hoz azonban inkább hasonlit, mint az elsőhöz. Nappal fejtekében
marad, este vadászatra vonul ki s ekkor társait hangos vonítással
hívja össze s azután együtt barangolnak. A társaságot nagyon
szereti, ámbár sokszor magányosan is bolyong. A sakál a legme
részebb és legtolakodóbb kutyafaj. Az emberek telepitvényeitől nem
fél s egész bátran hatol be a falvakba s házakba s rabol, a mit
éppen talál. A sakál siralmas vonítása miatt is kellemetlen, melyet
szüntelenül hallani lehet, mihelyt az éj beáll.
A sakál kártékonyságával nem áll arányban hasznossága.
Csak annyiban lehet hasznosnak mondani, hogy a dögöt is meg
eszi s hogy egereket fog ; ellenben szemtelen rablásai miatt igen
kártékony. Vérszomja a nyestével egyenlő ; rablása pedig, ha nem
is oly ügyes, mint a rókáé, de szintoly szemtelenül merész.
A kisebb vadon kívül egyes bárányokat s kecskéket meg
támad, ezenkívül pedig a gyümölcsösöket és szőlőhegyeket is pusz
títja. A keletiek azt állítják a sakálról, hogy megfelelő alkalommal
az embert is megtámadja ; a felnőttet és egészségeseket ugyan nem,
de igenis a gyermekeket és a betegeket. Csakis a kutyák képesek
őket féken tartani.
A sakál koslatása tavaszra esik. A nőstény hét egész kilencz
hét múlva 5—8 kölyköt vet, valamely jól elrejtett helyen s ezeket
farkas vagy róka módjára ápolja, védi s tanítja. A fiatalok már
körülbelül két hónap múlva anyjukat rablójáratainál kisérik.
Fiatalon befogott sakálok könnyen megszelídülnek, sokkal
könnyebben mint a róka s azután szokásaikban, modorukban a
kutyához teljesen hasonlítanak, melyhez e tekintetben legközelebb
állnak. Sőt a vén sakálok is fogságban hozzászoknak lassankint
az emberhez, annak daczára hogy kezdetben igen vadak.

Család: Macskafélék. Felina.
A fogképlet:
1 . 1. 2
1 6
1
2 1 1 : 30
-----------------------------------------1.2 1 6
1 2.1
A macskafélék feje gömbolj'ded, arcza rövid, a legkitűnőbb
ragadozó fogazattal, éles s igen kifejlett szakitó-foggal. Zápfogaik
is mind tarajosak és csak a felső állcsontban van egyetlen kis,
gumós foguk. Nyelvük érdes, mint a reszelő. Első végtagjaikon öt,
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a hátulsókon pedig négy ujj van. Karmaik hegyesek s külön izom
által bőrtokba visszahúzhatok, minélfogva mindig élesek. Ujjonjárók.
A macskafélék a ragadozó állatok legtisztább jellegével bírnak,
s kiválóan melegvérű állatokkal táplálkoznak, melyekhez lopva
közelednek s azután ugrásban első lábaikkal ügyesen elfognak.
Kitartó, gyors futás utján nem képesek a prédát elérni.
Könnyüded s ruganyos mozdulataik nem is gyanittatják azon
rendkívül nagy izomerőt, melylyel rendelkeznek. Szemlencséjük a
legkülönbözőbb fényerőhöz alkalmazkodhatik, minélfogva nappal
úgy, mint derült éjeken egyaránt tisztán láthatnak. Többnyire éjjeli
ragadozók.

1. A vadmacska.
Felis cahis. L. Die wilde Katze. (86. dóra.)
A vadmacska külsőre nézve nagyon hasonlít a szürkeszinü
házi macskához, csakhogy ennél egyharmaddal nagyobb. Teste
60—70 cm., a farka 30—35 cm. hosszú, súlya 5—6, de néha
8—9 kilogramm is. A szőr általános színe szürke. A fején négy
pászta, a hátán egy sáv, a bordákon hét csík van ; tömött szőrrel
födött vastag farkán 6—7 gyűrű van s a fark vége fekete. A torka
tiszta fehér, az alteste sárgásfehér, az orra vörös. A nősténynél a
színek valamivel világosabbak. Ezek a vadmacska rendes szinei.
Igen nevezetes azonban a vadmacska színének tartózkodási heg é
hez való alkalmazkodása, mely természetesen csak az olyan terü
leteken vehető észre, a melyeken mint állandó s gyakori vad
tartózkodik. Kétségtelen, hogy a vadmacska a házi macskával ered
ménynyel párosodik. Fehér lábú vagy egyáltalában fehérrel és
szürkével tarkázott vadmacskák a Dráva-fok szigeterdeiben nem
tartoznak a nagy ritkaságok közé, ámbár az ily keverék-fajok az
elvadult házi macskával könnyen összetéveszthetők.
A nemzeti múzeumban egy egészen fekete vadmacska van,
mely 1883-ban Nyitra-megyében lövetett.
A vadmacska hazánkban úgy a hegyekben, mint a lapályokon,
nevezetesen a terjedelmes tölgyesekben és bükkösökben, az árterek
füzeseiben és nyárfa-erdeiben, valamint a nádasok sűrűségeiben is
honos s nem éppen ritk a ; a Közép-Duna nádasaiban pedig nagy
számban lakik. Tanyául sziklaüregeket, odvas fákat, borz- és róka
lyukakat szokott választani, mely helyeken kölykezik is. Azon
lyukakból, hol lakik, iszonyú bűz áramlik ki.
A vadmacska természetére nézve igen vad. Érzékei közül

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

86. ábra. Vadmacska
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

91

különösen a látás és hallás rendkívül finomak, ellenben a szaglás
csak középszerű. Kúszásban és ugrásban rendkívül ü g y e s; a futás
ban már nem. Vérszomja miatt a vadállományra nézve igen ve
szélyes, a mennyiben úgy a szőrmés, mint a szárnyas vadat
konokul üldözi s nemcsak az őz-gidákat és szarvasborjukat támadja
meg, hanem tél idején a felnőtt őzeket is megrohanja s harapá
sával megöli. Ily rablótámadásai alkalmával, rendesen erősebb faágon
meglapul, 1’/a—2 méternyi magasságban a talaj s a vad rendes
forgója fölött. Innen ugrik a gyanútlanul közelgő vadra s mialatt
éles karmaival mintegy megveti magát, fogaival az áldozat tarkóját
marczangolva, megöli. Szükségből egerekkel és halakkal is megelég
szik, mely utóbbiakat haldus és náddal benőtt tavakból igen
ügyesen tudja kifogni. Éhség által gyötörve, a dögöt sem veti meg.
A vadmacska, ha szorittatik, nagy bátorsággal védi magát
még az emberrel szemben is és megsebesítve különösen veszélyes,
mert ha ily állapotban fán keresett menekülést, nem az ugató ebet
támadja meg, hanem a vadász arczába ugrik.
A vadmacska sajátságai közé tartozik, hogy az általa tartóz
kodási helyül választott sűrűségből —- melyben szép időben a
napot tölti — bajosabb őt kiszorítani, mint bármely más ragadozót.
Nyilt mezőre csak akkor megy, midőn egyik erdőből a másikba vál
tani akar, a mi kóbor életénél fogva éppen nem ritkaság. Pacsmagolása
idején kívül majdnem kizárólag csak éjjel rabol. Tanyája közelében
soha sem lehet ragadozásának nyomaival találkozni, mert gonosz
rablásait mindig a legnagyobb ügyességgel el tudja palástolni. Oly
vidékről, melynek vadállományát már megsemmisítette, távolabb
fekvő s vadban gazdagabb vidékekre vándorol. Kutyák által hajtva,
csak végső szükségben vagy megsebesítve mászik fel a fára, vagy
búvik be valamely sziklaüregbe.
A vadmacska február második felében és márczius elején
pacsmagol, mely időtájt nyávogását gyakran lehet hallani. Hangja
olyan, mint a házi macskáé, csakhogy annál erősebb és mélyebb.
A nőstény kilencz hétre a párzás után 4—6, tiz napig vak kölyköt
vet, melyek csak lassan fejlődnek, de azért már a legközelebbi
pacsmagolás idején nemzőképesek. A nevelési gondok mind csak a
nőstényre háramlanak, mert a kandúr a párzás befejezése után azonnal
eltávozik s mindenikök csak magának él. Hogy a családi vagy leg
alább a társas élet mily kevésre van a macskánál kifejlődve, azt
legjobban bizonyítják a fiatalok, melyek alig hogy kissé fejlődöttebbek, már is anyjuktól s egymástól különválnak.
Hogy minden macska élete igen szívós, az általánosan isme
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retes. Ellenségei nem igen vannak, mert úgy a róka, mint a sasok
kerülik őtet. Betegségükről mi sem ismeretes.
A vadmacska szőrméje nem tartós s értéke rendesen csak
félakkora, mint a rókáé.
A vadmacska nyoma nagyon hasonlít a házi macskáéhoz,
csakhogy ennél nagyobb, mélyebb s tisztábban van körvonalozva.
Midőn valami után lopva közeledik, lábait kissé széjjel rakja
(87. ábra). Lépésben járva és ügetés közben a vadmacska úgy lép,
mint a róka, csakhogy még sem oly zsinór-egyenesen, mint ez
(88. ábra). Erről és a kerek lábnyomokról mindenkor biztosan meg
különböztethető.

87. ábra. Lopódzó vadmacska nyoma.

macska nyoma.

2. A közönséges hiuz.
Felis lynx: L . Dér gemeine Luchs. (89. ábra .)

Vadállományunk eme legveszedelmesebb ellensége annak da
czára, hogy a hatvanas évek óta a Kárpátok különböző részeiben
gyakrabban szokott előfordulni, általában mégis elég ritka. Nálunk
az északi Kárpátoktól kezdve kelet és azután dél felé a hegységben
időnkint mindenütt találtatik. Horvát-Szlavonországban szintén fordul
elő. A hiuz a terjedelmes, összefüggő és csendes hegységi erdők
ben lakik.
A hiuz termetére nézve kinőtt vadmacskához hasonlít, csak
hogy ennél nagyobb úgy hosszúság, mint magasság tekintetében.
Testhosszusága 90— 110 cm., a farkáé 20 cm., a magassága pedig
65—70 cm. Súlya 25—30 klgrm. Csuhája rőt-barna, sötét, meg
lehetősen sürü, rendetlen foltocskákkal tarkázva, melyek a féléves
kölyköknél jóval élénkebbek, mint az öreg példányoké. Hasa fehér,
farkvége fekete, pofája tömött, fehér bajuszszal van fedve. Hegyes
füleinek külső része fekete s a vége hosszú szőrpamacsban vég
ződik. A gyengébb nőstény színezete halványabb. A hiuz hallása
és látása rendkívül éles, szemei sötétben macskamódra világítanak.
Szaglása középszerű. Kinézése igen vad és alattomos.
A hiuz életmódja, szokásai stb. azonosak a vadmacskáéval.
Tanyául sziklaüregeket, odvas fákat és hasonló rejtekhelyeket
választ s azt rendesen csak éjjel hagyja el.
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Közönséges hiuz.
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A reggeli és esti órákban valamely vastag ághoz vagy kiálló
sziklához lapul s onnét a vonuló vadakra leselkedik. Rendes fogása
azután az, hogy a kilesett vadat macskamódra meglopja s egy,
egész 5 méterig terjedő ugrással a hátán terem. Ha a lopva meg
közelítés teljesen nem sikerült — mert a vad is a minden nesz
nélkül csuszva-mászó ellenséget észre veheti s elmenekül —, a hiuz
néhány hatalmas ugrással igyekszik azt utolérni, mi ha nem sikerül,
a további üldözéssel felhagy.
Zsákmányának mindenekelőtt csak nemesebb részeit, úgymint
a szivét, tüdejét, máját stb. fogyasztja el, a többit pedig elássa s
lombbal takarja be. Ha a legközelebbi időben friss prédára nem
tehet szert, az elásott zsákmányt ismét felkeresi. Nagy szükségben
a hiuz dögöt is eszik.
A hiuz nem csak a kisebb, de a nagy vadakra és a nyájakra
nézve is a legveszedelmesebb ellenség. A megszorult hiuz az embert
is megtámadja s az általa ejtett sebek nehezen gyógyulnak.
A hiuz pacsmagolása február hóra esik, midőn a hiuz hangját
is gyakran lehet hallani. Hangja bőgő s ordító, mely vékonyan és
magasan kezdődik és tompán és mélyen végződik. A nőstényt
követő kandúrok egymás nyomdokaiba lépnek.
Hogy a nőstény poczakossága meddig tart, hol és mennyi
kölyköt vet, azt nem tudjuk, mert még hiuzfészket senki nem talált.
A hiuz csuhája igen becses.
A hiuz nyoma olyan, mint a vadmacskáé, csakhogy nagyobb.
Nyoma még a farkasénál is nagyobb s ettől abban különbözik,
hogy kerekded s hogy a karmok lenyomata hiányzik.
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M Á S O D IK RÉSZ.

M A D A R A

K.
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M Á S O D I K

R ÍSZ,

MADARAK.
A madarak leírásánál használandó kifejezéseknek helyes értel
mezésére szolgáljon a 90. ábra, mely a madarak külső testrészeit
tünteti fel. 1. A csőr felső kávája, az orrlikakkal; 2. alsó káva ;
3. a csőr orma ; 4. az alsó káva é le; ragadozóknál a csőr csorrnak
neveztetik, ennek hajlott vége a kampó vagy a horog;
5. kantár, mellette a szem ; 6. homlok ; 7. fejtető; 8. tarkó ;
9. pofa; 10. torok : 11. mell ; 12. has ; 13. h á t ; 14. c sű d : 15. láb
ujjak ; 10. elsőrendű evezőtollak; 17. másodrendű evezőtollak;
18. fiók-szárny; 19., 20., 21. fedő tollak; 22. farktő; 23. fark
vagyis a kormánytollak ; 24. lábszár.

A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

7
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Ilyen sok madárnál a lábszárak egészen a csűdökig vagy
még alább is tollasak. Ezeket tollas lábszárunknak nevezzük. Más
madaraknál ellenben a lábszárak, vagy legalább alsó része, tollatlan.
Ezeket csupasz lábszáruaknak mondjuk.
A csűdök mindig bizonyos szemcsékből vagy pikkelyekből
álló szarunemü borítékkal vannak ellátva. Ha a pikkelyek elől és
az oldalakon hosszabb lemezekké olvadtak össze vagy ha az oldalt
levő hosszú lemezek hátul érintkeznek: azt mondjuk, hogy csőd
jeiken csizmát viselnek.
A lábszár és az ujjak alkotását s helyzeti viszonyait tekintve,
különböző lábforniákat szoktunk megkülönböztetni. És pedig :
A) A tollas lábszámaknál; 1. ha mind a négy ujj előre áll:
kapaszkodó lábak (91. ábra), pl. a kőfali fecskénél; 2. ha két ujj
előre, kettő pedig hátra felé á ll: kúszó lábak (92. ábra), pl. a
kuszóknál; 3. ha három ujj előre, egy pedig hátra áll s ha a) min
den ujj tökéletesen szabad : hasadt lábak, mint pl. a galamboknál;
b) ha mellső ujjak tövükön kis bőr által össze vannak kötve: ülő
lábak, mint a tyúkoknál; ha az ülő vagy hasadt lábak erős, sarlóidomu és hegyes karmokkal vannak ellátva, ragadozó lábaknak
neveztetnek (93. ábra); c) ha a mellső-, közép- és szélső ujjak
tövükön össze vannak nőve: járó lábak (94. ábra), pl. az éneklő
madaraknál ; d) ha az ujjak körülbelül félig vannak összenőve
Icpdclö lábak (95. ábra), pl. a jégmadárnál. 4. Azon ujj, mely tet-

94. ábra. Járó láb.

95. ábra. Lépdelő láb.
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szés szerint előre cs hátra vethető, vetélő vjfnak neveztetik, pl. a
baglyoknál.
B) A csupasz lábszáruaknál: ha a csőd igen hosszúra nyúlt,
górlábnak nevezzük s a következő elnevezéseket használjuk:
1. Górlábak hátulsó ujjak nélkül: futó lábak, mint a túzoknál;
2. az oly górlábak, melyeknél a három első ujj tövén csekély
hártyával össze van kötve: kötött vagy Összenőtt lábak, pl. a
gólyánál ; 3. a melyeknél csak a két külső ujj van a tövén hár
tyával összekötve: félig kötött vagy félig összenőtt lábak (96. ábra),
pl. a gyöngyvérnél; 4. ha a mellső ujjak félig vannak hártyával
■összekötve: fél-uszólábak, pl. a kanalas gém nél; 5. ha a mellső
ujjak egészen hegyökig össze vannak kötve hártyával: úszó lábak,
{97. ábra), pl. a kacsaknái; 6. ha az összekötő hártya mind a
négy ujjat összeköti, evező lábak (98. ábra), pl. a gödénynél; 7. ha
az ujjakat lapos bőrlebeny övezi k örül: karélyos lábak (99. ábra)
pl. a szárcsánál.

98. ábra. Evező láb.

97. ábra. Úszó láb.

99. ábra. Karélyos láb.

A 100. ábra hasadt úszólábat mutat.

100. ábra. Hasadt úszó láb.

Ezen bevezető megjegyzések után most magára a tárgyra
térhetünk át.
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R e n d : Tyúkok. Gallinae.
A tyúkokat köpczös, zömök testök, erős ülőlábaik, tompa,,
pataszerü körmeik és csőrük alkotása jellegzik. Csőrük aránylag
kicsiny, tövén lágy, néha tollas, néha viaszhártyához hasonló
hártyával van borítva. E hártyában vannak az orrnyilások el
helyezve, melyeket billentyüszerü pikkely fed. A csőr szarúállományu része többnyire magas és széles ; a csúcsán boltíves felső
káva szélei az alsó kávát fedik. A hímek csődjeiken, hátul gyakran
sarkantyút viselnek. Farkukban vagy egyáltalában nincsenek valódi
kormánytollak vagy 10— 12 fordul elő, melyek a hímeknél gyakran
jelentékeny hosszúságot érnek el. E rendben a hímek (kakasok)
és a nőstények (tyúkok, tojók) tollazatát illető különbség rend
kívül nagy. Rossz repülők s azért leginkább a földön élnek és
növényi táplálékukat kapargatás által keresik.

C s a la d : F a j d f é l é k . T e t r a o n i d a e .

Alesalád: Erdei tyúkok vagy Fajdok. Tetraoninae.
Csőrük rövid, erősen boltozott; orrnyilásaik tollasak. Szemük
fölött félholdalaku vörös, érdes, gyakran tarajszerüleg emelkedő
csupasz hely van, az úgynevezett szemrózsa. A hátulsó ujjak fel
jebb állnak, mint az elsők s alig érik a földet. Szárnyuk rövid.
Nagy szárnycsattogással repülnek. Erdőkben, különösen a hegy
ségben élnek s bogyókkal, rügyekkel, magvakkal s fiatal hajtá
sokkal táplálkoznak. Állandók.
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1. Süket fájd.
Tetrao urogallus, IJnn. Das Auerliuhn. (101. ábra.)

101. ábra. Dlirgő siketfajd-kakas.

Az első hely, mint a szőrmés vadak közt a szarvast, a honi
szárnyas vadak között tagadhatlanul a siket fajdot illeti és pedig
nem csak daliás, büszke alakja s nagysága miatt, hanem sok, a
maga körében a szarvasra emlékeztető sajátságánál fogva is.
A kakas és tojó csakis termetre nézve hasonlítanak némikép
.egymáshoz, testnagyságra és színre nézve ellenben annyira külön
böznek egymástól, hogy az, a ki e körülmény iránt nincs tájékozva,
a tojóban nem lenne képes a siketfajd kakas nőstényét felismerni.
A kakas erős, zömök termetű s tartása feszes. Testhosszusága csőre hegyétől farka végéig mérve, 1 méter, kifeszitett szár-'
nyainak szélessége 1.40 m., súlya pedig 8—9 kilogrammot érhet el. *
Erősen hajlott, zömök csőre szennyes-szürke szinti s 5—6 cm.
* Erdélyben a kakasok súlya csak 3 —4 kilogram m .
443. lapját.

V a d á sz-L a p

Lásd az 1880. é \i
S z e r !;.
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hosszú. A fej, nyak és mell tollazata aczélzöldbe játszik. Torkán
erős tollszakálla van, melyet — ha indulatba jő — képes felborzolni.
Háta és a szárnyfedők sötétbarnák, finom, szürke pettyekkel.
A fekete evező tollakon szabályos, fehér foltok vannak. A has és
fark fekete, az utóbbi azonban közepén fehér foltokkal szabály
talanul van tarkázva. A csűd egészen tollas. Az ujjak szélei a hideg
évszakban szarupikkelyekkel vannak rojtozva, melyek tavaszszal
eltűnnek. Ezeknek az a rendeltetésük, hogy e nehéz madár ujjterületét megnagyobbítsák s ez által a puha havon való járása
megkönnyittessék.
Fiatal kakasokat főképen arról lehet felismerni, hogy kisebbek
és hogy a kormány középtollainak egyike feltűnően hosszabb a
többinél.
A tojónak vagy tyúknak csődje szintén és még erősebben
tollas vagy gatyás s ujjai hasonlóan vannak rojtozva, mint a kakas
nál, valamint a barna szemet ívesen környező vörös szemrózsa is
látható rajta, de ez utóbbi korántsem oly bibor-vörös s széles,
mint a kakasé. Tollszakálla nincsen. A tojó általában körülbelül
egy harmaddal kisebb s könnyebb, mint a kakas. Tollazata a
torkán, begyén egész a mellig rozsdavörös. A mell és has halványsárga, itt-ott fehér és feketebarna foltokkal gyéren tarkázva. A hát
vörösbarna s a toliszélek világosabb rajzolata folytán pikkelyezettnek látszik lenni. A rozsdaszinü, csúcsán világosan szegélyezett
kormány helyenként feketés sávokat tartalmaz.
A siketfajd hazánkban főképen a Kárpáthegység középső
erdőövében tartózkodik, ámbár olykor a tenger színe fölött
1500— 1800 méter magasságban is honos; némely helyeken ismét,
mint pl. Vas- és Sopronmegyék nyugati szélén, az Alpesek maga
sabb pontjairól a dombos vidékekre is lehuzódik.
A siketfajd a Kárpátokban még elég gyakori. Ős erdeink ezen
ős-alakja ma is azokhoz hasonló viszonyokat keres; t. i. össze
függő terjedelmes, különböző fanemek és egyenlőtlen korú fák által
alkotott csendes erdőt, melynek hézagai bogyókat termő cserjékkel
s félcserjékkel, különösen pedig az áfonya-félékkel sűrűn be vannak
nőve. A bükkel elegyes fenyveseket s azok sziklás részeit kiválóan
kedveli, ámbár tiszta fenyvesekben is található. A vizet nem nél
külözheti, a nagy kiterjedésű vizeket azonban kerüli ; ennél jobban
megfelelnek neki a fákkal gyéren benőtt lápos helyek.
A siketfajd szorosan véve állandó vad, mert csak akkor
szokta rendes tartózkodási helyét elhagyni, ha gyakrabban nyugtalanittatik, vagy ha erre táplálék- s vízhiány, az ivarok közti igen
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nagy aránytalanság, továbbá a faállományban vágások által kelet
kezett feltűnőbb változások kényszerítik. Ilyenkor születése helyét
elhagyja s más megfelelő, de rendesen csak néhány órányira fekvő
területre vált át.
A siketfajd tápláléka igen vegyes. Télen mindenféle fák és
cserjék rügyeit, a fenyőfák leveleit s finom hajtásait, valamint
borókabogyókat eszik. Tavaszszal mindenféle levéllel és rovarokkal,
nyáron és őszszel pedig ezeken kívül még mindenféle bogyókkal,
különösen áfonyával s magvakkal, igy pl. bükk-makkal táplálkozik.
Az emésztés előmozdítása végett -—■ mint minden tyukfaj — sok
apró kavicsot s csigahéjat elnyel.
A magánosán élő.siketfajd-kakas ritkán kerül a vadász szeme
elé, egyrészt azért, mert igen óvatos, vad természetű madár,
melynek látása s hallása igen finom, másrészt pedig azért is, mert
nappal mindig a földön, sűrűn benőtt helyeken tartózkodik és csak
este száll fel valamely fára s itt tölti az éjét valamely vastagabb
ág tövében. Ez életrenden csak a tél változtat, midőn néha kettő
is egymás mellett valamely fenyőágon több hétig marad, a nélkül,
hogy onnét mozdulna. Ilyen helyeket tavaszszal a havon látható
nagy ürülék-halmokról lehet felismerni s erről a fajdok hollétét is
meg lehet tudni. Minthogy a kakas ürüléke vastagabb a tojóénál,
az ürülékről a nemet is biztosan meg lehet állapítani.
A tojókat gyakrabban lehet látni, minthogy ezek reggel és
estve ide-oda többet röpkédnek, mint a kakasok ; különösen pedig
tavaszszal, a párzás idején.
A siketfajd fajzása (párzása) —- a „dürgés“ •— márcziushó
végére s áprilhóra esik s 4—5 hétig tart, azaz azon időpontig,
midőn a bükk lombja már fa ka d n i kezd. Az enyhébb idő beálltával
a kakasok sokszor több órányi távolságról megjelennek a szokott
dürgőhelyen, melyet évről-évre mindaddig felkeresnek, mig csak a
vidéknek jelentékeny erdőtarolások .folytán beálló feltűnő változása
el nem riasztja. A reggeli napsugarak által legelőbb ért oly helyek,
melyeken fiatalabb csoportok közt egyes erősebb fák állanak,
gyakran kitüntetett dürgőhelyei a délczeg madárnak. Ez időtájt, a
kakas csalogató hangja által hívogatva, a tyúkok is e helyen sereg
lenek össze.
A kakas a reggeli dürgés színhelyét képező fára már nap
lementekor felszáll s rendesen a korona közepe táján valamely erő
sebb ágra ül.
Ez „az esti beszálló'1. Megtelepedése után mindenekelőtt több
perczig figyelmesen vizsgálja a környéket és ha semmi gyanúsat
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nem talál, akkor nyakát sajátságosán kezdi nyújtogatni és forgatni,
miközben kotyog, azaz félig telt csutora hangjához hasonló torok
hangot hallat, melyből a hallgatódzó vadász megtudhatja, hogy a
kakas a következő reggel ott fog dörögni.
Ámbár a kakas az esti beszállón gyakran hosszabb időn át
ismételve szokott hálni és dörögni, mindamellett ennek ellenkezője
is éppen oly gyakori. A kakas ugyanis gyakran már este, de még
inkább reggel más fára száll, igy tehát csak a környékre következ
tethetünk biztosan, melyen dörögni fog.
Néha már este kezd dörögni, sőt már déltájt is többször
hallották, de dörgése ekkor csak gyenge és rövid. A dörgés valódi
ideje reggel, 3 óra után van.
A siketfajd kakas sajátságos szerelmi hangjai a madár nagy
ságához képest gyengék s az egészet 4 részből állónak lehet
tekinteni.
Az első bizonyos szakadozott kelepelés-bői áll, mely körül
belül úgy hangzik, mint „peUöp-pcllöp-peUöp" . . . A nagy kakas,
mondjuk, „kappogu. Az ezt követő trillázás ugyanebből áll, csak
hogy az egyes hangok igen gyorsan követik egymást, úgy, hogy
majdnem egybefolynak. A harmadik részt találóan „klikop“-pal
lehet kifejezni s ezt nyelvcsattanással is utánozhatni; ez azon
hanghoz nagyon hasonlít, melyet a pezsgőpalaczk dugójának
kilökésénél hallunk. Ez a „csattantás“. Végül a jellegző s a
vadászra nézve legtöbb jelentőségű, azonban csak néhány másodperczig tartó köszörülés vagy sziszcgés következik, melynek tar
tama alatt a szerelmi hevület tetőpontját éri, midőn a kakas vak
és siket. A köszörülés a kasza fenéséhez hasonlít és „siki-sikisiki-sikiu hangokkal lehet hozzávetőleg jelezni.
A dörgés kezdetén e dallam lassabban folyik és nagyobb
időközökben ismétlődik; később mindig hevesebben, mig végre
szünet nélkül következik egymásra. E közben a kakas felborzolt
tollazattal, előre s felfelé kinyújtott nyakkal fejét ide-oda forgatja,
szerelmi felindultságában reszkető szárnyait leereszti, farkát széles
körben szétteríti s felemeli és igy félig behunyt szemekkel s tágra
nyitott csőrével az ágon ide-oda tipeg vagy félkörben forog.
A dallam első szakaszánál, a ritka kappogás tartama alatt, a
kakas mindenkor figyel; de még a köszörülés tartama alatt sem
mindig vak és siket, ámbár a fogalmakat rendesen a szó szoros
értelmében kell venni, mert ténj^, hogy a kakasra többször is
lehet lőni, ha a lövés mindig a köszörülés alatt dördül el. Mindez
azon hévtől függ, melylyel a kakas dörög. A dörgő kakas időleges
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siketségét s vakságát előidéző okok a következők : Mindenekelőtt
dürgés alatt összes figyelme egy tárgyra van fordítva és egész
idegrendszere heves nemi ingerületben van. Ezenkívül pedig a főok
a fül és a mellékszerveknek sajátságos boncztani alkotásában fekszik.
Itt mindenekelőtt a szemrózsa vagyis azon vörös hártya szövettani
szerkezetét kell figyelembe venni, mely a siketfajd szeme körül a
fül felé foglal helyet s mely jó mélyen a külső hallójáratba foly
tatódik. Ezen hárt3 ra szövetközti üregei bizonyos élettani ingerü
letek folytán, hol lassan, hol gyorsan, visszeres vérrel telnek meg,
annyira, hogy az elébb laza szerkezet merevvé, keménynyé válik
s erősen felduzzad, ennek folytán azután a hallójárat űrét jelen
tékenyen megszükiti. Az időnkénti vérbőség azonban nemcsak e
hártyára, hanem a dobhártyára és a tömkelegre is hat, hol éppen
a hallóideg hangfelfogó készüléke létezik. Már pedig ily vérbőség
a hallás nagyfokú csökkenésével s zúgásszerü érzettel van össze
kötve, miáltal az időszakos siketség jő létre. A siketség létrehozá
sánál szereplő legfontosabb mozzanat azonban az, hogy midőn a
kakas csőrét erősen kitátja, a külső hallójárat eg}r, az alsó áll
kapocsból kinőtt csontnyulvány által erőmüvileg összenyomatik.
A fennebbiek alapján már most könnyű a kakas időleges
vakságát és siketségét illető s látszólag ellentmondó észleleteket
megmagyarázni. Világos ugyanis, hogy midőn a nemi hevülés
által már erősen izgatott kakas köszörülés közben fejét lehetőleg
függélyesen emeli fel, pislantó hártyáit jól lezárja, csőrét leg
tágabbra tálja s ezáltal a külső hallójáratot összenyomja : ez eset
ben az aktus tartama alatt abból semmit sem láthat, mi alatta
vagy mögötte s alant előtte történik, mert csakis az égbolt felé
tekint; egyúttal pedig a csőr kitátása folytán siketté lesz. Ha
azonban a nemi hév a kakast kevésbé ragadta el, ha köszörüléskor
csak kis mértékben vagy éppen nem fordítja fejét fölfelé; ha
csőrét nem tátja ki eléggé : szükségképpen látni és hallani fog. Ily
módon a siketség és vakság különféle fokai jöhetnek létre, mi a
tapasztalás ellentétes adatait azután egészen megmagyarázza. Ha
ehhez még hozzáadjuk, hogy az időjárás, a vidéknek kisebbnagyobb nyugodtsága, magának a madárnak a dürgéshez való
különböző diszpozicziója, mint megannyi tényezők, melyek az idő
szaki érzékfogyatkozásra közvetlenül vagy közvetve befolyással
bírnak: fölfogható, hogy a siketség és vakság minden kakasnál,
minden egyes dürgéskor más és más fokú lesz. Ily módon nem
szabad csodálkoznunk, ha valamely hevesen dürgő kakas 3—4
hibás lövésre nem repül el, vagy ellenben a másik kakas, a lát
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szólag kedvező körülmények között helyesen közeledő vadászt
.észreveszi s köszörülését abbanhagyva, ijedten elrepül. A szabály
azonban mégis csak az, hogy kedvező helyi viszonyok mellett a
szabályosan dürgő siketfajd legtöbb esetben jól belopható és csak
kivétel, ha a szabályos beszökés mellett, a rendesen dürgő kakas,
be nem vár.
Ha a kakas valami feltűnőbb, pl. félig hallható nesz, őz sipitása, előkullogó róka stb. által zavartatik, de nem riasztatik e l:
akkor rendesen félbeszakítja a dürgést rövidebb vagy hosszabb
időre. Ha ellenben a veszélyt minden kétséget kizáróan veszi észre,
akkor messzebb elmenekül, de rövid idő múlva megszokott helyére
ismét visszatér, különösen ha a zavartatás nem ismétlődik. Ha
neszt hallva ügyel és figyelés közben dürgő helyzetét megtartja,
az arra vall, hogy még nincs szándékában elrepülni. De ha némán
és nyakát hosszúra nyúlva, a faág végére lépked : akkor elszállása
bizonyos. Félig megriasztva, későbben megkezdi ugyan ismét a dür
gést, de eközben szemmel tartja azt a vidéket, a honnan a gyanús
neszt hallotta s a legkisebb jelre elrepül; ellenben ha csöndes a
vidék, lassan-lassan ő is lecsöndesedik.
Igen fatális hang az a „kappogás", a melyhez azon hang
hasonlít, mely hallható, ha repedt fazékra bottal ütünk. Ha ezt
hallatja, bizonyos, hogy a kakas minket észrevett és hogy az
bajosan fog. terítékre kerülni.
Megriasztott kakasokat, azaz olyanokat, melyek ügyetlen
belopás vagy lövés által többször lettek nyugtalanítva, a tapasztalt
vadász könnyen felismeri tartózkodó s gyakori félbeszakításokkal
folyó dürgésökről. Az ilyenek ismételten változtatják dürgő helyüket;
dürögni csak akkor kezdenek, midőn már a reggeli világosság
olyan, hogy biztosságukra ügyelhetnek ; elbújnak a legsűrűbb ágak
közé, vagy pedig a földön dörögnek. Kakasok, melyek emberjárta
erdőkben tartózkodnak, bizonyos fokig reá szoknak kisebb nyugtalanitásra s néha a favágók kunyhóihoz közel dürögnek; ellenben
a havasokon tartózkodó kakasok igen félénkek. Az utóbbiak azonban
sokkal gondatlanabbul dürögnek és szorosan betartják dürgőhelyüket,' mert az év folyamán nem zavartatnak.
A kakas a fán napkeltig dürög, ekkor pedig a földre száll, *
hol az összegyűlt tyúkok gyengéd „kakk-kakk“ hanggal üdvözlik.
Itt szerelmi dallamát még néhányszor ismétli, a tyúkokat körül
keringi, azután pedig ismételten termékenyíti.
* Az erdélyi siketfajd-kakasok — állítólag — rendszerint a földön dürögnek
s csak reggel felé szállnak fel a fára. Lásd az 1880. évi V a d á s z la p 413. lapját.
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A kakas szerelmeskedése azonban nem mindig foly le oly
simán. Ha hozzá méltó, azaz erős vetélytársai akadnak, gyakran
csak véres küzdés után szállhat a tyúkhoz. A verekedni vágyó
kakasok két méter magas ugrásokat is tesznek.
Nevezetesen a vén kakasok nagyon féltékenyek és harczvágyók és a harczban felhevült állapotukban minden elővigyázatról
annyira megfeledkeznek, hogy még kézzel is megfoghatók, sőt az
s megtörtént, hogy embert s állatot megtámadtak.
A gyengébb kakasok ott, hol ily dürgő zsarnok uralkodik,
nem mernek megszólalni és csak csendben lesnek a jó alkalomra,
hogy a tyúkokkal ők is párosodhassanak.
A hajnali munka befejezése után a kimerült kakas, valarqint
a kielégített tojók legelészve húzódnak a sűrűségekbe, hol a napot
táplálék keresésével töltik. Naplementekor a kakas ismét a dürgőfára száll s itt a fennebb leirt jelenetek s műveletek napról-napra
ismétlődnek, azaz a mennyiben az időjárás zavarólag nem hat.
A siketfajd-kakasnak ugyanis, mint az üzekedő szarvasnak,
szeszélyei vannak; némely nap, anélkül, hogy ennek okát tudnók
találni, egy kakas sem szólamlik meg. Mindenesetre az időjárásban
keresendő az ok ; de hogy milyen irányban, azt nem tudjuk. Leg
feljebb csak annyit sejthetünk, hogy esős idők, különösen a dürgőévad elején, a dürgést hátráltatják. A kakasok ilyenkor csak némán
párosodnak. Ha ellenben a dürgő-évad végén langyos, rövid esők
jönnek, ez a kakasokat rendkívül ingerli a dürgésre.
Mielőtt a kakastól elválnánk, némelyeknek azon véleményét
akarjuk érinteni, hogy a siketfajd-kakasnak nincs nyelve, mert a
lelőtt kakasok csőrében nyelvet csakugyan nem találunk.
A kakasnak is van •nyelve és pedig hegyes. Ez, valamint a
légcső is, a torokhoz igen nyulékony izomszalagokkal van 'meg
erősítve és a madár halála után mind a kettő azonnal a mellürbe
sülyed. A tojónál ez nem történik.
Még egy sajátságossága van a vén kakasnak. Légcsövük
ugyanis, mely a gége táján két görbülettel bir, a kakas halála után,
gyürü-alaku tekercset képez. Ez sem a fiatalabb kakasoknál, sem
a tojóknál nem fordul elő.
A régi vadászok azon hite, hogy a dürgő kakas termékenyítő
ondóját csőréből ömleszti s azt a fa alatt levő tyúkok felszedik :
természetesen csak mese. A mit a régi vadászok a kakas ondójának
néztek, az nem egyéb, mint ez időtájt igen híg ürüléke,
melyet az izgatott állapota által előidézett rendetlen táplálkozás s a
rossz emésztés miatt igen gyakran fecskendez ki. Ezen állandó
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körülmény azonban igen jól felhasználható arra, hogy a kakasok
által dürgésre használt fákat kikutathassuk.
A dürgés befejeztével a kakasok szokott rendes tartózkodási
helyükre vonulnak vissza, mely néha a dürgő helytől igen meszszire fekszik.
A szintén szétoszló tyúkok csöndes helyeken, rendesen vágá
sokban egyszerű mélyedéseket kaparnak ki, melyeket néhány szá
raz galyacskával körül raknak s kevés száraz füvei bélelnek és ez
képezi mesterkéletlen fészküket. A tyúkok ezen fészkekbe, koruk
szerint 6— 14, világossárga, barna foltos, tyúktojás alakú s nagy
ságú tojást tojnak, melyeken 4 hétig oly buzgón ülnek, hogy néha
a fészken kézzel is elfoghatok. A barnás-tarka, pelyhes csirkék
azonnal követik anyjukat s ez szorgalmatosán tanitja őket táplálék
keresésére. A kotlós tyuk azonnal jelez minden veszélyt, mire
csibéi villámgyorsan tudnak elbújni. Midőn a veszély elmúlt, a
kotló az egész falkát ismét összehívja.
A csibék tollazatukat gyakran cserélik. Első időben leginkább
az anyjukhoz hasonlítanak, később a hímek — melyek már nem
sokára nag 3 robbak és erősebbek — feketésszürke szintiek s félig
felnőtt korukban már feketék, csakhogy a ragyogó színek még
hiányzanak, ezeket csak életük második évében kapják.
A siketfajd-csibék csak lassan fejlődnek és csak kilencz hetes
korukban képesek fákra felszállni. A jérczék azonban egy év múlva
már teljesen ki vannak fejlődve és nemzőképesek. A fiatal kakasok
ugyan a legközelebbi tavaszszal már szintén nemzőképesek, azon
ban teljes kifejlődésüket csak két év múlva érik el. Minél idősebb
a kakas, annál gj’érebbek a fehér foltok a hasán. Az egy fészek
beli család rendesen a tél kezdetéig, néha egész tavaszig is együtt
marad. A falkákban mindig több jércze van, mint kakas.
A siketfajdról azt tartják, hog)T magas kort képes elérni.
Betegségekről mitsem tudunk. Magának a kakasnak az emberen
kivül nincsen sok ellensége, mert a sasokon, uhun és vadmacskán
kivül a többitől rendkívül vigyázó természete megóvja. Annál több
van azonban a tyúkoknak és még inkább a gyámoltalan csibék
nek, melyek mindannyian többnyire a földön tartózkodnak s
ott töltik az éjt is. Ezeknek minden ragadozó állat ellensége, a kis
menyéttől kezdve fölfelé. Eg}redüli védelmük, úgyszólván, a talaj
színéhez hasonló tarka-barna tollazatukban áll.
Erdészeti szempontból a siketfajd-kakas a káros madarak
közé sorozandó, mert, kivált télen és tavaszszal, igen sok fenyőfa
rügyet pusziit el. Ezenkívül a zsenge kelvényre is veszedelmes,
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melyet éles csőrével, mint valamely ollóval levág. Azt még inkább
el lehetne nézni, hogy tűiből szintén sokat pusztít. A kakasnak
kártékonyságát nem képes ellensúlyozni az általa elpusztított rovar
tömeg, mert rovarokkal csak kivételesen táplálkozik.
E tekintetben sokkal hasznosabb és a fennebb jelzett irány
ban is jóval kevésbé kártékony a tyuk, csibéivel együtt, melyek
mindannyian kiválóan a földön tartózkodnak s első sorban rova
rokkal és különböző növények leveleivel táplálkoznak.
Ámbár tehát a kakas, természeténél fogva, kártékony, mind
azonáltal kíméletet érdemel, nem ugyan húsa miatt, mely s z í v ó s
és gyanta-izü, de azon felséges élvezetért, melyet vadászata nyújt.
Ezenkívül e madár sehol sem oly szapora, hogy károssága na
gyon feltűnnék. A fiatalok húsa Ízletes, ezeket azonban soha sem
kellene lőni, mivel úgyis igen számosán esnek áldozatul ellen
ségeiknek.
2. Nyirfajd.
Tctrao tetrix. Linn. Das Birkliuhn. (102. ábra.)

102. ábra. Diirgő nyírfajd-kakas.

Azon feltűnő különbség, mely a siketfajdnál a kakas és a
tyuk tollazatát jellegzi, a nyírfajdnál is megvan. Ennél ugyanis a
kakas tollazatának főszine — egyes fehér foltokat nem tekintve —
fekete, úgy annyira, hogy a madarat egészben véve feketének'
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mondhatjuk; a tojó főszine ellenben rozsdabarna és tarka, a siketfajdtyuk szinéhez hasonló.
A nyirfajd-tojó a siketfajd-tojótól nem csak abban különbözik,
hogy jelentékenyen kisebb, hanem még abban is, hogy a nyirfajdtyuknak a vállán fehér folt van, mely rá nézve általában jellegző;
végül pedig megkülönböztethető azon fehér szalagról, mely a szárny
fedőjén látható. Ezenkívül a nyirfajd-tyuk farkának külső kormánytollai, habár csak gyengén is, szintén kifelé görbülnek. A tojó a
kakasnál 1/3-dal kisebb.
A nyírfajd hazánkban különböző magasságokban található. A
síkságtól kezdve egész a henyefenyő határáig, s némely helyen
elég nagy számban van elterjedve. A síkságon és dombos vidékeken
főképpen a gyér zárlatu lápos erdőket kedveli, melyekben a
nyír, boróka, áfonya és hanga gyakori. A magas hegységben leg
inkább a henyefenyő alsó és az erdőöv felső határában tartózkodik,
hol a zárt erdők megszűnnek, a zárt erdőket ugyanis kerüli. A
kőgörgeteges helyeknek ellenben nagy kedvelője. Ámbár a nyírfajd
általában állandó madár, mindazonáltal mégis nagy hajlama van a
kóborláshoz s igy néha megtörténik, hogy valamely vidékről hir
telen eltűnik s a másikon, a hol addig nem volt, egyszerre meg
jelenik.
Ezen jelenségnek okát eddig még nem sikerült felderíteni.
Egyes vén kakasok ugyan magánosán élnek, mint a siketfajd,
egészben véve azonban a nyirfajd szereti a társas életet és külö
nösen télen, nagy hidegben vagy szapora havazások alkalmával 50
és ennél több is seregük össze.
A nyirfajd tápláléka télen főképen a nyir, mogyoró, éger és
fűz rügyeiből és boróka-bogyókból áll. Tavaszszal különösen a nyir
rügyeit és barkáit kedveli. Ezenkívül eszik mindenféle bogyót és
magot és ezek között búzát és zabot, bükk és tölgymakkot, vala
mint hangyatojást és különféle rovarokat.
A nyirfajd nappal a földön tartózkodik, éjjelre pedig fára száll.
Rendkívül vigyázó madár és érzékei is igen finomak. Szabad téren
még dürgés közben sem lopható be. Yadászmondás szerint „a
hány tolla, annyi szeme és füle van'1. Repülése gyorsabb, könnyebb
és kitartóbb, mint a siketfajdé.
Ezen gyönyörű madár fajzása, a dürgés szintúgy, sőt talán
még inkább felcsigázza a vadász szenvedélyét, mint a siketfajdé.
A nyirfajd későbben kezd dürögni, mint a siketfajd s párzása hoszszabb időre terjed. Dürgése rendesen április hó elején kezdődik s
7—8 hétig tart. A nyírfajdnak is vannak dürgőhelyei. Ily helyek a
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magas hegységben rendesen a havasok hótól megtisztult foltjai,
vagy nehezen megközelíthető helyek a lápokon, vagy pedig tisztább
helyek a vágásokban és fiatalosokban.
A kakasok már azelőtt elhagyják éjjeli tanyájukat s a dürgőhelyre repülnek, mielőtt a reggeli pírnak első nyoma mutatkoznék,
s ott egyszeri sajátságos „sivitás“ vágj'
vagy „csuJmkolásu
után, mindenek előtt figyelmesen megvizsgálja a helyet. Erre a
kakas hirtelen felborzolja nyakának tollazatát, szétteríti gyönyörű
lantalaku farkát, szárnyait leereszti s ismét sivit egyet s egyszers
mind majdnem méternyire felugrik. Ezt, előre nyújtott nyakkal, a
szerelmi dallam második része, vbugyogáslí követi. E közben a kakas
körben, vagy ide s tova járkál. Ha vetélytársai vannak, akkor úgy a
berzenkedésben, mint az ugrásokban tultenni igyekszenek egymáson ;
közba-közbe neki mennek egymásnak s tollazatukat jól megczibálják.
A végén az elvert, gyengébb kakasok kénytelenek a küzdőtérről
elvonulni s a 4—5, itt összejött szépet a nap hősének átengedni.
A nyírfajd dürgő dallamában — mint fennebb említettük — két
részt lehet megkülönböztetni. Az egyik — a kihívás, melynél a kakas
mindig felugrik, de a melyet aránylag ritkábban hallat -— hasonlít a
nem csattanó ostorsivitáshoz és körülbelül igy hangzik: „cs'oooohuh“, melynél a hangsúly az utolsó szótagra esik. A második
része e dallamnak folytonos bugyogáshoz vagy is szűk nyakú
palaczk kiürítésénél hallható hangokhoz hasoniit s körülbelül ig}^
szól: „kullnliiliiluluk“.
A nyirfajd leggyakrabban a földön dürög; nem ritkán azon
ban fán is. Sőt még akkor is, midőn a földön dürög, 6 óra felé
rendesen fára száll, de nem marad ott, hanem a körülrepkedő s
mint a siketfajdtyukok „kakk-kakk“ hangon szóló tyúkokat követi,
s igy egy fáról a másikra szállingózik, mi reggeli 7, sőt 8 óráig
is eltart. Ekkor azután táplálékkeresés végett a földre száll s a
napot a sürüsben tölti.
Kedvezőtlen időjárásnál a nyirfajd nem dürög.
A megtermékenyített tyuk, úgy mint a siketfajd-tyuk, egy
szerű fészket készít, melybe a jérczék 8— 10, az öregebb tojók
pedig 12— 16 olyan, csak hogy annál kisebb tojást tojnak, mint a
siketfajd. Ezeket 4 hét alatt kotolják ki. A nyirfajd-tojó már vala
mivel furfangosabb a siketfajd-tyuknál; mihelyt ugyanis — habár
csak rövid időre is — távozik, fészkét galyacskákkal, száraz lombbal
takarja be, hogy ellensége észre ne vegye. A csibék életmódja
olyan mint a siketfajdnál. Julius hó végével a vedlés már anynyira halad, hogy a fiatal kakasok fekete színe már messziről lát
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h a tó ; szeptember végével pedig a rendes tollazattal birnak, sőt már
a szemrózsa is szépen ki van fejlődve. Szép őszi napokon a fiatal
kakasok néha már a dürgő dallamot is megkísérlik.
A kakasok farkában 18 kormánytoll van, melyek közül a
középsők a legrövidebbek, a szélsők pedig a leghosszabbak. Vén
kakasoknál a szélső 10 kormánytoll széles és sarlóalakulag erősen
görbült, mely görbület a középső tollak felé apad. Fiatal kakasoknál
ezen tollak keskenyek és csak gyengén görbültek. Haladó korral a
szemrózsa is szélesbedik.
Ámbár a tyúkok sokat tojnak, mindazonáltal ezen faj sem
szapora, minek oka a sok ellenség, melynek úgy a tojások, mint
a csirkék, sőt a tojók is áldozatul esnek. Ellenségei közül mint
legveszedelmesebbeket különösen a rókát és a héját (Astur palumbarius) kell kiemelnünk.
A nyirfajd húsa jobb, mint a siket fajdé; a véneké azonban
szintén szívós. Testsúlya 21/4—21/2 kilogramm. Hazánk hegyvidéki
nyírfajdjai l/4-del is nagyobbak, mint a német lápokon élők és az
oroszországiak.
A nyirfajd még erdészeti szempontból sem mondható kárté
kony madárnak.
3. Középfajd vagy korcsfajd.
Tetrao hybridus. Linn. Das Rackelhuhn. (103. ábra.)
A középfajd a siket- és nyirfajd keresztezéséből származó korcs.
Atyja a nyirfajd, anyja a siketfajd ; s tehát ilyen korcsok csak ott
jöhetnek elő, a hol e két tyukfaj közel egymás mellett tartózkodik.
A siketfajd-kakasoknak túlságos számban való lelövése a tyúkokat,
nemi ösztönük kielégítése végett, a nyirfajdtyukok közé keveredésre
készteti, hol azután, ha ritkán is, a dürgő nyirfajdkakasok által
megtermékenyittetnek. Az ellenkező feltevés, hogy a siketfajdkakas a
nyirfajdtyukokat termékenyítené meg, több oknál fogva kevésbé
valószinü.
Ezen okok egyike mindenesetre az, hogy az erősebb siketfajdtyuk könnyebben keveredhetik a gyöngébb nyirfajdtyukok közé,
mint megfordítva, a hol az erősebbek a gyengébbet hamar elűznék.
Ezenkívül az ügyesebb s merészebb nyirfajdkakas szintén sokkal
könnyebben párosodhatik a testnagyságra nézve vele majdnem
egyenlő siketfajd-tojóval, mint a nagy kakas a kis nyirfajdtyukkal,
melynél lehetetlen, hogy azt tarkóján megcsíphesse s magát igy
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rajta megtarthassa. A korcsoknál észlelhető eltérések, melyek részint
a fej alkotásában, másrészt a tollazat s fark-alak némi különbsé
geiben mutatkoznak, a nemzők egyéni erejére vezethezők vissza.
Ennélfogva a középfajd is majd valamivel többet a nyírfajdhoz,
majd ismét inkább a siketfajdhoz hasonlít. Egészben véve azonban
a középfajd, úgy kinézésében, mint természetében, határozottan
inkább közeledik a siketfajdhoz, mint a nyírfajdhoz.

108. ábra. Középfajd.

A középfajd-kakasnak testnagysága közepet tart a két fájd
között. Hosszúsága 70—75 cm. Csőre sötétszürke és meglehetősen
hajlott. Szemcsillaga sötétbarna; tollszakála csak gyenge. Feje,
nyaka és melle fekete-kék, violaszinü fénynyel, mi úgy a kakasnál,
mint a tyúknál a legjellegzőbb, mert ez sem a siket-, sem a nyír
fajdnál nem fordul elő. A mondott szin tarkóján szürkés-fehér
toliakkal van keverve. A háta fekete-kék ; oldalai barnák, fehérrel
tarkázva. A szárnyfedők barnák, melyeken azonban úgy a nyír
fajdot jellegző fehér szalag, valamint a siketfajd sajátságát képező
fehér folt meg van. A fark fekete, egyenes és fecskefarkalaku, mi
szintén igen jellegző. A csődök egész az ujjakig gatyások.
A tyuk majd inkább a siket-, majd ismét inkább a nyirfajdtyukhoz hasonlít, ez utóbbihoz azonban inkább, mely oknál fogva
ritkábban ismerik fel, mert egyszerűen nyirfajdtyuknak tartják. Színe
A vadászati ismeretek kézikönyve. ii.

8
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világosabb és a tollrajzolatok finomabbak, mint a nyirfajdtyuknál.
A tollazatában előforduló fekete szin aczélkék színben ragyog. A
szem csillaga sötétbarna, holott a nyírfajdé zöldes; a csőre is hoszszabb, mint amazé. Az egyenes fecskefark ennél is jellegző.
A középfajd természetesen a ritkaságok közé tartozik.
A középfajdkakas szintén dürög; saját dürgőhelye azonban
nem lévén, a siket- és nyírfajdokéit látogatja, hol mint kiállhatatlan
garázdálkodó lép föl. Maga ugyan tehetetlen, de mégis vágyakodó
s úgy a siket-, mind a nyírfajdokkal keményen verekszik s ren
desen a dürgést megrontja és igy a vadászatot is nagyon zavarja.
Dürgő-dallama igen gyarló, erőltetett s mind a két szülő dallamá
nak keverékéből áll.
E madár többi tulajdonságairól stb. még keveset tudunk,
mert ritkasága miatt kellően nem volt megfigyelhető.

4. Császárfajd.
Tetrao bonasia. Linn. Das Haselhuhn. (104. ábrái)

104. ábra. Császárfajd ; hím.

A császárfajd- vagy császármadárnál a kakas és jércze tolla
zata között már nincs azon feltűnő különbség, melyet a siket- és
nyírfajdnál észlelhetünk. A kakas arról ismerhető fel, hogy a torkán,
közvetlenül a csőre alatt, fehéren beszegzett, nagy fekete folt van.
A csőre sötétebb, a szemrózsa nagyobb és pirosabb, mint a tojónál.
A tojó kisebb és tollazata egészben véve halványabb. A császármadár súlya 1— 1'5 kilogramm.
A császármadár elterjedése hazánkban igen nagy. Legnagyobb
mennyiségben a Kárpátokban található, mert főképpen terjedelmes,
összefüggő, sötét s nyugodt hegységi erdőket kedvel. Fenyvesekben
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mint lomberdőkben egyaránt található. Ott tartózkodik, hol a koros
erdő talaját legalább helyenkint kelvény vagy cserjék sűrűn borít
ják ; a hol ilyen helyek nincsenek, a sűrű fiatalosokban tanyázik.
Aránylag csekély területtel beéri s ezt el nem hagyja, de e területen
mást nem tűr.
A császárfajd valamely fa alsóbb ágán vagy pedig a földön
tartózkodik ; délután, úgy 3 óra körül táplálékkeresésre indul. Táp
lálékát a lombfák rügye, levele s virága, mindenféle magvak, rovarok
s ezek álczái képezik, melyeket a talajból kapar k i; továbbá mindenféle
erdei gyümölcs, úgymint az áfonya-félék, földi eper, málna, bodza
bogyó, a vadrózsa gyümölcse stb. A tél e madarat nem viseli meg,
mert sűrű tollazata védi a hideg ellen és a táplálék irányában való
szerény igényei bárhol kielégíthetők.
A császármadár párzása egy időbe esik a siketfajdévai, tehát
márczius második felében kezdődik s áprilhó végéig tart. Némely
irók szerint a császármadár egész életén át csak egy tyúkkal
párosodik, mások szerint pedig polygámiában él. Az eltérő nézetek
közt leginkább Tschudi Ferencz véleménye látszik helyesnek, ki a
•császármadarat: „kissé hütelen monogámiában“ élőnek mondja.
Ezen madárnál ugyanis azon sajátságosságra akadunk, hogy a
fiatal kakas már szeptemberben vagy októberben választja életpárját
s mellette marad télen át és tavaszszal, a párzás befejezéséig,
azután egész szeptemberig vagy végleg is elhagyja s más tyúkot
keres. Ezen sajátságosság szolgáltatott okot arra, hogy sokan pár
zási idejét szeptemberre tették.
A kakas igen szerelmes, féltékeny és harczvágyó; de ez
szükséges is, mert a hímnem jóval erősebben van képviselve, mint
a tyúkok. A harczok tehát hevesek szoktak lenni. A párosodásra
való hívás, melylyel az alacsonyabb fákon ülő kakas hajnalban
vagy csendes estéken a tyúkot csalogatja, tiszta, lágy, majdnem
panaszkodó, vékony hangú, azonban 100 lépésre is elhallatszó
sípolás, melyet rövid („ ti-ti-titidirititiu-szerű) trillázás követ.
A fiatal kakasnál a trillázás rövidebb, az öregnél hosszabb. A tojó
valamivel mélyebb hangon felel. A kakas felborzolt fej-, fül- s
nyaktollakkal, lecsüngő szárnyakkal s kerékalakulag szétterített
farkkal körültánczolja választottját szerelmi mámorában, azonban
korántsem feledkezik meg személye biztosításáról s ennélfogva
mindenre figyel. A párzás a földön történik. A császárfajdnak nin
csenek külön dürgő.-helyei.
Ámbár a kakas dürgés közben sem siket, sem vak, sőt fölötte
vigyázó, mindazonáltal egyik gyengéje, a féltékenység, mégis gyakran
8*
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okozza vesztét. Ha ugyanis a vadász, bádogból, libaszárcsontból s más
éi éléből készült síppal a fiatal kakas csalogató-hivását utánozza,,
a féltékeny kakas rohamosan futva vagy röpülve jő s a helyet,,
melyről a csábitó hang jött, oly biztosan megtalálja, hogy néha
majdnem a vadász fegyverére ül le. A kakas a hívásra reggel ren
desen repülve, délután inkább futva közeledik. Vén, rossz tapasz
talat által elővigyázóvá lett kakas csendesen s nesztelenül közeledik
a hívásra s a hamis hang azonnal elriasztja.
A tyuk ápril végével olyan fészket készít magának, mint a
fennebb leirt fajdok, melybe 8— 12, szintoly szinti, csak hogy kisebbtojást rak. A tojások valamivel nagyobbak a galambtojásnál és a
tyuk által 20—24 nap alatt költetnek ki. A költési idő végével a
tyuk oly erősen ül, hogy az ember, mellette állva, kényelmesen
szemlélheti a nélkül, hogy elrepülne.
A kiköltött fiatal csibék alól sárga pelyhesek, különben veres
barnák, kevés szennyes fehér s barna-fekete foltokkal vannak petytyezve s leginkább a fejen, nyakon és hátukon vannak tarkázva.
A kis csibék a mint a tojásból kibújtak, azonnal futkosnak anyjuk
után s úgy csipegnek mint a házi csibék. Zsenge korukban
nehezen nevelhetők fel. Teljes kifejlődésökig kétszer vedlenek,
azonban aránylag korán ; körülbelől junius végével vagy juliushó
elején kezdenek röpülni. Ilyenkor éjjelre anyjukkal együtt a fákra
ülnek. Julius végével a fiatal madarak már kinőnek, s a legköze
lebbi párzásnál már tényleg részt vesznek. Szeptemberben az egész
család, melynek összetartása az utolsó időben különben is már
igen laza lett, párokra oszlik.
A császárfajdnak számos ellensége van. így a sólyom, róka,
nyest nagyon jól ismerik hívását s oly gyorsan, hirtelen jelennek
meg, hogy nem egyszer síppal való hívás utján lövettek le. Ezen
rendes ellenségeken kívül a késő erős havazás vagy a tartós esőzés
szintén nem egy fészket semmisít meg, melyet a tyuk nem képes
eléggé szárazon s melegen tartani.
E madár hasznos, mert a rovarokat s azoknak álczáit pusz
títja s igen ízletes pecsenyét szolgáltat.
5. Alpesi hófajd vagy gatyásfajd.
Lagopus mutus. Leach. (L. alpimis. Ni/sson.) Das Alpcnschncehuhn.
A hófajd tulajdonképpen a legéjszakibb tájak közönséges
madara; Közép-Európábancsak a legmagasabb havasokon tartózkodik.
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Nálunk — legalább a feljegyzések után Ítélve* — a fogarasi és
besztercze-naszódi havasokon é l; lehet azonban, hogy a Kárpátok
más magasabb havasain is tartózkodik, csakhogy erről nincsen
tudomásunk. Feltűnő, hogy a Nemzeti Múzeum gyűjteményében
hazai példány képviselve nincsen és még inkább az, hogy e madarat
a hazai madarak névsorába sem vették fel.
A kakas 43—45 cm. hosszú, kiterjeszkedett szárnyakkal
58—60 cm. széles és 500—700 gramm súlyú. A tojó valamivel
kisebb. Rövid vastag csőre csak 2 cm. hosszú s fekete.
E madár arról nevezeteSj hogy tavaszi vedlésétől kezdve az
■őszi vedlés befejezéséig tollazatának színét háromszor változtatja.
A kakas tavaszi tollazatának -— a nászruhának — színe
következő : A fej, nyak, mell, hát, az oldalok, a felső szárnyfedő,
a farktő s a fark feketék, helyenként fehér toliakkal tarkázva vagy
barna szinbe átjátszó. A torok, az evezőtollak, a mell alsó része,
a has s a fark alatti tollak fehérek. A szem fölött a szemöldök
höz hasonló vörös folt van, olyan, mint a többi fajdoknál. Az
őszi tollazatban a fej, a nyak, a mell felső része, a hát, az oldalak,
a vállak hamuszürkék, finom fekete vonalakkal hullámosán tar
kázva. A fej és nyak ezenkívül vörösbarnába átjátszó. A többi
részek nem változnak. A téli tollazat tiszta fehér, csak a fekete
fark van fehéren szegélyezve. A kakas ekkor a jérczétől csak
fekete kantára, azaz a csőrszöglettől a szemekig húzódó fekete
pászta által különbözik.
A tojónál a szem feletti folt halaványabb, sárgásvörös szinü
■és sokkal kisebb, mint a kakasnál. A csőr-szöglettől a szemekig
érő fekete folt is vagy teljesen hiányzik, vagy pedig alig vehető
észre. A tojó tavaszi és őszi tollazata már nem oly nagyon külön
böző. A has és a fark alja inkább hamvas, mint fehér. A tollazat
színezete nagyon hasonlít a nyírfajd tojóéhoz, miután az egész
test, kezdve a csőrtől egész a farkig, sárgásbarna, fehérrel kevert
alapon, gyakran fekete, kígyózó, harántvonalakkal van tarkázva.
A tollazat többi része hasonlít a kakaséhoz.
A hófajd tollazatának pontos leírása alig lehetséges, miután
a tél kivételével folytonos átmenetben van.
A hófajdok nyáron rendesen a legmagasabb hegycsúcsok
lejtőin, a henye-fenyők, a havasi rózsabokrok (Rhododendron alpi* Bedci A lb e rt: A m a g y a r á l l a m e r d ő s é g e in e k l e í r á s a czimii müvének XXXV.
táblázatában — mely e mű végén található — ki van mutatva, hogy 1884. évben
Besztercze-Naszód megyében 12, Fium e-m egyében 20, a lika-otocsáczi kerületben 18
és az ogulin-szluiniben 12 darab hófajd lövetett.
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num és hirsutum), vagy a szikladarabok alatt és a hómezőkön
szoktak tartózkodni. Őszszel, télen és tavaszszal a havasok alsóbb
részeibe húzódnak, az erdő-övig azonban ritkán jönnek le. A
hófajd, hol nem zaklatják, gyakran igen bizalmas, a vadászt jól
bevárja s ha fel is repül, alig 100 lépésnyi távolságban újra leszáll,
de egy lövésnél többet sohasem tart ki. Röpülése nehézkes; futása
aránylag könnyebb s gyorsabb. Felrepülésénél, hasonlóan a fáczánhoz, erős zajt csap. Hangja, úgy látszik, nehezen utánozható, mert
némelyek szerint úgy hangzik, mint: „krő-gő-gö-gő-grö“, mások
szerint megint, m int: „ga-ge-gagé“, vagy pedig Brehm szerint mint
hörgő :
mások szerint ismét mint „Arrrlí vagy „Orrr“, melynél
azonban az „r“ hang csak elmosódva hallható.
A hófajd táplálékát mindenféle havasi növény, a hanga és az
áfonyák levelei, a havasi rózsa, lomb és fenyőfák rügyei s levelei
képezik, úgyszintén bogyók és rovarok.
A kakas az áprilisban kezdődő s májushóban tartó párzás
idején, párosával é l; a párzás befejeztével azonban ismét a leg
felsőbb csúcsokra húzódik s ott nyáron át magányosan él. A jércze
májushó végén vagy junius elején 8— 14 sárgásfehér, vörös- vagy
feketebarna pettyes, galambtojás nagyságú tojást tojik, valamely
sziklás vagy mohos helyen egyszerűen készített mélyedésbe s
azokat 20—24 nap alatt költi ki. A csibék, a mint kibújtak, követik
anyjukat s ennek vezetése alatt rögtön élelmet keresnek. A csibék
augusztushóban már tudnak repülni s anyjukkal együtt a leg
felsőbb pontokra vonulnak. Késő őszszel a kakasok is ismét csat
lakoznak a társasághoz.
A hófajdok jól tudnak úszni.
Vannak, kik azt állítják, hogy a fiatalok húsa jóizü s császármadáréhoz hasonló; mások ellenben azt erősitik, hogy az északi
tájakon húsát éppen nem sokra becsülik s csak a legközönségesebb
emberek eszik.

Alesalád: Mezei tyúkok. Perdieinae.
Csőrük rövid, kevésbé dom ború; orrnyilásaik nem tollasok.
Szemük körül vagy csak igen csekély szemrózsa van, vagy éppen
nincs. Nyílt mezőkön tanyáznak.
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1. Szürke fogoly.
Perdix cinerea. Lath. Das Rebkulin. (105. abra)

105. ábra. Szürke fogoly ; hím.

A kakasok valamivel nagyobbak a tyúknál; a lábán tompa
sarkantyúja van ; szemrózsája élénkebb, mint a tojónál s a mellén
sötétbarna patkóalaku folt van. Ez utóbbi jel azonban nem elég
biztos a megkülönböztetésre, mert késő őszszel és télen nem ritkán
a tyúkon is találunk ilyen foltot, ámbár ez itt-ott fehér toliakkal
van tarkázva. Az egyedül biztos ismertető jel az, hogy a kakasnál
a felső szárnyfedők világos rozsdavörös színnel mintegy be vannak
futva, holott ezek a tyúkon fakószürke szintiek.
A teljesen kivedlett fiatalokat késő őszszel az öregektől főképp
csak arról lehet megkülönböztetni, hogy a fiatalok legszélsőbb
evezőtolla hegyes, az öregeké pedig le van kerekítve.
A fogolynál a tollak szine vidékek szerint nem keveset vál
tozik, úgy szintén a fehér, tarka stb. példányok sem túlságosan
ritkák.
A fogoly elterjedése a gabonatermeléssel szoros összefüggés
ben áll. A hol a gabona jól tenyészik, ott fogoly is van. Mindenek
előtt azonban a termékeny rónákat kedveli, sokkal inkább, mint a
dombos vidékeket. Felmegy ugyan a hegyekbe is, a meddig t. i.
az érzékenyebb gabonafajok felmennek, azonban itt soha nem sza
porodik el annyira, mint a sík s mély fekvésű területen. Költés
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végett, különösen nedves években, a hegyes helyeken még maga
sabbra vonul fel, a fiatal fenyvesekbe s vágásokba, * de őszszel
ismét az alsóbb fekvésű részekbe megy le.
A fogoly ugyanis állandó m adár; a hol és midőn azonban a
megélhetéshez szükséges feltételek hiányzanak: ott kóborlóvá válik,
s odahuzódik, hol a hely megfelelőbb.
A fogoly rendesen és többnyire a szabad mezőn tartózkodik ;
nincsen azonban kizárva, mint fennebb láttuk, hogy a fiatalabb,
kaszálókkal s legelőkkel megszakított erdőket s vágásokat is ne
válaszsza tartózkodási helyül.
Tápláléka zsenge életkorában kizárólag s később is nagyobb
részt különféle rovarokból á ll; t. i. sáskákból, tücskökből, csigák
ból, hernyókból stb. Másodsorban búza, árpa, borsó, tatárka, köles,
boróka, mindenféle gyommag képezi táplálékát. Végül pedig min
denféle zsenge fű és növénylevél, valamint a zöldvetés egészíti ki
változatos táplálószereit. Télen az őszi vetéseket keresi fel s táp
lálékát a hó alól kaparja k i; vagy pedig, midőn a hó megkérgesedett, melegebb, be nem fagyott forrásoknál található növényekkel
táplálkozik. Ilyenkor nem ritkán csűrök, pajták s trágyadombok
mellett tartózkodik, hol azután rendesen elfogják.
Már télutó felé szétválnak a csapatokban együttesen áttelelt
foglyok s egyes párokra szakadnak, mi azonban itt is, több kakas
lévén, mint tojó, csak heves küzdelmek után történhetik. Az uj
párt azontúl már csak a halál választja el egymástól. Kötelessé
geiket kölcsönösen teljesitik s egymás gondjaiban is hűségesen
osztoznak.
A pár nélkül maradt kakasok kettesével, hármasával elkülö
nítve élnek.
A tojó áprilishó második felében vagy májushó elején vala
mely lóherésen, vetésben, magas fűben vagy bozótban alkalmas
kis mélyedést keres, azt száraz fűvel s néhány tollal kibéleli s
abba naponként egy körte alakú, zöldes-szürke tojást tojik. A jérczék 8— 12, az öregebb tvukok egész 20 tojást tojnak. A kotlás
csak akkor kezdődik, midőn a szám már teljes s 21 napig, hide
gebb időben pedig még tovább tart. Ha a tojások bármi oknál
fogva tönkre mentek, a tojó még egyszer, az első fészekhez közel,
uj fészket készít, abba azonban már csak 8, legfeljebb 12-őt tojik.
Ha ellenben a már kiköltött csibék pusztultak el, akkor a tojó azon
évben többé nem fészkel.
I’l Selmeczbánya környékén.

Szerk.
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A sárgás-zöld pehelylyel bontott, fejükön s hátukon feketésbarna vonalat viselő csibék azonnal — gyakran még a' hátukhoz
ragadt tojáshéjrészekkel takarva — elhagyják a fészket s követik
az anyát, mely ellátja őket táplálékkal, minek egyszersmind kere
sésére is tanitja.
Költés idejében a kakas folytonosan a fészek körül őrködik
s minden veszélyt előre hangosan jelent. Figyelmeztető hangja a
házi kakaséhoz hasonlít — midőn az valamely, fölötte keringő
orvmadarat pillant meg — s nagyon megnyujtott „gvir“-ból áll.
A kakas gyámoltalan kis fiai körül még megkettőzteti figyelmét és
mig az anya a hirtelen elrejtőző s hívására szintolv gyorsan ismét
megjelenő fiákról gondoskodik s közelökben m arad: addig a kakas
a közeledő ellenséget az által igyekszik tőlök elvonni, hogy a
kicsinyek rejtekhelyétől lármázva eltávolodik s ügyetlen repülést
tettetve ismét leszáll s igy az ellenség figyelmét magára fordítja.
Nem képzelhetünk kedvesebb jelenetet, mint midőn ezen
kecses csirkesereg a napon fürgén és gondtalanul az anya körül
sürög-forog, mely majd valamely hangyabolyból kikapart bábokat
rak eléjük, majd pedig őket porban s homokban fürdeni tanitja.
Hideg, szeles időben az anya gondosan szárnyai alá gyűjti őket,
a hol is a serdülő kicsinyek már elég helyet nem találván, itt-ott
egyike a kis fejeknek kikandikál, miközben az atya magasra nyúj
tott nyakkal őrködik fölöttük.
Három hetes korában a fiatal foglyot már tollazat fedi s
ilyenkor már kezdenek repülni. A mig a vetések állanak, a fog
lyokról mit sem hallani. Szigorú rend és engedelmesség uralkodik
a család serdülő tagjai közt. Legelés közben egy tagja a csapatnak
mindig őrködik s intő hangjára az egész falka meglapul, vagy
rendkívüli gyorsasággal tovafut, vagy sürgős veszély esetében felszállva, zajos szárnycsattogtatással menekül. A csapatot komoly
veszély fenyegeti, midőn szétrebbentetik, mert egyes foglyok, mig
csak lehet, meglapulnak és csak sürgős veszély elől röppennek föl.
A csapatnak szétvert vagy elszéledt tagjai az éj beállta előtt ismét
összeverődnek az öregek hangjára és különösen a kakas hosszas,
élénk hívására, mely ilyenkor mint „kirrrrrrrit“ hangzik s melyre
a csibék a házi csibék hangjához hasonló hangon felelnek, azaz
csirregnek. Hosszasan és aggodalmasan hallatszik ez összehivogatás,
ha napközben egyes családtagok valamely veszélynek áldozatul
estek.
Ha a család fiatal tagjai szülővesztettekké válnak, akkor vagy
együtt maradnak s.egy fiatal kakas veszi át a vezetést, vagy ha
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még gyenge, más csapathoz csatlakoznak, mely magához fogadja,
mig tavaszszal az általános válás bekövetkezik, midőn ugyanis
párokra szakadnak.
A foglyok azonban nem csak akkor csirregnek, midőn szét
verettek, hanem rendesen esténként is, ha legelés közben elterültek.
A legelés befejeztével, midőn már az éj közeledik, összehivogatják
egymást, felszállnak, azonban csekély távolságban ismét leeresz
kednek, ismételten csirregnek, újból felszállnak s az éjt azután ren
desen ott töltik, hol harmad Ízben leereszkednek. Itt közösen a
földbe kis gödröt vájnak s ebben összedugott fővel, szorosan össze
bújva töltik az éjét. Virradatkor a csapat elhagyja nyugvóhelyét s
szétfut, az öregek azonban folyton csirregnek, hogy a csibék el
ne széledjenek. Azután az egész csapat szárnyra kél, kis távol
ságra repül, leereszkedik, ismét csirreg, újból felszáll s ismét
leereszkedik ; azon ponton pedig, honnét a harmad ízben való csirregés hallik, rendesen kinyújtott nyakakkal addig marad, mig a nap
felkel. Ezután kezd legelni. A foglyok a napot rendesen azon tájt
töltik — ott feküsznek —, hol ki lettek költve.
Addig, mig harmatos a föld, a foglyok a szállasabb növény
zettel benőtt szántóföldeket, réteket vagy legelőket kerülik s inkább
a tarlókon vagy hasonló helyeken tartózkodnak. Délfelé a szokott
napos fürdőhelyekre repülnek, hol nehány óráig a homokban
fürödnek s sütkéreznek. Innét azután a hűvös s oltalmat szolgáltató
burgonyásokba, rétekre vagy bokrosokba szállnak vagy szaladnak ;
késő délután pedig ismét legelőre vonulnak; végre az éj beálltával
éji szállásukat a már leirt módon felkeresik.
Hogy a foglyok ezen napi rendet mindenkor pontosan meg
nem tarthatják, az azon sokféle zavarásban rejlik, melynek az
emberek s állatok részéről ki vannak téve. Mindazonáltal a vadász
nak ezen szabályos életrendet számba kell vennie, ha sok, haszon
nélküli keresést ki akar kerülni.
Rendkívüli időjárás alkalmával szintén módosítják életmód
jukat. így pl. igen száraz években a nedvesebb rónahelyeken,
ellenkező esetben pedig inkább a szárazabb magaslatokon tartóz
kodnak.
Reggel, a mig a foglyok a tarlón vannak, valamint este felé,
midőn már legelnek, nemkülönben pedig szeles időben, a kutyát
nem várják jól be, mire a vadásznak szintén ügyelnie kell. Ellen
ben a déli meleg órákban, nem egykönnyen repülnek fel fekvő
helyükből. Késő őszszel rendesen a napot is az őszi vetéseken
töltik.
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A kakas mindig néhány lépésnyi távolságban van a csapattól
s a beálló nyugtalanitás alkalmával legelőbb röppen fel; a csapat
csak később követi, ha t. i. a kakas távozása által a veszély nem
lett elhárítva.
A csibék első tollmeze földszinti s a lábak sárgásak. Rendes
viszonyok között az első vedlés már juliushóban kezdődik, mit
főképen a farktoliakon láthatni. Itt ugyanis a szélső két toll még
akkor is megvan, midőn a többi farktoll a növekvő újak által kiszorittatott. A fogoly ilyenkor „villás“-nak mondatik. A villás
foglyon nemsokára a fej, nyak s mell is vedlik; a kakasok szep
temberhóban jutnak a mellükön lévő patkó-alakú folthoz ; októberhó
elején pedig a vedlés teljesen be van fejezve.
A fogolynak sok ellensége van, m int: a ravasz róka (mely
nyáron át kölykeivel együtt többnyire a vetésekben tartózkodik), a
barázdában meghúzódva vadászó macska, a menyét, görény, nyest,
a fogoly csapat fölött sóváran keringő orvmadarak, a leselkedő
varjak és szarkák, a mezőn felügyelet nélkül kóborló ebek és végül
az ember. Mindezeknek számos kotló tyuk, fészek s csibe esik
áldozatul. Ezenkívül erős s tartós tavaszi esőzések, a lóherések s
rétek lekaszálása, a költés nagy részét megsemmisítik, a meg
maradt részből pedig a sanyarú tél gyakran igen sokat elpusztít*
Mindezekből látható, hogy ezen hasznos szárnyas csak ott
szaporodhatik el annyira, hogy vadászata ne csak mulatságos,
hanem hasznot hozó is legyen, hol a terület teljesen alkalmas s a
mellett a fenn elősorolt veszélyek ellen megfelelő oltalomban
részesülnek.
A fogoly kétségkívül a legkevésbé kártékony állandó vadaink
közé tartozik. Mert avval, hogy tavaszszal és őszszel nehány szem
vetőmagot felszed s a szőlőkben nehány szem szőlőt lecsipked,
csakugyan nem sok kárt tesz. Húsa, mint tudjuk, igen jóizü s
kedvelt.
A fennebbiekben a szürke fogoly rendes életmódjával megis
merkedvén, foglalkozzunk most röviden az úgynevezett „vándor
igogoly “ vagy „erdei fogoly “-lyal.
Némely vadász ugyanis kétféle foglyot különböztet meg.
Az egyik, a közönséges mezei fogoly, mely állítólag valamivel
nagyobb lenne, lábai (csődje s ujjai) kékes szürkék; állandó vad
s legfeljebb 20—30 tagból álló csapatokban él. A másik, a vándor
vagy erdei fogoly, az előbbinél kisebb, sárga lábú, mindig csak
nagy, néha 1000 tagból álló csapatokban jelenik meg, október
végétől november végéig s oly helyeken is, hol előbb fogoly nem
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volt, azonban rövid tartózkodás után nyomtalanul eltűnik. Ez igen
félénk vad s alig belopható.
A tapasztalás a fennebbi állítás mellett szól ugyan, mind
amellett a tudomány csak egyféle „Perdtx cinerea"-t, csak egyféle
„szürke foglyot“ ismer.
Azon fajjellegek ugyanis, melyek a szürke foglyot minden
más fajbeli rokonától megkülönböztetik, a következők: a csűdök
pikkelyzete elől s hátul két-két pikkelysorozatot m utat; a szárnyak
evezőtollai közül a harmadik, negyedik s ötödik a leghosszabb ;
a kormánytollak száma 18. Minthogy pedig azok, kik kétféle
fogolyról beszélnek, egyetlen egy oly fajjelleget sem hoznak fel,
melynek alapján a különválasztás igazoltathatnék: a megkülönböz
tetés alaptalan. Hogy egyik fogoly nagyobb, a másik kisebb, az
csekély fontosságú körülmény. Kedvezőbb megélhetési feltételek
mellett minden állat nagyobbra nő és megfordítva. A szin még
kevesebbet bizonyít. A mit a két faj létének védői e pontra nézve
felhoznak, mindössze annyi : hogy egyik faj fogoly sötétebb vagy
világosabb szinü vagy pedig, hogy e szinkülönbség a lábakra
vonatkozik. Több természetvizsgáló megállapította már, hogy a fogoly
szineltérésekre nagyon disponált madár. Sárga és kékesszürke
lábú foglymk nem csak ugyanazon dűlőben, de még ugyanazon
fészekaljnál is vannak. Azt azonban, hogy miért ? nem tudjuk.
Már fennebb említettük s valószínű okát is jeleztük, hogy a
fogoly nem csak a mezőn, hanem az erdőben is költ. Azon körül
mény, hogy az ilyen kóborló fogolycsapatok nagyon vadak s csak
kivételképen lophatok be, könnyen megfejthető. A foglyok ugyanis
késő őszszel a kutyát, illetve a vadászt általában nem várják be,
Ismeretlen területen pedig a vad mindig vigyázóbb és óvatosabb
szokott lenni s végül nagyobb csapatokban járó madaraknak álta
lában szokásuk őrt állítani, vagyis inkább a sok egyed közül min
den pillanatra több oty egyed esik, mely a vadak általános módja
szerint legelés közben fel-felpillant s vigyáz, midőn mások éppen
legeléssel el vannak foglalva.
Azon okok közül, melyek a különben állandó foglyot kóbor
lásra vagyis lakóhelyétől többé-kevésbé távolra eső s bármely irány
ban fekvő más tartózkodási hely' felkeresésére indítják, egyike a
leggyakoriabbaknak s a legnyomósabbaknak bizonyosan az, hogy a
rendes tartózkodási helyen a táplálék megfogyatkozik. Ez különö
sen azon csapatokról áll, melyek inkább az erdőben, illetve vágá
sokban s eféle helyeken költetnek, hol a kedvező évszakban min
denféle rovarral, bogyókkal táplálkozhatnak, ősz felé azon táplálék
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teljesen elfogy. De bizonyos helyen, valamely kedvelt tápláléknak
túlbősége is lehet a kóborlás oka. Ezen jelenséget sok emlős és
szárnyas állatnál észleljük. Glogner berlini tanár kimutatta, hogy
a fogoly a csigákat, különösen pedig bizonyos — őszszel tömegesen
megjelenő — apró, fekete csigafajt nagy előszeretettel pusztít, vala
mint más észlelések is bizonyítják, hogy itt-ótt a szőlőkben ősz
szel tömegesen megjelenő foglyok nem a szőlőbogyókon, hanem
az említett fekete csigákon híznak meg oly jelentékenyen, rövid otttartózkodásuk alatt.
Azon kérdésekre, hogy az óriás kóborló fogolycsapatok,
melyek több ízben észleltettek, honnan jöttek, hová mentek, vissza
tértek-e eredeti tanvájukra? stb. ez idő szerint felelni nem tudunk.
2. Fürj.
Coturnix dáctylisonans. Meyer. Die Wachtcl. (WO. ábra)

IC 6. ábra. Fürj ; hím.

A him könnyen felismerhető azon sötétbarna foltról, mely
torkán van. A nőstény torka fehéres, háta ellenben sötétebb mint
a himé.
A fürj vándormadár, mely hozzánk április- vagy májushóban
jő, itt költ, azután szeptemberben ismét elhagy, az olasz és görög
tengerparton nagy csapatokban gyülekezik és onnan kedvező széllel
Ejszak-Afrikába repül át. A fürj azonban néha télen is marad
hazánkban ; igy az 1846—7-iki lágy télen a sz.-tornyai pusztán telelt.
Némely évben sok, máskor ismét kevés fürj jelenik meg nálunk.
Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy a tengeren való átkelés
nem mindig sikerül jó l; másrészt attól függ, hogy az olasz és görög
tengerpartra érkezve, mennyire sikerül nekik a reájok ott már napok
óta leső üldözőket kikerülni s végre a széliránytól is, mely őket
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hozza, vájjon ez hazánk felé, vagy pedig inkább keletre vagy nyu
gatra tereli-e őket ?
A fürj csak oly rónákon telepszik le tömegesen, hol a búza
kitünően terem, mert ez kedvelt eledele. A középhegységben már
csak gyéren fordul elő, a magas hegységben, valamint nedves
helyeken már egyáltalában nem. A réteket sem kedveli különösen.
Erdős vidéken csak szórványosan található, magában az erdőben pedig
soha. A fürj soha sem ül fára. Nem örömest száll fel s nem is száll
messzire. Különösen meleg napokon s őszszel, midőn nagyon meg
van hizva, akár el is mehetünk mellette, a nélkül, hogjr megmoz
dulna. Repülése egyenes irányú.
A fürj tápláléka, tartózkodása, sőt nagyrészt életmódja is igen
hasonlít a fogolyéhoz, de korántsem szereti úgy a társaságot, mint
a fogoly.
A fürj májusban párzik, mely időben a him ismert „fittypalatty“-ját s „vav-vav“-ját, vagyis vavákolását, különösen reggel
és este gyakran lehet hallani. A tojó trityegéssel felel. A fürj
polygamiában él. A nősténjr juniushó elején vagy közepén réteken,
lóherésekben s vetésekben a fogolyéhoz hasonló egj^szerü fészket
rak, melybe 8-—14 sárgás, sötétbarna foltokkal tarkázott, fényes
tojást tojik s ezeket három hét alatt kikölti. A fiatalok a fészket
azonnal elhagyják, gyorsan nőnek, hamar kezdenek repülni és
mihelyt kissé erősebbek lettek, oda hagyják a gondos anyát, mely
most már maga is a hosszú útra erőt gyűjt.
A fürj húsa finom.

Család: Valódi tyúkok. Phasianidae.
A hímnek pofái mindig, a tyúké többnyire csupaszok. Fejők
húsos tarajjal, vágj" tollbóbitával van diszitye. Hátulsó ujjok csak
kevéssel van feljebb helyezve, mint az elsők. A kakasok majd
mindig el vannak látva sarkantyúval. Ide tartoznak a mi házi tyúk
jaink mind.

1. Igazi fáezán.
Phasianus colchicus. Linn. Dér gemeine oder Edelfasan. (107. ábra)
Ez határozottan legszebb szárnyas vadunk. A gyönyörű
színekben ragj’Ogó kakas még repülésben is könnj-en megkülön
böztethető a tojótól, mert nagyobb s tollazata egészben véve is
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sokkal sötétebb és ragyogó. Feje és nyaka ugyanis feketekék,
sötétzöld s biborszinben ragyog. Többi tollazata vörösbarna, szin
tén aranyosan ragyogó.

107. ábra. Fáczán.

A tyuk tollazata igen igénytelen, mert egészen világos fakó
barna, feketebarna foltokkal és pikkelyekkel s nem ragyog.
A fiatalok a tojóhoz hasonlítanak.
A jobb kakas súlya 1'5, a tojóé 1 kilogramm.
A fáczán tulajdonképeni hazája a régi Colchis, vagyis a
mostani Mingrelia, valamint a Kaspi-tenger környéke, honnét állí
tólag az Argonauták hozták Görögországba. Jelenleg már Európa
szelidebb klimáju részeiben mindenütt el van terjedve és részint
ligetekben s berkes erdőkben, félig vadon él, részint pedig külön
fáczánosokban tenyésztetik.
A fáczán jobban kedveli a síkságot, mint a dombos vidéket.
Legmegfelelőbb helyei: a semlyékes talajú berkek vagy pedig
patakok által átszelt s szántóföldek és rétekkel körülfogott szabály
talan sarj és középerdők, melyekben sok a bozót, mert ez a fáczán
védelmére okvetlenül szükséges. A fáczán a tartózkodási hely iránt
való igényeihez ragaszkodik olyr makacsul, hogjr, ha azokat ki nem
elégítjük, elvándorol s másutt telepszik meg. A hol ellenben jól
találja magát, ott állandóan megmarad. Tiszta fenyvesekben nem
tenyészthető; ellenben egyes fenyőcsoportokat másnemű erdőben
nagyon kedvel.
A fáczán tápláléka mindenekelőtt gabna-, tatárka-, köles- s
más magvakból és zöld növényekből áll. Ezenkívül pedig minden
féle bogyó, többféle fa és cserje gyümölcse, u. m. : a vadkörte, a
vörös berkenye (Sorbus aucuparia), a boróka, a galagonya (Crategus), a kökény, a varjú tövis (R’n amnus cathartica), a kutyabenge
(Rhamnus frangula), a fagyai (Ligustrum vulgare), a sóska bor
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bolya (Berberis vulgáris) stb. gyümölcse. A fáczán a fagyöngyöt
(Viscum album) is kedveli s sok csigát, szöcskét, más különféle
rovart s hangyabábot eszik s jobb emésztés kedvéért homokot s
apró kövecskéket is szed begyébe.
A fáczánok vetésekben néha igen nagy károkat okoznak.
A milyen szép a fáczán, épp olyan buta. A napot a földön,
az éjét fán tölti. Midőn este a fára száll, hangjával jelzi felszállását
s igy elárulja hollétét. A kakast ilyenkor is meglehet a tojótól
különböztetni, mert úgy fejét, mint kormányát kinyújtja s fesze
sebben tartja, mig a tojó fejét szárnya alá dugja s behúzza, kor
mányát pedig lazán lefüggeszti. A földön levő fáczán nem szívesen
repül föl, hanem gyors s folytonos futással igyekszik a veszély
elől menekülni („ellábal“). Csak gyors kereséséi vizsla verheti föl.
Ha azonban nem tudott ideje korán a veszély elől kibújni, annyira
megzavarodik, hogy ide s tova futva, a végén is meglapul s szár
nyainak használatáról teljesen megfeledkezik. A gondtalan fáczánt
azonban gyakori nyugtalanitás által nagy mértékben el lehet
vadítani s ilyenkor azután vigyázó.
Dürgése márcziushó végére esik s 6—8 hétig ta rt; kedve
zőtlen, zord időjáráskor azonban 14 nappal is késik. A kakas
„kokk-kokk" hanggal hívogatja össze a tojókat s 5— 10 tyúkot
termékenyít; tanácsosabb azonban csak 6—7 tyúkot bocsátani egy
kakasra. Minthogy a fáczánnál, mint általában a tyúkoknál, mindig
jóval több kakas, mint tojó van, itt is több-kevesebb küzdelem'
folyik a tojókért, mi azok megtermékenyítését csak gátolja s azért
tanácsos a fölös számú kakasokat idejekorán lelőni.
A tojó száraz galyacskákból egyszerű, azonban jól elrejtett
fészket készít, melybe minden második vagy harmadik nap egyegy tojást tojik, mig azok száma a fiatal jérczéknél 6—8-at, az
öregebb tyúkoknál pedig 10— 16-ot ér el. A tojások szürkés zöldek,
meglehetősen gömbölyűek s 24—26 nap alatt költetnek ki. A fiatal
csibék azonnal követik anyjukat. Öthetes korukban a fiatal kakasok
rozsdavörös nyak- és melltollazatukról már könnyen felismerhetők.
Ez időtájt a csibék már repülni kezdenek ; októberhóban pedig
már teljesen ki vannak fejlődve, ha csak nem valami késői költés
ből valók. A fészek jövő párzásig rendesen együtt marad, ámbár
különösen a fiatal kakasok nem ritkán el szoktak pártolni s
elvándorolni. Télen több kisebb család nagyobb csapatban egyesül
s az erdő legsűrűbb részében telel át. Ilyenkor etetni kell, már
azért is, hogy nagyon el ne széledjenek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

129

A fáczánok, még akkor is, ha a család együtt van, a vizsla
előtt csak egyenként röppennek föl.
Hogy a földön költő s nappal szintén ott tartózkodó nehézröptü s ügyetlen fáczánnak sok ellensége van : fölösleges részle
tesen fejtegetni.
A fáczán húsa finom, ízletes.
A fáczánok között nem éppen ritkán találhatók fehérek, tarkák
s fehér nyakgyűrüsök is.
2. Vad pulyka.
Meleagris gallopavo. Linn. Das wilde Truthuhn oder dér Tuter.
A vad pulyka, melytől a házi pulykánk származik, EszakAmerikában honos. Gróf Breuner Ágoston a hetvenes évek elején
10 darab ilyent telepitett grafeneggi (alsó-ausztriai) birtokán és
pedig oly jó sikerrel, hogy 1887. évben már 151 darabot lőttek.
A nyolczvanas években azután Grafeneggről Magyarország több
helyére szállíttatott a vad pulyka; igy Zselizre, Gödöllőre, a mo
nostori szigetre, Nagy-Bódakra, Nagy-Tapolcsányba, Somogy várra,
Baranya-Selyére és Gyulaváriba.
A vad pulyka ugyan nagyon hasonlít a szelíd pulykához s
igy leírását lehetne mellőzni, de miután a házinak tollazata már
igen változó : a vad pulyka tollmezét a következőkben akarjuk
leírni:
Feje s tarkója csupasz, világos és sötét kékszinbe já tsz ó ;
helyenkint vörös bibircsekkel. Csőréről hosszú husczafat (pulyka
orr) függ le, mely a kakasnál sokkal hosszabb, mint a tyúknál.
A nyak, mell, has, hát és a felső farkfedőtollak alapszíne halvány
fekete, a tollak kívülről látható része azonban zölden vagy ara
nyosan fénylő bronczszinü. A farkfedőtollak színe vörösbarnák.
A kormánytollak alapszíne fekete, finom vörösbarna keresztsávokkal. E tollak végén szélesebb, tiszta fekete mező, azután keskeny
tarka pászta, a legvégén pedig 2 cm. széles világos rozsdaszinü
sáv. Az első 9 evezőtoll alapszíne fekete, széles fehér keresztsávokkal. Az ezek után következő másodrendű evezőtollak szé
lesek, rozsdavörös s fehér sávokkal. A csűd rózsaszínű. A kakasok
s vénebb tyúkok mellén lószőrhöz hasonló tolipamacs van, mely a
kakasnál jóval hosszabb s szabadon lelóg. Az egész madár külső
kinézése sötét, fémszinekben ragyogó tollazattal, csak szárnyai
tarkáknak látszanak.
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

9

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

130

A tojó s a fiatalok tollmeze ugyanaz, csakhogy halványabb
színezetű. A születés évében nehéz a kakast a jérczétől megkülön
böztetni ; a második vedlés után azonban felismerjük a kakast teste
nagyságáról, a magas csűdökről, a lelógó szőrpamacsról, sarkan
tyújáról, duzzadóbb bibircseiről s ragyogóbb tollmezéről.
A mi e vad sikeres tenyészésének feltételeit illeti, e tekintet
ben hazánkban eddig szerzett tapasztalatok alapján mondható, hogy
legjobban megfelelnek a nem csekély kiterjedésű, üde, sőt nedves
talajú berkes erdők, hol sok rovar, nevezetesen sok csiga talál
ható, mert e madár nemcsak fiatal korában, de később is, a jobb
évszakokban, nagyrészt rovarokkal táplálkozik. A száraz, dombos
vidékeket kerüli, mert a vizet különben sem nélkülözheti. A pulyka
a keményebb teleket is jól állja ki, mert a szórókat pontosan föl
keresi, hol kukoriczát, árpát, búzát vagy kölest szórnak neki. Ezen
kívül télen még farügyekkel, nyáron és őszszel pedig füvekkel,
különféle más növényekkel, bogyókkal, bükk- s tölgymakkal táp
lálkozik.
A vad pulyka-kakas nálunk áprilishóban dürög. Dürgése
sokban a siketfajdéhoz hasonlít. Éjjeli tanyául a vad pulyka ren
desen az erdő szélén álló magas fákat választja magának. Reggeli
szürkületkor a kakas valamely szabad ágon dobolni kezd, onnan
csakhamar a földre ereszkedik s ott hevesen dürög, miközben
tollát úgy felborzitja, mint azt a házi pulyka tenni szokta, vala
mint akképpen tánczol s forog is. Ha vetélytársra akad, veszett
módon veti magát reá s ádáz viadal fejlődik ki, melynél a kitépett
tollak úgy repülnek, mintha hó esnék. A tojó nyugodtan nézi a
viadalt, sőt néha, ha észreveszi, hogy egy harmadik liatal kakas is
van közelben, hamarjában azt boldogítja szerelmével; ez azonban
nem tartja őt vissza attól, hogy a viadal eldőltével a győztesnek
ajándékozza szerelmét.
A tojó igen egyszerű s tollal csak gyéren bélelt fészket
készít a földön, melybe 15-—20 tojást rak. A kakas nem törődik
azzal, hol van a kotlás helye, sőt a tojó alakomban megszökik
előle. Ezen elővigyázat nagyon is szükséges, mert a tojások okvetetlenül áldozatul esnek a zsarnoknak, ha azokat megtalálja. Úgy
látszik a kakas csak azért szereti megsemmisíteni a fészek alját,
hogy az anyai gondoktól megszabadított tojóval újra párosod
hassál-:. Néha több tojó egymás mellett fészkel, egy-két lépésnyi
távolságban egymástól, a mi szintén kedvező körülmény, minthogy
a tojáskedvelő varjak s szarkák nem igen férnek a tojásokhoz,
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mivel az öregek nem hagyják el egyszerre mind a fészket, ha
táplálék után néznek. A távozó tojó különben lombbal gondosan
betakarja fészkét, mely igy azután nehezen fedezhető föl. A kikelt
kis pulykák igen hamar (már 8 napos korukban) repülésre képesek
•s ezentúl a fákon töltik az éjét, midőn is vastag ágra szállnak s
két oldalt anyjuk mellé sorakoznak, mely azután kiterjesztett szár
asaival befedi szeretett magzatjait. Korán reggel már ismét hallani
lehet hivó hangját, midőn kicsinyeit élelemkeresésre tanítja. A vad
pulyka egyáltalában igen gondos anya.
Meg kell még jegyezni, hogy a magvas táplálék szórását a
kotlás egész idejére is ki kell terjeszteni, mert különben a tojók a
szántókra kivonulnak s ott nagy kárt okoznak. Szórókat legczél■szerübb rudas erdőben késziteni, mely öreg erdőtől nincsen távol.
A tisztások e czélra kevésbé alkalmatosak, mert a pulykák ezeket
— valószínűleg a nehezebb járás miatt — kerülik.
A kakas a dürgés végével igen lesoványodik s csak későb
ben, midőn az erdei bogyók, a tölgjr- és bükkmakk érni kezdenek,
ismét fölszedi magát. November vége felé az eddig kakasokból s
meddőn maradt jérczékből összeverődött kisebb-nagyobb csapatok
hoz még az idei fészekaljak is csatlakoznak s tavaszig mindnyájan
együtt maradnak.
Betegségeiről eddig mi sem lett közölve. Ellenségei, neveze
tesen a fiataloké, a ragadozó állatok általában, de különösen az
uhu, mely őket éjjel a fáról leszedi.
E szárnyasra való vadászatot nem lehet éppen érdekesnek
mondani, mert ámbár e vad félénkségénél fogva nehány vaktöltéssel
vagy kutyával való hajszolás által könnyen annyira elvadítható,
hogy a legkisebb észrevett nesznél már gyorsan ellábal : mindazon
által csak igen nehezen s ritkán kel szárnyra s a vadászok elé
többnyire futva érkezik. Legtöbb vad pulyka igy, azután lesből s
a fáknál lövetik. A fiatal kinőtt kakas súlya 7, az öregé 10 kilo
grammra tehető. Az elsőnek húsa finom s zsenge, annyira, hogy
még a lábczombok is levesek s puhák ; a véné valószínűleg s z í v ó s .
A vad pulykák a kalászosokban s tengeriben nagy károkat okoz
hatnak, mert többnyire nem egymás után, hanem egymás mellett
hosszú sorokban vonulnak ki a mezőre s igy nem csupán a ter
més lecsipkedésével, hanem széles ösvények verésével is kárt
okoznak.
9*
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Család: Fusztai tyúkok. Pteroclidae.
Csőrük rövid; az orrnyilásokat felül tollas hártya fedi. Lábaik
tollasok ; a hátsó ujj eltörpülve. A szárnyak hosszúak s hegyesek ;
a kormány ékalaku s ennek két belső tolla néha igen keskenyen
megnyúlva. Az afrikai és ázsiai pusztákat seregesen lakják. Ide
tartozik :
Pusztai talpas-tyuk.
Syrrhaptes paradoxus. Pali. Das Steppenhuhn. (108. ábra.)

108. ábra. Pusztai talpas-tyuk.

Ez ugyan nem állandó hazai vad, hanem olyan, mely hoszszabb időközökben hazánkat is rövid időre meg szokta látogatni
és mióta megjelenése figyelemmel kisértetik, harmincz év alatt már
három Ízben jelent meg ez érdekes vendég, melynek megfigyelésére a
hazai vadászok is föl lettek híva. Ez oknál fogva adjuk rövid leírását.
A pusztai talpas-tyuk ismertető jelei: a három ujju, körös
körül egész a körmökig tollal födött lábak, egymással hártya által
összekötött ujjakkal bir. A hátsó ujj egészen hiányzik. A nyársalakban
meghosszabbodott két középső kormánytoll és a vékony csúcsba
kinyúló első evezőtől! leghosszabb.
A kakas fejteteje, valamint a pofákon lenyúló szemcsíkok
hamvas-szürkék ; a homlok, torok, pofák és a tarkó agyagsárgák ;
a nyak barnás sárgás-szürke; a begy szürke, lenn három- vagy
nég}^soros, fehér és fekete haránt-csíkból álló nyakörv által körül
fogva ; a mell s ennek oldalai izabellsárgák, szürkén belehelve; a
has fenn feketésbarna, lenn s az alsó farkfedőtoliak szürkék ; a
hát-, a váll-, valamint a felső farkfedőtoliak vörhenyes-sárgák, az
elsők szélesen, az utóbbiak keskenyebben feketén szegélyezve. A
csűd s lábujjak tollazata sárgásfehér ; a csőr szarubarna; a szemek
sötétbarnák ; a madár hosszúsága 35 cm.
A tojó nagyjában hasonlít a kakashoz, csakhogy színe fakóbb,
a jegyek rajta elmosódottak. Az első evezőtoll s a középső kormán}7-
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tollak nem oly hosszúak ; a nyakörv hiányzik, ellenben a torkán
egy megszakított keskeny fekete szalag fut körül ; a nyak oldalai
egész a mell felső részéig erősen feketén tarkitattak, a fejtető s a
tarkó feketésen csíkolt.
A fiók-mez még sűrűbben tarkáit s belőle hiányzik a torok-csík.
A pusztai talpas-tyuk hazája Ázsia pusztaságai. Elterjedési
köre a Kaspi-tengertől kezdve keletnek egész Kínáig terjed. Újab
ban tartózkodási helyét jobban kiterjesztette nyugat felé, ugjr, hogy
most már Európa délkeleti részeinek rendes fészkelő madarául
tekinthető.
Ámbár a pusztai talpas-tyuk vagy sivatag-tyuk nem alkalmas
kitartó futásra, mindazonáltal mégis meglehetősen gyorsan tud előre
tipegni, miközben legtöbbnyire felberzenti tollát s lelógatja szár
nyait. Felreppenéskor szárnyaikkal úgy csattognak, mint a galambok
és szorosan egymáshoz sorakozva tűnnek tova. A sivatag-tyuk a
leggyorsabb röptű madarak egyike, de nincs meg bennük a képes
ség, hogy hirtelen kanyarulatokat gyorsan tehetnének. A pusztai
talpas-tyuk hangja, mely távolból mint „kökig“-nek vagy „giögk,
giögk“ hangzik, a közelből meglehetősen tisztán „kökerikk“-nek
hallható. Ezen tyuk táplálékát különféle sásnövények levelei s
magvai képezik, idegen vidékeken azonban más növényekkel sőt
gabonával is táplálkozik; ellenben a rovarokat, a befogott példá
nyokon tett megfigyelések szerint, megveti.
A talpas-tyuk Európában először 1859-ben jelent meg, de
csak jelentéktelen számban. 1863. év május havában egyszerre nagy
csapatokban jelenik meg s Ausztria-Magyarországon, Németország-,
Dánia-, Helgoland- és Nagybritanniában elterjedve, alkalmas helye
ken, igy Magyarországon is költött, áttelelt, de ismét eltűnt.
1879-ben egy-kettőt Mariahofon, Stájerországban újból láttak; legseregesebben azonban 1888. év tavaszán jelent meg újból, hazánkon
keresztül tovább nyugat felé vonulva. Ekkor hazánk 27 különböző
pontján lett megfigyelve. A látott egyedek száma körülbelül 200,
s a lövőiteké 27. Az észlelők legtöbbje e madarakat ugarföldön,
rozsföldön és kopár legelőn találta. Visszavonulásuk sehol sem ész
leltetek, mi arra enged következtetni, hogj^ a vándorok legnagyobb
része különféle módon elpusztult.
A talpas-tyuk hazájában is vándorm adár; hozzánk való
átkóborlása azonban más okokra vezetendő vissza. Az eddigi
tapasztalatok alapján alig van remény, hogy e madár hazánk
faunáját uj állandó fajjal gazdagítaná.
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Rend: Galambok. Columbae.
A galambok csőre egyenes, kissé felpuffadt, hegye gyengén,
kampós. A csőr csak hajlott csúcsán van szarunemü kemény borí
tékkal takarva, többi része csak lágy bőrrel fedett. Orrnyilásaik
billentyüszerü pikkely alá vannak rejtve. Hasadt lábakkal és kettős
begygyei bírnak. Sebesen és ügyesen repülnek. Fákon vagy a
földön fészkelnek. Gyámoltalan és kezdetben vak bókáit begyökbőí
táplálják. E rendbe csak egy család: galambok (Columbidae) tar
toznak. Hazánkban a galambok vándormadarak. A nőstények tolla
zata valamivel halványabb szinti, mint a hímeké. Több him, mint
nőstény.

1. Az örvös galamb.
Columba paluvtbus. Linn. Die Ringeltaube. (109. ábra.)

109. ábra. Örvös galamb.

Az örvös galamb vagy székács galambjaink között legnagyobb;
hosszúsága ugyanis 45 cm. Felismerhető továbbá azon hosszúkás
fehér foltról, mely szárnya felső széle mentén húzódik. Ezen kívül
még nyaka két oldalán egy-egy félholdalaku fehér foltja van.
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Az örvös galamb márcziushó végén vagy április elején
érkezik meg és szeptember- vagy októberben ismét melegebb vidé
kekre vonul. Dél-Európában állandó madár. Megérkezte után azonnal
párzik, mely időben erőteljes bugása vagy dobolása gyakran s
messze hallható. Ezen igen vad s vigyázó galambfaj többnyire
magányosan él és ámbár majd minden nagyobb s csendes erdő
ségben található, számosán azonban sehol. Kivált a fenyveseket s
az oly erdőszéleket kedveli, hol szántóföldek, székesek, kaszálók,
homokbuczkák s íolyó vizek esnek közel.
A nőstény rendesen magas fákon, valamely ág tövében, néha
azonban sűrű bokrokban vagy csonkított fák sűrű gályái közé is
száraz ágakból rakja idomtalan fészkét, melybe két, ritkán három
fehér tojást tojik s azt 18—20 napi ülés után kikölti. Rendesen
kétszer költ évenkint. A fiatalok gyorscn fejlődnek, a fehér nyakövet azonban csak az első vedlés után kapják.
Tápláléka mindenféle magvakból á ll; különösen kedveli a
kendermagot, gabonát, borsót és a fenyőmagot. Ezen kívül még
bogyókat, homokot s apró kövecskéket is eszik. A fiatalok húsa
gyenge s jó iz ü ; az öregeké kemény s s z í v ó s . A hol nagyobb
számban fordul elő, ott a vetőmagvak felszedése által úgy a gaz
dának, mint az erdésznek nagy károkat okozhat. Rendesen csak
kisebb, 8— 12 darabból álló csapatokban szokott szállingózni.
2. A vadgalamb.
Cokimba oenas. Linn. Die Hohltaube. (110. ábra.)

110. ábra. Vadgalamb.

A vadgalamb fajrokonaitól arról ismerhető fel, hogy tollmezének főszine mák-kék s a fehér foltok teljesen hiányzanak. Hosszú
sága 35 cm. ; e tekintetben tehát a közepet tartja.
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A vadgalamb körülbelül két héttel hamarább jő hozzánk,
mint az örvösgalamb és a galambok közül legkésőbb távozik.
Inkább az előhegységnek s berkes erdőknek lakója, mint a hegy
ségé. Megérkezése után szintén azonnal párzik; csalogató hangja
hasonlít az örvösgalambéhoz, csakhogy nem oly mély s nem is
hallható oly messzire. Kizárólag csak odvas fákon fészkel s azokat
évenkint felkeresi. Egyébként hasonló az előbbihez.
A vadgalamb társas madár, minélfogva a párzási időn kívül
mindig csak nagyobb, 30— 100 sőt több darabból álló csapatokban
látható. Sokkal gyakoribb s számosabb előjövetelénél fogva kárté
konyabb is mint az örvösgalamb.
3. Vadgerlieze.
Túr túr auritus. Cray. Die Turteltaube. {111. ábrái)

111. ábra. Vaágerlicze.

A vadgerlicze ismertető jelei: a 4 szélső kormánytoll csúcsa
mindig fehér. A szárnyfedő tollak barnák, még sötétebb barna
vagy fekete foltokkal a tollak szárán. Hosszúsága 28-—29 cm.
Ezen galambfaj a két előbbinél sokkal szelidebb s gyakran
—- kivált utakon — igen közel bevár. A gerlicze a galambok közül
legkésőbben érkezik meg, többnyire áprilhó végén, május elején,
s legkorábban, már szeptemberben távozik. Különösen síksági s oly
előhegységi kisebb erdőkben tartózkodik, melyek szántóföldekkel
határosak, honnét azután különösen a köles- s kenderföldeket sűrűn
látogatja. Berkek s ligetek szintén kedvelt helyei. A társas együttlétnek még nagyobb barátja, mint a vadgalamb. Némely melegebb
vidéken oly nagy számban fordul elő, hogy a magvas növényekben
s igy a tengeriben is jelentékeny károkat okoz.
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A getiicze májushó elején párzik. Turbékolása ilyenkor
messzire hallható. Oly helyeken fészkel mint az örvösgalamb. A
lapos fészekbe tojt két fehér tojást, a felváltva kotoló him és tojó
14 nap alatt költik ki. Nálunk a lapályosabb s melegebb vidékeken
évenkint kétszer költ. Húsa őszszel, midőn jól meghízott, zsenge
s kellemes izü, különben pedig a sok ín miatt kemény és s z í v ó s .
A gerlicze fiatalon befogva könnyen megszelidithető, ellenben
az előbbiek, de kivált az örvösgalamb, mindig vad marad.
A házaknál kalitkában tartott nevető gcrlicsénck (T. risoria.
Lachtaube) hazája Afrika, Közép- és Dél-Ázsia, de az európai
Törökország is.
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R e n d : VerébféJék. Passeriformes.
Csőrük alakja igen különböző. Kilencz elsőrendű evezőtollal
bírnak, melyekhez legtöbbször még egy tizedik is járul, mely a
többinél kisebb. Ez mindig az első s legfeljebb félakkora, mint a
második. Az apró tollazat kettős toliakból áll, melyek keskeny
dűlőkben ritkásan vannak elhelyezve. Csüdjeik többnyire csizmásak ;
lábaik járók.
Az egyes családokat csőrük s szárnyaik alkotása, valamint
csüdjeik mezelése szerint különböztetjük meg.

Család: Pintyfélék. Fringillidae.
Csőrük rövid, kűpidomu. Kilencz elsőrendű evezőtoll. Mag
vakkal, a költés ideje alatt azonban rovarokkal is táplálkoznak s
fiókáit is azzal táplálják. Öt-hat kékes-zöld alapon barnán pettyegetett tojást tojnak.
E családból csak azon fajokat említjük fel, melyek helyenkint
vagy időnkint rendkívül tömegesen szoktak megjelenni és a mező
vagy az erdőgazdaságnak vagy pedig a gyümölcstenyésztőnek nagy
károkat okoznak. Ide tartoznak :

1. A házi veréb.
Passer dömesticus. Linn. Dér Haussperling.
Mely évenkint 5-ször is költ s a gazdasági magvakban, nem
különben az érett cseresznyében s más gyümölcsökben nagy
kárt tesz.
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2. Az erdei pinty.
Fringilla coelebs. Lilin. Dér Buchfink.
Ez éppen úgy mint a házi veréb mindenütt található. Nálunk
költ s ekkor párosán é l; őszszel s tavaszszal ellenben nagy csa
patokba verődik össze s igy vonul. Melegebb tájakon azonban
hazánkban részben állandó madár is.
3. A fenyőpinty.
Fr. moiitifringilla. L. Dér Bergfink.
Ez éjszakon költ; nálunk szeptemberben vagy októberben
néha rendkívül nagy seregekben vonul át délnyugat felé, tavaszszal
pedig vissza. A hol ilyen csapat leereszkedik, ott minden fenyő
magot s bükkmakkot teljesen felszed. Csalogató madárral, léppel
vagy hálóval tömegesen fogható.

4. A közönséges keresztcsőr.
Loxia curvirostra. Linn. Dér Fichtenkreuzschuabel.
Tollazata igen változékony, majd sárga, majd vörös, majd
ismét zöld szinti. A keresztcsőr a fenyő tobozokból a magot
ügyesen szedi ki. Nálunk fészkel és pedig az év bármely hónap
jában. Seregekben él s a fenyvesekben folyton kóborol, de elkóborol
hazánk központi részébe is. Erdészeti szempontból csak károsnak
mondható. Lépvesszővel csalogató madár mellett tömegesen fogható.
5. A szalagos keresztcsőr.
Loxia bifasciata. Brehm. Dér zueissbindiqe Kreuzschnabel.
Ez az előbbinél kisebb s minden szárnyán két fehér kereszt
sáv van. Eszakvidéki madár, mely azonban időnkint hazánkba
nagy csapatokban bevonul. így pl. 1889. évi szeptemberhó végén
s októberhó elején Ungmegyében nagy számban volt látható.

6. A magtörő vagy vasorru pinty.
Coccothraasfes vulgáris. Pali. Dér Kernbeisser.
Mindenféle fanemek magvaival, még a legkeményebb mag
vakkal is táplálkozik. A cseresznye húsát nem eszi meg, csak a
magját töri szét. Működése az erdőre s kertekre káros. A zelnicze
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megy (Prunus padus), a cseresznye és a megy érésekor, különösen
reggelenkint, könnyen s nagy számban lőhető.
A fennebb leirt madarak húsa finom.

Család : Lócskafélék. Ampelidae.
A csőr rövid, felülről lefelé meglapitott, kissé hajlott, csúcsán
erős foggal. A hosszúkás orrlikak előre álló sertékkel vannak
fedve. A tollazat selyemszerü ; a lábak rövidek, de erősek.
A selyemfarku lóeska
Ampelis garruhts. Linn. Dér Seidenschzvanz.
E szép madár a magas észak lakója s csak kemény telekben
szokott hozzánk vetődni, akkor azonban, néha nagy mennyiségben,
áprilishó elején ismét távozik. Nálunk nemcsak az erdőt, de a
kerteket is el szokta lepni, bogyókat keresve. E félénk s bamba
madár nem káros s itt azért vettük föl, mert húsa igen finom, a
madár pedig úgy lépre, mint hurokra könnyen fogható, valamint
könnyen lőhető is.

Család: Rigófélék. Turdidae.

Alesalád: Rigók. Turdinae.
Csőrük eg}^enes, oldalt kevéssé összenyomott. Tiz elsőrendű
evezőtök. Rovarok-, férgek- s bogyókkal táplálkoznak ; erdőkben s
bokrosokban laknak. Fészkeiket művészileg készítik s rendesen
5 kékes-szürke, egyszínű vagy vörössel ékített tojást tojnak. ízletes
húsukat nagyra becsülik.
Minket itt csak a következő rigófajok érdekelnek, mint olyanok
t. i., melyeket finom húsúk miatt nagy mennyiségben húrokon
szoktak fogni:

1. A fenyőrigó vagy fenyves madár.
Túrdús pilaris. Linn. Die Wachholderdrossel vagy doppclter Krametsvogel.
A nyarat északi vidékeken tölti ; hozzánk csak télire jő. Oly
vidékeken, hol sok borókás van, ha a termés jó, nagy számban
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jelenik meg s ott azután hurokkal fogják. Fűszeres izű húsát
nagyon becsülik. Nehezen lőhető madár, mert igen vigyázó s vad.
2. A léprigó.
T. viscivorus. Lilin. Die Misieldrossel.
Ez nálunk vagy állandó vagy kóbormadár (Strichvogel). Már
februárban kezd párzani s márcziusban költ. Fészkét többnyire
fenyvesekben a fák közepe táján gondosan készíti s a 3—5 tojást
két hét alatt hím és tojó közösen költi ki. Többnyire az erdőszéleken
vagy meggyérült idősebb erdőrészletekben tartózkodik. Tápláléka
őszszel s télen főképen a vörös berkenye (Sorbus aucuparia), a
bodzafajok, a boróka s a fagyöngy (Viscum album) bogyóitól
á ll; tavaszszal és nyáron rovarokkal, apró csigákkal és cseresz
nyével táplálkozik. Télen kevert csapatokban a fenyőrigókkal
kóborol s ezekkel együtt s egyidejűleg fogják. Húsa szintén finom,
azonban a fenyőrigót mégis többre becsülik, mert fűszeresebb.
A léprigót a fenyőrigótól könnyen lehet megkülönböztetni, mert
nagyobb s tarkább.

Család: Csattogányfélék. Timeliidae.

Alesalád: Ökörszemek. Troglodytinae.
A csőr áralaku ; a rövid szárnyak le vannak kerekítve; a
tiz kifejlett evezőtoll közül az első félakkora, mint a második.
A kerek kormány rövid s 12 toliból álló. A középső lábujjat a
szélsővel tövében uszóhártya köti egybe.

A búvár rigó vagy vízi rigó.
Cincius aquaticus. Beclist. Die Wasscramsei.
Többnyire csak a tiszta vizű hegyi patakok, folyók s tavak
mentén található. Ezen madár a pisztrángpetéknek s apró halaknak
legnagyobb ellensége, mert ügyesen tud a viz fenekén járni s a
vízi rovarokon kívül az ott lerakott petéket mind felszedi. A vadász
tehát ne kegyelmezzen sem a vízből kiálló köveken mutatkozó s
folyton mozgó madárnak, se pedig a patakok partjain levő sziklák
padkáira s hasadékaiba erősített fészkét ne kímélje, mely arról is
könnyen megismerhető, hogy az egész mohacsomóhoz hasonló ; a
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a bejáró oldalt van. A tojások fehérek; kétszer költ évenkint.
Fészke gyakran a hidak alatt és a fagátakban is található.

Család; Seregélyek. Sturnidae.
Társasán élő erdei madarak, melyek rovarokkal, férgekkel,
csigákkal, itt-ott azonban lágy bogyókkal is táplálkoznak. Nálunk :

A közönséges seregély.
Sturnus vulgáris. Linn. Dér gemeine Staar.
Mint költöző s sok ártalmas hernyót és bogarat elpusztító
hasznos madár ismeretes. A seregélyek a legelő-csordák között is
szeretnek tartózkodni s a teheneket vagy juhokat igen szorgal
masan tisztogatják az élődiektől. Egyedül a szőlőkben ártalmasok,
hol őszszel az érett szőlőszemeket csipkedik. Odvas fákban, leg
szívesebben vén tölgyekben évenkint kétszer költenek. A hol odvas
fák nincsenek, ott szívesen bemennek a mesterséges fészkekbe is.
Őszszel nagy csapatokba verődnek össze s a tarlókon, patakok
vagy sásas mocsarak mellett, általában inkább kissé nedves réteken
vagy pedig a szőlőkben kóborolnak.

Család: Gébicsek. Laniidae.
Csőrük erős, oldalt összenyom ott; a felső kávának hegye
horgas s mögötte a káva széleiből éles fog áll ki. A bajusz-serték
erősek. Tiz elsőrendű evezőtollal bírnak, melyek elseje jókora
hosszú. A nálunk honos fajok szemein fekete szalag vonul át.
Erdőszéleken vagy nyilt térségen a bokrokon élnek. Veszekedő
merész madarak s gonosz rablók és gyilkosok. Bogarakból, kisebb
madarakból s emlősökből álló zsákmányukat tövisekre szúrják
vág}' két ág közé szorítva fojtják meg. Azért nekik sem kell kegyel
mezni. Részben költöző, részben állandó madarak.
1. Az őrgébics vagy bábaszarka
Lanius excubitor. Linn. Dér gtosse Würger.
Hosszúsága 24 cm. Ennek homloka szürke. A fák legmaga
sabb csúcsára ül s onnan leskelodik. Nagy rabló ; még a rigót is
megöli. Fészke magas fák csúcsában van.
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2. A kis gébics.
L. minor. Lián. Dér grauc Würger.
Ennek homloka fekete. Fákon fészkel. Hossza 22 cm.
3. A tövis szúró gébics.
L. collnrio. Linn. Dér Neunfödter.
Hosszúsága 17 cm. Homloka szürke; hátának mellső része
és szárnyfedő tollai fahéj vörösek. Bokrokban fészkel. Némelyek
szerint hasznos madár.

Család: Hollófélék. Corvidae.

Alesalád; Hollók. Corvináé.
Csőrük erős, a mell felé lejtős, elől összenyomott; szélei élesek.
Orrlikaik sertékkel vannak fedve. A tiz elsőrendű evezőtök közül az
első nagyságra felülmúlja a másodiknak felét. E rend madarai
között a legerősebbek. Minden művészet nélküli fészkeiket fákon,
vagy egyesek sziklákon rakják. Több zöld alapszínű s zölddel
tarkázott tojást tojnak. Táplálékuk ugyan különböző, de a nálunk
élő fajok mindent evők. A valódi hollók (Corvus) s a szarkák
(Pica) húsát általában nem szokták enni; a szajkóké (Garrulus)
pedig száraz s szívós. E család a vadászt nagy kártékonysága
miatt érdekli; a család tagjai ugyanis a nyultól kezdve az apró
madárig és tojásig, mindent veszélyeztetnek.

1. A fekete holló.
Corvus corax. Lmn. Dcr Kolkrabe.
Egész teste fekete s aczélkéken csillog. E családból a leg
nagyobb m adár; hossza 67 cm. Kizárólag nagy, összefüggő,
csendes hegységi erdőkben tartózkodnak, de még ott sem szá
mosán és csak télen, a nagy hó miatt az emberi lakásokhoz is
közelednek. így már Budapesten és Ercsiben is lövetett a fekete
holló a téli hónapokban. Életkora 100, sőt több évre is tehető.
Ritkán lehet látn i; még leginkább tavaszszal, midőn áprilishóban
beálló párzása alkalmával magasan a levegőben kering s vastag,
krákogó hangját hallatja. Magas lúcz- s jegenyefenyőfákon, töl
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gyeken vagy megközelíthetetlen sziklahasadékokban, néha vár
romokon is fészkel s fészkét évről-évre újból felkeresi. Párosán él.
A nőstény rendesen négy tojást tojik s azokat 24—25 nap alatt
közösen költik ki. A fiatalok csak júliusban kezdenek repülni.
A nagy holló óvatosság s érzékek finomsága, dolgában csak
a sasokkal hasonlítható össze ; a mellett rendkívül ügyes és gyors.
Tagadhatatlanul egyike az erdők legveszedelmesebb rablóinak. Az
őz-gidától kezdve, le a tojásig, mindent elragad. Egeret, vakondokat
csak a legnagyobb szükség esetében eszik ; a dögöt azonban
mindenkor, de kivált télen nagyon kedveli. Rendkívüli vadságánál
és óvatosságánál fogva nem lephető meg s még legkönnyebben a
dögre tett uhu mellől lőhető ; az uhunak elkeseredett ellensége.
2. A vetési varjú.
Corvus frugilegus. Linn. Die Saatkrahe.
Hosszúsága 50 cm. Mély fekete szinü; nyaka biborszinben
fénylik. Csőrének töve körül érdes, csupasz folt látható, mely vén
példányoknál majdnem a tarkóig terjed s e madárnak utálatos
kinézést kölcsönöz. Nagy, néha több ezerre menő társaságokban
él. A nagy erdőket teljesen kerüli s a hegységben is csak szórvá
nyosan fordul elő. Terjedelmes, sík földek képezik kedvelt tartóz
kodási helyét, melyeken itt-ott vén facsoportok állnak. Nagy társa
ságokban vén fákon fészkel. Egy-egy fán 20 fészek is v a n ; egy
ily telep pedig 400 fészket is tartalmaz. Többnyire kétszer költ
évenként ; először április elsején, azután júniusban.
A vetési varjú a szántóföldeken s réteken sok csigát, pajodot
s más rovart pusziit e l; azonban a kikelő gabna-, borsó-, lencsestb. vetésekben, valamint később az érett magvakban is sok kárt
te sz ; a mellett meg itt-ott az apró madarak tojásait is kiszedi, úgy,
hogy végre is károssága hasznosságánál nem csekélyebb. Tagad
hatatlan azonban, hogy a csókán (Corvus monedula. Lmn. Die
Dohle) kívül az összes fajrokonai közül a vadászatra még legkevésbé
ártalmas.
3. A hamvas varjú.
C. cornix. Linn. Die Nebelkráhe.
Hosszúsága 50 cm Feje, nyakának mellső része, szárnyai s
farka fekete; többi része hamuszürke. Összefüggő erdőségeken
kívül mindenütt található. Igen korán, többnyire már februárban
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párzik s évenkint kétszer költ. Többnyire magas fák tetejében
fészkel. A fiókák 4 hét múlva már repülnek.
Igaz ugyan, hogy a szürke varjú egereket s pajodokat is
pusztít; másrészt azonban számtalan bizonyíték van arra, hogy a
fészkekből a tojásokat, sőt a fiókákat is kiszedi s ezekre rendsze
resen vadászgat; ezenkívül pedig még fiatal nyulakat, foglyokat s
fáczánokat pusziit. Télen két, három varjú egyesül s közösen addig
hajtják, űzik a nyulat, foglyot, fáczánt, mig csak el nem fogják s
azután elevenen konczolják fel. A vadász ennélfogva meg néni
kegyelmezhet neki.
4. A szarka.
Pica rustica. Scop. Die Elster.
Az előhegység, sík erdők, kertek, fasorok, de kivált a folyók
melletti ligetek rendes lakója. A melegebb kiimának barátja. Először
áprilishóban párzik s júniusban már másodszor költ. Fészkét ren
desen magas fákon, nem ritkán azonban rudas erdőben, sőt éger
bokrokon is készíti s belsejét tollal, szőrrel s gyapjúval jól kibéleli.
A szarka fajrokonai közt, a holló kivételével, a legveszedel
mesebb és pedig azért, mert nem annyira maga a vad után leskelődik s áhítozik, mint inkább a foglyok, fáczánok, gázlók s úszó
madarak tojásai után, melyekben szörnyű pusztításokat tesz.
E miatt a vadászok minden szarkára rég kimondták a halálos
ítéletet.
5. A cser-szajkó vagy mátyás.
Garrnlus glandarins. fin n . Dér Nussháher.
Mindenütt található ; a síksági erdőkben úgy, mint a hegy
ségben. A lomberdőket, nevezetesen a tölgyeseket s bükkösöket,
azonban inkább kedveli, mint a fenyveseket. Az erdőkben, de itt
is inkább a sűrű bokrokan, mint a magasabb fákon fészkel. Öt-hat,
sárgás-szürke szinti, rozsdabarnán pettyezett tojásait 3 hét alatt
költi ki. A fiatalok még azelőtt elhagyják a fészket, mielőtt repülni
tudnának ; a szomszédos fákon szökdécselnek s az öregek által
még hosszabb ideig tápláltatnak.
A mátyás tápláléka igen különféle. Mogyoró, tölgy- és bükkmakk, fenyőmag, cseresznye, puha gyümölcs, hernyók, itt-ott egér
is, de kivált a madarak tojásai s fiókái, melyek felkeresésében még
csak a szarka éri utói. Egész nap a fákon, ágról-ágra ugránA vadászati ismeretek kézikönyve. II.
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dozik, onnan le a földre s a sűrű bokrot átkutatva lehetetlen,
hogy valamely fészek figyelmét kikerülje. Innét van, hogy a hol
nagyobb számban tartózkodnak, onnan minden apró madár eltűnik.
A szajkó tehát minden alkalommal s móddal pusztítandó. A
fiatalok húsa jó, a véneké s z í v ó s . Legjobban pusztíthatok uhuval
csalva. A vadásznak az a haszna van a mátyásban, hogy az észre
vett rókát, nyestet, vadmacskát körülrepkedi s rikácsoló hangjával
a vadászt figyelmessé teszi.
6. A fenyves vagy mogyorós szajkó.
Nucifraga caryocatactes. Lilin. Dér Tannenhaher.
Inkább a hegység s a fenyvesek lakója; időnként azonban
a lomberdőkbe s a déli vidékekre is leszáll ; általában nem éppen
gyakori, sőt némely vidékeken egészen hiányzik. Már márcziusban
párzik. Úgy fészkel mint a mátyás ; tojásai is olyanok. Életmódja
általában azonos a cserszajkóéval, csakhogy ugv látszik kevésbé
ártalmas, mert a megvizsgált példányok gyomrában leginkább rovar
maradványok találtattak.

Család: Jegérek. Aleedinidae.
T íz evezőtoll; a második és a harmadik leghosszabb. A kor
mány igen rövid s lecsapott. A szélső két lábujj nagy darabon
egymással összenőve. A mellső lábujj igen rövid.

A közönséges jégmadár vagy jegér.
Alcedo ispida. Linn. Dér Eisvogel.
Ezen gyönyörű kis madár feje s háta zöldes-kék, melle
rozsdaveres. Feje s csőre aránytalanul nagy ; utóbbi négyszögletes
s egyenes. Lábai rövidek s gyengék. Villámsebesen repül és pedig
közvetlenül a viz szine fölött. Már április elején fészkel. A függé
lyesen álló partokba 1 méter mély lyukat ás a csőrével s abba
rakja az 5—8 porczellánfehér gömbölyű tojást, a nélkül, hogy
valami lágyabb fészket is készítene. A jégmadár nálunk ugyan
állandó, de a vizek mentén folyton kóborló madár. Élet- s táp
lálékkeresésének módja különben teljesen azonos a vizi rigóéval,
csakhogy a jegér sokkal több apró halat pusztít e l; tehát főképpen
a pisztráng-patakokon veszedelmes. Szerencse, hogy nem nagy
számban található s igy káros működése is nagy területeken fel
osztódik. Miután pedig a vizeket ékesíti, legtöbb helyen meg
kegyelmezhető.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

112. ábra.

Lomha túzok.
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R e n d : Gázlók. Grallae.
A gázlókat többnyire magas gázló lábaik jellegzik ; azonkivü
ujjaik is jellegzők, a mennyiben tövükön egyszerű bőrhártyával
vagy gyakran féluszóhártyával vannak összekötve, lebenyesen sze
gélyezettek s néha rendkívül hosszuk. Hátulsó ujjok vagy igen
kicsiny és nem éri a földet, vagy igen hosszú s a földre is leér.
Lábszáraiknak rendesen csak felső része tollas, az alsó ritkán.
A gázlók, lábaik alkotásánál fogva, könnj^en járkálhatnak a posványokban, sőt a mélyebb vizekben is. Itt keresik táplálékukat, mely
férgekből, puhányokból, kétéltüekből, halakból s ritkán növényekből
is áll. Hosszú lábuknak megfelelően hosszú nyakkal is bírnak.
Csőrük is rendesen hosszú s egyenes, ámbár előfordulnak középhosszuságu és hajlott csőrnek is. Karcsontjaik is meg vannak
nyúlva. Szárnyuk középszerül vagy igen hosszú. A harmadrendű
nvezők többnyire a szárny hegyéig érnek. Testök aránylag kicsiny
■s oldalt összenyomott. Kormányuk rövid. Hosszú lábaikat repülés
közben rendesen hátrányujtják.

Család: Túzokok. Ctidae.
Jókora nagy, zömök, nehézkes repülésü madarak, melyek
testalkotásukra, csőrükre s tollazatukra nézve a tyúkokhoz hason
lítanak és hozzájok valóban legközelebb is állanak. Hosszú, erős
lábaik gyors futásra képesítik őket. Fészekhagyók.
1. A lomha túzok.
Otis tarda. Linn. Dic grosse Trappé. (112. ábra.)
A túzok Európának legnagyobb madara. Hosszúsága
100— 108 cm. A him-túzok 10— 18, a nőstény azonban már csak
10 *
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6—8 kilogramm nehéz. A hímnek ezüstszürke toliakból álló,.
10— 15 cm. hosszú bajusza van ; a nőstény, mely legalább egy
negyeddel kisebb, halaványabb színezetű s nincsen bajusza.
A túzok az Alföldön állandó madár, ámbár tartózkodási
helyét gyakran változtatja, azonban az egyszer választott tájról
igen messzire nem távozik. Hazánk más vidékein, igy például
Erdély némely részében, többnyire kóbormadár; néhol csak télen
át mutatkozik.
A túzok kizárólag a síkság madara. Mindig a művelés alatt
lévő térségeken, tágas pusztákon, nagyobb vetéstáblákon, szóval
mindig sikon tartózkodik s legel, hol szabadon körültekinthet,
ennélfogva már messziről meglátja az embert. Érzékei közül a
látás rendkívül ki van fejlődve. Ezenkívül ébersége, óvatossága
nehézzé teszik vadászatát; általában a túzokhoz hasonló gyanakodó
természetű madár alig van még. Járása lassú, óvatos, méltóságteljes. Midőn jóllakott, sziesztát szeret tartani, olyan formán ülve,
mint a libák, csakhogy feje mindig magasra van emelve. Szárnyai
nem igen vannak arányban teste súlyához; ez okból a földről
nehezen emelkedik szárnyaira, kivált szeles időben. Midőn fel akar
repülni, előbb szárnyaival néhány sebes mozgást téve, neki
iramodik. Ha már egyszer fölemelkedik a magasba, jó messze el
tud repülni pihenés nélkül. Repülése, ámbár lomhának látszik,
mégis (teste nagyságához mérve) rendkívül sebes s lövése szél
mentén igen nehéz. Futása még sebesebb, mint repülése s ha
szárnyalva megfutamodik, nem minden kutya éri utói, sőt a lónak
is dolgot ád.
A felnőtt túzok jobbára növényekkel táplálkozik, különösen a
lóhere, répa s repcze leveleit eszi, valamint a gabnavetést is. Téves
azon nézet, hogy a túzok magvakkal is táplálkozik. A gyomra
erre nincsen berendezve; táplálékát csakis növények s rovarok
képezik. Ha valamely tájon elfogy a legelője, más vidékre vonul.
Éjszakára legszívesebben ugarföldeken húzódik meg ; azonban már
korán reggel szokott legelőjére vonulni, hol délig legel, azután
pedig pihen. A túzokok legelőjükhöz annyira ragaszkodnak, hogy
onnan csak ismételt üldözés által lehet elriasztani. Tudni való
továbbá, hogy a túzokok este s reggel legelőre vezető utjokat mindig
betartják; azért csak azt kell kilesni, hogy rendesen merre
vonulnak s akkor utjokat elállva, a siker biztos. A túzoknak
továbbá az a tulajdonsága, hogy sohasem oldalvást, hanem mindig
ellenkező irányban menekül a feléje közeledő hajtó elől s igy
egyenesen neki megy a lövővonalnak. Megjegyzendő azonban, hogy
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•a hajtónak nagy távolságból s lassan kell a túzokok fele köze
lednie. Ködös idő is kedvez a vadászatnak, mert ilyenkor a túzokok
alacsonyan s lassan repülnek el a lesők fölött.
Túzokot, a költési időszakot kivéve, ritkán találni magányosan ;
őszkor nagyobb csapatokba gyűlnek össze, társas életök azonban
tavasz felé megszűnik. Már márcziushó elején a himtúzok egész
lénye megváltozik; merész, kihívó modort vesz föl s délczegen
sétál, mint valami p á v a ; negélyezett büszkeséggel fölfujja magát,
kormánytollait kerekre kiterjeszti s büszke méltósággal léptet
választottja mellett. Vetélytársat nem t ű r ; a tolakodóval tüzes csa
tára kél s kemény szárnyütésekkel, csőrvagdalással igyekszik ellen
felét tova űzni. A mely hímeknek nem sikerült párra szert tenni,
azok a fiatalokkal kisebb csapatokba verődnek össze s egyik
vidékről a másikra kóborolnak, szerencséjüket próbálva. A túzokok
monogámiában élnek.
A párosult túzokok május elején a vetésföldeken, legszíve
sebben zabvetésben fészkelnek. A nőstény kis gödröt ás, azt kevés
száraz fűvel s más növényrészekkel szegényesen kibéleli s abba
2, ritkán 3 tojást tojik, melyek oly nagyok, mint a libatojások, a
két végokon egyenlők, sárgás színűek, világosbarna pettyekkel.
Tojásait a nőstény maga költi ki 28—30 nap alatt. Ezen idő alatt
csak akkor hagyja ott íészkét, midőn az éhség kényszeríti s ha
távolléte alatt valaki megérinti tojásait, nem kotolja többé. A túzok
fiókáit, sőt tojásait is nagy erélylyel védelmezi hasonló erejű
ellenség támadása ellen. Ha nagyobb, erősebb ellen közeledik, az
anyatúzok csellel iparkodik a veszélyt fiókáitól elhárítani, ugyanis
földön csöndesen tova repülve igyekszik a figyelmet magára
vonni s ekként ellenét tévútra vezetni. A fészek környéke különös
bűzös, átható szagu, melyet már több lépésnyi távolságban lehet
érezni.
A költés ideje alatt a hím magára hagyja társát, azután
azonban visszatér családjához.
A kikelt fiókák fekete foltokkal tarkázott, szürke pehelylyel
vannak fedve s nem valami élénk teremtések. Eleinte teljesen tehe
tetlenek ; csakis több nap múlva bírnak jóformán lábra állni. Három
hetes korukban tollasodni kezdenek, öthetes korukban pedig röpkedni (de nem repülni). Őszre már teljesen anyányiakká lesznek.
Táplálékukat kezdetben rovarok, rovarbábok s hangyatojások
képezik.
A fiatal túzok

sipogása

távolról egyhangúan siró kisded
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sírásához hasonlít, mely folytonosan hangzik, egyhangúan s szo
morúan vontatva.
Midőn a mező részben le van takarítva és csakis a tengeri
s zabvetések állanak még, akkor a vadászat fiatal túzokokra a zab
táblákban a legsikeresebb, hol okvetetlenül feltalálhatok. Ilyen helyen
jól bevárják a vizslát, sőt le is lapulnak előtte. Husiik is ez idő
tájt legjobb, holott az öreg túzok húsa minden erős pácz daczára
is oly áthatóan erős vadszagu s repczeolaj-illatu, hogy alig élvezhető.
A túzoknak az állatok között nem igen van ellensége, mert
még a sasok sem igen merik megtámadni; ellenben a természet
itt-ott télen nagy csapást mér reá, az úgynevezett ólmos eső alak
jában. Ilyenkor a szegény madár fölötte szánalomra méltó színben
van, mert a rossz időt guggoló helyzetben, minden mozgás nélkül
tűrvén, ideje van a reá hulló esőnek rajta megfagyni. Egész jég
csapok lógnak le szárny tolláikról. Némelyiknek szárnya hegye a
lefolyó esővíztől lefagy a földhöz; mások sikamlós talajon alig
képesek mozogni a ráfagyott jégtömeg alatt. Ekkor van azután
köztük gyilkolás s öldöklés, milyen például az 1879/80-ki télen
volt, hol csupán a püspök-ladányi parasztok 100 darabon felül
vertek agyon.
A hol sok túzok van, mint például néha Puszta-Sárosd
vidékén (Fehérmegyében), őszszel s tavaszszal a repcze- s répa
vetésekben sok kárt tesznek.
2. A reznek-túzok.
O. tetrax. Linn. Die Zwergtrappe. (113. ábra)
A reznek-túzok alig jókora tyuknagyságu, 45 cm. hosszú
madár. Az öreg kim feje tetején, tarkóján s nyakán végig hoszszabbra nyúló tollak lengenek, rövid, finom toliszálakból álló
sörényt képezve. Bajusza nincsen. Homloka s fejteteje világos
barna-sárga, fekete foltokkal ; torka s pofái kékes-szürkék ; nyaka
s begye fekete. A tarkótól kezdve húzódik a nyak két oldalán le
felé egy-egy fehér s á v ; ezek elől azután egyesülnek. Elől a nyak
tövében széles fehér öve van, mely alatt még egy keskenyebb
fekete következik. Az alteste fehér. A test felső része, valamint a
mell szélei alapszíne barna-sárga, számos barna s fekete-barna
petytyel, zegzugos s hullámos vonallal sűrűn tarkázva. A szárny
szélek fehérek. A kormánytollak — a két belsőnek kivételével,
melyek oly szintiek, mint a hát — az utolsó harmadukban szintén
fehérek. A kormány csúcsán barna keresztsáv vonul végig.
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Ószszel eltűnik a hímnél a nyak fekete tollazata s rövid szür
kével pótoltatik.

113. ábra, R eznek-túzok; hím,

A nőstény sokkal kisebb s sörénye nincsen. Feje, nyaka,
háta sötét rozsdasárga, feketén pettyezve. A fehér mellszélek egyes
fekete-barna nyíl- s holdalaku foltokkal tarkázva. A lábak mind a
két nemnél szennyes-agyagsárgák.
Az egyéves hímek anyjokhoz hasonlítanak és a tolisörény is
csak később fejlődik ki teljesen.
A reznek-túzok nem igen gyakori nálunk s úgy látszik ki
zárólag csakis az alföldi puszták különlegessége. Erdélyben csak
nagyon ritkán fordul elő, de nem költ ; az Alföldön azonban igen.
Életmódra sokban megegyez a lomha túzokkal, hanem úgy látszik,
nem oly társaságkedvelő ; legalább nálunk nem szokott csapatokban
járni, csak egyesével, kettesével. Hármat vagy négyet igen ritkán
lehet együtt látni; többnyire csakis késő őszszel vagy nagyon
hideg időben. Ha többen vannak, éppen nem várják be az embert ;
egyesek jobban bevárnak, sőt még le is lapulnak a vadász előtt a
herében. Csak a síkságon tanyázik. Nyáron a gabnaföldeken, főleg
pedig a kukoriczásokban tartózkodik legszívesebben. Még szárvágás
után is szeret a kukoriczatarlókon legelészni. Késő őszszel a vég
telen sík vidékeken barangol s csak nagy ritkán lehet reá akadni.
Ha valami száraz s magas gazzal benőtt buczkás helyen, herében
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szerűen nagy zajjal reppen fel s egyenes irányban sebesen tova
repül. Általában sebes, kitartó s könnyű röpte van. de futni is jól
tud. Táplálékát növénylevelek, zöld búza s fű hegye képezik,
azonban a bogarakat is látszik kedvelni. Húsa igen Ízletes.
A reznek-tűzok az időjáráshoz képest előbb vagy később
párzik. Néha már áprilban, rendesen azonban májusban fészkel,
kiválasztván a legmagasabb s sűrűbb őszi vetést, melynek vala
mely alkalmas pontján meglehetős mély gödröt ás s azt szinültig
telehordja vékony ágacskákkal, fűvel és igen csinos, néha a földből
kimagasló tojó-ágyat készít magának, melybe 3—4 fényes sötétzöld
tojást tojik s szorgalmatosán üli.
A kotlás alatt a him mindig a fészek közelében lévő gabona
földeken s herésekben tartózkodik és naponta többször ellátogat a
fészekhez, sokáig repkedvén fölötte, mi által annak hollétét el
árulja ; azonban ha észreveszi, hogy ember közeledik feléje, a repkedést abban hagyva leszáll s valami barázdában lelapulva, fél
napig sem mutatja magát. Ha czirkáló sast vagy vadászt vesz
észre, Lakatos Károly állítása szerint, rendkívüli félelmében vala
mely lóherhalomba (petrenczébe) fúrja bele magát. A nőstény a
reggeli órákban ott hagyván tojásait, a hímmel rövid kirándulást
tesz, azonban csakhamar ismét visszatér tanyájára. A kikelt fiókák
igen kedves fürge m adárkák; magukviselete nagyon hasonlít a
fiatal foglyokéhoz. A mint kikelnek, azonnal követik anyjukat,
mely igen vigyáz reájok s veszély esetén messzire, egészen más
vidékre csalogatja őket.

Család: Lilék vagy Partfutkosók. Charadriadae.
Csőrük középhosszuságu, hegye felé kúpos. Hátulsó ujjuk
hiányzik vagy igen rövid. A partok mentében, nyílt tereken, lege
lőkön, különösen a homokos vízpartokon élnek, neki-neki rohanva
futkosnak vagy repdesnek ide-oda s igy keresik rovarokból, fér
gekből s puhányokból álló táplálékukat. Számos fajokban vannak
elterjedve az egész földön. Fészekhagyók. Húsúk igen finom. Ezen,
többnyire kisebb madarak tollazatának színe nemcsak az ivarok és
kor szerint, hanem még az évszak szerint is többé-kevésbé vál
tozik ; szebb tavaszszal, szerényebb őszszel. Itt mellőznünk kell
azok részletes leírását s csak itt-ott adjuk a feltűnőbb ismertető
jeleket.
Ide tartozik :
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1. A rendes mankócz.
Oedicnemus crepitans.

Temm. Dér lerchengraue Steimvcilzcr vagy
europaische Triel.

Pacsirtaszinü; szárnya felső részén két, fehéres, sötéten sze
gélyezett keresztsáv ; szeme s csőrének töve czitromsárga, a laba
halvány zöldes-sárga. Pusztákon és a Duna nagyobb homok
zátonyain tartózkodik. Nálunk is fészkel. Igen vad m adár; hosszú
sága 40—43 cm.
2. A bibiez.
Vauéllus cristatus. Linn. Dér géméivé Kiebitz. (114. ábrái)

] 14. ábra. Bibiez.

Galamb nagyságú m adár; kedveli a vizenyős réteket s rova
rokkal táplálkozik. Hazánkban nagy mennyiségben fordul elő s
általánosan ismert. Az Alföldön gyakran már februárban jelenik
meg s október végével elvándorol. Fészke egyszerű kis gödröcskéből áll, melybe évenként kétszer 3—4 tojást tojik. Olajzöld szinti,
feketén pettyezett, tojásai csemege gyanánt szolgálnak. Húsát
nálunk nem igen becsülik.
3. Az arany lile.
Lharadrius apicarius vagy pluvialis. Linn. (Ch. auratus. Suckoivl)
Dér Goldregenpfeifer. (115. ábra.)
Az egész felső test, a kormány kivételével, feketés, apró arany
sárga és zöldsárga foltokkal. A hátsó lábujj hiányzik. Eső alkal
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mával'hangosan fütyül. Éjszakon fészkel; nálunk mint költöző
jelenik meg és csak néha télen is itt marad. Hosszúsága 24 cm.
Óvatos madár. Vonuláskor többnyire földeken található.

115. ábra. Arany lile.

4. A sárga vagy bohó lile.
Cli. morinellus. Lián. (Eudromias morinellus. Boie.) Dér MornellRegenpfeifer vagy Dér kleine Brachvogél.
Fejtető feketebarna; szem fölött a csőr tövétől egész a tarkóig
fehér szalag; háta pacsirtaszinü. Mellén szintén fehér öv, alatta
rozsdavörös folt. Életmódja, mint a fennebbié, csakhogy kevésbé
óvatos. Hosszúsága 21 cm.
5. A parti lile.
Aegialiiis hiaticula. Lián. {Pluvialis hiaticula. Briss.) Dér Halsbandregenpfeifer.
Nálunk is fészkel. Hosszúsága 16 cm.
6 . Kis lile.

Aegialitis fluviaíilis. Bechst. (Ch. Minor. Meyer.) Dér kleine Regenpfeifer.
A folyók partjain él. A telet Dél-Európában, a nyarat KözépEurópában tölti s igy nálunk is fészkel. Hosszúsága 15 cm.

7. A mocsári lile.
Aegialitis cantianus. Lath. (Ch. albifrons. Meyer.) Charadrius cantianus. Dér zveiss-stirmge Regcnpfeifer.
Folyóink és tavaink partján költ. Igen vad s idő előtti fütyü
lésével a vadásznak rendesen alkalmatlan. Hosszúsága 15 cm.
Nálunk is fészkel.
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Család: Széki csérek. Glareolidae.
Csőrük igen rövid, a felső káva már majdnem a tövénél haj
lott. A szárnyak keskenyek s igen hosszúak, a kormány villás.
A hátulsó ujj jól van kifejlődve s hegyével a földet éri.
A fecskefarku vagy vörös széki csér.
Glareola pratincola. Linn. D ér Halsbcindgiarol vagy Die Brachschwalbe. (116. ábrái)

116. ábra. Fecskefarku vagy vörös széki csér.

Hosszúsága 25 cm. A szárnyak belső oldalát fedő tollak
élénk vörös-barnák. A pusztákon s itt különösen sekély vizek part
jain tartózkodik. Táplálékát nagyobb bogarak, szöcskék, tücskök,
sáskák stb. képezik. Gyors röptű madár. Nálunk is fészkel.

Család: Darvak. Gruidae.
Csőrük a fejnél jóval hosszabb, egyenes, a csúcsán tompa s
kemény. A hosszúkás orrlikak széles barázdában fekszenek, mely
a csőr tövétől közepéig terjed. A szárnyak hosszúak s félig tom
pák ; a kormány igen rövid. A csűdök igen hosszúak s erősek.
A hátsó lábujj a földet csak a köröm hegyével éri. A darvak test
alkotásra nézve közel állnak a gólyákhoz, életmódjuk ellenben
inkább a túzokokéhoz hasonlít. Ide tartozik :
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A szürke daru.
Grus cinerea. Linn. Dér gemeinc Kranicli. (117. ábra)

Ismertető jelek : Hosszúsága 1’30— 1'40, magassága 1'10—1‘20,
szélessége 2 méter, súlya 6—8 kilogramm. Az öreg madarak fej
teteje s szeme tája csupasz és vörös; a fiataloknál e részek szürke
toliakkal vannak fedve ; a tollazat hamuszürke, a csőr töve vöröses ;
a lábak feketék. A másodrendű evezőtollak három utolsója meg
van nyúlva, széles, sarló alakulag görbült s bodros ; hasonlóképpen
az utolsó vagy fedőtollak is, melyek az előbbiekkel együtt szép
forgót képeznek.
A daru tulajdonképpeni hazája, s igy költőhelye is, EszakEurópa, honnét késő őszszel 60— 100 darabból álló csapatokban
délfelé vonul. A telet Indiában és Észak-Afrikában tölti. Vonulás
alkalmával igen magasan és tompa ékalaku vonalban repülnek s
csak pihenés és táplálkozás végett állapodnak meg alkalmas helyeken.
Vándorlásukat úgy nappal mint éjjel folytatják, rekedten harsogó
hangjukat a magasból hallatják.
A daru tápláléka növényekből, rovarokból, békák és csigákból
áll. Húsa szívós és halzsirízü.
A daru igen \igyázó madár és csak véletlenül lehet köze
lébe jutni.
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Család: Gémek. Ardeidae.
Csőrük hosszú, erős és kemény. Könnyen, de nem ügyesen
repülnek; lassan lépkedve járnak. Részint fákon, részint pedig a
nádasokban, zsombékokon fészkelnek. Fiókáiknak begyökben visz
nek táplálékot s azt a fészeknél kiokádják. Vizek körül tartózkod
nak és halakkal, békákkal, csigákkal, de főképpen halakkal táplál
koznak. Minthogy azonban ezeken kívül nemcsak fiatal madarakat
és fiatal nyulakat, hanem a vizi szárnyasok tojásait is pusztítják,
jó alkalommal mindenkor irtandók. Húsúk igen csekély kivétellel
élvezhetlen. Az*egyedüli haszon, melyet azonban csak a nappali,
vagyis nemes gémektől nyerünk, azon szép tollak képezik, melyek
kettesével, hármasával, ritkán négyesével tarkójukból kinőnek Ezen
tolldiszt a nőstények is viselik; azonban minden egyed csak a
harmadik évben kapja. Vándormadarak, melyek tavaszszal hozzánk
jönnek, itt költenek, őszszel pedig Eszak-Afrikába költöznek.
A gémeket ismét két csoportba osztják : nappali és éjjeli
gémekre.
A) Nappali vagy nemes gémek.
N e m : A r d e a . L in n .
Nyakuk rövid toliakkal van borítva, melyek a testhez simulnak
s igy azután nyakuk vékonynak látszik ; hátukon gyakran hosszú,
keskeny, hegyesedő tollak (gém-forgó) diszlenek. Tojásaik kékek.
1. A szürke gém.
Ardea cinerea. Linn. Fischreiher. (118. ábra.)
Ismertető jelei: hosszúsága 106 cm.; az öreg madarak felül
hamuszürkék, alul fehér szintiek ; a nyak mellső részén feketés folt
sorok. Csőrük és szemük szép sárga ; a lábak vörhenyes szintiek.
A tarkótollak kékes feketék. Fiatal madaraknál a sötétszürke szin
mindenütt túlnyomó.
A szürke gém mindenütt található ; főtanyája azonban a Duna
és Tisza mellékén van. Nagy fákon és társasán, más gémekkel
vegyesen fészkel; fák hiányában azonban a földön is vagy pedig
lehájlitott nádszárakon. Igen vigyázó gémfaj. Röptében is könnyen
felismerhető, mert nyakát N alakulag akként nyugasztja hátra, hogy
lenyomott csőre begyét érinti. Kék-hamvas lengő tollai, ha nem is
oly szépek, mint a kócsagokéi, de a daruénál szebbek és változa
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tosabbak.
ízletes.

Egyedüli a gémek közt, melynek mellhúsa ehető, sőt

11. ábra. Szürke gém.

2. A biborgém.
A. purpurea. Linn. Dér Purpurreiher.
Ismertető jelei: hosszúsága 80 cm. A fejtető fekete; két ilyen
tarkótok. A test felső része sötét-hamuszürke rozsdavörössel ke
verve ; az altest főszine a rozsdavörös. A nyak oldalai bíboros rozsdaszinüek, közepén fekete sávval. A fiatal madarak színe rozsdasárga
sötét-szürke foltokkal; hasuk fehéres. Repülés közben nyakát s csőrét
egyenesen előre nyújtja. Inkább az Alföldön, itt azonban töme
gesen fordul elő. Nem oly vigyázó, sőt azon szokása van, hogy
felriasztva, a helyett, hogy menekülni igyekeznék, még inkább a
vadász felé repül s kíváncsian röpkéd körűié. Nádasok belsejé
ben költ.
3. Nagy kócsag.
A. alba. Linn. Dér grossc Silberreiher. {119. ábrái)
Ismertető jelek: hosszúsága 100— 110 cm. Tollazata egészen
fehér; tarkótollak hiányzanak; csőre szép sárga; lábai zöldes
barna szintiek.
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119. ábra. Nagy kócsag.

4. Kis kócsagA. garzetta. Linn. Drr kleine Silberreiher. (120. ábra.)
Ismertető jelei: hosszúsága 55 c m .; színe egészen fehér;
2—3 tarkótoll; csőre és lábai feketék, a lábujjak azonban zöldes
sárgák. Mind a két gém az Al-Duna és Tisza mocsarain tartóz
kodik. A nádasokban fészkel. Vigyázó madarak. A tarkótollak és
a hosszú, keskeny, sarló alakulag görbült válltollak, mindenekelőtt
azonban a rendkívül finom, szálkás, szőrszerü, a nagy kócsagnál
egész 48 cm. hosszú tollak a háton, a legdrágább tolldiszt szol
gáltatják. A nagy kócsag négy leghosszabb háttolla vén példányok
ról, darabonként 10 forintjával is fizettetik. A kis kócsag háttollai
rövidebbek, erősen felfelé hajlók és csévéje gyengébb, azért vala
mivel olcsóbbak is. Megjegyzendő azonban, hogy a megnyúlt hát
tollak még az öreg madaraknál is csak dísz-tollmezökben, vagyis
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menyegzői ruhájokban találhatók; őszszel ellenben, valamint a
fiataloknál hiányzanak. Ez utóbbiak tollmeze inkább szennyesfehér.

5. Az üstökös gém.
A. comata. Pali. Dér Schopfreiher.
Ismertető jelei: hosszúsága 42 cm .; a tollazat nagyban rozsda
sárga, a hát alsó része, a farktő, a fark és a szárnyak azonban
fehérek. A fejtető és a tarkó tollai hosszúkás barna sávokkal; a
tarkóból kinyúló tollcsomó ellenben fehér, feketén szegélyezve.
Csőre kék, a végén azonban fekete. Lábai zöldes sárgák. A fiatal
madaraknak nincsen üstökök s sárgás tolláik halvány barna folto
sak. Az üstökös gém a Hanság terjedelmes égererdeiben, nemkü
lönben hazánk közép és déli részében fordul elő, azonban sehol
nagy számban.

6. Az apró gém vagy a kis bölömbika.
A. minvta. Linn. Die kleine Rohrdommel.
A legkisebb gémfaj ; hosszúsága 35—3G cm. Átmeneti alak
a nemes gémekről a vastag nyakuakhoz. Tarkótollai nincsenek. A
lábszárak egészen a csődig tollasok. Szárnya közepe többnyire
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világos rozsdasárga. Homlok, fejtető és hát a himnél fekete, a
nősténynél és fiatalnál sötét b arn a; az utóbbiaknál a hát rozsda
sárga, barna foltokkal tarkázva. A mocsarak belsejében földön fész
kel. Húsa még ehető.
B) Éjjeli vagy vastag nyakú gémek.
N e m e k : B o ta u ru s . S te p h . és N y c t e a r d e a . S a v.
Éjjeli madarak; nyaktollaik szélesek, lazák és nyakuktól el
állók, minek folytán nyakuk vastagnak néz ki. Tojásaik világosbarnák vagy fehérek.

1. Dobos gém v. nagy bölömbika.
Botaurus stel/árts. Linn. Die grosse Rolirdommel. (121. ábrái)

121. ábra. D obos gém.

Hosszúsága 65 cm. Felső teste agyag-sárga, feketésen petytyezve és harántosan tarkázva. Alsó teste halványabb, hosszúkás,
sötét csévefoltokkal. Az evezőtollak sötét pala-szinüek rozsdasárga
szalagokkal. A dobos gém a marhabőgéshez hasonlító hangjáról
ismeretes. A mocsarak belsejében rejtőzik és ott is fészkel a föl
dön. Húsa megehető.
A vadászati ismeretek kézikönyve. TI.

H
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2. A bakcsó vagy vakvapju.
Nyctiardea nycticorax. Linn. Dér Nachtreiher. (122. ábra.)

122. ábra. Bakcsó.

Hosszúsága 52—53 cm. Az öregek fejteteje, tarkója és háta
fényes fekete; három keskeny, cséveszerü, 18 cm. hosszú, fehér
tarkótok. A szárnyak hamuszürkék; nyak és az altest fehéres. A
fiatalok felteste sötétbarna világos rozsdaszinü pettyekkel tarkázva;
az altesten világosabb színek, de szintén tarkák. A bakcsó tarkótollai becsesek. Csak magas fákon fészkel. Húsa alig ehető.

Család: Gólyák, Ciconiidae.
Csőrük hosszabb és vastagabb, egyenes tetővel. A középujj
karma nincsen fésüszerüen bemetszve, mint a gémeknél. A mellső
lábujjak mérsékelten hosszúak ; a hátulsó rövid. Az ujjakat össze
kötő hártya ezeket végig szegélyezi.

1. Fehér gólya.
Ciconia alba. Linn. Dér gemeine Storch.
Általánosan ismert madár. Afrikában telel. Háztetőkön vagy
vizek mellett fekvő hegységi erdőkben, magas fákon, társasán fész
kel. Életmódja, kártékonysága ugj’anaz, mint a gémeké.
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2. Fekete gólya.
C. nigra. Linn. Dér schwarze Storch.
Ismertető jelei: hosszúsága 100 cm. Tollazata fémes fényben
ragyogó barnafekete szinti, csak melle, hasa és a lábszárak tollai
fehérek. Az öreg madarak csőre és lába vörös, a fiataloké zöld.
A fekete gólya életmódja ugyanaz, mint a fehéré, csak hogy ez
vadabb és az embert teljesen kerüli; sokkal ritkábban is for
dul elő.

Család: Kanalas gémek. Plataleidae.
Csőrük felülről lefelé összenyomott, a végén pedig lapátszerüen kiszélesedett. Ide tartozik :

A kanalas gém.
Platalea leucorodia. Linn. Dér L'óffelreiher.
Hosszúsága 70—72 cm. Tollazata fehér, csőre és lába fekete.
A szeme vérvörös. Közép-Európában csak ezen faj található fel.
Tulajdonképeni hazája Eszak-Afrika, azonban a magyarországi mo
csarakon is gyakori. A vörös gém társaságában fészkel. Nem olyan
vad, mint a többi fajrokonai, minél fogva elejtése nem nehéz. Ván
dor madár.

Család: íbiszek Tantalidae.
Csőrük felső káváján az orrnyilásoktól kezdve a csőr hegyéig
egy barázda fut végig, mi által a hajlott csőr szegletes alakot
nyer. Nálunk és pedig az alföldi vizeken előfordul s költ is.

Fekete íbisz vagy batla.
Ibis falcinellus. Linn. Dér gemeine oder schwarze Ibis oder Sichler.
(123. ábrái)
Hosszúsága 62 c m .; egészen fekete szinü, aczélzölden ra
gyogó toliakkal. Fészkét mocsarakban, a lehajlott nád és kákákra
rakja; 2—3 zöld tojása van. Tulajdonképeni hazája Egyiptom. Húsa
nem élvezhető.

11*
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

1C4

123. ábra. Batla.

Család: Szalonkafélék. Scolopacidae.
Csőrük többé-kevésbé hosszú, vékony, részben lágy s hajlé
kony, gyakran tapintásra is szolgál. Hátulsó ujjuk kisebb-nagyobb,
de mindig nyúlánk és kis körömmel van ellátva. A tenger és folyók
partjain, mocsarakon és kis lapályokon vagy erdőkben is élnek s ott
érzékeny csőrük által támogatva, férgeket, rovarokat és kagylókat
keresgélnek. Jól repülnek; futni kevésbé tudnak. Fészekhagyók.
Húsúk kivétel nélkül finom és igen becsült. Ide a következő nemek
tartoznak:
A) S z a l o n k á k .
N e m e k : S colapax, Briss. és G allin ag o. Bp.
Csőrük hosszú, egyenes, lágy; a felső káva hegye kissé
kiszélesedve ráborul az alsó káva hegyére. Részint az erdőkben,
részint mocsáros síkságokon, magányosan vagy legfeljebb páronként
élnek. Inkább éji, mint nappali madarak. Nálunk leginkább mint
költözők jelennek meg. Az ujabbkori ornithologusok a szalonkáknál
a lábak tollazata és a tartózkodási hely szerint két nemet (genus)
különböztetnek meg; úgy mint: az erdei szalonkákat (Scolopax.
Briss.), melyeknek lábszárai egészen tollasok s hova csak egy faj
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tartozik és a vízi vag\r sárszalonkákat (Gallinago. Bp.), hova a
többi szalonkák tartoznak. Mi itt e különbséget mellőzzük.

1. Erdei szalonka.
Scolopax rmtico'a. Linn. Die Waldschnepfe. (124. ábrái)

124. ábra. E rdei szalonka.

E szalonka hosszúsága 40—50 cm. Homloka hamuszürke.
Nincsen Európában madár, melylyel az erdei szalonkát fel lehetne
cserélni, mind a mellett, hogy úgy nagyságban, mind tollazata szí
nezetében igen változékony. Rendesen fogoly nagyságú; azonban
ennél kisebbek és nagyobbak is vannak, valamint színre nézve
vannak sárgásabbak és sötétebbek, sárgalábuak és szürke-kékes
lábúak is. A kisebbeket, sötétebbeket és kékes lábuakat a vadászok
„szálláscsinálóknak“, a nagyobbakat, világosabb színűeket és sárgalábuakat pedig „bagolyfejüeknek“ szokták nevezni. Az elsőkről azt
mondják, hogy tavaszszal legkorábban érkeznek m eg ; hogy sokkal
sebesebben húznak, kevesebbet makognak vagy korrognak s a
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vizsla előtt messzebbről kelnek, mint a későbben érkező bagoly
fej üek.
A kérdés tudományosan meg van vizsgálva és megállapítva,
hogy az erdei szalonkának csak egy faj'a van.
Hogy egyesek miért kisebbek másoknál, ennek oka egyrészt
az lehet, hogy a kisebbek az egyévesek vagy pedig, hogy az
Éjszak szülöttei sanyarúbb viszonyok között nőttek fel. Hogy miért
érkeznek a kisebbek korábban hozzánk, ámbár ez kivétel nélkül
nem áll, mert sokszor a nagyokkal egyidejűleg, máskor ismét azok
nál később is érkeznek, ennek oka az lehet, hogy soványabbak,
könnyebbek, tehát könnyebben repülnek és északi Útjukat szakadatlanabbul folytathatják. Hogy gyorsan húznak s nyugtalanok, az
onnan van, mert korán érkeznek, midőn még hideg van. Tudjuk
ugyanis, hogy minden erdei szalonka, úgy tavaszszal mint őszszel,
hideg, szeles időben gyorsan repül, keveset makog és a vizslát is
rosszul várja bet
A kisebb szalonkákat sok vadász ismét hímeknek tartja. Ez
ugyan a legtöbb esetben talál, mert igen valószínű, hogy ezek
nagy részt fiatal hímek, melyek még csak csipegnek vagy pisszeg
nek s nem m akognak; azonban feltétlenül ez sem áll, mert a
boncztani vizsgálatok ennek ellenkezőjét is kimutatták. A kimet a
nősténytől sem nagyságról sem tollazatról biztosan megkülönböztetni
nem lehet. Ha két vagy több szalonka egymás után repül, az első
a nőstény, mely csipeg vagy pisszeg, de sohasem makog vagyis
korrog; ez képezi az egyedül biztos külső jelt.
Az erdei szalonkánál még további szinváltozványok, u. m. a
fehér, sárga és tarka sem éppen nagyon ritkák.
Az első evezőtoll előtt, vagyis tövében hegyes, merev, apró
tollacska van, az u. n. festőtől,l, melyet azelőtt festésnél finom vo
nalak húzására használtak.
Az erdei szalonka vándormadár, melynek tulajdonképeni ha
zája, azaz költőhelye Európa és Ázsia éjszaki része ; azonban a
Kárpátokban is már szép számmal költ, sőt elvétve még Vas-, Zalaés Mosonymegyék láposabb erdeiben is. Oszszel, nálunk október
elején, a déli vidékek felé vonul s a telet Európa legdélibb és
Ázsiának enyhe klimáju részeiben tölti. Tavasz beálltával, körül
belül márcziushó közepe táján, ismét észak felé vándorol. Hajnali
és különösen esti párzási röptét „húzásnak“ szokás nevezni. A
vonulás tartama természetesen az időjárástól függ, azonban körül
belül négy hétre tehető.
A szalonka csak éjjel vonul; a napot fiatal, sürü rudas er

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

167

dőkben vagy ritkásabb vénebb erdőkben is tölti, melyek talaja kelvénynyel, bokrokkal és nem füvei, sűrűn be van nőve s vastag
lombtakaróval bir. A talajnak üdének kell lennie s csak mérsékel
ten lehet nedves, mert a szalonka a nagy fokú vizenyősséget
kerüli. A borókabokrokkal benőtt ritkás nyiresek kedvencz helyei;
ámbár más alkotásu lomb- és fenyőerdőkben is letelepszik, csak
hézagosak s helylyel-közel sűrű fiatalossal annyira be legyenek
nőve, hogy elegendő védelmet legyenek képesek nyújtani. Mihelyt
az esti csillag az égen feltűnik s a rigók dallama csendesülni kezd,
különösen ha az idő csendes s lanyha, főleg pedig meleg tavaszi
eső után, a szalonka szárnyra kel s csendes, lassú röpüléssel
nappali tartózkodási helyének környékén ide s tova szállong. A
nőstények e mellett: „pszvszt-pssvsst", a hímek ezen kívül még:
„kvorr-kvorr11, mély makogó vagy korrogó torokhangokat hallatnak.
A him az első hangot rendesen kétszer, a másodikat pedig három
szor egymásután ismétli. Az egymást űző szalonkák ezenkívül
még gyors egymásutánban : „szvit-szvit-szvit“-féle hangokat is hal
latnak.
Ezen kóvalgás s játszi-röpkedés körülbelül egy negyed óráig
tart, mire a szalonkák valamely üde talajú tisztásra, legelőre stb.
táplálékkeresés végett levágódnak s ott egyideig időzvén ismét fel
emelkednek s kedvezőtlen időben, éji szállásukra térnek vagy pedig,
ha az idő kedvez, ismét körülrepkednek s azután elvonulnak. Az
elvonulásra lehetőleg csendes vagy legalább nem viharos s derült
éjszakákat választanak.
Ha a tavaszi húzás idején az idő hideg s viharos, akkor a
szalonkák általában este nem húznak ; ha ugyan nem viharos, de
mégis barátságtalan s szeles, ez esetben a szél mentén gyorsan s
némán húznak vagy csak ritkán pisszegnek. Ha azon helyet, hol
nappal tartózkodnak, előző nappal meghajtatjuk vagy vizslával át
kutatjuk, a szalonkák este vagy általában nem vagy csak későn
fognak huzni.
A szalonkák korán reggel is 4 és 5 óra között szoktak huzni,
mely idő ’esre szintén felhasználható ; a húzás azonban ekkor csak
néhány perczig tart s rendesen még sötétben történik, minélfogva
az, előnynyel inkább csak a szalonkák tartózkodási helyének meg
figyelésére használható fel.
Lesőhelyek gyanánt fiatal vágások, hegynyergek, erdei tisz
tások a fiatalosokban, nyiladékok stb. választandók. A legjobb leső
helyek sem maradnak mindenkorra olyanok, mert a mint az erdő
felnő, a szalonkák átvonulásának vagyis inkább húzásának iránya
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is változik. A legjobb helyek idővel egészen értéktelenekké válnak.
Mindenekelőtt tehát ki kell puhatolni, hol vannak a szalonkák ked
velt helyei, melyeket hosszú időn keresztül rendesen évről-évre
fölkeresnek.
Midőn a szalonka felröppen, szárnyaival olyat csattant, mint
midőn a kutya a fülét rázza. Repülése kezdetben egyenes, azonban
csakhamar tétovázóvá válik, mintha nem tudná, merre repüljön ; e
tétova repülést a vadászok czikázásnak nevezik. Az erdei szalonka
azonkívül gyorsan tud futni; azonban sem a repülésben, sem a
futásban nem keres e'ső sorban menekülést, hanem inkább az
ügyes meghuzódásban, a mint ezt a hajtóvadászatokon tapasztal
hatjuk.
A szalonka érzékei közül lehet, hogy a hallás s szaglás is
elég tökéletes; a legtökéletesebb azonban minden bizonynyal a
tapintás, mert első sorban ennek segélyével keresi táplálékát. Csőre
felső kávájának végén a szaruállomány ugyanis likacsos s apró
érzékeny idegvégeket tartalmaz, melyek segélyével a táplálékát meg
érzi s felismeri, midőn csőrét a földbe, iszapba vág}’ a mohába
dugja. A szalonka csőre még arról is nevezetes, hogy a csőr felső
kávájának külső felét képes felfelé görbíteni, a nélkül, hogy száját
feltátaná.
Ezen berendezés a szalonkát arra képesíti, hogy a földbe
mélyen szúrt csőrével megtapintott táplálékát, például földi gilisztát,
meg is ragadhassa s kihúzhassa. Táplálékát földigiliszták, rovarok
s álczák képezik, melyeket a korhadó lombban s az állatok ürülé
keiben keres.
Az erdei szalonka monogámiában é l ; párzása a húzás ide
jébe esik. A nálunk fészkelni szándékozó vagy erre az időjárástól
talán kényszeritett párok a magasabb hegyekbe vonulnak, hol nedves
helyek közelében, a nőstény mohában vagy fűben, bokrok alatt
stb. kis mélyedést kapar, azt szegényesen néhány száraz ággal,
fűvel s néhány tollal kibéleli, melybe azután mindig csak 4, halványsárga, barnásán pettyezett, tompa végű tojást tojik. Ezeket a
hímmel egyetemben, némelyek szerint 16, mások szerint pedig
21 nap alatt költi ki. A fiatalok, melyek az öregekhez hasonlí
tanak, azonnal elhagyják a fészket, mihelyt megszáradtak s az
jöregekkel a legsűrűbb erdőrészekbe vonulnak, mert ezen madárnak
s sok ellensége van. A szalonkáról be van bizonyítva, hogy ve
szélyeztetett fiókáit egy helyről a másikra hordja; de hogy mi
képen teszi ezt, az még eddig nincs kellően tisztázva. Némelyek
szerint a szalonka a fiókát a csőr és nyak közé szorítja ; mások
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szerint a csőrében viszi; még mások szerint pedig karmaiban
hordja el.
Meg kell még jegyeznünk, hogy a magasabb hegyeken fész
kelő szalonkák esti s reggeli hangos húzása junius végéig t a r t;
azon túl már csak némán húznak. Hasonlóan csak némán és
szintén csak éjjel történik az őszi vonulása. Ezen idő lesésre nem
alkalmatos, mert az esti körülkeringéshez igen későn kezdenek.
Annál háladatosabb azonban vizslával való felkeresésük, mert ősz
szel kövérek s ennélfogva lustábbak i s ; több ideig maradnak egy
helyen pihenni s a kutyát is jobban bevárják.
A szalonkának nemcsak húsát, de még beleit is élvezni
szokták.
2. A nagy sárszalonka vagy mocsári szalonka.
Gallinago major. Gm. Die Doppelschnepfe, oda- Doppel-Bekassine,
odcr Miílelschnepfe. (125. ábrái)

125. ábra. Nagy sárszalonka.

Ezen szalonkafaj, valamint a következő kettő is, nagyon ha
sonlít az erdei szalonkához, csakhogy körülbelül egy harmaddal
kisebb vagyis rigónagyságu m adár; hosszúsága ugyanis 27 cm.
Farkában 16 rozsdavörös, feketesávos s fehér csúcsú kormánytoll
van. Begyének alsó része s hasa többé-kevésbé pettyes. Legnagyobb
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részt a távolabbi éjszaki vidékeken, azonban elég gyakran nálunk
is fészkel; szeptember-októberben elköltözik s áprilhóban visszatér.
Rendes tartózkodási helye fátlan, kevéssé sással s kákával benőtt
oly mocsárokon van, melyek kevés vizet tartalmaznak. Terjedelmes,
a nyájak által összetaposott, sikamlós talajú legelőket, a mocsá
rokat övedző vizenyős gyepeseket s zsombékos helyeket, tavak s
lassú folyású folyók partjait nagyon kedveli; a sáros iszapos
helyeket ellenben kerüli. Nappal a szárazabb helyeken szokott tar
tózkodni s helyéről alig mozdul. Este azután táplálékkeresés végett
a nedves helyekre ellábal. Tavaszi megérkezte után párzik s zsombéktetőn készült fészkébe 4—5 tojást tojik.
Ezen sárszalonka legkevésbé vad s különösen tavaszszal,
meleg, verőfényes napokon nagyon jól bevárja a vadászt. Repülése
ugyan meglehetősen gyors, azonban ellentétben a többi fajroko
néhoz, egyenes és szabályos ; még lövés után is ismét hamar le
vágódik. Vadászhatására az időjárásnak alig van feltűnőbb be
folyása ; jegfeljebb, hogy szeles időben repülésében kissé jobbrabalra csap ki. Legjobban kora délután vár be. Rendesen két kis
zsombék közötti mélyedésben behúzott nyakkal pihen. Róla is lehet
mondani, hogy némán röppen föl, mert csak egyszer ad valami
halk s mély hangot. A hol ma találtuk, holnap biztosan ugyanazon
a helyen ismét megtaláljuk. Őszszel erősen meghízik s miután
bőre igen vékony, találva, már gyakran léestében szétpattan, minél
fogva a lelőttet kutya által elhozatni nem tanácsos, főkép ha ez a
vadat szájával szorítja.
\
E szalonkafaj nagy számban sehol nem fordul elő ; mindig
csak legfeljebb néhány darab található a legjobb helyen is.
3. A közönséges sárszalonka.
Gallinago scolopacina. Bp. Die gemeine Becassine oder Heersclmepfe,
oder Hcrdschncpfe. (126. ábrái)
Ezt néhol bárány-szalonkának is nevezik, mert a him pár
záskor, a nőstény „dikkü“-höz hasonlító csalogató hangjára ma
gasan felszállván s azután hirtelen levágódván, halk báránybőgéshez
vagy kecskemekegéshez hasonlító hangot hallat. Vájjon e hangot
torkával, vagy pedig szárnyaival s farkával hozza e létre, eddig
még eldöntve nincsen; valószínű azonban, hogy az utóbbi utón.
A közönséges sárszalonka az előbbi fajrokonától abban kü
lönbözik, hogy csak 14 kormány tolla van, melyeknek vége rozsda
veres, valamint hogy begye s hasa nem pettyezett. Nagysága az
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126. ábra. Közönséges sárszalonka.

előbbivel vagy közel, vagy egészen egyenlő. Hazája is ugyanaz,
csakhogy korábban érkezik meg. Disznóturásokban, marhacsapákban,
sás és káka közt, vagy a viz melletti avarfűben szokott tartóz
kodni. Leginkább kedveli a sáros, posványos s ingoványos helyeket.
Nálunk a legelterjedtebb faj. Ez a sárszalonkák között a legélén
kebb, de egyszersmind a legvadabb i s ; tavaszszal ritkán, őszszel
valamivel jobban, azonban szintén nem mindig várja be a kutyát,
illetve a vadászt. Repülése rendkívül sebes s szabálytalan. A köze
litő vadász előtt „kécs-kécsu hanggal kél s eleinte jobbra-balra czikázva magasan felrepül, azután nagy Ívben, közel azon helyhez, a
honnét fölkelt, ismét levágódik. Lövését, valamint a következő roko
náét a legnehezebbek közé számítják. Őszszel a sárszalonkák közül
legkésőbb távozik.
4. A gyepi szalonka, vagy selyem, vagy szőrszalonka.
Gallinago gallinula. Linn. Die Moorschnepfe oder Haarschnepfe,
oder sturnme Becassine. (127. ábrái)
Minden tolla igen puha, selyem tapintatu és szőrforma, honnét
neve is származik. Farkában 12 kormánytoll van. Vándorlása, tar
tózkodása, tápláléka, párzása, repülése s húsa a nagy sárszalon
káéhoz mindenben hasonló, csakhogy feltűnően kisebb, minthogy
egész hosszúsága 17— 19 cm. Sokkal kevésbé vad, mint az döb
beni. Csak a mocsárok szélein keresendő s nagy előszeretettel ala
csony bokrok alatt lappang. Magában a mocsárban vagy nedves
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réteken sohasem található. Némán kel föl. Mind a három szalonka
faj húsa igen finom s becses, csakhogy meleg időben rendkívül
hamar elromlik.

127. ábra. Gyepi szalonka.

B) Libuezok, vagy V ibiezek, vagy F ö v é n y f u t ó k .
N e m e k : P h ilo m a c h u s . M o e h r. és T rin g a . Linn.
Csőrük egyenes vagy gyengén lefelé hajlott; közepétől kezdve
csúcsa felé szélesedő. Tollmezük színe ezeknél is erősen változik.

1. Harczos libucz.
Philomachus pugnax. Linn. (Maclicles pugnax. Cuv.) D :r Kampfhahn. (128. ábrái)

128. ábra. Harczos libucz.
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A him 30 cm., a nőstény csak 20 cm. hosszú. Északvidéki
madár, meJy azonban nálunk is költ. Nagy vizek körül s mocsáros
helyeken tartózkodik s rovarokkal táplálkozik. A him nyakát örvforma vagy behajtó végű tollak övedzik, melyek czivakodás s ber
zenkedés közben megfordított tányérként állanak fel s igen különös
kinézést kölcsönöznek. Májusban mérges verekedések közt parzik.
Igen vad madár és csak tavaszszal közelíthető meg könnyen,
midőn verekszik. Húsa elég jó ; tojásait különösen nagy nyalánk
ságnak tekintik.
E csoportból hazánkban előfordul még vonulások alkal
mával :
%

2. A havasi libucz.
Iringó, alpina. Linn. Dér Alpenstrandlanfer.
Hosszúsága 18 cm. Fiatal tollazatban őszkor nálunk leggya
koribb ; menyegzői tollazatban ritka. A tengeri partok lakója. Vo
nuláskor a vizek iszapos partjait keresi; a homokot kerüli. Társas
madár, mely kisebb-nagyobb csapatokban tartózkodik. Rovarokkal
táplálkozik.
3. A kis libucz.
T. minuta. Leisl. Dcr kleine Strandlaufer. (129 ábra.)

29. ábra. Kis libucz.

Hosszúsága 13 cm. Iszapos, sás helyeket szerető.

4. A görbecsőrü libucz.
T. subarquaía. Guld. Dér bogenschndbelige Strandlaufer.
Hosszúsága 20 cm. Csőre sokkal hosszabb, mint feje s gyen
gén lefelé hajtó. Délfelé való vonulásakor, mely augusztus elejétől
október közepéig tart, nagy számmal látogatja hazánkat. Sekély,
iszapos partu vizeket keres. Nem félénk madár, mely felriasztva,
nemsokára ugyanazon helyre visszatér.
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5. Temminek féle libucz.
T. Temmincki. Leisl. Dér Te mm in ck sir andla.itfér.
Hosszúsága 14 cm. E madárka főleg augusztus s szeptember
hónapokban találtatik a lapályos mocsaraknál. A fennebbi libuczok
— a harczos libucz kivételével — mind a magas Északon köl
tenek.
C)

P a r t i s z a l o n k á k vagy K ü l ő d ö k .

N e m e k : T o ta n u s . Bechst. es T rin g o id e s . Bp.
Csőrük, mely a fejnél másfélszer hosszabb, nyúlánk, egyenes
vagy gyengén fölfelé hajló. A felső káva csúcsán kissé lapos s le
felé görbült. Ezek tollazata szintén változó. Réteken, mocsárokban
és folyók partjain élnek.
Nálunk előfordul:

1. Tavi külőd.
Tatamis stagnatilis. Bechst. Dér Teichwasserlauftr. ( 130 . ábra)

130. ábra. Tavi kiilőd.

Hosszúsága 24 cm. Nálunk közönséges faj, mely álló vizeinken
áprilishótól kezdve szeptemberhó elejéig található. Fészkét vízközötti kaszálókon készíti, melybe 4 tojást rak ; ezeket a budapesti
piaczra nagy mennyiségben hozzák.
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2. Folyami külőd.
T. ocliropus. Linn Dér punktirte Wasserlaufer.
Hosszúsága 22 cm. Ez nyáron nagy számban fordul elő az
agyagos, iszapos és székes rétek s mocsarak szélein; rovarokkal
él, melyeket a viz által lerakott iszapból szedeget.
3. Piroslábu külőd.
T. calidris. Linn. Dér Gambettwasserlaufer.
Hosszúsága 29 cm. Korán tavaszszal jön s tojásait néha már
május első felében hozzák a budapesti piaczra. Enyhe telekben
néha itt marad. Fiókáinak felnevelése után apró csapatokban kó
vályog a vizek körül.
4. Zöldlábu külőd.
T. glottis. Linn. Dér hellfarbige Wasserlaufer.
Hosszúsága 34 cm. Északon fészkel, őszszel s tavaszszal
vonultában minden álló vizet keres fel, főleg pedig a sós tavakat.
Nehezen megközelíthető madár.
5. Erdei külőd.
T. glareoda. Linn. Dér Bruchwasserlaufer.
Hosszúsága 17 cm. Julius s augusztusban szintén csapa
tokban jön vizeinkhez, de az elmaradottak még szeptemberben is
találtatnak párosán. Vigyázó madár.

6. Barna külőd.
T. fuscus Linn. Dér dnnkelfarbigc Wasserlaufer.
Hosszúsága 31 cm. Magas Északon fészkel; őszi vonulása
alkalmával későig marad hazánkban, sőt néha télig is. Este igen
nagy csapatokban látható ; nappal egyesével vagy párosával futkos.
7. Apró külőd.
Tringoides hypoleucus. Linn. Dér Flussuferlciufer.
Hosszúsága 19 cm. Ez nemcsak a nagyobb folyók, hanem
szélesebb völgyek patakjainak szélein is előfordul, hol a fűzfák
alatt vagy a viz által összehordott szemeten költ. Közvetlenül a
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viz színe fölött szokott repülni s a fűzek közelében tartózkodni,
melyekre le is ül. Többnyire magányosan vagy csak kis társa
ságban élő madár.
D) P o c s o l y á s s z a l o n k á k .
Nem ek :

L im o s a . Briss. N u m e n iu s .
H im a n to p u s . B a rr.

L in n . és

A Limosa-nemnél a csőr kétszer oly hosszú, mint a fej, lágy
s egész hosszában hajlékony; továbbá tövénél vastag s egyenes,
elől azonban kissé felfelé hajló, valamint csúcsán kissé meg van
vastagodva. A Numenius-nemnél is a csőr sokkal hosszabb mint
a fej, nyúlánk, azonban erős, lefelé üresen hajló és oldalról össze
nyomott. A felső káva hosszabb az alsónál. A Himantopus-nemnél
a csőr másfélszer oly hosszú, mint a fej s inkább egyenes.
Mind a három nemnél a csűdök magasak, a fark rövid, a
szárnyak hegyesek s a farknál jóval hosszabbak. Nálunk elő
fordul.

1. A nagy goda-szalonka vagy feketefarku pocsály, vagy
lotyósneff.
Limosa aegaephala. Linn. Die schwarzschwanzige Uferschnepfe.
(131. ábrái)

131. ábra. Lotyósneff.
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Hosszúsága 41 cm. Farka fekete, tövén azonban fehér. T a
vaszkor jön hozzánk, azonban nyáron is található, sőt itt is fészkel.
Ezen álló vizek partján élő madár igen vad. Húsa igen finom.
2. A nagy vagy a szélkiáltó póling-.
Numenius arquatus. Linn. Dér grosse Brachvogel oder Goiser.
(132. ábra.)

132. ábra. Nagy póling.

Nálunk elég gyakori. Húzása márczius-áprilhóra és szeptember-októberhóra esik; azonban nálunk is fészkel. Hosszúsága
60 cm. A mocsarak zsombékjain, a tavak partjain, pocsolyás
réteken s legelőkön költ. Rendkívül vigyázó madár, melyet alig
lehet meglepni, azonban könnyen kézre keríthető, ha a vadász
vörös kutyát visz magával, melyet e madár alkalmasint rókának
tekint, mert minden óvatosságot félretéve, dühösen csap le a
kutyára. Őszszel kövér, húsa jóizü, tavaszszal kissé s z í v ó s .
3. Kis póling- vagy a kis gojzer.
AT. phaeopas. Linn. Dér Regenbrachvogel.
Életmódja stb. ugyanaz, mint az előbbié ; csakhogy kisebb,
mert csak 24 cm. hosszú. Ritkább s nálunk nem költ, hanem
északibb vidékeken.
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

12
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4. A vékonyesőrü póling1.
N. tenuirostris. V. Dér dünnschnabelige Brachvogel.
Testnagyságra és alakra hasonlit az előbbihez, csakhogy csőre
vékonyabb, tollazata pedig fehérrel erősen kevert. Inkább a déli
vidékek lakója.
5. Gólyalábu tőes vagy gólyasneff.
Himantopus autumnalis. Hass. Dér grauschwanzige Stelzenlaufer.
(133. ábra.)

133. ábra. Gólyalábu tó'cs

Hosszúsága 40 cm. Csőre fekete, valamint a háta és szár
nyai is ; a test többi része fehér. Aránytalan hosszú vörös lábait
repülésnél hátra húzza, miről könnyen megismerhető. Ámbár a
meleg égöv madara, mindazonáltal hazánk déli részeiben gyakori,
sőt itt is fészkel és pedig mocsaras tájakon. Néha egész télen át
található az Al-Duna szigeteinek mocsarainál. Rovarokkal és kis
vizi csigákkal táplálkozik. Kevésbé félénk.
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E) F e l g ö r b ü l t cs őr ü s z a l onká k.
N e m : Recurvirostra. Linn.
Csőrük hosszú, finom, felfelé görbült. Kifejlett uszóhártyák.
Nálunk csak egy faj él.
A kardorru vagy kardesőrü gulipán-sneff vagy európai
csutor.
R. avocetta. Linn. Dér Aivosettsabler. (134. ábra.)

134. ábra. Kardorru vagy európai csutor.

Az Északi tenger partjaitól egészen Indiáig ho n o s; nálunk
leginkább a Duna mocsaraiban, de különben a Fertő-tónál s az
Alföldön is költ. Mindenütt csak csekély számban található fel.
Főszine fehér; a csőr, a fejtető és tarkó fekete, valamint a szár
nyakon is három széles fekete sáv. Hosszúsága 46 cm. Repülési
módjánál is könnyen felismerhető. Messze kinyújtott, lefelé íves
szárnyakkal szeldesi’ folyton a levegőt, miközben lábait gémmódra
messze kinyújtja és nyakát behúzza. Élelmét nem mint a többi
szalonkafélék, hanem vadrucza módjára szerzi: úszva, bukva a
vízben és főleg csorcsogva fúrva a vízben. Midőn jóllakott, kiül a
partra egylábuskodni. Ott vesztegel sokszor óra hosszáig, nyakát
mint a gémek N formára behúzva s testét merőleges helyzetben
tartva. Vonulása április- és szeptemberhóra esik. Nem nagyon
félénk madár. Húsa kitűnő.
12*
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Család: Harisok. Rallidae.
Csőrük hosszabb mint fejők, gyengén hajlott, a csúcsán vé
kony. Szárnyuk le van kerekítve s többnyire alig ér a fark tövéig,,
mely észrevehetőn görbült. Homlokuk tollas. Első ujjaik igen hoszszuak, vékonyak és hosszú karmokkal vannak ellátva; hátulsó
ujjuk rövid. A növényzettel benőtt vizek szélein és nedves réteken
élnek, jól futnak, de rosszul repülnek. Fészekhagyók.
Ezen családba a következő honi madarak tartoznak :
1. A vizi g-uvat.
Rallus aquaticus. Linn. Die Wasserralle. ( 135. ábra.)

135. ábra. Vízi guvat.

Hosszúsága 27. cm. Arról megismerhető, hogy a lágyékán
fehér és fekete sávok felváltva haladnak. Nálunk mint költöző ma
dár fordul meg, ámbár néha át is telel. Mocsárokon él, hol a
sűrűségben rejtőzik. Ügyes futó, de rosszul repül és rosszul úszik.
Csak száraz helyeken fészkel. Rovarokkal és vizi növényekkel táp
lálkozik. Korántsem vad és szintúgy, mint legközelebbi fajrokonai,
könnyen lőhető. Húsa igen finom és jóizü.
2. A közönség’es haris.
Oríigometra crex. Linn. Dcr Wachíclkönig, odcr Wiesenscliuarre.
(136. ábrái)
Hosszúsága 25—28 cm.
Arról felismerhető, hogy a szárnyak felső része rozsdavörös.
Költöző ; későbben jő és korábban megy, mint a fiirj. Nedves ré-
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leken és mocsárok szélein, valamint az ezekkel esetleg határos
vetésekben tartózkodik, mely helyeken egyszersmind költ is. Fész
két — ha egyátalában annak nevezhetjük -— néhány fűszállal béleli
■ki s abba a nőstény 8— 12 fehéres, barnán pettyezett tojást tojik,
melyeket három hét alatt költ ki. A fiókák zöldesfekete pehelylyel
vannak fedve s azonnal jól tudnak futni. A haris általában még a
legsűrűbb fűben is rendkívül gyorsan fut, ellenben nehézkesen és
nem örömest repül; úszni pedig egyáltalában nem tud. Vizsla előtt
gyors, ide-oda valófutkosással igyekszik menekülni és magasabb fűből,
sásból alig zavarható ki. Ha végre sikerül is fölrepiteni, száz lépésnél
alig repül tovább és másodszor nem igen adja arra fejét. Ez a valódi
vizslarontó madár, melytől főképpen a fiatal vizslákat egészen távol
kell tartani, mert tultüzesekké, sőt engedetlenekké válnak.

136. ábra. Közönséges haris.

A haris főtápláléka rovarokból á ll; ugyan ráfogják, hogy ve
tésekben a madártojásokat is szorgalmatosán keresi és pusztítja,
mi azonban valószínűtlen. Rikácsoló vagy inkább nyikorgó hangja
ismeretes ; ezt leginkább reggel és este, valamint eső előtt szaka
datlanul hallatja. Könnyen csalogatható. Húsa ugyan zsenge, azon
ban kissé halzsir izü.
3. A pettyezett haris.
Ortigometra porzana. Linn. Das punktirle Rohrhuhn.
Hosszúsága 19—22 cm. Főszinezete olajfabarna, a tarkó és
a nyak oldalai fehér pettyesek. Náddal, sással benőtt tavak és
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mocsarak szélein tartózkodik, hol folyton bujkál és azért ritkán
látható. Előfordul különben a hegyes vidék vizei mellett is. A hol
a vizek télen teljesen be nem fagynak, ott állandó, különben pedig
költöző madár, mely azonban nálunk költ. Többi tulajdonságai és
életmódja olyan, mint a vizi guvaté.
4. A törpe haris vagy kis vizi csibe.
Ortigometra minuta. Pali. Das Zwergrohrhuhn.
Hosszúsága 18 cm. A test felső része olajfabarna; a hát kö
zepe fekete, kevés husszukás fehér folttal ; a test alsó része világos
palaszürke ; a lábak szép zöldek. Életmódja hasonlit az előbbihez.
Húsát kitűnőnek tartják.

Család: Vizi tyúkok. Gallinulidae.
Csőrük éppen oly hosszú, mint a fej vagy valamivel rövidebb,.
tövén vastag és orma a homlokra is sima lapos lemez alakjában
nyúlik ki. A szárnyak mérsékelt nosszuak, a fark rövid, kerek,
széles, egyenes, merev toliakkal. Első ujjaik lenn laposak s az
oldalokon úszó lebenykékkel vannak ellátva (karélyos lábak). A
hátulsó hosszú és karmos ujjuk a földet teljesen éri. A vizeken
élnek, jól úsznak, de rosszul repülnek ; a vizi növények úszó leve
lein ügyesen futkosnak.
1. A zöldlábu vizi-tyuk.
Gallinula chlor&pus. Linn. Das griinfüssige Rohrhuhn. [137. ábrái)

137. ábra. A zöldlábu vizityuk.
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Hosszúsága 35 cm. Jellege: A középső alsó farkfedőtoliak
feketék, a szélsők fehérek. A fej, nyak és has sötét palaszürke, a
hát sötét olajfabarna; a fark fekete. A homloklemez, a szem és a
csőr vörös ; utóbbi tövén sárga. A homloklemez őszszel olajfabarna
szinti. Korán tavaszszal jő és későn távozik; egyesek nálunk is
telelnek, azonban kemény hidegben nem ritkán elpusztulnak. Ősz
szel társasán s éjjel költöznek. Többnyire sással benőtt tavak és
kiöntvények szélein tartózkodik ; nádasokban ritkán, mocsarakban
pedig sohasem található. Gyors futó ; elég jól úszik s veszélyben
a v í z alá is bukik. Repülése nehézkes. Midőn csak csekély távol
ságra repül, lábait csüngni hagyja, máskülömben hátra húzza. T áp
láléka vizi- és mocsárnövényekből, valamint ezek magvaiból áll,
melyet kis csigák, rovarok stb. egészítenek ki.
Fészkét sással sűrűn benőtt száraz helyeken kákából, nádból
és fűből kosárformára készíti s ebbe 5-^8 tojást tojik, melyeket 3
hét alatt költ ki. Az öregek kezdetben a fiataloknak csőrükbe hord
ják a táplálékot. Kétszer költenek. Húsúk kissé halzsir izü.
2. A szárcsa.
Fulica atra. Linn. Das Blasshuhn. (138. ábrái)

138. ábra. Szárcsa.

Hosszúsága 40—43 cm. Ismertető jele : A homlőklemez tojásdad, sima és fehér; a csőr is olyan, csak sötétebb. A tollazat főszinezete fekete; csak a szárnyakon keskeny fehér keresztsáv.
Csak ott költöző madár, a hol a vizek télen befagynak, különben
pedig állandó. Nagy társaságokban él. Futása ügyetlen, úszása
azonban jeles, sőt bukik is, csakhogy nem örömest és nem is bir
sokáig a v í z alatt maradni. Veszély elől mindenek előtt a sásos
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helyekbe igyekszik menekülni, ha azonban ilyeneket nem talál, a
tágabb víztükörnek tart s jó távol marad a partoktól. Repülése
olyan, mint a vizi tyúké. A szárcsa márcziusban párzik; fészke
otyan mint az előbbieké. Rendesen 7—8, ritkábban 9— 15 tojást
tojik. A fiatalok kezdetben ügyetlenek, azonban úgy mint fajrokonai
gyorsan fejlődnek. Augusztusig az egyes családok a költő tavakon
m aradnak; mihelyt azonban a fiatalok a vedléssel teljesen készen
vannak, a szárcsák téresebb tavakra és vizekre húzódnak, hol
egész a költözésig nagy seregekben élnek. A szárcsa húsa csak
úgy élvezhető, ha bőrét lenyúzzuk ; ekkor is azonban halzsir ízű.
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R e n d : Úszók. Natatores
Az úszó madarak alkotása teljesen a vizi élethez van szabva.
Testök többé-kevésbé laposra nyomott, mondhatnék, hajó-idomú ;
többnyire úszó- vagy evezőlábakkal bírnak; lábszáraik rövidek,
hátrafelé irányultak; tollazatuk tömött s gyakran nincs határozott
dűlőkben rendezve. A tollazat tömöttségét és czélszerüségét nagyon
előmozdítja az alsó pehely takaró. Az úszók a viz káros hatása
elien a rendesen igen kifejlett farmirigy zsíros váladékával kenik be
tollaikat csőrük segélyével. Táplálék után látva némelyek úszás
közben buknak a viz alá, az u. n. „uszvabukók" ; mások a leve
gőből csapnak le s merülnek a viz alá, az u. n. „csapvabukók“ ;
mások ismét csak fejőket, nyakukat és testök első részét függélyes
irányban dugják a viz alá, mig hátulsó részük a viz felett marad ;
ezek a „görgöcsélők". E művelettel vizi állatokból s ritkán növények
ből álló táplálékot keresnek. A vizek közelében költenek ; némelyek
mesterkéletlen fészekben, mások egészen fészek nélkül. Költés
alkalmával némelyek kitépik tollaikat s a fészekre úgy ülnek, hogy
a tojások -a tollatlan rész alá kerüljenek. Nagyon sokan költözők.
Húsúk, tojásuk és tolláik által hasznosak ; sokan azonban a halak
ban nagy pusztításokat képesek tenni. Előfordulnak az egész föl
dön ; számuk azonban a sarkvidékeken nagyobb, mint az egyen
lítő felé.

Család: Vöcskök. Podieipidae.
A csőr oly hosszú, vagy rövidebb mint a fej; rendesen egye
nes és hegyes, tövén meglehetősen széles, csúcsán összenyomott.
A kantár csupasz. A szárnyak rövidek és hegyesek. A válltollak
oly hosszúak mint az evezőtollak vagy még hosszabbak. A fark
hiányzik. A lábszárak tollasok; a csűdök erősen oldalvást össze
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nyomva. Hasított uszólábaik vannak; a külső ujj sokkal hosszabb
a középsőnél. A körmök igen szélesek és laposak.
A vöcskök a belvizeken, főképpen pedig náddal, sással stb.
benőtt tavakon tartózkodnak, hol úszó fészkeket készítenek.
Fészekhagyók. Apró halakkal, kis békákkal, halikrával, vizi
rovarokkal és zsenge növényekkel táplálkoznak. Kitünően tudnak
úszni és bukni, de nem szívesen repülnek. Óvatos madarak. Ve
szélyben villámsebesen buknak viz alá s igy úsznak e l; azután
csak csőrüket és szemüket dugják a vízből s igy kémlelnek. Lá
tásuk is igen éles. Midőn rájuk lövünk, hamarább tűnnek el viz
alatt, mint ahogy a göbecs odaérkezik. Tollazatuk a nem, kor és
évszak szerint változó. Nálunk inkább kóbor-, mint vándormadarak.
Húsúk rossz. A nagyobb fajok hasi része, bőröstől lenyúzva ked
velt prém.
1. A búbos vöcsök.
Podiceps cristatvs. Linn. Dér grosse Haubentaucher. (139. ábrái)

139. ábra. Búbos vöcsök.

Hosszúsága 52 cm. A homlok- és fejtető-toliak egyenes, két
soros, fekete forgót képeznek, mely mintegy két szarv, a homlok
ból kiemelkedik. Ezenkívül a pofákból kiinduló és hátrafelé álló
tollgallérja is van, mely a pofáknál vörhenyes, szélein pedig fekete
szinti. Torka, a szárnyak tükre és felső széle fehér. Hazánkban
a nagy vizeken elég gyakori.
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2. A vörösnyaku vöcsök.
Podiceps griseigena. Bodd. (F. rubricollis. Gm.) Dér rothhalsige
Lap peritaucher.
Hosszasága 33—40 cm. Rozsdaveres torkáról felismerhető.
Fejbóbitája fekete; gyengén kifejlett gallérja hamuszürke. Ez már
sokkal ritkább, mint az előbbi.
3. A feketenyakú vöcsök.
P. nigricollis Lund. Dér schwarzhalsige Lappentciucher.
Hosszasága 32 cm. Feje és nyaka fekete, csak pofáin vannak
rozsdavörös hosszú felborzitható tollak. Csőre kissé fölfelé görbült.
4. A kis vöcsök.
P. minor Linn. Dér kleine Steissfuss. (140. ábrái)

140. ábra. A kis vöcsök.

Hosszasága 23 cm. Ez kicsinységéről könnyen felismerhető.
Ez nálunk leggyakoribb s lehet mondani, hogy' állandó madár.

Család: Bukdárok. Colymbidae.
Csőrük oly hosszú, vagy hosszabb mint a fej, erős, mérsé
kelten összenyomott és hegyes. A szárnyak mérsékelt nagyok,
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hegyesek. A fark igen rövid, kerek, merev toliakból álló. A láb
szárak egész a térdig tollasok; a estid rövid, erős s igen lapos
vagyis széles. Uszólábaik vannak. Hátulsó ujjuk szabad; rövid,
lapos kis függelékkel. Ügyesen úsznak, zajtalanul buknak; nem
szívesen repülnek. Költés ideje alatt mindig az édes vizeket keresik
föl. Fészekhagyók. A magas észak lakói, melyek csak télen és
csak csekély számban jönnek hozzánk s a nagyobb folyók s tavak
nyílt helyein tartózkodnak.
Rendkívül vigyázó madarak, melyek a partoktól mindig távol
maradnak: 100— 150 méternyire képesek a viz alatt úszni s igy
csak ritkán ejthetők zsákmányul.
Halakkal, békákkal, kagylókkal stb. táplálkoznak. Húsúk
élvezhetlen ; rendkívül lágy tollúk ellenben igen becses.
Ezeknél is változik a tollazat szine a nemek, kor s évszak
szerint.
1. A jeges bukdár.
Colymbus glaciális. Lián. Dér Eistaucher. (141. ábrái)

141. ábra. A jeges b u k d á r; hím.

Hosszúsága 76 cm. Őszszel a test felső része feketebarna,
alsó része fehér, begyén fekete sávokkal. Ez hozzánk ritkán jön.
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2. A vöröstorku bukdár.
C. septentrionalis. Linn. Dér rotlikehlige Seetaucher.
Hosszúsága 62 cm. Menyegzői ruhájában torkán gesztenyeszinti foltja van. Őszszei a test felső része feketebarna, fehér pon
tokkal s foltokkal pettyezve; a torok, a pofák, mell és has fehérek.
Ez, meg a következő nálunk még leggyakoribb.
3. A sarki bukdár.
C. arcticus. Linn. Dér Polartaucher.
Hosszúsága 68 cm. Őszszel e madár felső teste feketésszürkebarna, a háton nehány fehér folttal. Az altest fehér; begyén
fekete hosszsávokkal.

Család : Ruczafélék. Anatidae.
Csőrük körülbelül oly hosszú, mint fejük, lenyomott vagy
kerek s lágy bőrrel van fedve, csak a hegye mind a két káván
kemény körömbe végződik, a csőr szélein harántul álló szarulemezkék a fogakat helyettesítik. A szárnyak mérsékelt nagyok,
hegyesek, a fark csúcsán ritkán tulérők. A fark rövid, kerek vagy
kúpos. Lábszáraik a csupaszon maradó sarkizületig tollasok, meg
lehetősen közel vannak a test hátuljához állítva. A csűdök rövidék,
az oldalról erősen összenyomva.
A három ujj széles uszóhártyával van összekötve (uszólábak),
a hüvelykujj szabadon áll, rövid s néha uszólebenynyel el van
látva. Fészekhagyók.

Alesalád: Búvárok. Merginae.
Csőrük oldalt összenyomott, szélein éles, tövén vastag, csúcsa
felé vékonyodó, hátrafelé álló fogakkal. A felső káva csúcskörme
erősen lefelé hajló s az alsó kávát teljesen takarja. A tollak a fej
tetején s nyakszirten hosszabbak. Halakkal táplálkoznak, melyeket
a viz alá bukva fognak el.
Leginkább északi lakók, azonban nálunk is honosak.
Nádasokban, rögök vagy kőkörgeteg között, csonkított magas
fűzfákon vagy orvmadarak által elhagyott fészkekben költenek.
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Mindig tiszta vizeken tartózkodnak, honnan a közeledő veszélyt
azonnal észrevehetik.
Rendkívül vigyázó madarak. Testük úszás közben legnagyobb
részt v í z alatt van s igy rossz czélpontot nyú jt; azonkívül villám
sebesen buknak a viz alá, mihelyt az elsütött fegyver felvillanását
látják s igy a göbecs mán csak fölöttük csap le. Húsúk halzsir
ízű. Tollazatuk élénk színezete által a vizeket ugyan megélénkítik,
a vadászra nézve azonban ezen kívül nem érnek semmit.
1. A nagy búvár.
Mergus nterganser. Linn. Dér grosse Ságer oder Tauchergans.
(142. ábra.)

142. ábra. A na*'y búvár.

Hosszúsága 66 cm. Szárnytükre fehér. Feje és nyaka zöldes
fekete.
2. A kis búvár.
M. albellus. Linn. Dcr kleine Ságer.
Hosszúsága 40 cm. Tükre fekete, fehér beszegéssel.
Ruczák vagy réczék vagy kacsák.
A ruczának számos faja két alcsaládra oszlik, u. m. :
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Alesalád: Bukdosó ruczák. Fuligulinae.
Csőrük tövén rendesen sokkal szelesebb, mint csúcsán. A
lábak erősen hátra vannak helyezve.
A szélső lábujj épp oly hosszú, mint a középső. Hüvelyk
ujjuk széles lebeny nyel van ellátva.
Nyakuk rövid s vastag. Táplálékukat mindig bukdosva
keresik.

Alesalád: Úszó ruezák. Anatinae.
Ezek csőre a csúcson rendesen éppen oly széles vagy még
szélesebb is, mint tövén. A lábak a test súlyvonalánál valamivel
hátrább vannak helyezve. A szélső lábujj sokkal rövidebb a
középsőnél.
Hátulsó ujjúknak, mely rövid, rendesen nincs bőrszegélye.
Táplálékuk keresése végett sohasem buknak alá, hanem csak
görgöcsélnek.
Jobb áttekintés végett továbbá a hazánkban található ka
csákat még ezenkívül 3 csoportba sorozhatjuk, a szerint, a mint
azok nálunk rendesen vagy csak kivételesen költenek, vagy pedig
mint vándormadarak, a telet gyakran töltik nálunk. A csak nagy
ritkán hozzánk vetődőket itt mellőzzük.
A ruczák az összes úszók közül a vadászra nézve a legérde
kesebbek és pedig nemcsak azért, mert jól felhasználhatók, hanem
főképp azért, mert tömegesen fordulnak elő s nemcsak véletlenül
rábukkanva lőhetők, hanem rájuk rendszeres vadászatok intézhetők.
Minthogy a számos ruczafaj életmódja majdnem egészen
egyenlő, a vadászra érdekes dolgokat közös részbe foglaljuk össze
s ezt a hazánkban előforduló fajok felsorolása előtt ismertetjük.
A hazánkban költő fajokon kívül, a télire hozzánk vándorló
kacsák hazája az észak, sőt nagyrészt a magas észak. Csak vagy
három faj ismeretes, mely a délibb vidékekről, a Fekete-tenger
felől s a Dobrucsából jő néha hozzánk.
Hazánk vizi madarakban, különösen pedig kacsákban ez idő
szerint is még rendkívül gazdag. A kisebb-nagyobb mocsárokon,
lápokon, elöntött rétségeken s a Közép-Duna szigeteinek nádasokkal,
lápokkal átnőtt erdeiben egész felhőkben gomolyognak fel a köze
ledő csolnak előtt s egyre uj meg uj seregek törnek elő a buja
növésű nádasokból.
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A ruczák korán, már márcziusban vagy áprilishóban pár
zanak, mely alkalommal a gácsérek hevesen verekednek; miután e
nem sokkal nagyobb számban fordul elő.
Az elvert gácsérek, melyeknek már nőstény nem jutott, u. n.
„kajíárok11, külön kis csapatba verődnek össze s igy kóborolnak a
vidéken.
A kacsák hasonló helyeken, mint a gázlók s más vizi
madarak, sás és nád között, szárazabb helyeken fészkelnek s
fészkük belsejét mellükből kiszaggatott toliakkal bélelik ki. E tekin
tetben csak a tőkés kacsa (Anas boschas) tesz néha kivételt s
fészkét valamely tuskóra, fára, sőt a vágásokban s vetésekben
rakja, vagy pedig az erdőben s magas fákon található, elhagyott
orvmadár-fészkeket használ föl e czélra. A tojások száma 6— 16 s
ezeket csak a nőstény kotolja, a gácsér ezalatt más társakhoz
csatlakozik s kószál vagy pedig vedlik.
A vedlés a kacsáknál súlyosabb mozzanat, mint a többi
madaraknál. A kacsák ugyanis evezőtollaikat nem egyenként, ha
nem egyszerre hullatják el s igy tehát hosszabb ideig nem tudnak
repülni s ezalatt a sürü sásban és nádban bujkálnak.
A gácsér vedlését azalatt végzi, mig a tojó költ — tehát
májushóban •— s igénytelenebb szinti' nyári ruhát ölt. Egy má
sodik, azonban már csak a kisebb tollak egy részére kiterjedő
vedlésformán meg késő őszszel is át kell esnie, mely alkalommal
azon szép díszruhát ölti magára, melylyel télen és még a párzás
idejében is bir. A kacsáknál ezen díszes tollmez a fel sem tűnő
nyári tollmezből ugyanis akként keletkezik, hogy egyes toliakban
élénkebb szinti festőanyagok rakódnak le. A tojók a gácséreknél
mindig kisebbek s vedlésük körülbelül a junius és julius közti idő
szakra esik, midőn a fiókák már repülni tudnak s igy az öregnek
vezetésére nincsenek utalva. Az egyéves fiatal kacsák tollazata a
tojókéhoz hasonlit. A fiatal kacsát az öregtől arról lehet megkült nböztetni, hogy a fiatalnak uszóhártyáit könnyen, az öregét pedig
nagyon nehezen lehet szétrepeszteni.
A ruczáknál a nagyon különböző tollazatok igen megnehe
zítik a fajok meghatározását, innét azután a sok tévedés. A gácsér
díszruhája ugyanis többnyire egészen másnak látszik, mint a
nyári ruhája és a nőstény ruhája ismét mind a kettőtől többékevésbé szintén különbözik; csak egy változatlan, t. i. a „tükör",
azaz a feltűnő színezetű, rendesen igen szépen ragyogó sáv, mely
a másodrendű evezőtollakon látható. A tükör igen biztos ismertető
jelt szolgáltat az egyes fajok meghatározásánál.
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Egy fészekalj rendesen késő őszig együtt marad, ekkor
azonban a tagok nagyobb csapatokba verődnek össze.
Mihelyt a fiatal ruczák már teljesen jól tudnak repülni, az
egyes fészekaljak nappal, nagyobb tisztább vizeken tartózkodnak,
honnan messzire elláthatnak; csak este felé közelednek a par
tokhoz, vagy pedig — ha itt elegendő táplálékuk nincsen —
kisebb, sekélyebb, többnyire álló vizekre vonulnak, hol azután
egész reggelig maradnak.
A ruczák repülése könnyű, sebes s a levegőben sajátságosán
sivitó. Rendkívül finom érzékekkel is el vannak látva s igen
vigyázok, minélfogva belopásuk szabad téren alig sikerül. A kacsák
többnyire éjjel ébren vannak, vagy legfeljebb az éj legsötétebb részén
át csendesednek el s alusznak.
A vadruczák tápláléka nem különbözik a házi kacsákétól.
Minden, a mi csak némiképpen megemészthető — legyen az állati
vagy növényi anyag —, a ruczáknak táplálékul szolgál. Lenyelik
a vastag békát, valamint a kigyót; felszedik a gilisztát, csigát,
gabnát, nevezetesen a zabot s árpát. A tölgymakkot s vizi növé
nyeket sem vetik meg. Szeretik az u. n. harmat-kását vagy rcczezöldet vagy vizi lencsét (Lemna Linn.) és a harniat-cscnkesznck
vagy mannafűnek (Glyceria íluitans) magját, mely juliushóban
érik, azonban csak szeptember végével hull ki.
Ez utóbbit különösen a töke-rueza kedveli. E növény némely
mocsárokon igen buján nő s ezek azután a tőke-ruezára külö
nösen jó leső helyekül szolgálnak. A sásról s más vizi növényekről
leszedik a halak által oda rakott petéket, a halikrát; elfogják a
kisebb-nagyobb halakat; átkutatják az iszapot is ; szóval a kacsa
a madarak között az, mi az emlősöknél a disznó. A kacsák éle
tében feltűnő körülmény, hogy sokszor egymáshoz elég közel
fekvő két tavon, lápon, vagy mocsáron, mindegyiken más fajú
kacsák tartózkodnak.
Ezt valószínűleg az azokon található táplálék különfélesége
okozhatja; a rucza különben igen megférő madár s többnyire
különböző fajok, kicsinyek s nagyok egymás mellett, sőt össze
keverve is élnek együtt. E helyen meg kell jegyeznünk, hogy a
ruczák húsa nem egyenlő minőségű. Azok, melyek nagyrészt
halakkal táplálkoznak, rossz, halzsir ízű hússal bírnak. Minél
inkább növény- vagy legfeljebb rovarevő a ruczafaj, annál fino
mabb, jobb ízű a sültje.
Ezenkívül a ruczák apróbb tolla dunnatölteléknek igen jó, sőt
némely északvidéki fajoké igen becses.
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

13
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A kacsák hangja a fajok szerint ugyan különböző, egészben
véve azonban a házi kacsáéhoz többnyire igen hasonló.
Az általunk eddig már sok helyen felsorolt emlős és szár
nyas ragadozók a kacsának is ellenségei; ezekhez még a vidra, a
csuka s a vizi poczok is csatlakozik, mely utóbbi kettő főkép csak
a fiókákra igen veszedelmes. E helyen meg akarjuk említeni, hogy
a kacsa, ha valamely ellensége által szorittatik, vagy ha meg van
srétezve, viz alá bukik s ott valamely szilárdan álló tárgyhoz
— fagyökérhez, nádhoz stb. — csőrével erősen kapaszkodik s
igy igyekszik menekülni. Ilyképpen a vadászaton sok meglőtt kacsa
vész el.

Alesalád: Bukdosó ruczák. Fuligulinae.
Nálunk rendes fészkelők :

1. A nagy czigány-rueza vagy hamvas-rueza.
Ayithia ferina. Lilin. Die Tafelente. (143. és 144. ábrái)

143. ábra. Nagy czigányrucza; hím.

144. ábra. Nagy czigányrucza ; nőstény.

Hosszúsága 47 cm. Tükre világos hamuszürke vékony fehéres
szegélyekkel. Fej és nyak rozsdavörös vagy rozsdabarna; a begy
fekete vagy b arn a; a csőr fekete, világosabb szinti keresztsávval,
mely a hímnél világoskék, a tojónál kékesszürke, a fiataloknál
pedig elmosódott.
A szem narancssárga. Kevésbé vigyázó ruczafaj. Húsa az
összes ruczák között a legfinomabb.
o
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2. A kis czigányrucza vagy fehérszemü rucza.
Nyroca leucophtlialmos. Bechst. Die Moorente oder wcissáugige Entc.
(145. ábra)

145. ábra. Kis czigányrucza.

Hosszúsága 40 cm. Tükre keskeny, felső része fehér, alsó
része feketebarna. Feje és nyaka barnavörös vagy barna; csőre
ólomszürke, a szemcsillag gyöngyfehér; a lábak zöldes ólomszinüek
fekete uszóhártyával. Ezen rucza nem olyan vad, mint m ások;
Tusa majdnem olyan finom, mint az előbbié ; őszszel kövér.
Nálunk csak ritkábban fészkelnek:

3. A búbos rucza.
Fulix cristata Lilin. Die Reiherente. (146. és 147. ábra)

146. ábra. Búb.is rucza; hím.

147. ábra. Búbos rucza; nőstény.

Hosszúsága körülbelül 40 cm. Tükre kicsiny és egészen
fehér, alsó végén fekete szegéllyel. Fején hátul toliforgó. Feje és
nyaka fekete vagy barna. Csőre kék. Szeme sárga. A lábak ólom-szürkék; az uszónártya fekete. A legvadabb ruczák egyike ; a be13 *
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lopás csak nagyon nehezen, fogása majdnem sohasem sikerül.
Húsa ugyan kissé halízű, hanem még élvezhető.
4. A kékesőrü kacsa.
Erismatura leucocephala. Scop. Die wcissköpfige Ente oder Rudcrente. (148. és 14->. ábrái)

148. ábra. Kékesőrü rucza ; hím.

149. ábra. Kékesőrü rucza; nőstény.

Hosszúsága 50 cm. Tükre nincsen. A gácsér fejének teteje
bársony-fekete, a tojóé csak b arn a; a fej többi része tiszta fehér
farka bársony fekete és hosszú, kúpos, hegyes és merev toliakkal.
Tollazata rozsdabarna, fekete -vonásokkal s pettyekkel tarkítva.
A szürkés-kék csőre tövénél erősen fel van duzzadva, csúcsán
pedig lapátalakulag le van lapítva s itt sokkal szélesebb, mint
töve táján.
Ezen rucza a Fekete-tenger felől jő hozzánk; azonban a
Mezőség tósorán is rendes fészkelő madár. Majdnem kizárólag,
halakkal s csigákkal táplálkozik, minélfogva húsa alig élvezhető.
Nálunk nem fészkelnek, azonban rendes vendégek:

5. A bársony rucza.
Oldania fnsca. Lilin. Die Sammetente. (150. és 151. ábrái)
Hosszúsága 5 5 .cm. Tükre tiszta fehér. A szem mögött fehérfoltocska különben a hímnél az egész tollazat őszszel mély fekete.
Csőre s lába vörös, az uszóhártya halványfekete. A tojó főszine
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b a rn a ; a fej oldalán levő két-két fehér folt ennél sokkal nagyobb.
Csőre feketés, lába barnasárga. Nem igen vád s húsa elég jó ízű.

150. áb ra. Bársonyrucza ; hím.

151. ábra. B ársonyrucza; nőstény.

6. A kis jeges kacsa vagy kercze rueza.
Bucephala clangula. Linn Die gemeiné Schellente. {152. ábra.)

152. ábra. Kis jeges kacsa.

Hosszúsága a hímnél 49 cin., a tojóknál 41 cm. A tükör
fehér, a tojóknál szürke harántvonalakkal. A hím tollazatában több
a fehér, mint a fekete szín. Feje zöldes-fekete, kerek fehér folttal
a csőr oldalán. A csőr ólomszürke, a lábak narancssárgák ; az
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tának többi része főképpen palaszürke. Igen vad ; húsa alig élvez
hető ; tollazata azonban becses.
7. A kontyos rucza.
Fuligiila rnfina. Pali. Die Kolbenente. (153. és 154. ábra)

153. ábra. K ontyos rucza; hím .

154. ábra. Kontyos rucza; nőstény.

Hosszúsága 55 cm. Csőre nagyon meg van nyújtva, elől kes
keny s alacsony, szine vörös. A fej hosszú borzas toliakkal, melyek
a hímnél rozsdavörösek, a tojónál fenn barnák, lenn szürkefehérek.
A hím vállán tiszta fehér folt. A tükör szürkésfehér, lefelé és
hátrafelé szürkébe átmenő. A lábak sárgabarnák, az uszóhártyák
feketések. Ezen rucza életmódjáról még keveset tudunk, ámbár
nálunk, nevezetesen a Fertőtónál, télen gyakori.

Alesalád: Uszó-ruezák. Anatinae.
Nálunk rendesen fé s zk e ln e k :

1. A tőke rucza.
Anas boschas Lilin. Die Stockente. (155. és 156. ábra)
Hosszúsága 52 cm. Tükre kék, zöldpiros ragyogással, fent
s lent fekete, elől s hátul fehér szalaggal szegélyezve. Az öreg hím
feje s nyakának felső része tavaszszal sötétzöld.
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155. ábra. Tőke rucza ; hím.

157. ábra. Tőke rucza ; nőstény.

Ehhez csatlakozik fehér örv. A begy és mell gesztenyebarna
szinü és fényes. Kormányának négy belső tolla fényes fekete s
felfelé konkorodó. Csőre sárgás-zöld; lába narancssárga. A nőstény
színe rozsdasárga, szabálytalan barna hosszfoltokkal. Ennél a görbe
farktollak hiányzanak.
Vigyázó. Húsa rendkívül finom, kivált őszszel. Midőn a fán
vagy távol a víztől fészkel, fiókáit csőrében vagy uszóhártyái kö
zött hordja el onnét. A tökéskacsától származnak házi kacsáink.
2. A esirkekaesa.
Querquedula crecca. Lilin. Dic Krieckente. {157. és 158. ábrái)
Hosszúsága 32 cm. T ü k re : szép aranyzöld, hátul szegély
nélkül. Az előli keresztsáv fent rozsdabarna, lent fehér. A tükör
felső széle a gácsérnál feketével, a tojónál barnával van szegé
lyezve ; alsó széle fehér. A him feje és a fél nyaka tavaszszal
barnavörös. A szem s halánték körül gyönyörű aranyzöld folt
húzódik, mely azután a nyakszirten feketén csillogó foltban vég© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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ződik. A szemfoltokat, a szem fölött s alatt, sárgásfehér vonal sze
gélyezi. Nyári tollmezben a him a tojóhoz hasonlít; csakhogy
nagyobb s tollazata kissé sötétebb.

157. ábra. Csirkekacsa ; hím.

158. ábra. Csirkekacsa ; nőstény.

A tojó tollazata szennyes-szürke, kisebb-nagyobb barna foh
tokkal tarkázva, melyek a háton legnagyobbak. Kevésbé vigyázó,
mint a tőkéskacsa. Húsa kitűnő.
3. A felelő rucza.
Qucrquedula circia. Linn. Die Knáckente. {159. és 160. ábráé)

159. ábra. Felelő rucza; hím.

160. ábra. Felelő rucza; nőstény.

Hosszúsága 36 cm. Tükre: szürke, zöldes fénynyel, fent s
lent fehéren szegélyezve. A lába szürke. A him pofái s a nyak
oldalai rozsdasárgák; melle s háta sötétbarna; a váll- s a szárny
fedőtollak kékes-szürkék.
A tojó az előbbi faj tojójához hasonlít, de már az eltérő tükör
által megkülönböztethető; különben ennek csőre feketés, torka fehér
s csőre tövén két fehér foltja van. Vigyázó, azonban még sem oly
vad, mint a többi rucza. Húsa kissé halzsirízű.
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4. A csörgő rucza.
Chaulelasmus streperus. Linn. Die Schnatterente. (161. ábra.)

161. ábra. Csörgő rucza.

Hosszúsága 50 cm. Tükre túlnyomóan fehér vagy félig fehér,
félig szürke, elől s hátul sötéten szegélyezve. Csőre fekete, lábai
vöröses sárgák, az uszóhártya feketés. A tollmeze egészben véve
sötét hamuszinből és fekete-barnaszin keverékéből áll. Kevésbé
vigyázó, könnyen fogható; kitűnő csaló récze ; húsa igen kelle
mes ízű.
5. A nyílfarkú rucza.
Dafila acuta. Linn. Die Spiessente. (162. cs 163. ábrái)

162. ábra. Nyílfarkú rucza; nőstény.
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163. ábra. Nyílfarkú rucza ; hím.

Hosszúsága 63 cm. s ebből a farkra 25 cm. esik. A gácsér
tükre sötét aczélzöld, fent s lent feketén, elől rozsdavörösen, hátul
fehéren szegélyezve s e mellett még egy fekete sáv is. A tojó
tükre sárgásbarna, elől s hátul fehéren szegélyezve. A him csőre
kékes; dísz-tollmezben feje s nyakának felső része barna s a váll
tollak lándzsaszerüen meg vannak nyúlva. A kormány középső
tollai hegyesek s 8 cm.-rel a többinél hosszabbak. A lábak szürkék.
A tojó tollmeze hasonlit az előbbi két faj tojóinak tollmezéhez,
csakhogy még sötétebb. Csőre feketés, lábai vörhenyesen feketék.
Igen vad, húsa halzsir ízű.
6 . A kanalas rueza.
Spatula clypeata. Linn. Die Lóffelente. (164. ábra.)

164. ábra. Kanalas rucza.
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Hosszúsága 48 cm. Tükre középnagyságú, szép aranyzöld,
elől egy széles, hátul több keskenyebb fehér sávval szegélyezve.
A nagy, széles, erősen domború csőr elől kanálalakulag van ki
szélesedve ; színe sötét. A lábak narancssárgák. A szárny felső
része a hímnél égboltkék, a tojónál csak hamuszürke, azonban
szintén fényes. A tojó nagyon hasonlít a tőkés-rucza tojójához,
melytől azonban csőre s tükre által különbözik. A hím feje s nyaka
dísztollmezben fényes sötétzöld, nyári tollmeze hasonlít a tojóéhoz,
csakhogy sötétebb s a tükre szebb. Kevésbé vad, mint az előbbi.
Húsát s tolláit nagyon becsülik.
Nálunk csak ritkábban fé s zk e l:

7. A sípos rucza.
Mareca penelope. Linn. Die Pfeifente. (105. és 166. ábráé)

165. ábra. Sípos rucza; hím.

166. ábra. Sípos rucza; nőstény.

Hosszúsága 47 cm. A him tükre sötétzöld, fent s lent mély
fekete, hátul fehéren szegélyezve. A tojó tükre sötétszürke fehé
resen szegélyezve s a hátulsó toll majdnem tiszta fehér. A csőr
kicsiny és kékes. A lábak ólomszürke színűek. A him feje s nyaka
dísztollazatban szép rozsdavörös, csak homlokán s fejtetején sárgás
fehér sáv látható. A leghosszabb válltollak fehérek s fekete szegélyüek. A tojó igénytelen tollazata az előbbiekéhez hasonlít. Rend
kívül vad. Húsa majdnem oly finom, mint a nagy czjgánykacsáé
s tollazata is puhább a többi ruczákénál.

Alesalád: Ludak. Anserinae.
Csőrük tövén m agas; akkora mint fejők vagy rövidebb;
hegyén nem szélesebb, mint a felső káva körm e; szélein kúpidomu
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

204

emelkedésekkel, melyek a fogakat pótolják. A felső káva nem ta
karja el az alsót. A szárnyak hegyesek és a középhosszuságu s
szélein lekerekített kormány végén túlérnek. A lábszárak meglehe
tősen a test súlypontjában vannak elhelyezve s meglehetősen nagy
darabon csupaszok. A csűdök elég magasak s oldalvást csak mér
sékelten vannak összenyomva. A külső ujj sokkal rövidebb, mint
a középső ; a hüvelykujj uszólebeny nélkül.
A him (gunár) és nőstény között színre nézve különbség
nincsen; díszruhával nem bírnak. Többnyire a szárazföld lakói.

1. A vad- vagy szürke lúd.
Anser cinereus. Meyer. Dic Graugans.
A kilencz ismert lúdfaj közül a magyarországi és szlavóniai
mocsarakban csak ez tekinthető rendes és gyakori fészkelő ma
dárnak.
Hosszúsága 84—89 cm., súlya 5—6 klgr. A nőstény kisebb
és nyaka vékonyabb. Ezen lúd csőre tiszta narancs-sárga szinü,
miáltal a vetési ludtól könnyen megkülönböztethető. A szürke
vádlód törzsfaja a mi házi ludunknak. Párzása a márcziushó
közepe és az áprilishó közepe közti időre esik. A gunár élet
hossziglanim választja párját. Párzás után nemsokára a tojó zsombéktetőn vagy csonkított fűzfákon, vagy égerfa-tuskón egyszerű
fészket készit sásból s nádból, melyet saját tokaival bélel ki. Ebbe
a fiatal nőstény 5—6, az öreg 7— 14 fehér, kissé zöldbe játszó
tojást tojik s ezeket négy hét alatt egyedül költi k i; a gunár a
fészek mellett őrködik. A fiókák kinézése, táplálkozása s maga
viseleté ugyanolyan, mint a háziaké. Körülbelül két hónap múlva
a fiatal libák már teljesen jól repülnek, mire a család a költőhelyét
elhagyja s a környéken folyton ide-oda kóborol. Az öregek vedlése junius végén, a tavalyi libáké pedig augusztus végén van tel
jesen befejezve.
A szürke vadlúdaknak a melegebb tájak felé való vonulása
rendesen októberben kezdődik s vándorlásukat nappal is, de még
inkább éjjel folytatják.
Derült időben magasan, ködös, hideg időben alant repülnek
s e közben sokat gágognak. Ha a vonuló csapat csak 5—7 tagból
áll, akkor a ludak egyenes vonalban repülnek fel, egész 50 darabig
horog alakban ; ennél nagyobb csapatok már többnyire szabálytalan
seregekben. A csapatokat 2—3 vén gunár vezeti.
A szürke vádlód érzékei igen finomak; igen vigyázó madár.
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miről a vadász kivált őszszel és télen könnyen meggyőződhetik.
Egyes libákat könnyebb meglepni, mint a nagyobb csapatokat,
minthogy itt mindig őrködik néhány liba, mely a táplálékkereséssel
éppen elfoglalva nincsen és ezeknek első figyelmeztető hangjára az
egész csapat, élükön a vezérrel, azonnal felkerekedik.
A vadlud kiválóan növényevő madár. Tavaszszal a sarjadzó
őszi vetéssel, valamint az elvetett magvakkal, főkép borsóval táp
lálkozik ; később, midőn a vetések már magasabbra nőttek, a zsenge
lóherlevelekre s vizi növényekre szorítkozik. Legjobb dolga van
aratás után egész késő őszig, mert az elhullatott kalászok, a ki
hullott, később pedig az elvetett mag bő és kedvelt eledelt szol
gáltatnak. Télen ismét csak az őszi kalászos- és repczevetéssel kell
megelégednie; sokszor azonban, t. i. magas hó s erős fagy alkal
mával, ehhez sem juthat és ilyenkor nehéz időket él.
A vadlud többnyire csak hajnalban, alkonyaikor s éjjel legel,
a napot pedig a tiszta mély vizeken vagy pedig a folyók homok
zátonyain tölti; csak télen marad egész nap a vetéseken s éjjelre a nyílt
vizekre vonul. A vetési hidakkal soha sem keveredik össze; ezeket
teljesen kerüli s különben is csak saját fajának, sőt csak is saját
családjának él. Ezek együtt vonulnak el, együtt térnek vissza s
csak azután válnak el egymástól.
A vén vadludak húsa s z í v ó s s alig ehető; az egészen
fiataloké azonban zsenge s elég jóizü. Ezenkívül a vadlibák pelyhe
dunyhák töltésére még becsesebb, mint a házi libáké.
2. A v etési lúcl.
A. segetum Gin. Die Saatgans.
A vándorlibák közül nálunk ez még a leggyakoribb, északi
vidékeken költ. Csőre a tövén s hegyén fekete. Kisebb az előbbinél,
mert csak 65 cm. hosszú; súlya 3—5 kilogramm. Könnyebben
repül, mint az előbbi, hangja tisztább és magasabb. Életmódja
ugyanaz, mint az előbbié, csakhogy még vigyázóbb és. vadabb.
3. A lilik vagy piszegő lúd.
A. albifrons. Gm. Die Blássgans oder Lachgans.
Hosszúsága 70 cm. Sárgavörös csőre fölött, azaz homlokán,
mint a szárcsának fehér húsos hold van, hasán pedig fekete folt.
A lilik, mint északi vadfaj, hazánkat szintén csak átköltöztében érinti. Őszszel úgy mint tavaszszal többnyire a vetési
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ludakkal együtt jár, de nem keveredik közibök, kivéve, ha a me
zőkön barangolnak. Tavaszszal ritkábban száll le, ellenben no
vemberben gyakrabban és együtt gyepei a nagy falkába össze
verődő vetési ludakkal.
Hangja a „lilik" („kliiik", vagy „klikklik“) szóhoz hasonlít,
honnét nevét is vette ; legalább az Alföldön igy hívják. Életmódja
olyan, mint a fennebbi ludaké ; ez nem oly gyakori.
A fennebbi három ludfajon kívül még a magas észak követ
kező szülöttje is meglátogatja néha-néha hazánkat: az örvös lúd
(Branta bernicla. Linn. Die Ringelgans), mely Pestmegyében és a
Fertőtónál is lövetett. Ennek csőre, szeme, feje, nyaka és lába
fekete. Nyaka két oldalán egy-egy fehér foltja van.

Alesalád: Hattyúk. Cygninae.
Csőrük akkora, mint fejők vagy hosszabb is ; tövén magasabb
mint széles ; elől lapos. A nyak hosszú, a szárnyak rövidek, ezek
a fark tövéig érők. A lábszárak és csődök rövidek, a test súly
pontja mögött állók. A külső ujj éppen oly hosszú, mint a kö
zépső, a hüvelykujj uszólebeny nélkül.

1. A néma hattyú.
Cygnvs olor. Gm. Dér H'öckcrschwan.
Szeme és csőre között fekete szinü csupasz hely van. A gö
dény után legnagyobb úszó madár; hosszúsága 1'50, szélessége
2'30—2'50 méter és súlya 15— 17 kilogramm. Rendesen a Keleti
tenger partjain, ezenkívül pedig a Dobrudzsában, Görögországban,
eg3 Tes párok azonban az Alsó-Tisza és Alsó-Duna, valamint a
Drávafok mocsaraiban is fészkelnek. Párzása márcziushóra esik,
midőn a sásos parton, szigeteken, azonban leginkább száraz lápos
helyeken sásból és kákából rakott fészkébe 6-—8 tojást tojván,
azokat 5 hét alatt kikölti. A hattyú egész életre szóló monogá
miában él. Tápláléka különféle vizi növényekből és rovarokból
áll ; halat keveset fogyaszt. Télire Afrikába költözik.
A hattyú többnyire csak nag}r, a partokon sással, náddal stb.
benőtt vízben tartózkodik. Nem annyira vad, hogjr golyóval ne
lehetne lelőni. A fiatalok húsát ném etek jónak tartják, de az
öregeké íztelen. Ezeknek nyak-, begy- és hasbőre, a nagy tollak
kitépése után s csupán a sürü finom pehely rajta hagyásával, ki
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készíttetik s a fodrászok hajporzó eszközül, a szűcsök pedig prémül
használják.
2. Az éneklő hattyú.
C. musicus. Bechst. Dér Singschzvan.
Ennél a szem és a csőr közti csupasz hely sárga vagy husszínű. Ezen hattyú, mely az előbbinél kisebb, rendesen a sark
vidékeken fészkel, néha azonban nálunk is. Mint vendég minden
évben meglátogat minket. Életmódja stb. az előbbivel azonos.

Család: Sirályfélék. Laridae.
Csőrük oldalt összenyomott, hegye gyengén, ritkán erősen
horgas. Szárnyaik hosszúak és hegyesek. Első ujjaik teljes vagy
kimetszegetett uszóhártyával vannak összekötve ; hátulsó ujjuk, ha
megvan, mindig szabad. Fészken ülők.

Alesalád: Rabló sirályok vagy Ganályok.
Stereorariinae.
Csőrüket tövétől egész közepéig érő viaszhártya borítja. A
felső káva hegye erősen horgas. A kormány középső tollai erősen
meg vannak nyúlva. Jól repülnek s repülés közben buknak ; de
rosszul. Általában inkább más madarak zsákmányát rabolják el
vagy fészkeket rabolnak ki. Nálunk csak átvonuló alakok s csak
tél idején látogatnak el hozzánk. Húsuk élvezhetetlen.

1.

Az élősködő ganály.

Stercorarius parasiticus. Lilin. Die Schmarotzer-Raubmdve.
Hosszúsága 55 cm. Az egész madár dióbarna. Északi ma
dár, néha az Alföldön is mutatkozik, sőt a nemzeti múzeumban
Szepesmegyéből való példány is látható.
2. A közép- vagy örvös ganály.
Stercorarius pomarinus. Temm. Die mittlere Raubmove.
Hosszúsága 42 cm. A feje fekete; a nyak oldalai sárgás
fehérek. A felső test sötétbarna ; az alsó szennyes-fehér, csak a
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mellén barna toliakból való örv. E ganályt Szepes- és Aradmegyében, valamint Erdélyben is lőtték.

Alesalád: Sirályok. Larinae.
»

Csőrükön nincs viaszhártya; hegye horgas. A kormány ren
desen egyenlő hosszú és egyenlő széles; ritkán van kimetszve s
igen ritkán kúpos. Többé-kevésbé északi madarak, melyek csak
télen mint átvonuló alakok jelennek meg nálunk, a kaczagó sirály
kivételével, mely nálunk is rendesen fészkel. Nagy társaságokban
élnek; halakkal, döggel, kagylókkal, mindenféle rovarokkal stb.
efélékkel táplálkoznak, A nőstények kisebbek, mint a hímek. Husiik
élvezhetlen.

1. A kaczagó sirály.
Larus. ridibundus. Linn. Die Lachm'óve. (167. ábra)

Hossz. 54 cm. Jellege : a két első evezőtök szára fehér, csak
a hegye fekete. Az öreg madarak feje nyáron kávébarna, télen
ellenben fehér. A hát és a szárnyak hamuszürkék; a test többi
rés?e fehér. Csőr és a lábak vérvörösek. Nagy folyó és álló
vizek körül él. Ez nálunk a leggyakoribb, mely itt fészkel is.
2. A sárgalábú sirály.
L. fuscus Linn. Dié Háringmóve.
Hosszúsága 52 cm. A lábak világos sárgák. Háta és szár
nyai feketék ; a test többi része fehér. A fiatalok főszine a szürke
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barna. Ezen sirály szárnyai 5—8 cm.-rel túlérnek a fehér szinü
kormányán.
3. A vész-sirály vagy kéklábu sirály.
L. canus. Linn. Die Sturmmöve.
Hosszúsága 40 cm. Jellege: A két első evezőtök szára fekete.
Háta és szárnyai kékek, hamuszürkék, csak ez utóbbiak hegye
fekete. A test többi része fehér.

4. A törpe sirály.
L. minutus. Pali. Die Zwergmöve.
Hosszúsága 28 cm. Az öreg madarak feje nyáron fekete,
télen fehér s csak a tarkó sötét hamuszürke. A hát és szárnyak
világos hamuszürkék ; a többi teste fehér. A csőr czinóbervörös,
a lábak karminvörösek.
5. Az ezüstös sirály.
L. argentatus. Eriin. Die Silbermóve.
Hosszúsága 58 cm. Háta és szárnya kékes-bamuszürke, csak
az első 10 evezőtök fekete. A test többi része fehér.

6. A háromujju sirály.
Rissa tridactyla. Linn. Die dreizáhigc Möve.
Hosszúsága 39 cm. Ennek is a felső teste hamukék ; a
többi fehér. Csőre zöldes-sárga; a lábak olajfabarna szintiek.

Alesalád: Halászesérek vagy halászkák. Sterninae.
Csőrük igen kevéssé hajlott és köröm nélküli. A szárnyak
szablya alakúak és hosszúak. A kormány többnyire hosszú és
villás. Az uszóhártyák többé-kevésbé ki vannak metszve. Ügyesen
repülnek s a levegőből buknak. Mielőtt lecsapnának a kiszemelt
zsákmány fölött gyakran szárny rém egtetve lebegnek. A földön
többnyire homokban költenek, tulajdonképeni fészket kevés faj
készít. Leginkább halakkal és ezek ikráival táplálkoznak. Husiik
élvezhetlen. Nálunk előfordul:
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

14
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1. A folyami halászka vagy vizi csér.
Sterna fiuviatilis. Naum. Dic Flussmeerschwalbe. ( 168. ábra.)

168. ábra. Folyami halászka, nyáron.

Hosszúsága 37. cm. Tavakon és nagy'obb folyókon nálunk
gyakori. Lába és csőre vörös; utóbbinak csúcsa fekete. Nyári
tollmezben a homlok, fejtető és tarkó fekete; őszi tollmezben a
homlok és a kantár fehér. A felső test kékes hamuszürke. Az
altest fehér.
2. Az angol csér.
Sterna nilotica. Hass. Die Laciiméerscliwalbe.
Hosszúsága 34 cm. A Balaton taván és hazánk más vizein
is gyakran előfordul. Csőre fekete, rövid, erős és kissé a sirályoké
hoz hasonlít. Nyáron a fej és nyak bársony-fekete, őszszel fehér,
a nyak felé fekete vonalkákkal. A felső test kékes hamuszürke,
az alsó fehér. A lábak feketék.
3. A kis csér vagy törpe halászka.
Sterna minuta. Linn. Die Zwérgseeschwalbe.
Hosszúsága 20 cm. A homlok fehér. A fejtető tarkó és nyak
bátulsó része mély fekete; csőre és lába narancssárga; felső teste
kékes-szürke; alsó teste és farka fehér.
4. A czigány-csér vagy fekete halászka.
Hydroclielidon fissipes. Linn. Die schzvarze Seeschwalbe. (169. ábra.)
Hosszúsága 24. cm. Ez nálunk a legközönségesebb halászka,
mely mocsaras vizek fölött röpkéd. Nyári tollmezben feje és nyaka
palafekete, szintúgy a csőre és a gyöngén villás kormánya is. A
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lábak vörhenyesen feketék, A test többi része palaszürke. Téli tollmezben a homlok és az egész altest tiszta fehér.

169. ábra. Fekete halászka, nyáron.

5. A fehér szárnyú csér.
Hydrochelidon lencoptera. Meisn. Die weissjlügelige Meerschwalbe.
Hosszúsága 24 cm. Nyáron a fej, nyak, hát, mell, has és az
alsó szárnyfedőtollak mélyen feketék ; a gyengén villás fark, vala
mint a szárnyak felső széle fehérek; a. csőr vörhenyes fekete, a
lábak skarlátvörösek. Hazánk déli részeiben található.

6. A fehérarezu vagy bajuszos csér.
Hydrochelidon hybrida. Pali. Die weissbartige Seesckwalbe.
Hosszúsága 26 cm. Nyáron a homlok, fejtető, tarkó egész a
hátig mély fekete, télen ellenben fehér egy-egy fekete folttal a szem
mögött. Erősen villás farka világos-hamuszürke fehér széllel, a
többi test feketés-szürke. Csőre vérvörös, lábai czinobervörösek.

Család. Gödényfélék. Pelecanidae.
Lábukon mind a négy ujjat egy folytonos uszóhártya köti
össze. Hátulsó ujjuk befelé irányult, azaz: evezőlábakkal bírnak.
Csőrük egész a szemig felnyitható. Fészkenülők.

Alesalád: Kormoránok vagy kormárok vagy
károkatnák. Graeulinae.
Csőrük horgosán hajlott, egyenes, hosszú és meglehetősen
v astag ; farkuk kerekített, hosszú, merev, ruganyos toliakból álló.
A szárnyak csak a kormány tövéig érnek. A lábszárak tollasok ; a
csűdök rövidek. A szélső ujj leghosszabb. Uszvabukók; kielégíthetlen halfogyasztók.
14*
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

2 12

1. A n a g y k o r m o r á n

vag y

h o lló -k o r m á r .

Graculus carbo. Linn. Dér grosse Cormoran odcr die genieme'
Scharbe. (170. ábra.)

170. ábra. Nagy kormorán.

Hosszúsága 75, szélessége 92 cm. Tollmezének főszine fekete,
mely azután vagy halványabb vagy sötétebb, hol ismét zöldbe és
kékbe játszó. Farkában 14 toll van. Nálunk márcziushótól októ
berig ; télire rendesen lejebb húzódik. Az alsó Dunán és a Dráva
torkolatánál mocsarakban a gémekkel vegyesen magas fákon fész
kel és társasán él. Húsa rossz izü és szagu.
2. A törpe kormorán vagy kis kormár.
Graculus pygmaeus. Pali. Die Zzvergscliarbe oder Ziverg- Cormoran.
Egészen hasonlít az előbbihez, csakhogy kisebb, mert csak
50 cm. hosszú és farkában csak 12 toll van. A Hanság éger
erdeiben és az Alsó-Dunán fákon fészkel.

Alesalád: Gödények. Pelecaninae.
Csőrük kissé lapos és hosszú ; az alsó káva két ága tág és
csupasz bőrzacskó széleinek szilárdítására szolgál. Nagy, ügyetlenül
járó madarak ; halakkal táplálkoznak.
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1. A közönséges gödény.
Pelecanus onocrotalus. Linn. Dér gemeine Pelikán.
Hosszúsága 1:20— 1*50, szélessége 3—3'50 méter. Fehér, éltes
korában rózsaszínű.
2. A göndörfejü vagy borzas gödény.
P. crispus. Bruch. Dér krause Pelikán.
Ez az előbbinél még nagyobb s Európa legnagyobb madara,
mert kiterjesztett szárnyainak szélessége 4 méter. Tollazata bodros
s színe sárgás fehér.
E két gődényfaj társasán és együtt fészkel, azonban a kö
zönséges gödény sokkal gyakoribb. Csak nagy megközelithetlen
mocsarak belsejében, tiszta vizen és úszó fészkekben, melyek kis
szigetekhez hasonlítanak, költenek. Ezelőtt a Bánságban s ritkáb
ban a Szerémségben is fészkeltek; most azonban csak nyáron mint
ritka vendégek jőnek hozzánk. Tulajdonképeni hazájok a délibb
vidékek. Rendkívüli óvatosságuknál fogva a vadászt még golyólövésnyi távolságra sem várják be.
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R end: R agadozók. Accipitres.
Többé-kevésbé görbült csorrukon a felső káva horgas és az
alsón tulhajlik. A csorr tövét élénk szinti (sárga, vörös, szürkés
kék) \iaszhártya fedi, mely az orrnyilásokat is magában foglalja.
Csűdjeik gyakran tollazottak s többnyire pikkelyekkel vagy pajzsok
kal vannak borítva. Lábaikon a külső ujj gyakran vetélhető, azaz
előre és hátra is helyezhető.
A nőstények a hímeknél rendesen testnagyságuk egy tizedével,,
sőt egy nyolczadával is nagyobbak. A ragadozók felismerhetését
nagyon megnehezíti azon körülmény, hogy tollazatuk színe, gyakran
a rajzolata is nemcsak a kor, hanem az ivar szerint is többnyire
igen változékony és egymástól igen elütő. Mi itt az egyes fajok
részletes leírása helyett a mű végén összehasonlító kimutatást adunk,
melynek segélyével az egyes nemeket, czéljainkra elég biztosan
meghatározni lehet.
A ragadozók kitünően tudnak repülni; magánosán vagy pá
rosán élnek, csapatosan azonban sohasem. Leginkább melegvérű
állatokkal táplálkoznak, melyeket nagyságuknak megfelelően vagy
egyszerre vagy darabonként nyelnek el. A megemészthetetlen részek,
mint a csontok, tollak és szőrök, begyükben a valódi tápláló anya
goktól rendesen elkülönülnek, összegomolyodnak s mint gomolyok
szájukon löketnek ki. A ragadozók egész életre szóló monogámiában
élnek. Fészkük minden művészet nélkül van építve. Evenként csak
egyszer s akkor is csak kevés (2—4) tojást tojnak, minélfogva
szaporáknak éppen nem mondhatók, hanem annál szivósabb és
hosszabb életűek. Sasokról és keselyükről be van bizonyítva, hogy
100 évnél is tovább élnek. A ragadozók fiókái sokáig maradnak a
fészekben, anyai gondozás alatt.
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A lr e n d : S ó ly o m fé lé k . F a lc o n e s .
Család: Keselyüfélék. Vulturidae.
Csorruk hosszas, hatalmas, egyenes, a felső kávának hegye
hajlott s u. n. horgot vagy kampót képez. Fejük és nyakuk leg
nagyobb része csupasz vagy pelyhekkel van födve. Csűdjeik csu
paszok. Szárnyuk igen nagy, széles és nyugalomban testöktől elálló.
Karmaik kevésbé hajlottak. Karmaik ereje nem áll arányban
nagyságukkal és inkább csorruknak, mint karmaiknak látszanak
hasznát venni. Lakmározásukat mindig a prédának beleivel kezdik.
Gyáva, majdnem kizárólag döggel táplálkozó madarak. Kitűnő
szagló-szervök (?) lévén, a dög szagát nagy távolból megérzik (?)
és pontosan felkeresik. Hihetőbb azonban, hogy a préda fölkuta
tásáról kitűnő látószervük nagyobb szolgálatot tesz nekik, mint
szaglásuk. Midőn jóllaktak, begyök nagy golyvát képez a villacsont
a la tt; orrlyukaikból kellemetlen szagu nedv szivárog s némileg
eltompultsági állapotba esnek. Midőn a dög fogytán van, rendes tar
tózkodási helyüket elhagyják s a rónavidékeket messzire bekalan
dozzák. Igen renyhék és nehézkesek. Fészkeiket rendesen sziklákba
rakják; fákra csak nagy ritkán. Minthogy igen sok elhullott állatot
takarítanak el, jobbadán igen hasznos állatok s megérdemlik a
kímélést.
Röptűkben biztos ismertető jelekül szolgálhat: lomha szárny
mozgásuk, nagy lepedő-szárnyaik, különösen pedig a messziről
látható tarfő.
A keselyük családja hazánkban három nemmel s minden nem
egy-egy fajjal van képviselve; úgym int:

1. A barna csuklyás keselyű. Lakatos.
(Barna, barátkcsclyii. Lovassy.) Vultur monachus. Linn.
Dér graue Geier. (171. ábra.)
Hosszúsága 0’98— 115, kiterjesztett szárnyainak szélessége
2'50—3'00 méter. Teste sötétbarna; feje és nyaka kékes, fiatal
korában barna pelyhekkel födött; lába és a viaszhártya kékes.
Hazánk déli vidékein, különösen Erdélyben, gyakori jelenség. Ámbár
rendes tartózkodási helyét az erdős hegységek képezik, még is
sokszor látható a rónán is. Alföldünk nagyobb pusztáin, különösen
a hortobágyi pusztán gyakran észleltetett. Hazánk déli részeiben
fészkel is. Fészkét óriási lombfákon, karvastagságu száraz gályákból
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készíti s belsejét szőrrel vastagon bélleli ki. Fészkét, mely igen
nagy s már nagy távolságból látható, évek hosszú során át meg
tartja. Rendszerint döggel él ugyan, azonban élő állatokat is ejt
zsákmányul. A Székelyföldön gyermekrablónak is tartják.

2. A fakó keselyű.
Gyps fulvus. Gm. Dér iveissköpfige Geier. (172. ábra.)
Hosszúsága 0'95— l ' l 5, k. szárnyaiknak szélessége 2-50—2’90
méter. Feje és nyaka eleinte hamvas, később sárgás fehér pelyhekkel födött. Nyakát fehér szinü, finom pehelyből álló gallér vagy
nyakörv köríti; szárnyai és farktollai barnák ; csorra és lábai ólom
szürkék ; a felnőtt egyedek hasa fehér. Tartózkodási helyét sziklás
hegyvidékek képezik. Az alsó Dunán igen közönséges s itt, vala
mint Erdélyben állandó fészkelő madarunk. Meredek, magas szikla
falak párkányain fészkel s e miatt fészkét igen nehezen lehet föl
fedezni. A vadászok leginkább puskalövések segélyével fedezik fel
fészkét, metyek a költőket a fészekről felzavarják. Leginkább társa
ságban fészkel.. A tojásokon csak a nőstény ül s 32 nap alatt
költi ki.
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172. ábra. Fakó keselyű.

3. A fekete szárnyú tarajos keselyű. Lakatos.
Lakatos. (.Dögkeselyű. Lovassy.) Neophron percnopterus. Linn.
Dér Aas-Geier. (173. ábra)

173. ábra. Feketeszárnyu tarajos keselyű.

Hosszúsága 0'65—0 ’70, k. sz. szélessége 1'60—1*70 méter.
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A felnőtt him egyszínű sárgás-fehér, fekete lehlekkel, sárgás-kék
lábakkal, hosszúkás ékalaku farkkal. Fiatal korában mindkét ivar
barna ; a nőstény valószinüleg egész életén át barna marad. Hazánk
délkeleti vidékein találtatik, hová valószinüleg a török-görög fél
szigetről jő át és itt költ is. Sziklás vidékeken tartózkodik. Fészkét
olyan helyekre rakja, mint az előbbi. Az eddigi észleletek alapján
egészen biztosan állítható, hogy az előbbivel együtt a leghaszno
sabb állatok közé tartozik s életfentartási működése a vadállományra
nézve a legcsekélyebb mértékben sincsen kártékony hatással.

Család: Sólyomfélék. Falconidae.
Nyakuk és fejük tollas. Rövid csorruk tövében a legmagasabb
és szabad viaszhártyával bir, mely többnyire sárga, ritkán kék vagy
vörös. A viaszhártya színével a lábak tollatlan részeinek színe
mindig megegyezik. Szemeik mélyen feküsznek. Hatalmas karmaik
erősen görbültek. Az alszár gyakran hosszú tolakkal födött, gatyás.
Első tollúk gyakran más szinti, mint az idülteké ; ez utóbbit csak
3 —4-ik évükben kapják. A nőstények rendesen egyharmaddal na
gyobbak, mint a hímek. Páronkint, sőt magányosan is élnek. Fész
keiket többnyire sziklákra vagy fákra, sőt némelyek a szabad földre
rakják. A többnyire rozsdavörös szinü tojások száma 1 és 7 közt
változik. Ezeket a legtöbb fajnál egyedül a nőstény költi k i; a
a fiókákat azonban közösen táplálják.
Hazánkban a sólyomfélék családja 4 alcsaládot számlál. Ezek
a következők :

Alesalád: Héjafélék. Aeeipitrinae.
N e m : R éti k á n y á k v a g y ré ti h é já k . C ircus. Lac.
Csorruk rövid. Szárnyuk hosszú; a harmadik és negyedik
evezőtoll a leghosszabb. Alacsonyan és lebegve repülnek. Arcztollaik a baglyok fátyolához hasonlóan vannak helyezkedve. Vándor
madarak, melyek a telet melegebb vidékeken töltik; gyenge telek
idején azonban elvétve egy-egy itt is marad. Fészküket többnyire a
földön készítik.
A réti héják, különösen a vizi vadászat szempontjából, a leg
kártékonyabb ragadozó madarak közé sorozandók, mert főképen a
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vizi és mocsári szárnyasok tojásait és fiókáit pusztítják. Ezen kívül
veszedelmesek a fürjekre, foglyokra, fiatal fáczánokra és fiatal nyulakra
is. A réti héják igen ravasz, kiváncsi, szemtelen, de gyáva állatok.
Szeretnek elrejtőzni, különösen éjszakára, midőn a legsűrűbb vetés
közé vagy a nádasba bújnak el. Fára soha sem szállnak ; a rétszéli
bokrokon azonban örömest időznek. Csakis könnyen megkerithető
állatokra vadásznak, mert röpülés közben — úgy látszik — nem képesek
a zsákmányt megragadni. A földön való vadászatban már sokkal
ügyesebbek. Olyan ügyes futók, hogy bármely gyorsan iramló pat
kányt, egeret vagy fiatal szalonkát elfognak. A régi dögöt nem
érintik. Szükségből békákkal és nagyobb rovarokkal is beérik; ezen
kívül őszszel sok egeret pusztítanak. A déli időszakot kivéve —
midőn pihennek — napfölkeltétől kezdve, egész nap mozgásban
vannak.
A réti héják repülése annyira jellegző, hogy a madár
ismerő a legnagyobb távolságból is képes őket erről biztosan föl
ismerni, mert egy honunkbeli orvmadárnak sincs oly sajátszerü
szárnymozgása. Röptűk általában nélkülözi a rohamosság jellegét
s különösen kitűnik határozatlan iránya által. Legjellegzőbb azon
ban az, hogy szárnyaikat repülés közben egészen a lepkék mód
jára tartják, szárnyaik hegyét magosán tarva testükön. A magasba
ritkán emelkednek s nincs szokásukban fönt a légben örvényeim,
mint a sasoknak, kányáknak és ölyvöknek.
A réti héják könnyen lőhetők, mert egyrészt igen kiváncsi
madarak, másrészt vadászásuk közben minden nap ugyanazon
irányt pontosan megtartják. Uhu mellől csak a hamvas réti héja
(C. pygargus Linn.) lőhető könnyen; a többi nem sokat törődik
az uhuval.

1. A sárgásfejü réti héja. Lov.
(Réti kánya. Lakaté) Circns aeruginosus Linn. (C. rufns. Gm.) Die
Sumpfweihe. (174. ábrái)
Hosszúsága 0'48—0'56, k. sz. szélessége 1'28— R40 méter.
A mocsáros vidékek lakója s itt közönséges jelenség. Fészkét
vízben álló fűzbokrokra, bokrok alá, vagy vetésekbe rakja, de mindig
mocsárok s nádas tavak környékén. A réti héjak közt ez a leg
ravaszabb s legügyesebb. Ha valahol lövést hall, rögtön ott terem,
hogy az elejtett vadat elorozhassa, mi nem egyszer sikerül is.
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174. ábra. Sárgásfejü réti héja.

2. A fehér réti héja. Lov.
(.Fehér réti kánya. Lakat.) C. cyaneus. Linn. Die Kornweihe.
Hosszúsága 0.48—Ű'56, k. sz. szélessége 140—1‘38 méter.
Mocsáros helyeken tartózkodik, honnan messzire bekalandozza a
gabonás vidékeket. A földön fészkel.
3. A hamvas réti kánya. Lakat.

C. pygargus. Linn. (C. cineraceus. Monti) Dié Wiesénwcihe.
Hosszúsága 0'44—0'50, k. sz. szélessége 145—:1‘30 méter.
Tartózkodási helyére, valamint fészkelési viszonyaira nézve az előbbi
fajjal mindenben megegyez.
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4. A fakó réti kánya. Lakat,
(.Halvány réti kánya. Frivaldszky.) C. viacrourus Gm. (C. Swainsoni.
Smith. C. pallidus Sykes.) Die Steppenweihe.
Hosszúsága 0'43, k. sz. szélessége l'OO méter. Tartózkodási
helye s fészkelése tekintetében, úgy látszik, hogy a fehér réti héjával
mindenben megegyez. Hazánkban a ritkább fajok közé tartozik.

N e m : H é já k . A s tu r. L ac.
Csorruk erős, tövétől kezdve hajlott; a felső káva ki van
metszve s fognélküli. Szárnyaik körülbelül csak farkuk közepéig
érnek. Az elsőrendű evezőtollak közül a harmadik s a negyedik a
leghosszabb, minek folytán a szárny vége le van kerekítve. Keveset
s alacsonyan, de sebesen repülnek. A héják igen furfangos, vak
merő s vérszomjas állatok. Alig van még madár, melynél a
gyilkolási szenvedély annyira ki volna fejlődve, mint a héjáknál.

175. ábra. Kö/.önscges lieja.
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A közönséges héja.
(.Kerekszárnyu galambász. Lakat) Astur palumbarius. Linn. Dcr
Hühnerhabicht. {175. ábra)
Hosszúsága 0’60—0'64, k. sz. szélessége L10— 1’20 méter.
Csak a harmadik vedlés után kapja meg rendes színezetű tollazatát.
Mindenütt található, de szerencsére sehol sem nagy számban. Leg
kedvesebb tartózkodási helyét az előhegységek, halmos vidékek,
ritkás erdők s berkek képezik, honnét azután a falvak s városokba
szorgalmasan ellátogat. Lomberdőkben s fenyvesekben egyaránt
fészkel. A költő nőstény fészkén nagyon meglapul, honnan csak
akkor repül el, midőn a fészekszedő már majdnem fészkéig ér.
A héja különösen a nyulra, a tyúkokra s a galambokra, legfőképen azonban a fáczánokra és foglyokra veszedelmes és pedig
annyira, hogy alig van a ragadozó madarak közt veszedel
mesebb.
A héja a legjelesebb repülésü madarak közé tartozik. Villám
gyors fordulataival — miközben gyakran a legsűrűbb fák és bokrok
között keresztül sikamlik — bámulásra ragadja a szemlélőt. A va
dászat alkalmával minél észrevétlenebbé igyekszik magát tenni; ez
okból a fák, bokrok, halmok, házak, kerítések stb. mellett lopódzkodik tovább és tovább és rendesen váratlanul tör elő a veszélyt
még csak nem is sejtő prédára. A nagyobb madarakat leginkább
röptűkben, a kisebbeket pedig ültükben s orvul csipi el. Egyébiránt,
midőn éhes, a legsűrűbb eleven sövény vagy tüskebokor közé is
behatol a madarak, különösen a fogoly után. A kiszemelt préda üldö
zésénél általában határtalan makacsságot tanúsít s e közben az őt
környező veszélylyel mit sem gondol, sőt még a vadász elhibázott
lövéseit sem veszi figyelembe. Vigyázatlanságánál fogva a héját
csapdával s csapókalitkával könnyű szerrel lehet fogni.

N e m : K a rv a ly o k . A c c ip ite r. Briss.
A csorr igen rövid, ormán a hegyes csúcs felé erősen hajlott
s oldalain összenyomott. Az orrlikak a viaszhártyán elől vannak,
nagyok s tojásdadok. A szárnyak csak a fark közepéig érnek.
A negyedik és ötödik evezőtoll majdnem egyenlő s leghosszabb.
A kormány hosszú, széles s a végén majdnem egyenes.
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A verebész-karvaly.
Accipiter nisus. Linn. Dér Sperber. (176. ábra.)

17G. ábra. Verebész-karvaly..

Hosszúsága 0'31— 0'32, k. sz. szélessége 0'60—0'64 méter.
Elterjedése, tartózkodása, élet- s vadászati módja stb. ugyanaz, mint
a héjáé és semmivel sem ártalmatlanabb ennél.

Alesalád: Ölyvfélék. Buteoninae.
N e m : Ö ly v e k . B u te o . C u rv .
Testök zömök, lejük nagy, csorruk aránylag kicsiny, össze
nyomott s tövétől kezdve görbült. Szárnyaik hosszúak, szélesek s
tompa végűek. Farkuk többnyire rövid. Nehézkesen, lassú szárny
legyintésekkel repülnek, ügyesen keringenek ugyan, mindamellett
lomha madarak. Ha jól laktak, a legcsekélyebb mozgástól is tartóz
kodnak, csak midőn újra megéheznek, látnak ismét élelem után.
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Az ölyvek vadászati szempontból szintén a kártékony, ennél
fogva üldözendő állatok közé tartoznak. Ámbár kevésbé veszélyesek
a vadállományra, mint a kisebb sasok, de mégis csak rablók s nem
válogatnak nyulban, fogolyban, fáczánban. Kártékonyságukról leg
jobban meggyőződünk, ha fészkeiket felkeressük, melyek körül a
préda maradványai elárulják a tetemes pusztítást. Az ölyvek ezek
szerint főképen tavaszszal ártalmasok- a vadállományra, midőn
fiókaikát nevelik.
A vadállomány pusztítása mellett azonban tény, hogy az
ölyvek sok hasznot is hajtanak az egerek s mindenféle más rág
csáló állatok pusztítása által. Oly években, melyekben az egerek
stb. nagyon elszaporodnak, az ölyvek is szokatlan nagyobb szám
mal jelentkeznek. Ilyenkor vakondtúrás tetején vagy egérlyuk előtt
látjuk az ölyvöket őrt állani és mig ezen táplálék tart, eszökbe sem
jut, más préda keresésével fárasztani magukat.
Zsákmányra legtöbbször magasabb helyről lesnek. Ilyenkor látni
őket bevont nyakkal s mozdulatlanul, látszólag részvétlenül minden
iránt köveken, zsombékokon, boglyákon, magánosán álló fákon
stb.-in néha órákhosszat is elgunyasztani.
Ezen mozdulatlanságuk azonban csak álarcz, mert szemeikkel
annál nagyobb tevékenységet fejtenek ki s a térséget éles, átható
tekintettel vizsgálják. A mint valamit mozdulni látnak, azonnal
készek a támadásra.
Ha repülés közben valami megcsípni valót pillantanak meg,
pl. megsebbzett nyulat, foglyot s tb , szépen fölébe kerekednek s
perczekig tartó vércseszerü lebegés után, meglehetős lassan s
rézsútos irányban csapnak le rá. Midőn nagyon éhesek s alkalom
kínálkozik, ugyancsak megkergetik a nyulakat, foglyokat s más
mezei és erdei szárnyas vadat is. Egyéb zsákmány hiányában döggel
is megelégszenek.
Az ölyvöknek nincs bizonyos terjedelemre szorítkozó vadá
szati területük, mint a sasoknak stb. Gyakran apró csoportokban
egyik vidékről a másikra kóborolnak s együtt vadásznak, éjszakára
pedig egymás közelében ülnek el.
Csak egy madár van, a mely iránt az ölyvek engesztelhetlen
gyűlölettel viseltetnek s melyet üldözni soha meg nem szűnnek:
ez a nagy füles bagoly vagy uhu (Bubo ignavus. Forst.).
Az ölyvek, ámbár kissé ügyetlenek, de nem gyáva madarak,
sőt ellenkezőleg bátrak, bizalmasak s a fogságban tartottak csak
hamar megbárgyulnak.
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A sikoltó ölyv, Lakat, vagy egerész-ölyv.
Buteo vulgáris. Bechst. Dér Mausebussard. {177. ábrái)

177. ábra. Sikoltó ölyv.

Hosszúsága 0'58—0‘65, k. sz. szélessége 1'32— L52 méter.
Lakóköre hazánk minden vidékére kiterjed s nálunk állandó vagy
legfeljebb kóborló madár. Legkedveltebb tartózkodási helyét az elő
hegységek s oly rónavidékek képezik, melyeken kisebb szálerdők
vannak. Üszszel leginkább a végtelen rónákon tartózkodik. Nyáron
csak kivételesen vetődik oda, mert tavakhoz s más vizekhez közel
eső berkes helyek, ligetek stb. képezik lakóhelyét, honnan csak
igen közeli kirándulásokat tesz a szántóföldekre. Fákon fészkel.
A költő nőstény ember közeledtekor fészkére lapul s csakis akkor
hagyja el fészkét, ha az illető a fát megüti, de nem távozik messze,
hanem valamely közeli fára ül s- egész nyugodtan viseli magát.
N e m : G a ty á s ölyv. A r c h ib u te o . B r e h m .
A csűdök elől s az oldalokon tollasak, hátul azonban pikke
lyesek. Tollazat lágy; az ujjak aránylag igen rövidek.

A fehérfarku g’atyás ölyv. Lakat.
Archibuteo lagopus. Cm. Dér raitchfiissige Bussard. (178 ■ ábrái)
Hosszúsága 0'48—072, k. sz. szélessége 1‘34— L61 méter.
Éjszakvidéki madár, mely nálunk csak a telet tölti; ekkor azonban
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

15
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a legközönségesebb s legszámosabb ragadozó madarunk. Nem félénk
madár, az embert közel bevárja és uhu mellől is igen könnyen
lőhető. Tartózkodási helye s életmódja ugyanaz, mint az előbbié.

178. ábra. Fehérfarku gatyás ölyv.

Alesalád: Sasfólék. Aquilinae.
N e m : S a s k e s e ly ü k . G yp a é tu s . Storr.
Ámbár a saskeselyük feje s nyaka már egészen tollas s a
nyakszirti tollak, úgy mint a többi sasoknál, lándzsa-alakuak, va
lamint rövid lábaik egészen az ujjakig tollasok, * mindazonáltal
egyéb alkotásukra nézve inkább a keselyükhöz közelednek, miért
is őket sokan oda sorozzák.
A viaszhártya pelyhekkel és sugaras toliakkal van borítva,
melyek az alsó káva ágai között szakállt képeznek. A kormány
ékalaku. Az első evező-toll hosszabb a hatodiknál. A szemöldök
* Az erdélyiek azonban mind kopaszlábuak

Szer/;.
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igen vastag. Igen merész madarak, melyek döggel csak a legna
gyobb szükség esetében táplálkoznak, csak legnagyobb hegylánezokon fordulnak elő. Hazánkban csak egy faj található :

A szakállas saskeselyü.
Gypa 'étus barbatns. Linu. Dér Bartgeier oder Lammergeier. (170. ábra.)

Hosszúsága 1'10—-1*'42, k. sz. szélessége 2’60—3'00 méter.
Röptében, hosszú szárnyaihoz mérve, aránylag kis, sugár testéről,
mellének fénylő sárgás tollazatáról, főképpen pedig ékalaku farkáról
ismerhető meg. Ültében gyakran felpuffasztja magát s arcza né
mileg a kecske szakállas pofájára emlékeztet.
Hazánkban a ritka fajok közé tartozik. Itt észleltetett: a me
rüli havasokon (Bánságban), Erdélyben a keleti havasokon (NagyHagymás), valamint az északkeleti havasokon, a Radnán és Cziblesen ; továbbá a fogarasi havasokon és aRetyezaton. Néha messzire
levonul a Maros-menti síkok felé.
A szakállas saskeselyü megtámadja a njdrfajdokat, rókákat,
bárányokat, kecskéket, morgókat, őzeket, zergéket, mely utóbbiakat
15*
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a sziklafalak párkányairól a mélységbe kényszeríti ugrani. Éhségtől
gyötörtetve néha az alvó embereket, sőt a zergevadászokat is meg
támadja. Dombrovszky szerint a saskeselyü ritkán ragad élő vadat,,
hanem inkább csak lezuhant zergékkel és döggel táplálkozik.
Szerinte az ennek tulajdonított csínyek a kőszáli sasra vezetendők vissza. Nemcsak a frissen leölt állatok húsával, hanem és
kiválóan azok csontjaival is táplálkozik, melyeket nagy magas
ságból kiálló sziklacsucsokra leereszt s összezúz, aztán 15—20
cm.-nyi darabokban nyel le. Ezen czélra állandó étkező helye, úgy
nevezett „mészárszéke*1 van. Fészkét meredek sziklafalakra vagy
azok üregeibe rakja. A fészek kiszedése merész vállalat, mert az
öreg madarak valódi dühhel s önfeláldozással védik. Márczius elején
tojik. Csak fészke vagy étkezőhelye közeléből lőhető lesből. Állí
tólag vastőrrel is meglehet fogni.
N e m : N e m e s sasok. A q u ila . Briss.
Csorruk a tövén egyenes, felső káváján nincs fogszerü kimet
szés, csak kissé kiöblösödik. Nyakszirti tolláik lándzsa alakúak. A
hosszú erős csüdök teljesen tollasok. A hatodik evezőtoll valamivel
hosszabb a másodiknál. A kormányt a szárnyak többnyire egészen
takarják. A karmok lent laposak.
Ezen méltóságos magatartásit, komoly, büszke madarak,
melyeknek kitűnő látása s hatalmas repülése közmondásos,,
részben vadászati, részben pedig halászati tekintetből csekély kivé
tellel a legkártékonyabb s azért kérlelhetlen üldözést érdemlő
ragadozók. Ezek között különösen a nagy fajok, a szőrmés
és tollas vadféléknek a legártalmasabb ellenei, sőt alkalmilag
a baromfiakból is ugyancsak kiveszik a vámot. A kisebb
sasok leginkább a nyulakat s a nagyobb mezei, vizi s erdei szár
nyas vadféléket üldözik; azonban tagadhatatlan, hogy közülök,
némelyek sok kártékony állatot is pusztítanak. Általában ezek sokkal
kevésbé kártékonyak, mint a nagy fajok, a melyeknél gyávábbak,
gyengébbek, de igénytelenebbek is.
A sasok általában lassan repülnek s gyakran húznak vagyis
úsznak. A magasban örvényeim (köralakban keringeni) szoktak s
szárnycsapás nélkül emelkednek föl-föl mindig magasabbra, mig
végre eltűnnek a szem elől. Ilyenkor azonban még csak kémszemlét
tartanak, mert midőn zsákmányt vesznek észre, nem csapnak le rá
egyenesen, hanem leereszkedve rézsútos irán}rban rohanják meg.
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A nagy sasokat repülés közben igen jellegzi többé-kevésbé
világosszinü fejük s farkuk, mely utóbbit keringés közben legyezőszerüleg erősen kiterjesztik. A kisebb sasokat sötét színükről,
némelyiket csapott (csonkított) végű farkáról továbbá határozott,
erőteljes s meltóságos repülésükről is ismerhetni meg.
Leginkább lesből — fészkeik közvetlen közelében vagy csaló
étek mellől, valamint fordulópontjaikon — lőhetők. A sasok az uhura
is lecsapnak s úgy is lőhetők. Minthogy a sasoknak általában igen
szívós életerejük van, golyóval kell őket lőni. A szárnyalt sasokkal
szemben nagy óvatossággal kell élni; legjobb bottal agyonütni s
s addig nem érinteni, mig az életnek legkisebb szikrája is van
bennük. Ezen eljárás azonban nemcsak a sasokra, hanem minden
nagyobb ragadozó madárra kiterjesztendő.
Ide tartoznak •

1. A kőszáli sas. Lakat
Aquila chrysaelus.Linn.(Aquilafutva.Linni) Dér Steinadlcr. (180. ábra.)

180. ábra. Kőszáli sas.
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Hosszúsága 0'82— 1 02, k. sz. szélessége L60—2-20 méter;
lekerekített végű farka 36 cm. hosszú s ezt a szárnyak nem érik
el. Legalább 50 éves korig a kőszáli sas majdnem fekete, farka
azonban fehér s csak a végén van fekete s á v ; szárnyain szabály
talanul elszórt fehér foltok vannak. Ezek idővel eltűnnek, valamint
a farkon lévő fekete szalag mindinkább szélesedik, e mellett azon
ban folyton halványul, mig végre a fark egyszínű sötétbarnává
lesz. így keletkezik idővel a fiatalabb kőszáli sasból A. fulva
Linn, az arany sas A. chrysaetus Linn. Dér Goldadler, melyet
nemcsak régebben, hanem sokan még most is külön fajnak tekin
tenek. Minthogy ezen sasfaj 200 évig is él, képzelhető, hogy tol
lazatán sokféle változványok észlelhetők.
A kőszáli sas hazánkban nem ritka és szintúgy a hegységi,
mint a síksági terjedelmes erdők lakója, ha ezek nyugalmasak.
A vén sasok Eszak-Európában vándor madarak, déli vidékeken
állandók; a még nem nemzőképes fiatalok pedig mindenkor kó
borlók.
A kőszáli sas a sasok közt a legveszedelmesebb rabló s azon
vidékeknek, hol tartózkodik, valódi réme. Merészség tekintetében
minden más orvmadár fölött áll, e mellett életmódjához megkivántató minden kellékkel, u. m .: rendkívüli erős izmokkal, gyors szár
nyakkal s éles látással bir. Szorosan határolt vadászterülete van,
melyen más sascsaládot meg nem , tűr. A hím és nőstény — a
költési idő kivételével — mindig együtt jár vadászatra Táplálékát
mindennemű szőrmés és tollas vad képezi, m int: zerge, őz, nyúl,
morga, hörcsög, de a bárányt s a borjut is megtámadja. A szár
nyasok közül a siketfajdtól kezdve a varjúig, szükség esetében
pedig apróbb madarakat s egereket is ragadoz, sőt télen a friss
dögöt sem veti meg. A nyulat s vadludat minden más prédánál
többre látszik becsülni. Hasonlóan mint a keselyük, ez is minden
táplálék nélkül hetekig el lehet.
Párzása márcziushóra esik. Csak a 10-dik életévén túl
nemzőképes. Fészkét a körülményekhez képest sziklák üregeibe,
vagy vén fákra, főkép lucz- s jegenyefenyőkre rakja s ebbe a nős
tény 2—-4 tojást tojik, melyeket 28—‘,35 nap alatt, többnyire csak
maga költ ki. Mindazonáltal, hogy a tojások többnyire mind kiköltetnek, igen nagy ritkaság, hogy egynél több fiók fejlődnék ki tel
jesen. Ez onnan ered, hogy az első két hét alatt a fiókák közül
ogjf-kettő többnyire a fészekből leesik s tönkre megy. így tehát
maga a természet gondoskodik ©zen veszedelmes faj túlságos elsza
porodásának meggátlásáról.
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2. A parlagi sas. Lakat.
Aquila heliaca. Sav. (A. imperialis. Bechsí.) Dér Königsadler oder
Kaiséradler.
Hosszúsága 0‘75—0'86, k. sz. szélessége F80—2'25 méter;
szárnyai farkánál hosszabbak. Termete zömökebb. mint az előbbi
fajé. A vén példányok e fajnál is sötétebbek, mint a fiatalabbak,
ennélfogva itt is sok átmenet van. Mint fészkelő Magyarország déli
részeiben, Horvát- és Szlavonországban ismeretes, ámbár a Bakony
ban is már többször akadtak fészkére. Főképen az előhegyek s
rónák erdeiben honos. Fészkét nem sziklára, hanem fákra vagy
bozót közé rakja. Életmódja ugyanaz, mi az előbbié, csakhogy a
kőszáli sas őt minden tekintetben fölülmúlja. Zsákmánya nagyobb
részt kisebb rágcsálókból, nevezetesen pedig hörcsögükből áll,
melyeket rendkívüli módon pusztít. A nagyobb szőrmés és szár
nyas vadat, nemkülönben pedig a kétéltüeket s a dögöt csak
másféle táplálék hiányában pusztítja. Dögre csak addig megy, a
meddig ez rothadásnak nem indult.
3. A keselyünyaku vagy békászó sas. Lakat.,
vagy lármás sas. Aquila naevia. Gm. Dér Schreiad ler.
Hosszúsága 0'58—0'66, k. sz. szélessége F50— F65 méter.
Teste egyszínű szürkés-barna, vállain fehér folttal. Fiatal korában
teste foltos s gatyái egyszínű barnák. Farka fekete, világosabb
szalagokkal. Hazánkban nem ritka s a sasok legközönségesebbike.
Főkép az előheg3 ^ségekben honol; azonban rónán, valamint na
gyobb hegyeken és mocsáros vidékeken is előfordul. Általában
olyan erdőket kedvel, melyek mocsárok vagy folyók mentében fek
szenek. Fészkét kiterjedtebb erdők belsejében kizárólag csak fákra
rakja.
A lármás sas távolról sem oly kártékony, mint nagyobb
rokonai ; mindamellett kíméletre nem tarthat igényt, mivel a kisebb
szárnyas vadban s hasznos apró madarakban sok kárt tesz. Külö
nösen a nyulsüldőkre veszedelmes. A szárnyas vadfélék közül
kivált a foglyokat, vadkacsákat s vizi tyúkokat üldözi, e mellett
azonban sok hörcsögöt s egeret is pusztít, mi által a kár mellett
nem csekély hasznot is okoz. A kígyóktól sem retten vissza;
mint békapusztitó a gólyával versenyezhet. Dögre bármikor
leszáll.
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4. Fekete sas.
Aquila clanga. Pali. Dér Schelladler vagy Grosser Schreiadler.
Külseje az előbbivel csaknem mindenben megegyez, csakhogy
valamivel nagyobb. Hosszúsága 0'68—072, k. sz. szélessége
1'80— 1‘95 méter. Színe barnás fekete. Sötétebb szinü mint az
előbbi faj s fiatal korban sokkal foltosabb. Tartózkodási helyére
nézve az előbbi fajjal mindenben megegyez. Hazája Eszak-Afrika,
Nyugat-Ázsia s Oroszország; hazánkba csak ritkábban jő s róla
azt hitték, hogy nálunk nem fészkel. Gr. Lázár K. szerint azonban
Erdélyben fészkel is. Lovassy tanár is talált ily fészket 1877-ben
az Alacsony-Tátrában és pedig a „Király-szikla“ nevű csúcsának
gömöri oldalán, fenyőerdőben, mely fészekben egy tojás volt. Fész
két, úgy mint az előbbi faj, fákra rakja.
A fekete sas úgy mozdulataiban, mint szokásaiban az ölyvökre erősen emlékeztet. Nemes rokonainak merészségét s zsákmányolási ügyességét nála már nem találjuk többé. Zsákmánya
csak ritkán áll kisebb szőrmés s szárnyas vadból is, hanem leg
inkább egerekből, békákból, gyíkokból s kígyókból; sőt még rot
hadó dögöt is eszik rendesen. Nem igen félénk madár és az
uhura is hevesen csap le, támadását sokszor ismételve.

N e m : H é ja s a s o k . N y sa étu s. Hodgs.
A csorr vastag, csak a hegyén görbült, hosszú kampóval.
Az orrlyukak kissé ferdék. A lábak rövidek s az ujjak tövéig erős
és merev tollazattal vannak borítva. A ragyogó fekete szinü kar
mok nagyok, igen erősek s görbék. A kormány egyszínű, egye
nesen lecsapott; s a szárnyak által csak 3/4 részben fedetik.

A törpe sas. Nisaetus pennatus. Gm.
(Aquila minuta. Brehml) Dér Zzvergadler.
Hosszúsága 0’50—0 56, k. sz. szélessége 1'20— 1’28 méter.
Hazánkban a ritka fajok közé tartozik. Leginkább a nagyobb,
rétekkel s legelőkkel megszakított hegységi, valamint az ily minő
ségű, rónasági szálerdők lakója. Az Alföldön több helyt akadtak
fészkére. Fészkét az erdőszéli tölgyfákra rakja, vagy pedig, az
ölyvök fészkét foglalja el. A sasok közül legkevésbé félénk;
különösen fészkénél könnyen megközelíthető.
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A törpe sas kedvelt táplálékát a hörcsög s a vándorsáska
képezi. Ezeken kívül azonban foglyokat, galambokat, rigókat,
pacsirtákat s sok más hasznos madarat is elragad. 01}’ kitűnő
repülő, hogy — mint többnyire minden szárnyas zsákmányát — a
galambokat is reptükben fogja el.
A törpe sas, ha nem is a hasznos, de legalább a kevésbé
kártékony ragadozók közé sorolható.

N e m : K ig y á s z ó sasok. C irc a é tu s . Vieill.
A csorr igen rövid, erős és nagyon horgas. A csűdök hoszszuak, fenn tollasok, lenn pikkelyesek. Az ujjak igen rövidek.
A harmadik és negyedik evezőtoll a leghosszabb. A kormány
hosszú, széles s csapott.

A rövidujju kigyászó sas.
Circaétus gallicits. Gm. Dér Schlangenadler. (181. ábra)

181. ábra. Rövidujju kigyázó sas.

Hosszúsága 0'50—0'65 méter, k. sz. szélessége 1'73— 1’80
méter. Ujjai igen rövidek ; a viaszhártya s a lábak világoskékek
vagy kékbarnák.
A kigyászó sas hazánkban a ritka fajok közé tartozik. Ván
dor madár, mely csak májushóban jő hozzánk, októberhó közepe
táján pedig távozik; a telet Afrikában tölti. Részben nyugodt
hegységi erdőkben, részben pedig mocsarak, tavak, vagy folyók
közelében fekvő kiterjedtebb erdőkben fészkel. Leginkább előfordul
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a duna- s tiszaparti erdőkben. Fészkét, melyet a hegységben
leginkább fenyőfákra rak, majdnem évenként újból készíti s abba
a nőstény csak egy tojást tojik. A fiók igen lassan fejlődik.
A kigyászó sas elvonult életet él s leginkább kígyókkal, bé
kákkal s egerekkel táplálkozik, ennélfogva igen hasznos állat,
ámbár itt-ott a szárnyasokat is megszokta támadni, nevezetesen
pedig a fáczánokat. Nem vad madár s a sasok közül legkönnyebben
belopható.
N e m : R éti sasok. H a lia etu s. Sav.
Csődjeiknek csak felső fele tollas; az alsó pajzsolt. Csorra
erős s olyan hosszú mint a feje. Lába rövid, karma igen erős s
görbe. Szárnyai elérik ékalaku kormánya végét, sőt túl is ha
ladják.

A fehérfarku réti sas. Haliaetus albieillus. Linn.
Dér Seeeidler. (182. ábra.)

t '

4 w

182. ábra. Fehérfarku réti sas.
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Hosszúsága 0'80— 1 08, k. sz. szélessége 2'05—2’46 méter.
E madár tollazata leginkább fehérrel, sötétbarnával és sötét rozsda
sárgával foltozott. A fiatalabb példányok sötétebb, a vénebbek
világosabb színekkel bírnak.
A réti sas a ligeti erdőket, mint egyáltalában az olyan vidé
keket kedveli, melyeken nagyobb, halakban gazdag vizek vannak.
A magas hegységet egészen kerüli; a hegységi erdőkben pedig
csak azon esetben üti fel tanyáját, ha azok közelében nagyobb
vizek is fordulnak elő. Alföldünkön, a Duna s Tisza vidékek,
különösen pedig a nagy kiterjedésű rónaságokon helyenként talál
ható kiterjedtebb nádastavakon és sárréteken igen gyakori. Nálunk
állandó madár, télen azonban csakis némely vidéken tanyáz, leg
inkább oly helyeken, hol a nyúl igen el van szaporodva. Egyéb
iránt télen s késő őszszel többet tartózkodik a rónán mint nyáron
s ősz elején. Nyáron át leginkább egyenként m utatkoznak; tél
kezdetével ellenben 3—4 tagból álló kis csoportokban egyik vidék
ről a másikra kóborolnak, mig alkalmas vadászterületet nem lelnek.
Tavasz múltával minden egyes pár bizonyos vadászati térkört
igyekszik birtokolni, hol azután fajabeli társakat meg nem tűr,
kivéve saját ivadékát.
Ezen sas úgy a hegyvidékeken, mint az Alföldön is fészkel.
A hegyes vidéken fészkét néha ugyan sziklaüregekben is készíti,
többnyire azonban magas fákon ; az Alföldön vagy a földön —
magas fü között a réteken, vagy magas vetésekben — vagy pedig
fákon fészkel. Úgy látszik, hogy csak a fiatalabb sasok fész
kelnek a földön. Fészkét, mely néha 2 méter magas, 2\ '2 méter
átmérőjű, a többi sasokhoz hasonlóan fagalyakból készíti. Márcziusban költ.
A réti sast úgy vadállományunk, mint nemkülönben halállo
mányunk érdekében is minden kitelhető módon pusztítanunk kell.
Télen át tavaszig leginkább őzgidát, nyulat, bárányt, libát, kacsát,
foglyot, tavaszszal pedig a szarvasborjukat is — a párnapos eiléseket — üldözi. Továbbá ugyancsak tavaszszal főkép a nyulak
első fiadzására veszedelmes. Nyáron a halak és vizi szárnyasok
képezik táplálékát. A halakban, minthogy leginkább a nagyobb
példányokat fogdossa, sok kárt okoz. Midőn halakra vadászik,
lassudad, kimért szárnycsapásokkal halad a vizek fölött, mint a
sirályfajok ; csak akkor lebeg halászmadárszerüleg, midőn a viz
fölött halat észlel, melyre zsinóregyenesen veti le magát. Szem
mértéke oly biztos, hogy nincs rá eset, miszerint sikamlós prédáját
elszalasztaná. A hal után gyakran a viz alá is bukik. Télen,
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különösen hótalan időben, midőn nincs kilátása foglyokra s nyulakra, — a halászok lékeihez látogat el s péha hosszú ideig leskelődik a felbukkanó halra, melyet éppen oly ügyesen ejt karmaival
hatalmába, mint a gém csőrével.
A réti sas a dögre is bármikor rászáll; a döglött s féldöglött
halakat pedig igen kedveli ; ez oknál fogva tavaszszal heteken át
a lápnádasok szélén tanyáz, eldöglött halakat keresgélve, melyek a
tél folytán a jég alatt meghaltak. Említést érdemel még, hogy e
sasfaj a nagyobb állatokat gyakran társaságban (3—4 együtt)
vadászsza. A zsákmányt nemcsak szőröstől-tollastól, hanem a
csontokkal együtt nyeli el, melyeket hatalmas csőrével összetör.
A csontokat s vizet egyáltalában nem nélkülözheti.
A réti sas igen ravasz s vigyázó madár, melyet nem könnyen
lehet rászedni. Mielőtt fészkére leszállna, hosszabb ideig kering
fölötte s környékét figyelmesen vizsgálja. Mihelyt „klik, ki klik“-féle
hangját hallatja, jele, hogy a sürüsben leső vadászt felfedezte;
ilyenkor aznap a lesés már eredménytelen. Legjobban vár be, mig
csak tojásai vannak, különösen esős, hideg időben.

N e m : K á n y á k . M ilvus. Cuv.
Fejők kicsiny s ezt hegyes tollak fedik, mint a sasokét. Csor
nák középhosszuságu, gyenge, oldalt erősen összenyomott s jó
horgas. Szárnyuk s farkuk hosszú; utóbbi kimetszett (villás).
Csődjeik erősek s félig tollasok. Karmaik hegyesek, rövidek s nem
nagyon hajlottak. Repülésük könnyed s szép ; a magasban nagy
köröket kerítenek, mintegy úsznak, a nélkül, hogy szárnyaikkal
legyintgetnének. Vándormadarak, melyek a telet melegebb vidé
keken töltik.
A kányák lusta, falánk, útonálló s annyira szemtelen állatok,
hogy e tekintetben minden más hazai madáron túltesznek; a mel
lett pedig idén gyávák. Vadászatuk — ámbár inkább az értelemre
mint az erőre látszik alapítva -— elég ügyetlen. Leginkább csak
olyan állatokat támadnak meg, melyek képtelenek magukat elle
nükben védeni ; sőt még ilyen támadásra is röstek, mert ha dögöt
találnak, más préda keresésével nem fárasztják magukat. Éhségtől
kényszerítve, nyulfiakat, kacsákat, foglyokat vadásznak; határtalan
tunyaságuknál fogva azonban szívesebben néznek békák s gyikok
után, mert ezekhez könnyebben hozzájuthatnak. Alkalmilag sok
madárfiat, kigyót, rovart, főleg sáskát elpusztítanak s szorgalmas
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egerészek. Az említetteken kívül az apróbb baromfiakat, főkép a
kis libákat ragadozzák. Fiaik érdekében sokkal serényebben látnak
prédaszerzés után s ilyenkor túlbuzgóságukban néha életüket is
veszélyeztetik.
A kányák a földön ülő vagy kevésbé mozgékony állatra a
légből függétyesen csapnak le ; azonban lábon is vadásznak; külön
ben pedig a vidék valamely magasabb pontján ülve, figyelő állásból
is lesik zsákmányukat. Rendesen tartózkodási helyüktől eltávozva
naponkint nagy területeket kóborolnak be. Leginkább lekaszált
rétek s tarlók fölött lebegve vadásznak, mint a réti kányák (Circus),
vadászat közben azonban magasabban repülnek és pedig körülbelül
30—50 méternyire a föld színétől.
A kányák társaságkedvelő madarak lévén, néha társaságban
vadasznak.
Úgy látszik, hogy a kányák igen szeretnek szunnyadni. Már
a nap kel, midőn ébredezni kezdenek. Délfelé, — kivált meleg
időben pihenésre rendesen valamely kupacz vagy buzakereszt tete
jére szállnak, s ott órák hosszat elgubbasztanak, ha békén hagyat
nak. Későn térnek nyugalom ra; az erdőben minden egyesnek meg
van a maga fája, melyen hálni szokott.
A kányákat kimetszett (villás) faikuk annyira jellegzi, hogy
az még röptűkben is biztos ismertető jelül szolgálhat.
A kányákat ott, hol túlságosan elszaporodtak, nem árt kissé
fogyasztani. Túlságosan pusztítani, mig csak erdőn s mezőn
barangolnak, nem szükséges ; de a faluba és tanyára bejáró csibelibatoivajokat jó ledurrogatni.
Hazánkban a kányáknak két faja fordul elő, u. m .:
1. A vörös kánya.
Milvusictinus. Sav. (Milvus rcgalis. Raux.) Dér rothe Milán. (IS3. ábrái)
Hosszúsága 0'62—0'78, k. sz. szélessége 1'58— 1'75 méter.
Ezen kánya a síkságokat kedveli, különösen az olyanokat, melyeken
csak itt-ott van kisebb erdő, vagy facsoport és pedig magasabb
fákkal elegyítve. Különösen falvak közelében szokta tanyáját
felütni.
A nagy erdőterületeket nem kedveli; hegyes vidékeket meg
éppen nem, hol fészket sem rak, mert vadászati térköre a kaszálók
s mezőségekre szorítkozik. Magas fákon fészkel. A fészken ülő
kánya folytonosan éber; azért az embert már messziről észreveszi,
fészkét gyorsan elhagyja s a magasban a fészek fölött repdes
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188. ábra. Vörös kánya.

Ez a kánya a bagolygunyhóból legsikeresebben vadászható.
Alig van orvmadár, mely oly hamar lejönne a bagolyhoz, mint ez.
Ezen kívül tőrökbe is igen könnyen fogható.
2. A fekete kánya.
Milvns korschun. Gm. (M ii vas ater Gm.) Dér schwarzbraune Milán.
Hosszúsága 0-58—0'70, k. sz. szélessége 1*40 1'60 méter.
Ámbár ez is a síkság madaraihoz számittatik, nálunk mégis inkább
erdőlakó és pedig olyan erdőkben tartózkodik, melyek tavak s rétek
közelében vannak. A nagy erdőket ez sem kedveli s ilyenekben
nem is fészkel.
A fekete kánya a halak ivása idejében csaknem kizárólag
halászattal foglalkozik. Azon vizet, melyen halászni szokott, napon
kint ugyanazon időben, nagy pontossággal látogatja meg. A viz
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alá ugyan nem tud bukni, mint a halász-sasok, mindamellett csak
oly veszedelmes halpusztitó, mint azok.
E madár sokkal veszedelmesebb ragadozó, mint a másik fa j;
több erélylyel bir, mint amaz, de éppen oly hitvány útonálló.
A baromfiudvarokat csak ritkán látogatja meg, de minden tekin
tetben kártékonyabb a másik, nagyobb kánya-fajnál.

Nem : Darázsölyvek. Pernis. Cuv.
A szem körül sertetollak. A csorr és szem közti hely — a
kantár —, mely a sólyomfélék minden neménél tollatlan, ennél igen
tömött s pikkelyekre oszlott toliakkal van fedve. A harmadik evező
tök a leghosszabb. A szárnyak hosszúak, de nem érik el a hosszú
épszélü fark végét. A lábak rövidek ; a csődök elől félig tollasok,
hátul egészen csupaszok. Karmai gyengék.
Az európai darázs-ölyv. Lakat és Lov.
Pernis apivorns. Linn. Dér Wespenbussard. (184. ábrái)

184. ábra. Európai darázs-ölyv.
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Hosszúsága 0’59—0'66, k. sz. szélessége L40— 1’50 méter.
Elterjedése szórványos. Leginkább a kisebb rónasági erdőkben
tanyáz. Rendes táplálékát fejletlen dongód, fejletlen méhek s dara
zsak képezik. Ezen kívül rovarokat, sáskát, békát, gyikot s ege
reket is fogyaszt; különben pedig nagy fészekrabló.

Alesalád: Sólymok. Faleoninae.
Csorruk már tövétől kezdve hajlott, felsőkávája éles foggal
bir. Az orrlyukak teljesen kerekek és azok közepén kiálló csapocs
kát lehet látni. A szem mindig sötétbarna. Lábszáraik gatyások;
csűdjök csupasz. Hosszú hegyes szárnyukban a második fő-evezőtoll a leghosszabb. A két ivar inkább nagyság, mint színezet által
különbözik egymástól. Vándor madarak, melyek tőlünk télire
elköltöznek.
A sólymok általában élénk, bátor, mozgékony s igen jeles
röptű madarak és oly gyorsak, hogy e tekintetben a fecskével is
kiállják a versenyt. Minden fajnak különös repülési modora van.
Rendesen magasan, vadászat közben azonban mindig alacsonyan
röpülnek s készakarva fölverik a kisebb emlős s szárnyas álla
tokat, hogy futásuk vagy repülésük közben kaparithassák meg,
mely czélból a kiszemelt zsákmányra felülről csapnak le. Leg
inkább’madarakkal táplálkoznak, a kisebb fajok közül azonban
többen hüllőket, egereket s bogarakat is esznek. A vadászathoz
már korán reggel hozzáfognak, a déli időszakot az erdőben vagy
a tisztások szélein álló nagyobb fákon pihenéssel töltik. Éjjeli
nyugalomra későn térnek s egyesek még alkonyaikor is va
dásznak.
A sólymok a másnemű ragadozó madarak iránt nagy ide
genkedést mutatnak ; általában igen czivakodó s nyugtalan mada
rak. Az ölyvvel, szarkával, varjúval, bagolylyal, sassal — mely
két utóbbi iránt engesztelhetlen gyűlölettel viseltetnek — folyto
nosan hadilábon állnak.
A sólymokat uhu mellől szokás lőni. Megjegyzendő, hogy a
kis fajok nem csak az uhura, hanem más kisebb fajú bagolyra is
lecsapnak.
N e m : N e m e s só lym o k . Falco. Linn.
Ezeknek igen tekintélyes külsőt kölcsönöz barkójuk (fekete
vonal), mely a szemektől kezdődve pofájukon végig vonul. Tolla
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zatuk leginkább hamukék, fekete vonalkákkal. Repülésök gyors s
közvetlen egymás után következő szárnylebbenéseik által tűnnek
föl. A madarakat repülésök közben fogják. Egyébiránt, úgy látszik,
ha a sebes röpülésben benne vannak, képtelenek is a földön üllő
madarat vagy egyéb állatot megfogni, mert nagy gyorsaságuknál
fogva reptüket hirtelenében mérsékelni s megszakítani nem tudják,
minek következtében a kellő pillanatban nem csaphatnak le s a
prédát rendesen túlszárnyalják. Leginkább madarakkal táplálkoznak.
Minden párnak megválasztott fészkelési tere, azaz oly vadászterü
lete van, melyen más ragadozó madarat, főleg nembelit, meg nem
szenvednek.
A nemes sólymok a legkártékonyabb állatokhoz tartoznak,
minélfogva nem kimélendők. Ezekhez tartozik :
1. A hegyes-szárnyú sólycm. Lakat.
vagy vándor sólyom. Falco peregrinus. Gm. Dér Wanderfalke.
(1^5. ábra)

158. ábra. Hegyes-szárnyú sólyom.
A vadászati ism eretek k ézikönyve. II.

16
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Hosszúsága 0 4 6 —0'55, k. sz. szélessége Í'IO— 1'26 méter.
Azonnal megismerhető háromszögű fekete barkójáról, mely nála
szélesebb, mint ezen alcsalád akármely fajánál. Hazánk bérezés
vidékein, erdős helyeken tartózkodik ; rónákra csak őszkor vető
dik. Különösen a fenyveseket kedveli; lomberdőkben ritkán fész
kel. Fészkét leginkább meredek sziklafalak üregeibe rakja s évekig
megtartja. Fészke még tornyokon, várromokon és fákon is talál
ható. Az ülő nőstény nem árulja el magát, csak akkor vonul ki
a fészkéből, midőn hozzá egészen közel érünk.
2. A sarlószárnyu sólyom. Lakat.
(.Hosszuszárnyu sólyom. Lovas.) Fakó subbuteo. Linn. Dér Lerchenfalke.
(IS6. ábra.)

186. ábra. Sarlószárnyu sólyom.

Hosszúsága 0’30—0'34, k. sz. szélessége 0-50—0‘53 méter.
Hazánkban az elterjedtebb fajok közé tartozik.
A hegységi erdőkben úgy, mint az előhegyekben, leginkább
azonban berkes erdőkben található.. Az Alföldön, különösen a
tiszaparti erdőkben, sehol sem ritka s az erdők szélein tartózkodik.
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Fészkét, ha csak teheti, tölgyfára rakja; némelykor azonban tágas
faoduban s sziklahasadékokban is fészkel. Sokszor a varjak fész
keiben költi ki tojásait. Vigyázó m adár; uhu mellől azonban
könnyen lőhető.
3. A kis sólyom. Hermán.
{ Verébésző karvaly-sólyom. L a ka t) Falco regulás. Pali. (F. aesalon.
Gm.) Dér Zwergfalke.
Hosszúsága 0 ‘24—0 26, k. sz. szélessége 0‘38—0'40 méter.
Hazája a magas észak s hozzánk valószínűleg csak télire jő.
Október végén, vagy novemberhó elején kezd jelentkezni s tavasz
nyiltával elvonul. Legújabb tudósítások szerint Boszniában nyáron
is található. Télen közel megy az emberi lakokhoz s néhol még
a karvalynál is gyakoribb jelenség. Sziklák üregeiben, ritkábban
fákon fészkel. Igen későn, csak juniushóban költ.

N e m : K e re c s e n e k . H ie ro fa lc o . Cuv.
Lába aránylag feltűnően rövid s egyharmadányira tollas. Kor
mánya hosszú, vágott, szárnyait jóval meghaladja, ámbár ezek is
igen hosszúak.
A kerecsen-sólyom .
Hierofalco sacer. Gm. (Falco laniarius. Pali.) Dér Würgfalke.
Hosszúsága 0'60—0‘68, k. sz. szélessége L20— 1’50 méter.
Észak-Afrikától kezdve Bécsig s innét csak kelet felé fordul elő, de
sehol nagyobb számban-, Legkedveltebb tartózkodási helyei a terje
delmes csöndes ligetek, hpl fészkel is. Innét azután nagy térségeket
barangol be, éjszakára azonban visszatér. Kegyetlen rabló.
•
:
N e m : V é rc s é k . C e rc h n e is . Boie.
Nemi jellegök a téglavörös felső test. Ezeknél a két ivar
tollazata vagy egészen eltérő színezetű, vagy legalább is a fej s
fark különböző színű. A barkó gyengén van kifejlődve. A vér
csék lassudad, húzós repülésük által tűnnek fel. Ezeket még arról
is meg lehet ismerni, hogy egyirányú repülésüket gyakran félbe
szakítva, igen sajátságos módon, — néha perczekig a levegőben
egy helyen lebegnek, mit a nemes sólymok soha sem tesznek.
16*
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A vércsék igen hasznos madarak, mert igen sok egeret, ro
vart, nevezetesen sok cserebogarat, szöcskét, stb. elpusztítanak,
mely oknál fogva még a v ö r ö s v é r c s é n e k (C. tinnuncula) is
megbocsátható, ha néha itt-ott néhány fürjet s egyéb apró mada
rat is elfog.
Egészben véve a vércsefajok kimélendők. Nálunk találhatók :
*

1. A vörös vércse. Lakat.
(Feketekarmu vércse. Lóvé) Cerchneis tinnuncula. Lmn. Dér Thurmfalke. (187. ábra)

187. ábra. Vörös vércse ; nőstény.

Hosszúsága 0‘33-—0‘38, k. sz. szélessége 0'40—0’50 méter.
Hazánkban ez a legközönségesebb s legszámosabb ragadozó ma
dár. Minden vidéken föltalálható. Fészkét tornyokon, várromokon,
sziklafalakon, fákon s faodukban is találhatjuk. Nem fészkel na
gyobb erdők belsejében; alkalmas helyeken pedig csoportosan.
A társaságban fészkelők juliushó végén fölkerekednek s kisebb-
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nagyobb csoportokban (néha százával) vidékről-vidékre kóborolnak,
tetszős helyeken azonban hetekig is megmaradnak.
2. A sárgakarmu vércse.
Cerchneis Naumanni. Flesch. (CercJineis íimmncvloides. Temml) Dér
R'óthelfalke.
Hosszúsága 0'31 méter. Hazánkban leginkább a déli s dél
keleti vidékek lakója s erdős helyeken, főleg berkekben tartóz
kodik. Eletszokásaira nézve sokban eltér az előbbitől. Sokkal
vadabb s elvonultabb életű. A tarlókra nem jár ki egerészni. Vadá
szati térkörét főkép az erdő (betek) közvetlen közele nyújtja.
Főtáplálékát rovarok képezik ; néha azonban kis madarat is elcsíp.
3. A kék vércse. Lakat.
(Papagály-vércse. Chernél. Vöröslábu vércse. Lövi) Cerchneis vespertina. Lilin. ( Qrchneis rufipes. Besckel) Dér Rothfussfalke.
Hosszúsága 0'32—0'37, k. sz. szélessége 0'40—0'46 méter.
Vidékenként, különösen az Alföldön és mocsáros vidékeken igen
gyakori. Leginkább a rónasági és vizek mellett fekvő erdők lakója.
Fészkét fákra rakja. Néhol óriási telepekben fészkel. Táplálékát
majdnem kizárólag rovarok, gyikok, csigák, földi giliszták, sáskák,
szöcskék s esteli pillék képezik, — e mellett azonban néha egy-egy
fiatal madarat is ejt zsákmányul. Többnyire mocsatak s szán
tások fölött bolyong; leginkább korán reggel s esthajnalkor szo
kott vadászni.

A lr e n d : H a lá sz-sa so k . P andion es.

Testök aránylag kicsiny s karcsú. Csorruk középtől kezdve
görbült s igen hosszú kampóban végződik. A viaszhártya keskeny.
A szárnyak hosszúak, összetett helyzetben a kormánynál hoszszabbak; a második evezőtök a leghosszabb. A csűdök vastagok ;
felerészben rövid s tömött tollazattal, felerészben pedig pajzsokkal
vannak fedve. A viaszhártya és a csűdök színe világoskék.
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A kéklábu halászó ráró ,Lakat.
('Kéklábu halász-sas. Lövi) Patidion haliaeíus. Lián. Dér Fischadler.
(188. ábrái)

Hosszúsága 0'55—0'64, k. sz. szélessége 1‘65— 1*86 méter.
Eszak-Európában vándormadár, a déli részekben állandó, mely már
Boszniában telel. Hazánkban a ritka fajok közé sorolandó. Majd
nem kizárólag halak képezvén táplálékát, csakis halakkal bővel
kedő vizek környékén fekvő, nagyobb összefüggő lomberdőkben
tartózkodik. A legmagasabb fákon fészkel.
A halászó ráró a vadállományra ártalmatlan; halászati szem
pontból ellenben igen kártékony, mivel a halakban még a rajokban
járó cséreknél s sirályoknál is érzékenyebb károkat okoz. Több
nyire vizek fölött lebeg, halak után leskelődve. Midőn zsákmányát
megpillantja, hirtelen lebocsátkozik s megkapja, azután karmai kö
zött a magasba emeli. Sokkal ügyesebb e tekintetben mint a fehérfarku réti sas, mely tőle a zsákmányt sokszor elkapja.
A halászó ráró érzékei kitűnőek s igen vigyázó madár, minél
fogva még fészkénél is nehezen lőhető. Rendesen reggel 8-tól 9-ig,
délután pedig 4-től 6-ig halászik, mely idő lesésére legalkalmatosabb.
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A l r e n d : B ag lyok. S trig es.
Aránylag nagy fejükön gyakran fölhöz hasonló tollpamatot
viselnek. Csorruk erős, rövid s néha egészen el van fedve tol
iakkal. Nagy fülnyilásukat merev tollak övedzik, koszorualakban,
hogy a hang szabad rést találjon. E tollak gyakran szemeik
körül, sugárszerüen az arczot is fedik s az u. n. „fátyolt" képezik.
Tollazatuk lágy, laza s zilált. Lábaik többnyire egész a karmokig
tollasok. Mellfelé álló nagy szemeik mereven nyugosznak üre
geikben, hanem annál mozgékonyabb a fejük. A tollak soha nem
kettősök. Begyök hiányzik. A nálunk honosak rendesen szürkü
letkor, vagy holdas éjeken vadásznak. Repülésük teljesen zajtalan,
minek következtében a kiszemelt áldozathoz észrevétlenül közeled
hetnek. Rendesen odúkban vagy régi épületekben fészkelnek, a
fákon vagy földön igen' ritkán. Tojásaik fehérek.
A baglyokat itt három csoportra osztva tárgyaljuk, mely cso
portok a fejnek különböző alakja s tollazata által egymástól könynyen megkülönböztethetők, u. m. fülesbaglyok, füleden baglyok és
kuvikok.
A) F ü l e s b a g l y o k .

Ohreulen.

Fejükön füleknek nevezett tolldiszszel.
1. Az uhu vagy a nagy füles bagoly.
Bubo ignavus. Forst. (Bubo maximus. Flemm.) Dér Uhu. (189. ábra)
Hosszúsága 0-62—070, k. sz. szélessége 1'80—2’05 méter.
A him jóval kisebb a nőstén 3 m él; torka fehéres s egész tollazata
sütétebb. Az uhu legkiválóbb tartózkodási helye a terjedelmes,
csendes, oly hegységi erdők, melyekben sziklacsoportok fordulnak
elő ; síksági erdőkben csak ritkán található. Úgy látszik, hogy
élethossziglan tartó monogramiában élnek. Párzása márczius- s áprilhóra esik. Sziklahasadékokban vagy régi falakban fészkel; néha
más ragadozó madarak elhagyott fészkeit is elfoglalja. A tojások
száma rendesen 4, melyeket a két ivar közösen költ ki. A 6 hetes
fiókok már jól tudnak repülni.
Az uhu állandó madár, melynek igen terjedelmes vadászóköre
van. Ragadozni este, kora reggel s holdvilágos éjeken jár. Mozdulatai
igen ügyesek s gyorsak; érzékei igen finomak. Nappal is kitünően
lát s igen vigyázó madár. Midőn valamely nagy ragadozó madár
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megtámadásától tart, akkor hanyatt fekszik, karmait kiterjeszti s
igy várja ellenét. Ilyen helyzetben azután a legerősebb ragadozótól
sem kell tartania.

189. ábra. Uhu.

Az uhu talán a legkártékonyabb szárnyas ragadozó, minthogy
rablásait nagy testi ereje mellett megkönnyíti még az éj homálya
is, — midőn már a többi vad nyugszik. Egész az őzgida, sőt a
szarvasborju nagyságáig minden vadat megtámad. Igaz, hogy
sok egeret, hörcsögöt s ürgét is pusztít; mind ez azonban össze
nem hasonlítható azon kárral, melyet a vadállományban okoz.
Az uhunak vadászati szempontból való kímélését még azon
körülmény sem okolhatja meg, hogy a szárnyas ragadozók irtá
sánál nem nélkülözhető, mert az uhu, észszerű gondozás mellett,
a fogságban csak úgy szaporodik, mint szabadon. A főbb moz
zanatok az uhutartásra nézve, melyeket szem előtt kell tartanunk,
a következők:
Legczélszerűbb, ha a vadászat czéljára szánt uhut mi ma
gunk neveljük fel, mert a fiatal könnyebben szelídíthető meg, mint
az öreg. A bánásmód lehető szelíd legyen s a nevelő sokat fogla
latoskodjék az uhuval, maga etesse, simogassa stb. Tisztán tartott
kényelmes kalitkába, vagy — a mi még jobb — ketreczbe kell
elzárni. Az uhu lakóhelye továbbá ne legyen sötét, mert az uhu
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nappal teszi szolgálatát, midőn a közeledő ragadozót a leső vadász
nak jelzi ; ezt pedig csak akkor teheti, ha még a verőfény sem
zavarja éleslátását.
Az uhu, táplálékát illetőleg, ugyan nem válogatós, mindazon
által e tekintetben is néhány szabályt szem előtt kell tartanunk.
Mindenekelőtt etetése naponként történjék; mert ámbár az uhu
napokig, sőt hetekig is el lehet táplálék nélkül, mindazonáltal ilyen
szabátytalanságok nagyon megrövidítik életét. Nem elég továbbá,
hogy az uhu eledelül csak tisztán hus-félét kapjon, mert neki az
emésztéshez még toliakra, szőrökre s csontokra is van szüksége.
Azért időnként másféleképpen úgy sem hasznosítható madarakat,
pl. varjakat, szarkákat, stb. efélét kell elibe vetni. A lőtt mada
rakból azonban előbb a göbecseket ki kell szedni, mert különben
a gyakori ily táplálék által az uhu könnyen megmérgeződik.
Az uhunak friss vízre naponként van szüksége, sőt tanácsos
őt hetenként legalább egyszer, meleg időben azonban többször is,
vízzel leönteni.
2. Az erdei füles bagoly.
Asio otus. Linn. (Olns vulgáris. Flem.) Die Waldohreule. (190. ábra.)

190. ábra. Erdei füles bagoly.
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Hosszúsága 0'32—0‘35, k. sz. szélessége 060—0'64 méter.
Mindenütt gyakori, állandó, vagy kóbor nyadár. Leginkább erdők
ben tartózkodik s elhagyott varjú s mókus fészkekben költ; odúk
ban s régi falakban pedig csak ritkán. Csak éjjel jár vadászni és
pedig főképen patkányokra, egerekre, bogarakra, éji pillékre, azon
ban kis madarakra is.
3. A rövidfülü bagoly.
A sió accipitrinus. Pali. (Olus brachyotus. Forst.) Die Sumpfolireulé.
Hosszúsága 0'32—0'35, k. sz. szélessége 0‘60—0’64 méter.
Vándormadár, mely a nyarat északi, a telet pedig déli Európában
tölti. Mocsaras helyeken, zsombékokon fészkel. Tápláléka ugyanaz,
mint az előbbié ; ez azonban nemcsak éjjel, hanem már alkon3 ratkor
is vadászik.
4. A kis füles bagoly.
Scops gin. Scop. (Scops zorca. Gm. Scops ephialles. Savign.) Die
kleine Ohrculc.
Hosszúsága 0'18—0 20 méter. Állandó madár; elterjedése
azonban szükkörü. Siksági s hegységi erdőkben egyaránt tartóz
kodik. Sziklahasadékokban, régi falakban, vagy odvas fákban
fészkel. Táplálékát főképpen kisebb madarak képezik, — a rigótól
lefelé; — ezek hiányában azonban vakondokat, egereket, stb.
is eszik.
B) F ü l e t l e n b a g l y o k . Kauze.
Fejők sima. A fényt kerülik. Szivárvány hártyájuk igen sötét.
A fátyol erősen ki van fejlődve. Valóságos éjjeli madarak.

1. Az erdei bagoly.
Syrnium ahtco. Limi. Dér Waldkauz. (191. ábrái)
Hosszúsága 0 37—0'40, k. sz. szélessége 0'78—0’84 méter.
Részint állandó, részint kóborló madár, mely többnyire csak na
gyobb erdőségekben található. Rendesen a varjuk s ragadozók
elhagyott fészkeiben k ö lt: ritkábban faodukban, vagy régi falakban.
Táplálékát többnyire vakondokok, egerek s evetkék, néha kis
madarak is képezik, minélfogva kevésbé kártékonynak mondható.
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191. ábra. Erdei bagói)’.

2. Az uráli bagoly.
SyrniuM uralense. Pali. Die Ural-Habichtseule
Hosszúsága 0 -56—0‘58, k. sz. szélessége 1'02— 1.08 méter.
A magas észak lakója, de néha itt is feszkel. Nagy összefüggő
erdőkben tartózkodik, honnét azután a síkságra messzire lekalandoz.
Többnyire a földön, kövek között vagy sziklahasadékokban s régi
falakban is fészkel. Igen kártékony bagoly, mert főképpen vaddal
(nyúl s fáczán nagyságig) táplálkozik, stb.-hez csak a legnagyobb
szükségben nyúl.

3. A lángbagoly.
Str-ix Flammea Linn. Die Schleiereule (192. ábrái)
+

Hosszúsága 0.33—0.34 méter. Mindenütt mint állandó madár
található. Kéményekben, padlásokon, csűrökben, odvas fákban s a
falak lyukaiban tartózkodik. Tulajdonképeni fészket nem is rak,
hanem csak rongyokra tojik..Ártalmatlan s azért kímélendő.
4. A gatyás bagoly.
Nyctale Tengmalmi. Gm. (Nycíale dasypus. Bechstl) Dér Rauchfvsskaitz.
Hosszúsága 0'20—0'22 méter. Tulajdonképen az észak ma
dara, mely azonban helyenként itt is állandó. Kizárólag terjedelmes
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s összefüggő fenyvesekben található. Odúkban, vagy elhagyott
fészkekben költ. Táplálékát a baglyok rejides zsákmányán kivül,
kisebb madarak is — egész rigó nagyságig — képezik.

192. ábra. A láng bagoly.

C) K u v i k o k

Ta g - E u 1e n.

A fej sima s kisebb mint az előbbi két csoportnál. A szivár
ványhártya sárga. A szem körüli fátyol alig kivehető.
V

1. A kis kuvik vagy halálmadár.
Carine noctua. Scop. (Strix passerina. Bcchsl.) Dcr Stemkanz, vagy
Vichíel.
Hosszúsága 0'23—0'24 méter. Mindenütt el van terjedve ;
az összefüggő erdőket kerüli s többnyire az épületekben vagy leg
alább ezek közelében tartózkodik. Tanyáját leginkább tornyokban,
romokban, vagy régi pajtákban üti fel s falrésekben vagy odvas
fákban fészkel. Kicsinysége daczára nagy rabló s nevezetesen ga
lambházakban nagy pusztításokat képes véghez vinni. Kellemetlen
kiáltása miatt általánosan nem kedvelik.
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2. A törpe kuvik.
Glaucidium passerinum. Lilin. (Strix pygmaea Bee/is/.) Dér Zwergkanz vagy Spcrlingseule.
Hosszúsága 0'17—0‘19 méter. Egész Európában mint ren
detlen vándormadár található ; azonban sehol sem gyakori s némely
vidéken teljesen hiányzik. A baglyok ezen legkisebbike magas
fákon vagy sziklahasadékokban fészkel. Életmódja ugyanaz, mint
az előbbié.
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I. Adatok, melyek alapján a nappali ragadozó madarakat
n e m r e (genus) nézve meghatározni lehet.
1. Keselyük. Vultur, Gyps, Neophron. A legnagyobb raga
dozó szárnyasok. A hosszú csorr csak a végén van meghajlítva
s a színes viaszhártya által félig van fedve. Az orrlyukak ferdén
fekszenek. A fej s a nyak vagy teljesen vagy legalább részben
kopasz; a kopasz bőrránczok színesek. Csűdjeik csupaszok.
2. Saskeselyük. Gypaétos. A fej s nyak már egészen tollas.
A nyakszirti tollak úgy, mint a többi sasoknál, lándzsa-alakuak.
A csorr olyan mint a keselyüké ; alsó kávája alatt azonban erős
sertecsomó (szakái). Lábaik rövidek s egészen az ujjakig tolla
sok (az erdélyieknél ettől eltérőleg csupaszok). — Igen jellemző
továbbá a hosszú, ékalaku kormány.
3. Nemes sasok. Aquila. Nagy lapos fej, kiálló szemcsonttal.
A csorr, tövén egyenes. A nyakszirti tollak lándzsaalakuak.
A hosszú, erős csűdök egészen az ujjakig tollasok. A karmok
hatalmasak, csaknem félkörben hajlottak, heg3 Tesek s élesek.
4. Héjasasok. Nisaetus. A nemes sasok jellege, de ezeknél
kisebb. A kormány egyszínű s egyenesen lecsapott.
5. Réti sasok. Haliaetus. Sasjelleg; csődjeiknek azonban már
csak a felső fele tollas. A láb rövid, a görbe karmok erősek.
A csorr olyan hosszú, mint a fej. A szárnyak elérik az ékalaku
kormány végét.
6. Halászó sasok. Pandion. Sasjeileg. Testük aránylag kicsiny
s karcsú. A csorr kampója igen hosszú. A második evezőtök a
leghosszabb. A csűdök felső része tollas. A viaszhártya s a cső
dök színe, kékelők.
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7. Kigyászó sasok. Circaetus. Sasjelleg. A csorr igen rövid,
erős s nagyon horgas. A csődök hosszúak, fenn tollasok, lenn
pikkelyesek. Az ujjak igen rövidek. A harmadik és negyedik evező
tök a leghosszabb. A kormány hosszú, széles és csapott. A viasz
hártya s a csődök világoskékek vagy kékbarnák.
8. Ölyvek. Buteo. Középnagyságú orvm adarak; testök zömök,
fejük nagy. A fej a kiszökő szemöldcsonttal sasra emlékeztet, de
a csőd kopasz s a lándzsa-alakú nyakszirttollak is hiányzanak.
Csorruk aránylag kicsiny s tövétől kezdve görbült. Szárnyaik
hosszúak, szélesek s tompa végűek. Farkuk -többnyire rövid.
9. GatyásöJyvek. Archibuteo. A csődök elől s az oldalakon
tollasok, hátul azonban pikkelyesek. Az ujjak aránylag igen
rövidek.
10. Darázsölyvek. Pernis. A szem körül sertetollak. A kan
tár —- mely a sólyomfélék minden neménél tollatlan -—- ennél igen
tömött s pikkelyekre oszlott toliakkal van fedve.
11. Nemes sólymok. Falco. Csorruk már tövétől kezdve haj
lott ; felső kávája éles foggal bir. Az orrlyukak teljesen kerekek és
azok közepén kiálló csapocskát lehet látni. A szem mindig sötét
barna. Lábszáraik gatyások ; csődjök csupasz. Igen jellemző a bar
kójuk is, az a fekete vonal, mely a szemektől kezdődve, pofáukon végig vonul. Tollazatuk leginkább hamukék, fekete vonalkákkal.
12. Kerecsenek. H erofalco. Nemes sólymok jellege. Leg
nagyobb sólyomalakunk ; ennek barkója nincsen.

13. Vércsék. Cerchneis. A nemes sólymok jellege; ezektől
azonban a téglavörös felső test által különböznek. A barkó gyen
gén van kifejlődve.
14. Héják. Astur. Sólyomalak, de a fog a csőrben hiányzik.
Az orrlyukak sem kerekek ; a szem körüli gyűrű sárga. A szár
nyak csak a kormány közepéig érnek. Az elsőrendű evezőtollak
közül a harmadik s negyedik a leghosszabb, minek folytán a
szárny vége le van kerekítve. A csőd karcsúbb, a lábujjak gyen
gébbek mint a sólymoknál, azonban a karmok hosszúak és igen
hegyesek. A mái sűrű csíkokkal van tarkázva. Testhosszusága
0'60—0'64 méter.
15. Karvalyok. Accipiter. A héják jellege; ezektől azonban
jóval kisebb, mert csak 0 30—0'31 méter hosszú. A negyedik és
ötödik evezőtoll majdnem egyenlő s leghosszabb.

16. Kányák. Milvus. Más ragadozó madárral össze nem
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téveszthetők, mert farkuk többé-kevésbé kivágott villába vég
ződik.
17.
Réti héják. Circus. Arról felismerhetők, hogy arcztollai
a baglyok fátyoléhoz hasonlóan vannak helyezkedve.

II. Adatok, melyek alapján a nappali ragadozó madarakat

f a j r a (species) nézve meghatározni lehet.
1. Keselyük. Viiltur monachus. Gyps fulvus. Neophron percnopterus. Lásd e madarak leírását.
2. Szakállas saskeselyii. Gypaetus barbatus. Csak egy faj
lévén, lásd I. a nem jellegét.
3. Kőszáli sas. Aquila chrysaétus. Kissé összelapitott csorr.
A szájnyílás vége a szemgolyó innenső fele alatt. A fark egyszí
nűén barn a; az A. fulva-nál ellenben fehér, sötétbarna végszala
gokkal. A kőszáli sas a parlagi sastól (A. heliaca) róvidebb szár
nyai, aránylag sokkal hosszabb farka és még az által is különbözik,
hogy válltollai nem fehérek; a hozzá leginkább hasonlító kisebb
nemes sasoktól pedig főképpen testnagysága által különböztet
hető meg.
4. Parlagi sas. Aquila heliaca. A csorr felső kávája kerek.
A szájnyílás a szemgolyó túlsó fele alatt. A többi sasfajokkal
szemben kurta, csaknem csonka farka s hosszú, a fark végét
túlérő szárnyai biztos megkülönböztető jelül szolgálnak.
5. Keselyünyaku vagy lármás sas. Aquila naevia. Több
tekintetben, főleg fehér vállfoltja által hasonlít ugyan az előbbi
fajhoz, de ettől és a kőszáli sastól az által is már különbözik,
hogy ezeknél 15—20 cm.-rel kisebb, valamint minden sasfajtól az
által, hogy csorra tövétől kezdve görbült és hogy fülidomu orr
lyukai vannak.
6. Fekete sas. Aquila clanga. Az előbbi fajtól csak igen
avatott szem különböztetheti meg behatóbb vizsgálat által.
Ennek csorra nem tövétől, hanem közepétől görbült; orr
lyukai kerekek, szárnya hosszabb s teste nagyobb.
7. Törpe sas. Nisaétus pennatus. A legkisebb sasalak. Lásd
I. a nem jellegét.
8. Fehérfarku réti-sas. Haliaetus albicillus. Leginkább a
kőszáli sashoz hasonlít, azonban ettől a nem jellege által -— (lásd I.)
— biztosan megkülönböztethető.
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9. Kéklábu halászó ráró. Pandion haliaetus. Leginkább a
kigyászó sashoz (Circaetus) és a héjához (Astur) hasonlít, de
ezektől, valamint a többi ragadozóktól is már első látásra biztosan
megkülönböztethető. Lásd I. a nem jellegét.
10. Rövid ujju kigyászó sas. Circaetus gallicus. Lásd I. a
nem jellegét.
11. Sikoltó ölyv. Buteo vulgáris. Lásd I. a nem jellegét.
12. Fehérfarku gatyás-ölyv. Archibuteo lagopus. Lásd I. a
nem jellegét.
13. Európai darázs-ölyv. Pernis apivorus. Lásd. I. a nem
jellegét.
14. Hegyes-szárnyú sólyom. Falco peregrinus. Háromszögalakú barkója szolgál ismertetőjelül, mert ennél a fajnál legszéle
sebb s legfeltűnőbb. A középső lábujj — karom nélkül — hoszszabb mint a csűd. A szárnyak csúcsa a kormány végére esik.
A test hosszúsága 0'46—0 55 méter.
15. Sarlószárnyu sólyom. Falco subbuteo. Színezetre nézve
sokat hasonlít a F. peregrinushoz, azonban kisebb testű —
(0'30—0-34 méter) — s a barkója sem oly feltűnő. Szárnyainak
csúcsa túléri a kormány végét. A középső ujj csaknem két akkora,
mint a külső.
16. Kis sólyom. Falco regulus. Ez a legkisebb nappali raga
dozó madár hazánkban. Leginkább a karvalyhoz hasonlít. Barkója
alig látható. A szárnyak csak kétharmadát fedik a farknak.
A középső ujj Vé cm-rel rövidebb a csőidnél. A test hosszúsága
0'24—0'26 méter.
17. Kerecsen-sólyom. Hierofalco sacer. Legnagyobb sólyom
alakunk, mert hosszúsága 0'60—0 68 méter, Barkója alig látható.
A szárnyak csak kétharmadát fedik a hosszú kormánynak. A lá
bak rövidek, hus-szinüek s ritkán sárgák. A középső ujj éppen
olyan hosszú mint a csűd.
18. Vörös vércse. Cerchneis tinnuncula. Háromszögalaku
fekete foltokkal tarkázott élénk szinü felső testrész: narancs-szinti
láb és viaszhártya ; fekete karmok.
19. Sárgakarmu vércse. Cerchneis Naumanni. Halványsárga
láb és viaszhártya ; sárgásfehér karmok.
20. Kék vércse. Cerchneis vespertina. Vérvörös szemkör, láb
és viaszhártya ; csorra kékes, sárgás tővel ; karmai sárgák, a hegyén
sötétebbek.
21. Közönséges héja. Astur palumbarius. Lásd I. a nem
jellegét.
A vadászati ismeretek kézikönyve. II.

17
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22. Verebész-karvaly. Accipiter nisus. Lásd. I. a nem jel
legét.
23. Vörös kánya. Milvus ictinus, é s :
24. Fekete kánya. Milvus korschun. Egymáshoz nagyon
hasonlítanak. A vörös kánya csűdje azonban félig tollas, a fekete
kányáé ellenben egészen csupasz s durva pikkelyekkel van
borítva.
25. Sárgásfejü réti héja. Circus aeruginosus. A réti héják
a tollmez színváltozásában annyira egyeznek, hogy az egyes fajok
meghatározása a ragadozó madarak e neménél a legnehezebb.
A mint nemre nézve himbálódzó. tétova sirály-forma röptűk, a
szem körüli tollkoszoru, az inkább előre irányuló szemek által
könnyen felismerhetők ; épp oly nehezen, legtöbbnyire csak össze
hasonlítás s lelkiismeretes mérés utján határozhatók meg a fajra
nézve. A C. aeruginosusra nézve ismertető jelül szolgálhat, hogy
ennél a hímek felső testének színe kávébarna, holott a többi réti
héja hímjei világos szürkék, sőt az öreg himek csaknem fehérek.
Legbiztosabb ismertető jel azonban az, hogy a többi réti héjánál
farkuk tövén, a farkat fedő felső tollak fehérek, az aeruginosus nál
azonban nem.
26. Fehér réti héja. Circus cyaneus. A tollkoszoru igen
kifejlett és az áll alatt összeér. A leghosszabb evezőtök a 4-ik, de
a 3-ik is csaknem oly hosszú. A szárnyak csúcsai a fark végét
csaknem elérik. A felső farkfedő tollak — különösen öreg egyedeknél — tiszta fehérek ; fiataloknál piroskás árnyalattal. A kor
mány meglehetősen ki van kerekítve; barnás-szürke, közepétől
széle felé piroskás vagy piszkos sárgás színbe megy át.
27. Hamvas réti héja. Circus pygargus. A tollkoszoru
ennél is igen kifejlett s az áll alatt összeér. A leghosszabb evező
tök a 3-ik, de a 4-ik is csaknem oly hosszú. A szárnyak csúcsai
a fark végéből vagy 3 cm-nyit fedetlenül hagynak. A felső farkfedőtollak fehérek, azonban mindig sötét sávokkal vagy foltokkal
vannak tarkázva. A kormány tökéletesen csapott végű; felül
szürke, szélei felé világosodva ; alul — a középső tollak kivéte
lével, melyek szürkék, — szürkés-fehér vagy fehér; alul-felül
sávokkal.
28. Fakó réti héja. Circus macrourus. A tollkoszoru gyönge
s az áll alatt nem ér össze. A leghosszabb evezőtök a 3-ik. A szár
nyak csúcsai a kormányt vagy egészen betakarják, vagy (öreg
egyedeknél) azon túlérnek. A felső kormányfedőtollak tiszta fehé
rek ; csak a fiatal hímeknél halványvörhenyes, igen keskeny fősz-
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lány-közökkel, de sávok nélkül. A kormány csaknem csapott
végű ; sötétszürke vagy barnás-szürke, közepétől széle felé a szürke
színezeten át csaknem kirívó vörhenyessé vállik. Felül 4—5 sötét,
alul körfoltokból képződő 3 széles sáv.

A lövésdijak
helyes megállapithatása czéljából a szárnyas ragadozók és más
kártékony madarak, kártékonyságrik mértéke szerint a következő
5 osztályba sorozhatok.*
/. osztály.

Sasok. Aquila. Adler.
Szakállas saskeselyü. Gypaétus barbatus.
Uhu. Bubo ignavus. Uhu.

Bartgeier.

II. osztály.

Nemes sólymok. Falco. Edelfalken.
Héja. Astur palumbarius. Habicht.
III. osztály.

Sárgásfejü réti kánya. Circus aeruginosus. Sumpfweihe.
Fekete holló. Corvus corax. Kolkrabe.
Karvaly. Accipiter nisus. Sperber.
Kányák. Milvus. Miláné.
Réti kányák. Circus. Weihen.
//.

osztály.

Ölyvfélék. Buteoninae. Bussarde.
Szarka. Pica rustica. Elster.
Gébicsek. Lanius. Würger.
V. osztály.

Varjuk. Corvus. Kráhen.
Szajkók. Garrulus glandarius. Eichelháher.
* Lévárdi nyom án; »Vadászlap< 1886. évi 36. szám, 480. lap.

17*
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Gólyák. Ciconia. Störche.
Gémek. Ardeidae. Reihei-.
Haris. Ortigometra crex. Wachtelkönig.
*

*

*

A lövésdijak helyes kiszolgáltatása czéljából szükséges még
tudni: miként lehet a ragadozó madarakat a csorr és a karmos
csűdpárok után meghatározni ?*
1. A saskeselyü (Gypaétus barbatus, Bartgeier) csűdje egész
a lábtőig köröskörül gatyás s aránylag rövid 84 m m .); a lábujjak
kékesek, a karmok feltűnően gyengébbek mint a sasoknál. Csorra
keselyücsorr, azaz hosszúkás, csak a végén, — itt azonban igen
erősen, — hajlított.
2. A nemes sasok (Aquila) csüdjei le az ujjakig köröskörül
gatyások. A felső káva hajlása közvetlenül a viaszhártya előtt,
vagy csak kissé azontúl kezdődik. A csűd aránylag fölötte
vastag.
3. A fehérfarku réti sas. (Haliaetus albicillus. Seeadler.)
Csűdje alulról számítva 4 cm.-nyíre tollatlan ; azon felül köröskörül
gatyás s csaknem oly erős, mint a kőszáli sasé (A. chrysaétus.
Steinadler). A csorr szarufehér. 4. A halászó ráró. (Pandion, Fischadler.) Csűdje szürkéskék;
a viaszhártya szinte olyan ; a csorr sötétfekete, feltűnően hosszú
kampóval; a lábujjak alul fölötte durvák, hogy a halakat erősen
megfoghassa.
5. A sólymoknál (Falco, Falken) az a jellegző, hogy a kö
zépső ujj feltűnően hosszabb a többinél; igy pl. a hegyes-szárnyú
vagy vándor-sólyomnál (F. peregrinus) két akkora, mint a hátulsó.
A csorr fogas; a viaszhártya igen élénkszinü ; az orrlyukak tel
jesen kerek, közepén kiálló bibircsesei.
6. A héja. (Astur palumbarius, Habicht.) Csűdje igen hosszú
(kbl 90 mm.), a fiataloknál zöldes, az öregeknél élénk sárgásszinti. A középső s belső ujjak középizületein erős bibircs van.
A csorr igen hajlott s éles hegyű s szine feketeszürke ; a fog táján
fehéres szürke folt.
7. A karvaly. (Accipiter nisus. Sperber.) Csűdje kétharmad
akkora, mint az előbbié s a fiataloknál kénsárga; a többi jel olyan,
mint az előbbinél, de minden kisebb.
* Lévárdi nyom án; »Vadászlap« 1886. évi 36. szám. 481. lap.
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8.
A réti kányák. (Circus, Weihen.) Csűdje aránytalan
hosszú, gyenge és soha sem félig gatyás; elől s hátul számos
pajzszsal van fedve (15— 18; 10— 14). A középső ujj karma fél
olyan hosszú, mint az ujj
9. A sárgásfej ü réti kánya. (Circus aeruginosus, Sumpfvagy Rohrvveihe) Csűdje leginkább a héjáéhoz hasonlít, annál azon
ban még valamivel hosszabb. A hátulsó ujj sokkal rövidebb, mint
a héjánál. A héja középujja ugyanis 4 m m .; amannak hátulsó
ujja 30 mm., ernezé 17 mm.; tehát körülbelül félakkora. A héja
csorra fekete-szürke, emezé fekete s kissé össze van lapítva.
A héjának tojásdad orrlyukai ferdén fekszenek a szájnyílás irá
nyára, ezé csaknem párhuzamosan.
10. A kányák. (Milvus, Miláné.) Csűdje csaknem éppen félig
gatyás. Belső s hátulsó ujjaik s ezek karmai egyformán hosszúak;
a hátulsó ujj a talp tövében erősebb a többi ujjnál. A csorr nyujtottabb ; a fog táján kissé be van lapítva.
11. A sikoltó vagy egerész-ölyv. (Buteo vulgáris, MáuseBussard). A csűdök a sasok után a legzömökebbek. A középső ujj
kétszer oly hosszú, mint a belső és hátulsó, melyek egyenlők. Ez
utóbbiaknak karmai is kissé hosszabbak. Az orrlyukak félholdalakuak s a sötétfekete-szürke csorron ferdén fekszenek. A csűd
elől s hátul 12 pajzszsal vagy pikkelylyel van fedve.
12. A gatyás ölyv. (Archibuteo lagopus. Raufüssiger Bussard.)
Csűdje elől a lábtőig gatyás, hátul pedig kopasz s reczés.
13. Az európai darázs-ölyv. (Pernis apivorus. Wespenbussard.) Csorra hosszúkás s csak a végén hajlott; az orrlyukak sertetollak helyett pikkelyszerű tollacskákkal vannak fedve. A közép,
a belső s a hátulsó ujjak karma egyformán hosszú, a külső ujj
karma rövidebb.
14. Az uhu. (Bubo ignavus. U hu) Csűdje erős s a karmokig
tollas ; tehát a lábujjak is. A csorr igen lapos, igen hegyes s az
orrlyukak teljesen fedve vannak.
15. A fekete holló. (Corvus corax, Kolkrabe.) Csűdje, ujjai,
karmai s csőrének nagyságánál fogva többi fajrokonától első pilla
natra megkülönböztethető.
16. A többi varjak s a szajkó csüdjeit s csőrét körülírni
nem szükséges, miután ezek úgyis könnyen felismerhetők s a
megkülönböztetésre — kártékonyságukra nézve egy osztályba tar
tozván — nincs is szükség.
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17. A szarka. (Pica rustica, Elster.) Csőre sokkal karcsúbb,
mint a többi varjúféléké s nem hajlott; leginkább hasonlít a szajkó
csőréhez; ez azonban kicsi kampóban végződik s tövét vörhenyesfehér serték fedik, mig a szarka seriéi feketék.
18. A gébicsek. (Lanius, Würger.) Fogas s görbe hegyű
csőre nagyon hasonlít a sólymokéhoz, ezzel azonban kicsinységénél
fogva össze nem téveszthető. Az éles karmokkal felfegyverzett ujjak
s csődök feketék.
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A) Szalonkák.
N em ek : S c o lo p a x

1.
2.
3.
4.

B ris s . és G a llin a g o . Bp.
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1. Harczos libuez. Philomachus pugnax. L inn.................................................................. 172
2. Havasi libuez. Tringa alpina. L in n .................................................................................173
3. Kis libuez. T. minuta. Leisl.............................................................................................173
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4. Görbecsőrü libucz. T. subarquata. Guld................................
............................173
5. Temminck-féle libucz. T. Temmincki. Leisl..............................................................174

C) Parti szalonkák vagy Külödök.
N e m e k : T o t a n u s . B e c h s t . é s T r i n g o id e s . Bp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tavi kiilőd. Totanus stagnatilis, Bechst.......................................................................... 174
Folyami kiilőd. T. ochropus. I . i n n ................................................................................. 175
Piroslábu külőd. T. calidris. Lilin.................................................................................... 175
Zöldlábu kiilőd. T. glottis. L inn.......................................................................................175
Erdei külőd. T. glareola. L inn......................................................................................... 175
Barna kiilőd. T. fuscus. L inn............................................................................................. 175
Apró kiilőd. Tringoides hypoleucus. L inn......................................................................175

D) Pocsolyás szalonkák.
N e m e k : L im o s a . B ris s . N u m e n iu s . L inn. és H im a n t o p u s . B a r r .

1.
2.
3.
4.
5.

Nagy vagy feketefarku pocsály, v. lotyó-sneff.Limosa aegocephala. Linn. . 176
Nagy vagy szélkiáltó póling. Numenius arquatus. L inn........................................... 177
Kis póling vagy kis gojzer. N. phaeopus. Linn...........................................................177
Yékonycsőrii póling. N. tenuirostris. V.......................................................................... 178
Gólyalábu tőcs vagy gólya-sneff. Himantopus autumnalis. LIass............................. 178

E) Felgörbült csörü szalonkák.
Nem : R e c u r v ir o s tr a .

Kardorru vagy európai csutor. R. avocetta. Linn..........................................................179

Család: Harisok. Rallidae.
1.
2.
3.
4.

Vizi guvat. Rallus aquaticus. Linn................................................................................ 180
Közönséges haris. Ortigometra crex. L inn..................................................................180
Pettyezett haris. Ortigometra porzana. L inn............................................................... 181
Törpe haris vagy kis vizi csibe. Ortigometra minuta. Pali.................................. 182

Család: Vizityukok. Gallinulidae.
1. Zöldlábu vizityuk. Gallinula chloropus. L inn............................................................. 182
2. Szárcsa. Fulica atra. Linn.
. , ..............................................................................183

Rend: Úszók. Natatores.
Család: Vöcskök. Podicipidae.
1.
2.
3.
4.

Búbos vöcsök. Podiceps cristatus. L inn................................................ .....
186
Vörösnyaku vöcsök. P. griseigena. Bodd. (P. rubricolis. Gm. <..............................187
Feketenyakú vöcsök. P. nigricollis. Sund...................................................................187
Kis vöcsök. P. minor. L inn............................................................................................ 187
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Család: Bukdárok. Colymbidae.

L ap szám .

1. Jeges bukdár. Colymbus glaciális. L inn....................................................................... 188
2. Vöröstorku bukdár' C. septentrional'.s. L n n ............................................................... 189
3. Sarki bukdár. C. arciicus Linn............................................................
. . . .
189

Család: Ruezafélék. Anatidae.
Alcsalád: Búvárok. Merginae.
1. Nagy búvár, Mergus merganser. L iá n ...........................................................................190
2. Kis búvár. Mergus albellus. L i n n ................................................................................ 190

Alcsalád: Bukdosó ruczák. Fuligulinae.
3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nagy czigányrucza vagy hamvas rucza. Ayithia ferina. Linn.
194
Kis czigányruc/a vagy fehérszemii ruc/.a. Nyroca leucophtalmos. Bechst. . . 195
Bábos rucza. Fulix cristata. L inn................................................................................... 195
Kékcsőrii rucza. Erism atura leucocephala Scop..........................................................196
Bársonyrucza. Oidemia fusca. Linn............................................................................... 196
Kis jeges rucza. Bucephala clangula. L mi..................................................................197
Kontyos rucza. Fuligula rufina. Pali............................................................................. 198

Alcsalád: Úszó ruczák. Anatinae.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tőke-rucza. Anas boschas. L inn........................................................................................198
Csirke rucza. Querquedula crecca. Lilin..........................................................................199
Telelő rucza. Querquedula circ a. L inn........................................................................... 200
Csörgő rucza. Chaulelasmus streperus. Lilin................................................................. 201
Nyílfarkú rucza. Dafila acuta. L in n ..................................................................................201
Kanalas rucza. Spatula clypeata. Linn.......................• ............................................. 202
Sipos rucza. Mareca penelope. Linn............................................................................. 203

Alcsalád: Ludak. Anserinae.
1. Vad vagy szürke lúd. Anser cinereus. Mey.................................................................... 204
2. Vetési lúd. Anser segetum. Gm.........................................................................................205
3. Lilik vagy piszegő lúd. Anser albilrons. C m ................................................................205

Alcsalád: Hattyúk. Cygninae.
1. N ém a hattyú. Cygnus olor. Gm..................................................................................... 206
2. Éneklő hattyú. Cygnus musicus. Boclist........................................................................207

Család: Sirályfélék. Laridae.
Alcsalád: Rabló sirályok vagy Ganályok. Stercorariinae.
1. Élősködő ganály. Stercorarius parasiticus. Linn.........................................................207
2. Közép- vagy örvös ganály. Stercorarius pomarinus. 1 cmm.................................. 207

Alcsalád: Sirályok. Larinae.
1. Kaczagó sirály. Larus ridibundus. L inn.......................................................................208
2 Sárgalábú sirály. L. fuscus. L i n n ............................................................................... 208
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3.
4.
5.
6.

Vész-sirály vagy kéklábu sirály. L. canus. L inn.........................................................209
Törpe sirály. L. minutus. P ali........................................................................................... 209
Ezüstös sirály. L. argentatus. Brün. - ........................................................................... 209
Háromujju sirály. Rissa tridactyla. Linn......................................................................... 209

Alcsalád: Halász-csérek vagy Halászkák. Sterninae.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Folyami halászka vagy vizi csér. Sterna fluviatilis. Naum....................................... 210
Angol csér. Sterna nilotica. Hass..................................................................................... 210
Kis csér vagy törpe halászka. Sterna minuta. Linn................................................... 210
Czigány csér vagy fekete halászka. Hydrochel dón fissipes. Linn.........................210
Fehérszárnyu csér. Hydrochelidon leucoptera. Meisn................................................ 211
Fehérarczu vagy bajuszos csér. Hydrochelidon hybrida. Pali................................. 211

Család: Gödényfélék. Pelecanidae.
Alcsalád: Kormoránok vagy Kormárok. Graculinae.
1. Nagy kormorán vagy Holló-kormár. Graculus carbo. Linn..................................... 212
2. Törpe korm orán vagy Kis Kormán G. pygmaeus. Pali............................................212

Alcsalád: Gödények. Pe/ecaninae.
1. Közönséges gödény'. Pelecanus onocrotalus. L inn.......................................................213
2. Göndörfejii vagy borzas gödény. P. crispus. Bruch.....................................................213

Rend: Ragadozók. Aceipitres.
A lr e n d : S ólyom félék. Falcones.

Család: Keselyüfélék. Vulturidae.
1. Barna csuklyás keselyű. Lakatos. (Barna barátkeselyii. Lovassy.) Vultur
monachus. Linn............................................................................................................. 21o
2. Fakó keselyű. Gyps fulvus. Gm...................................................................................216
3. Feketeszárnyu tarajos keselyű. Lakatos. (Dögkeselyű. Lovassy.) Neophron
percnopterus. Linn...................................................
217

Család: Sólyomfélék Falconidae.
Alcsalád: Héjafélék. Accipitrinae.
N e m : R é t i h é j a k v a g y r é t i k á n y á k . C ir c u s . L a c .

1. Sárgásfejü réti héja. Lov. (Réti kánya. Lakat.). Circus aeruginosus. Linn.
(C. rufus. Gm.).............................................................................................................. 219
2. P'ehér réti héja Lov. (Fehér réti kánya. Lakat.).Circus cyaneus. Linn.
. . 220
3. Hamvas réti kánya. Lakat. Circus pygargus. Linn. (C.cineraceus. Mont.). . 220
4. Fakó réti kánya. Lakat. (Halvány réti kánya. Frivaldszky). Circus macrourus.
Gm. (C. Swainsoni. Smith., C. pallidus. Sykes )................................................. 221
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Nem : H é já k . A s tu r. Lac.

Lapszám.

Közönséges héja. (K ertkszárnyu galambász. Lakat.). Astur palumbarius. Linn. 222
N e m : K a r v a l y o k . A c c i p i t e r . B r is s .

Verebész-karvaly. Accipiter nisus. Linn.

.................................................................... 223

Alcsalád: Ölyvfélék. Buteoninae.
N e m : Ö ly v e k . B u t e o .

Cuv.

Sikoltó ölyv. Lábát, vagy Egerész-ölyv. Buteo vulgáris. Bee! st................................225
Nem : G a ty á s ö ly v . A rc h ib u te o . B reh m .

Fehérfarku gat)ásölyv. Lakat. Archibuteo lagopns. Gm.

........................................22;)

Alcsalád: Sasfélék. AquiUnae.
Nem : S a s k e s e ly ü k . G yp aetu s. S to rr.

Szakállas saskeselyü. Gypaetus barbatus. L inn................................................................ 227
N e m : N e m e s s a s o k . A q u ila . B ris s .

L
2.
3.
4.

Kőszáli sas. Lakat. Aquila chrysaétus. Linn. (Aquila fulva. Linn.).
. .
. 229
Parlagi sas. Lakat. Aquila heliaca. Sav. (A. im perialis Bechst.)...................231
Keselyünyaku vagy békászó sas. Lakat., vagy lármás sas. Aqui'a naevia.
Gm. 231
Fekete sas. Aquila clanga.
Pali................................................................232
N e m : H é j a s a s o k . N is a é t u s . H odgs .

Törpe sas. Nisaétus pennatus. Gm. (Aquila minuta. Brehm.)..................................... 232
N e m : K ig y á s z ó s a s o k . C i r c a é t u s . V i e ill.

Rövidujju kigyászó sas, Circaétus gallicus. Gm.........................................................

233

Nem : R éti sasok. H aliaé tu s . S a v .

Fehérfarkn réti sas. H aliaétus

albicillus. Linn...................................................................234

N e m : K á n y á k . M ilv u s . C u v .

1. Vörös kánya. Milvus ictinus. (Sav, Milvus regalis. Roux.)..................................... 237
2. Fekete kánya. Milvus korschun. Gm. (M. ater. Gm.).............................................. 138
N e m . D a r á z s ö l y v e k . P e r n is . C uv.

Európai darázsölyv. Lakat, és Lov. Pernis apivtirus. L inn.......................................... 239

Alcsalád: Sólymok. Fa/coninae.
N e m : N e m e s s ó ly m o k . F a lc o . L in n .

1. Hegyes-szárnyú sólyom. Lakat, vagy vándor-sólyom. Falco peregrinus. Gm.
(Falco communis. Gm.)......................................................................................................241
2. Sarlószárnyu sólyom. Lakat, (hosszuszárnyu Lov.), Falco subbuteo. Linn.
. 242
3. Kis sólyom. H erm án ; verebésző-karvaly-sólyom. Lakat. Falco regulus. Pali.
(F. aesalon. Gm.).................................................................................................................243

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

286

N e m : K e r e c s e n e k . H i e r o f a l c o . Cuv
Lapszám .

Kerecsen-sólyom. Hierofalco sacer. Gm. (Falco laniarius. Pali.)............................... 243
N e m : V é r c s é k . C e r c h n e is . B oie.

1. Vörös vércse. Lakat. (Feketekarmu vércse. Lov.). Cerchneis tinnuncula. Linn. 244
2. Sárgakarm u véicse. Cerchneis Naumanni. Fieisch. (Cerchneis tinnunculoides.
Temm.)............................................................................................................................... 245
3. Kék vércse. Lakat. (Papagály-vércse. Chernél. Vöröslábu vércse. Lov.).
Cherneis vespertina. Linn. (Ceichneis rufipes. Bescke.J.......................................245

Alrend: Halászsasok. Pandiones.
Kéklábu halászó ráró. Lakat. (Kéklábu halász-sas- Lov,). Pandion haliaetus. Linn. 246

Alrend: Baglyok. Striges.
A) Füles baglyok
1.
2
3
4.

Uhu. Bubo ignavus. Forst. (Bubo maximus. Flem .)........................................... 247
Erdei füles bagoly. Asio otus. Linn. (Otus vulgáris. Flem.)...........................249
Rövidfülü bagoly. Asio. accipitrinus. Pali. (Otus brachyotus. Forst.). . . . 250
Kis füles bagoly. Scops giu. Scop. (Scops zorca. Gm. Scops ephialtes Savign.). 250

B) Fiiletlen baglyok.
1.
2.
3.
4.

Erdei bagoly. Syrnium aluco. Linn......................................................................... 250
Uráli bagoly. Syrnium uralense. Pali...................................................................... 251
Lángbagoly. Strix flammea, Linn.............................................................................251
Gatyás bagoly. Nyctale Tengmalmi. Gm. (Xyctale dasypus. Bechst.). . . . 251

C) Kuvikok.
1. Kis kuvik vagy halálmadár. Carine noctua. Scop. (Strix passerina. Bechst.). 252
2. Törpe kuvik. Glaucidium passerinum. Linn. (Strix pygmaea. Bechst).
. . 253

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

F ( I G G E L E K.

I. Adatok, melyek alapján a nappali ragadozó m adarakat

n em re

(genus) nézve

m eghatározni lehet.
II. Adatok, melyek alapján

a nappali ragadozó m adarakat

fa jr a

(species)

nézve meghatározni lehet.

*
A szárnyas ragadozók kártékonyságuk szerint való osztályozása.

*

*

*

A ragadozó m adaraknak a csorr és a karmos csűdpárok
határozása.

alapján való meg

Kimutatás a magyar állam területén 1884. évben elejtett vadakról.

S a j t ó h i b a . A 200. lapon nem »F e le lő i, hanem s>T e lelő t. rucza.

n&r-
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