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EL Ő S Z Ó .

A munka keletkezésének története meg van írva a
II. kötet előszavában.

A vadászat kezelésének és gyakorlásának egymástól 
való elválasztása Grunert nyomán történt. A régibb vadá
szati munkák a kezelési teendőket elvegyitve tárgyalták a 
vadászás módjainak, valamint a vadak külsejének és élet
módjának leírásával. Már maga az, hogy az utóbbiaknak 
külön kötetet szánt az orsz. Vadászati Védegylet, uta.t 
arra, hogy ezen munkában is a szakok lehetőleg elkü- 
lönittessenek. A vadászat kezelése mai napság különben 
már oly fontossággal bir, hogy a kezelőnek alapos tudással 
kell azt vezetni, ha a czélt, a lehető legszebb és legki
válóbb vad tenyésztését elérni akarja.

A mostani kor a házi állatok tenyésztésénél igen szép 
eredményeket ért el. Ideje, hogy a vadászat kezelője is 
gondot fordítson vadjára és kiváltképen a mindinkább ter
jedő vadaskerti tenyésztés rossz következményeit csök
kentse; egyátalában azonban kiváló termetű és agancsozatu 
vad ellőállitásával excelláljon. Versenyezni kell a vadte
nyésztés terén is. Különben megtörténik az már most is. 
Az agancskiállitások hivatva vannak ez irányban hatni. 
A vadaskerti agancsok díjnyerése a vadaskerti gazdaság
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A vadászat kezelésének szabályai még nincsenek kel
lőleg kifejlődve, rendszeresítve. Mindazáltal a Vadász Lap
nak alig van száma, a mely arra vonatkozó valamely kér
dést ne tárgyalna. A jövőben ennek még bővebben kell 
történni, de kiváltképen hazai viszonyainkra való tekintettel.

A kezelés egyik legfontosabb tényezőjének tartom a 
szabályszerű vadállomány megállapítását. Megkisérlettem 
azt. Legtöbb munkát adott és legnehezebb volt azért, mert 
a szükséges adatokat mind megszerezni nem lehetett.

Ha a szabályszerű vadállomány meghatározása oly 
módon és oly arányban, mint e munkában történt, nem is 
tökéletes: vizsgálódásra és fejlesztésre fog indítani Haszna 
szemébe fog tűnni a figyelmes olvasónak. Ha más haszna 
nem lesz is azonban, már az is elegendő leend, hogy számos 
kérdés felvetését és szigorúbb tanulmányozását vonja maga 
után. Csak a suták túlságos számával egybefüggő nagy
mértékű meddőség felderítése is magában elegendő arra, 
hogy méltatást nyerjen.

A munka megírásánál felhasználtam ugyan az alább 
felsorolt német vadászati könyveket; mindazonáltal igyekez
tem hazai forrásokból is meríteni. Kiváltképpen a Vadász 
Lap volt az, melyből számos czikket — mint az idézetek 
is mutatják — felhasználtam vagy átvettem. Pákhot sem 
hagytam figyelmen kivül. Szereztem azonban adatokat hazai 
vadászatkezelőktől és szakértőktől is.

Legtöbb adatot Lászlóffy Gábor pozsonyi kir. erdőfel
ügyelő volt szives szolgáltatni a gróf Károlyi Alajos stomfai 
és tótmegyeri, a hg Pálífy Miklós malaczkai, a gróf Pálffy 
János czajlai és vöröskői, gróf Forgách Károly ghymesi, 
gróf Erdődy Ferencz pöstyényi, gróf Eszterházy Károly 
szentábrahámi, a nyitrai püspökség garázdái vadasaiból;

Rajzinger Antal, néhai gróf Károlyi Gyula erdőmes- 
lere a parádi vadaskert ismertetésével;

Guha Viktor, meleghegyi erdőmester és Császkóczi 
Károly meleghegyi erdőgondnok a meleghegyi és balogh-
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vári, Zareczky Tivadar erdőmester és Csaszkóczy Károly, 
a zavadkai Cobursf herczegi szarvas- és vaddisznókért sO <v>
illetve nyílt vadas ismertetésével;

Honig Alajos, Schönborn grófi erdőfelügyelő a mun
kácsi vadasok ismertetésével:

Kallina Károly, m. kir. erdőmester a gödöllői szarvas
állomány viszonylagos mennyiségének;

Pettera Hnbert, cs. és kir. vadászmester a gödöllői 
vadasokban 10 év alatt lelőtt hasznos és káros vadak 
mennyiségének s előbbiek súlyának;

Bikkel Nándor, m. kir. erdészeti igazgató, Kellncr 
Valér, m. kir. erdőmester a mármarosi szarvasokra vonat
kozó több adat közlésével;

Furcher János, m. kir. erdőgyakornok a madarak szállí
tására használt kosarak és ládák lerajzolásával oly becses 
adatok birtokába juttattak, melyeknek felhasználása lehetővé 
tévé, hogy számításaimban hazai viszonyokból indulhattam ki.

Kedves kötelességemnek tartom, hogy ezen uraknak 
itt hálás köszönetemet kifejezzem; annálinkább, mert voltak 
olyanok is, kik ez iránti kérésemet figyelemre nem méltat
ták. Különös köszönetre kötelezett még a Coburg herczegi 
erdészeti igazgatóság, midőn alantas hivatalainak megengedő 
a szükséges adatoknak és kimutatásoknak számomra való 
megküldését.

A felhasznált munkák a következők:
Wmkells Handlmch jü r  Jáger, bearbeitet von J. v. 

I schudi. Leipzig. E. A. Brockhaus 1858.
Jagdbetnebskunde fü r  angehende Jáger, von J. Th. 

Grunert. Hannover. Cári Rümpler 1880.
Dér Edeljasan, von Paul Wittmann. Wien, 1891. 

Adolph W. Künast.
Das Wildgatter, von Hubert Schumacher. Neuclamm, 

1890. J. Neumamm.
Das Rebhuhn, von C. E. breiherrn v. Thüngen. Máso-«j>

dik kiadás. Weimar, 1884. Bernhard Friedrich Voiot.
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A diiuviális korban s az emberrel egyidejűleg élt ugyan az 
óriás izlandi jávor-szarvas, az elefánt két s az orrszarvúak három 
faja az iramszarvassal, a Rocki-Mountainek szürke medvéjéhez hasonló 
nagy medvével, s egy bölényfajjal együtt, melyet az amerikai rét- 
ségeken tanyázótói alig lehetne megkülönböztetni, nemkülönben az 
amerikai sarkvidékeken honos pézsmaökörrel.1 Ez azonban csak azt 
bizonyítja, hogy Európa kiimája változásoknak volt alávetve.

Igazolva találták ezt Dánia növényzetén, ha nem a pálmákig 
visszamenőleg is. Ezen ország uralkodó fája jelenleg a bükk; és 
sem írott, sem szóbeli hagyomány nem emlékezik arról, hogy az 
valaha másképen lett volna. Mégis az erdők közepén található kicsi, 
de mély s tőzeggel telt koponyákban — árvíz-vájta mélyedésekben 
— az azok széleiről bedőlt fák legalul fenyvek, feljebb tölgyek s 
végre nyírek. Miután Steentrup tanár a dán konyhahulladékokban 
siketfajd-csontokat talált, a siketfajd pedig fenyvesekben él, azoknak 
keletkezését a fenyő korszakba tette

A klimabeli változások rendkívüli hosszú idő alatt mehettek 
végbe, alkalma volt tehát az embernek azokhoz alkalmazkodni, vagy 
előlök visszahúzódni. Miután nemcsak a kiima változásai, hanem a 
vizek áradásai is — a hagyományok utján emlékezetben maradott 
özönvizek is kényszeriték erre, majd messze délre, majd magas 
hegyekre menekült, melyek később kiindulási pontjai levének újabb 
vándorlásainak. Így válhatott annyi nemzet ős honává az Altái 
hegység.

Mikép vadászhatott az ős-ember, arra világot vet a jelenleg 
élő vad-népek vadászatának szemlélete. Bátorság, erő és ravaszság 
párosultak a fegyverek minőségével. A kopja, a nyíl ügyes, gya
korlott kézben nem megvetendő fegyver. Grey kapitány szerint 
Ausztrália nagy száraz földjének ős lakói a wummara segítségével 
dobott kopjával 50 lépésről galambot tudtak megölni. Az amerikai 
lovas indusok kopjával 50 lépésről biztosan találják a czélt. A 
hottentottákról Kőiben azt írja, hogy a gerely és rackum-pálcza 
hajításában való ügyességük minden szemlélőt bámulattal tölt el. 
Ha valamely hottentotta 30—40 lépésnyire közelítheti meg a nyulat, 
szarvast, vagy vadkecskét, azonnal röpíti rackum pálczáját, s az 
állat rendesen derékon átszurva tüstént lerogy. Az Andaman 
szigetiek nyilaikkal — habár azok nincsenek szárnyakkal ellátva — 
50—60 lépésről soha sem hibázzák el a czélt. A keleti eszkimók 
közül pedig egyik Bechey emberének czombját 140 lépésről ugv 
megsebesité, hogy szolgálatra képtelenné vált. Egy másik 80 lépést

1 Lubbok T. E. I. I. 310.
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meghaladó távolságról búvár madárnak szemein keresztül lőtte 
nyilát, előbb megrezzentvén azt, hogy lebukjék s a vízből való 
kiemelkedés pillanatában eresztvén útnak a nyilat. Megjegyzendő 
különben, hogy az eszkimók madarakra több hegyű kopját használnak.

Még inkább meglepő azonban az, hogy az észak-amerikai 
indusok ijja oly erős volt, hogy a nyilat keresztül vitte a ló 
vagy bivaly testén s de Soto oly esetet említ, mikor az nemcsak 
a nyergen és a nyeregtakarón ment keresztül, hanem azonkívül 
még hosszúságának egy harmadáig a ló testébe is behatolt.1

Ezeket olvasva, nem csodálkozhatunk azon, hogy a vadnépek 
sikeresen vadásznak és jelentékeny nagyságú s bősz állatokkal is 
szembeszállanak. Tudjuk, hogy az afrikai megöli az elefántot, a 
chinok szembeszáll a czethallal.

Gyakran azonban fortély dönti a vadember részére a győ
zelmet. A hottentották a nagyobb állatokat két vagy másfél méter 
mélységit, s egy és egynegyed méter tágas vermekbe fogták. A 
verem fenekébe erős, hegyezett karót állítottak fel. Ha a verembe 
első lábaival beleesett az elefánt a karó nyakába és szügyébe 
fúródott, s abból ki nem szabadulhatott. Mennél inkább vergődött, 
annál mélyebben hatolt az testébe.2

A Ceylon szigetbeli vadászoknak kitűnő vadászkutyákon kivü- 
vadászbivalyaik is vannak. Ezeket aként tanítják be, hogy a szar! 
vukra kötött zsinegnél fogva könnyen kormányozhatok, s éjszaka 
vadásznak velők. A bivaly legelészik, a vadász pedig faránál ku- 
czorog, s a nélkül, hogy prédája láthatná vagy gyaníthatná, köze
lébe lopódzik.3

Az eszkimók kitűnő vad-cserkészők, s e tekintetben fölötte 
nagy hasznát veszik azon ügyességnek, melylyel az iramszarvas 
bőgését utánozni tudják.4

Kezdetleges fegyvereikkel a vad-emberek számos vadra is 
szert tudnak tenni, ha az bővében van, a szerencse szolgál, vagy 
kiválóan ügyesek. Az észak-amerikai indusok egyik leghíresebb 
vadászáról, Nókáról, azt mondják, hogy egy napon 16 jávor- 
szarvast, 4 bivalyt, 5 gímszarvast, 3 medvét, 1 tövises disznót s 
1 hiuzt, összesen tehát 30 vadat ejtett el. Természetesen ez rend
kívüli eset volt.5

1 Lubbok : T. E. I.
2 U. a. II. 92. I.
3 U. a. II. 96. 1.
4 ü . a. II. 169. 1.
5 U a. II. 194. 1.

1*
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Az őskori leletek között nagy szerepet játszanak a parittya- 
kövek. Hogy a parittya nem volt megvetendő fegyver, bizonyítja a 
biblia, mely azt mondja, hogy »a Benjámin törzsében 700 váloga
tott férfiak valának, kik jobb kezekkel nem élnek vala, kik mind
nyájan parittyából hajítván követ, a hajszálat is elüthették volna és 
nem tévelyegtek volna hajításukban«. A fuegoi indusok még most 
is használják vadászatra a parittyát.1

Hogy a vadember kezdetleges fegyverével oly kitünően tud 
bánni, az annak tulajdonítandó, hogy rendesen legfeljebb kétféle 
fegyvert használ. Többnyire csak azzal kell beérnie, mit könnyen 
hurczolhat magával; ennélfogva olyant választ, a melynek többféle 
hasznát tudja venni.2

A vadászatnál nagyban használják a furfangot. Ausztrália ős 
lakói a jobb kézben kopját, a balban testüket eltakaró lombos ágat 
tartva, közelitik meg az emut. Eszak-Amerika indusai és más vad
népek a szarvas bőrébe bújva lopódzkodnak a vadhoz. A buseh- 
manok a félénk gnuhoz botra tűzött strucz fejét maguk elé tartva 
közelednek.

Az ebek nagy segítségére vannak a vadnépeknek a vadászat
ban, s nem csak emlősök és madarakra, hanem halászatra is.

A fuegóiaknak nemcsak férfiai, hanem kutyái is fogdossák 
holdvilágos éjjeleken a pihenni elült madarakat, melyeket kiküldenek 
a sziklákon vagy tengerparton alvó szárnyasok elkapkodására. Oly 
ügyesen vannak ezek az ebek betanítva, hogy a mit megfoghatnak, 
minden zaj nélkül gazdáikhoz viszik, s azután visszaszaladnak s 
minden fordulóval szájukban madárral térnek vissza.3

A chono indusok kutyái halászatnál is segítenek gazdáiknak. 
A komondorokhoz hasonlítanak s foglalkozásukat könnyen meg
tanulják. A hálóba kergetik a halakat.

A tekeenika nép következőleg vadássza a guanakot. Télen, 
mikor a vidéket vastag hóréteg borítja, a férfiak összegyülekeznek 
vadászatra. A guanaka a magasabb fekvésű vidékről legelőt keresni 
le jön a tengerpartra. Az állat hosszú lábai mélyen besüppedvén a 
hóba avagy mocsaras talajba, nem bir menekülni, úgy, hogy a 
fuegóiak minden oldalról bekerítik kutyáikkal, s gyorsan zsákmányul 
ejtik. Az év más szakaszaiban lesből vadásznak rájok s nyilaikkal

* Lubbok : II. 225.
* U. a. II. 219.
* U. a. I . 206.

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



5

lövöldözik, vagy pedig fára másznak, a mely alatt a guanako el 
szokott járni s annak ágai közül gerelylyel szúrják le.1

Ilyen és hasonló módon vadászhatott az európai ős ember is. 
Hasonlók valának fegyverei, hasonlónak kellett lenni vadászatának.

A vadak fogása nagyot lendült a rómaiak korában, mikor a 
czirkusokban meg kellett jelenni az ismert világ minden vadjának. 
Maga a római konyha is megkívánta a vadat: a császár madarakat 
Frigidből, a darvakat Meloszból, a bakokat Ambráziából kapták. 
Asztaluk díszét képezte a páva, s egyik kiválósága fülemüle nyel
vekből készült. Madarászaik tehát jól értettek a fogáshoz. Minden
esetre nagy szerepet játszott a cseklye, meg a hurok.2

Különben ehhez érteni kellett a svajczi tófalvi lakosoknak is. 
Lubbock 25-féle madarat sorol fel, közöttük a császármadarat, vad- 
ludat, vadgalambot, vadruczát, sólymot stb., melyeket nyomukban 
találtak; a dán konyhahulladékok között pedig megtalálták a siket 
fájd csontjait.

A történelmi időkbe átmenve, először a sólymászat ragadja 
meg figyelmünket. Trácziában már ős régi időben virágzott. Plinius 
azt írja, hogy ott az emberek és sólymok közösen vadásznak. Az 
emberek kikergetik az erdőből a vadakat, a sólymok pedig elfog
ják. A prédán megosztozkodnak. A trákoktól tanulhatták el a görö
gök, ezektől pedig a rómaiak. Ezek már Marhahús idejében nagyban 
gyakorolták. Már Aristoteles emlitést tesz a sólymokról, melyek 
pedzik a madarakat s prédájukat a lent várakozó vadászok közé 
dobják. Oppianus pedig vadászati tárgyú költeményeiben úgy említi 
a sólymászatot, mint igen régi sportot. Aelianus szerint a vadászok 
kifeszitik a hálókat és csöndesen lefeküsznek, a sólymok felriasztják 
a madarakat s a hálókba kergetik, melyeket azután amazok egybe 
vonnak. E szerint a vadászat hálókkal szintén régi keletű.

Indiában is már a sötét ó korban ismeretes volt a sólymá
szat, s az ottani fejedelmek napjainkig szenvedélylyel gyakorolják. 
Idomított sasuk még szarvasra, gazellára, antilopra, sőt vaddisznóra 
is lecsap.

Tatárországban és Csinában már ős időkben igen előkelő 
sport volt a sólymászat, és az is maradt napjainkig. Marko Polo, ki 
a XIII. században Tatárországot beutazta, sokat beszél a changa- 
nori nagy kán sólyomvadászatairól.

Angliában a sólymászat történeti adatokkal bizonyítható nyomai 
Ethelbert szász királyig vezetnek vissza. Ez 760-ban Németország-

1 L ub b o k : '1'. E. I. II. 207.
3 Vadászlap.
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ból kért sólymokat darvak pedzésáre. A IX. században oly átalá- 
nossá vált a sólymászat az angolszászoknál, hogy előkelő fiatal 
embernek műveltségéhez tartozott az abban való jártasság. A sólyom 
a fejedelmi méltóság jelképéül szolgált. Az e korból származó képe
ken azok lóháton, öklükön sólyommal vannak ábrázolva.1

Hogy a sólyom a hunok és velük rokon népeknél nagy becs
ben állott, következtethetjük abból, hogy a zászlaikon lobogó turul 
madár a vadász-sólyommal azonos.2

Az ölő vadászatot római irók szerint azon időben leginkább 
a gallok és germánok gyakorolták rengeteg erdeikben. A lándzsák, 
kopják hegyei, a buzogányok, csákányok ekkor már vasból készül
tek, s annál fogva alkalmasok valának a bölény s a medve sikerest 
megtámadására. Történeti tény, hogy a gallok Brennus vezérlete 
alatt vas-hegyü lándzsákkal valának felfegyverkezve, mikor a dél 
polgárosultsága először küzdött meg az észak barbarizmusával. 
Eszak-Európában a vas már jóval Caesar betörést előtt haszná
latnak örvendett.3 Ugyan azon forrásból tudjuk, hogy ezen népek 
lóháton űzték a vadat szelindekjeikkel, s azt elérve kúpjával szúrták le.

A népvándorlás nem volt befolyás nélkül a vadászatra. A 
keletről özönlő népek hozták magukkal a nyerget, a mely kitar
tóbb lovaglást tevén lehetővé, a vad üldözését lóháton, kutyákkal 
elősegítette ; sőt később a női nyereg feltalálása után a hölgyeknek 
is megengedte a részvételt a vadászatban. Zalabéri Horváth Ferencz 
valószínűnek tartja, hogy az agarat és a kopót szintén az említett 
népek hozták magukkal. Ezen valószínűség mellett szól szerinte 
az, hogy a népvándorlás előtti emlékeken a kutya mindig nehéz, 
hosszuszörű s a könnyű kopóhoz épenséggel nem hasonlít, sőt 
valószínű, hogy a mostani vizsla — akár pointer, akár setter — 
eme két fáj keresztezéséből származván, jelenlegi faji különbségét 
csak a gondos tenyésztésnek köszöni.4

Ezzel szemben Honig István azt állítja, hogy »az agarat a 
magyarok, sőt már ezek előtt a hunok hozták magukkal Ázsiából, 
és a dolog természetében fekszik, hogy a lóra termett magyar nép 
az agarászásban nagy örömét lelte ; csakhogy ezekkel az erdőben 
nem sokra mehetett, mert ott nem szemre, hanem szimaton hajtó 
kutyára volt szükség. És ilyen akadt. Pannóniának pásztor népe

1 Vadászlap 1885). 23. sz. 296. I.
2 U a. 1883. 31. sz. 375. 1.
s Lubbock: Történelem előtti idők. I. 7. és 22. lap.
4 Vadászlap. 18^3. 31. sz. 375. 1.
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szolgáltatta a kopót, mely akkor már kitűnő vadászati hírnévnek 
örvendett a római világban*.1

Nem képezi feladatunkat ezen kérdést eldönteni, csak annyit 
jegyzőnk meg, hogy ha a magyarok bejövetele idejében már jó 
hírneve volt a rómaiak előtt a pannóniai kopónak, azt azért a 
hunok hozhatták magukkal, mert 375 óta 889-ig, mikor Magyar- 
ország határát őseink átlépték, 500 esztendőnél több tellett el, s 
azon idő alatt a kereszteződésre annyira hajlandó kutyánál nagy 
változások jöhettek létre, s az agár vére az itteni kutya-fajjal 
vegyülve, a kopót szülhette.

A vizsláról Wenzel G. azt állítja, hogy az árpádházi királyok 
korában már átalánosan használtatott. Honig István ezt kétségbe 
vonja, mondván: »Hogy a vizsla, e legújabb vadász ebfaj, hasz
náltatott volna, alig hihető, mert czélja akkor még nem volt.* Ez 
az ok azonban el nem fogadható. A vad megkeresése mindig leg
nehezebb dolga vala a vadásznak ; okvetlenül meg kellett becsülnie 
tehát azon ebeket, mel3rek ebben segítségére valának. A vad el
húzása pedig, mint fönnebb a fuegóikról szólva említettük, szintén 
érdekében volt a vadembernek. Hog\' nem öntudatosan hozta létre 
az ős vadász a fajt, hanem az a különben is keveredésre hajlandó 
kutya faj véletlen szülötte volt, az valószínű. Hanem, hogy egy
szer birtokába jutva, tenyésztette, s mindinkább fokozott szolgá
latra használta, az kétséget nem szenved.

Hogy a vizsla, meg a kopó régi keletit lehet, bizonyítja az 
is, hogy a svájczi tófalvi lakosoknak olyan kutyája volt, a mely 
inkább kicsi mint nagy vala s termetre a kopó és vizsla, de még 
is utóbbihoz közelebb állott. lm itt van egy kutya-fajta, mely az 
agárra^ vegyülve a vizsla, esetleg kopó egyik őse lehetett.

Különben a vizslát használták, mielőtt még röptében lőni 
tudtak volna. Bizonysága ennek a vadászat boritó halóval (tyras), 
a mely minden valószínűség szerént igen régi keletű.

Hogy a vizsla nem a legújabb vadászebfajta, s illetve nem 
az újkor szülötte, igazolja Komlósy Mihálynak 1510-ben öcscséhez 
Tamáshoz írott levele, melyben attól jó fürjészni való vizslát kér.2 
Ha már ez időben fürjészni használták, két-háromszáz esztendővel 
előbb már a faja létezhetett, sőt az sem lehetetlen, hogy használ
tatott is. Sajnos, a régi irók a vadászás módjának leírásával nem 
törődtek, a miként velők ennélfogva nem bizonyítható.

1 Vadászlap. 1889. 24. sz. 315 1.
2 Vadászlap. 1881. 29. sz. 233. 1.
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Hogy őseink nagy vadászok valának, bizonyítja a monda, 
mely szerint Hunyort és Mogort szarvas ünő vezette uj hazába.1 
Regino — a magyarok beköltözésével egykorú prüni apát — pedig 
azt írja, hogy a magyarok vadászat és halászattal keresték élel
müket.2 Béla király névtelen jegyzője szerint, a mint a magyarok 
a honba költözének, ifjaik csaknem minden nap vadászaton valának, 
s innen van, hogy az naptól fogvást a magyarok a többi nemze
teknél különb vadászok.3

Történeti emlékeink tanúságot tesznek arról, hogy királyaink 
szenvedélyes vadászok valának. Magáról Sz. Istvánról ránk hagyta 
a legenda-iró, hogy országlási gondoktól ment idejében örömest 
vadászott a rengetegekben4. Géza vezért és Sz. László királyt 
szarvas vezeti a helyre, a hová a czinkotai győzelemért hálából a 
váezi monostort építsék. Könyves Kálmán és különösen öcscse Álmos 
fáradhatlan vadászok voltak.6 III. Béla király I. Fridrik császár tisz
teletére négy napi vadászatot rendezett.6 Imre király vadászat alkal
mával csaknem életét veszité. Árpádházi királyainak közül kivált
képen II. Endre volt szenvedélyes vadász; elannyira, hogy nem
csak az országos ügyeket hanyagolta el, hanem a nemességet is 
maga ellen zúdította. Az 1222. évben kibocsátott arany bullában 
kénytelen volt megígérni, hogy a királyi lovászoknak, falkároknak, 
és solymároknak nem lesz szabad a nemesek falvaiban megszál- 
lani. Ugyanezt ismételte 1231-ben kiadott oklevele VII. fejezet 
1. §-ában.

Róbert Károly kedvencz vadásztanyája Dabas, Nagy Lajosé 
Pakus, Lipcse (Liptóban), Gerencsér (Veszprémben), Vörös-Berény 
(a Vértesekben), Predna, Megver és Vém (Zircz mellett) volt. E két 
királynak külön pecsétje volt vadászatok idejére 7 Mária király, 
később Zsigmond felesége, vadászaton leié halálát. A midőn u. i. 
1395. május 17-én szokása szerint a budai hegyek közé kilova
golt volna, s ott magában vadászgatna, egy vízmosásnál lova meg
botlott s a királynét maga alá temette. A szenvedett rázkódásra 
következő korai szülés végzetes volt; gyermekével együtt ott meg 
is halt. Úgy találták őt meg ott az erdőben.8 A könnyüvérü Zsig-

1 Kézai Simon mester magy. krónikája.
2 Franki: A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata. 2Jest. 1861. 236. 1.
3 Szabó Károly fordítása. Pest. 1861. 12.
4 Primi, Hungarorum regi apostoliéi S. Stefani vita. Pozsony, 1781. 49.

Thuróczy P. II. 60—61.
6 Ráth : A magyar királyok hadjáratai. Győr, 1866. 12.
7 Fehér : Codex diplomaticus.
* Márki Sándor: Anjou Mária. 118. .
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mond, mikor még jegyese 1. Mária a börtönben szenvedett 1387 
táján a diósgyőri,, rengetegekben vadászott;1 1412-ben pedig Jagelló 
Ulászló lengyel királylyal, hogy szövetségi és örökösödési terveire 
hajlandóvá tegye, tudván, hogy szenvedélyes vadász, a fél országot 
végig vadásztatta.'2

Jellemző Albert király mondása: >a vadászat férfias, a táncz 
asszonyi testgyakorlás*, és azon kijelentése, hogy bárminő más 
élvezetről le tud mondani, de a vadászatot nem nélkülözheti.3

Végre Hunyadi Mátyás királyunkat említjük meg, ki a monda 
szerint hatalmas vadász volt.

A középkorban a nemesség a folytonos villongások és hábo
rúskodások között szabadon maradott idejét borozással és vadá- 
szással tölté vala. A vadászatok rendezésére és vezetésére külön 
tisztviselőket és szolgákat tartott. A királyi udvartartásnak külön 
részét képezte a vadászszemélyzet. A m. kir. vadászok élén úgy 
látszik a vadászok ispánja (Comes venatorum) állott. A királyi 
vadászok közül emlékeinkben különösen a némethi, horhi, csepeli 
és szentgáli lakosok emlittetnek, kik a legújabb időkig szép kivált
ságokat élveztek.

A királyi vadászok következő nevezetek alatt fordulnak elő :
1. A bölény vadászok (venatores bubalorum). Ezek egy része 

Upponyban és Dédesen (Borsod-vármegyében) volt megtelepitve.4 
Főnökük az ispán (Comes venatorum bubalorem) és a tizedes 
(decurio venatorum bubalorum) vala ;

2. a solymászok (falconarii), okleveleink tanúsága szerint 
Sólymos, Kerecsent, Kerecsend nevű heUségekben laktak. A királyi 
sólymok gondviselője a procurator falconum czimet viselte;

3. az ebfalkások vagy peczérek, régente többek között Baranya 
vármegyei Nyárád hel}'ségben laktak.6 Ezeknek is volt ispánjuk 
vagy falkanagyjuk (Comes caniferorum regiorum);

4. a madarászok (Aucupes regii), egyik osztályát a hálóvivők 
(retiferii) képezték.6

Hogy az ország nagyjainak, nemeseinek szintén voltak vadá-

1 Márki Sándor: Anjou Mária. 148. .
2 Droguss János : Históriáé Polonicae Lipsiae. 1711. 322. és tovább.
3 Wenzel G. idézete: Nicodemi Frischlerii Facetiae Selectiones. Strassburg.

1600. 125. 1.
* Ipolyi be'lháromkúti máskép apátfalvi apátsága. Pest. 1867. 11. 1. Szerinti 

Dédesen királyi vadászvár is volt.
5 Fejér Codex diplomaticus. V. III. 402.
5 U. a. u. o. III. II. 432. és V. II. 185. .
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szai, az feltehető. így bizonyos Miklós gróf peczei jobbágyairól 
némi 1288. évi oklevél emlékezik.1

Hogy a személyzet folytonos gyakorlás és tapasztalás követ
keztében a vadászat minden módját nemcsak ismeré, hanem fej - 
leszté is, az természetes. I. Lajos királynak fősölymásza, Magyar 
László a sólymászatról könyvet irt, melyet Hiefeld Eberhard »Aueu- 
patorium« czirnü munkájához forrásul felhasznált.2

Legnagyobb hatással valának a vadászat szakszerű fejlesz
tésére a franczia királyok és Németország fejedelmei. Az elsők 
fejlesztették nagyra a falkavadászatot; utóbbiak közül a szász vá
lasztó fejedelmek válnak ki. Ezek hozták be a hajtások bekerítését 
hálókkal, ponyvákkal s tökéletesítették a vadászat ezen módját.

Hazánkban a vadászatra csak úgy meg volt a külföldnek 
hatása, mint kultúránkra egyátalában. A sik földön fentartotta magát 
a legújabb időkig, mint specifikus magyar sport az agarászat. írott 
emlékeink erre nézve a XVI. századból vannak. 1567-ben Nádasdy 
Ferencz tudakozódik agarai miatt. 1568-van a főherczegekkel volt 
nyulászni: ^Mindenikre egy-egy nyulat fogtunk*, Írja. »Ferencz 
uramnak megmondhatja keed, hogy az ü kegyelme adta agárral 
nagy tisztességet vallottam, mert az császár ü felsége fiai előtt két 
nyulat fogott.3

Agarakkal farkasokat is űztek lóháton, s az utolért ordast 
buzogánynyal sújtották fejen. Ujfalvi szerint igy vadászott még e 
század elején br. Bornemisza József. Ujfalvi a jelenetet oly érdeke
sen írja le, akár a középkorba képzelheti magát az olvasó :

»Néhány vadászatján, — írja Ujfalvi, — magam is jelen 
voltam, utólszor 1812-ben a bándi nádon, hol a fris havon vadá
szai farkasnyomot kerültek ki. A lövészek- s agarászoknak az 
Ő módja szerinti felállítása másfél órát vett igénybe, mialatt a 
mérges hideg s térdig érő havon kelle dideregnünk, várva-várván 
a táncz megindulták Utóbb megrivalltak a kürtök minden vona
lon s nemsokára a kopófalka is. Egy farkas csak frissen kiszökik 
a bozótból s gyorsan lohad fel az oldalon. Egy szakadás alatt 
guggoló peczér, hangos »ha j! haj ! < rikkantás közt szemközt vágja 
agaraival. Ezek bátran, de óvatosan veszik oldalvást, párhuzamban 
szökdécselnek körülte, a farkas mozdulatait mindig szemmel tartva. 
Végre Pandúr egy hosszú kiszökéssel nyakon, Huszár pedig fülön 
kapja s helyből megtartják. A megijedt vad gonoszul forgatja

1 Koller : História Epiícopatis Quinque — Ecclesiarum Ií. 85. 1.
2 Toldy ; A magyar nemzeti irodalom története. Pest, 1852. I. 158. 1.
3 Vadász Lap 1889. 1. sz. 2. 1.
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szemeit s vicsorítja fogait ; de a félelem erőt vesz hatalmas erején, 
nem tud mozdulni s csak reszket minden tagjaiban. Bornemisza 
most nyilsebesen hasit oda tajtékzó ménjén s a remegő vadat 
buzogányával leteriti.«

A festői látvány alig végződik, már száguld más vonalon, a 
hol egy más farkas ficzkósan szorongatja az agarakat. Az egyik
nek már kikapta gyomrát, mire a társa távolról csak fanyalogva 
kisérgeti. > Előre Cserbuj A . . .  tele torokkal kiáltja Bornemissza. 
Két agarász és öt agár sarkalják most a vitéz vadat. Az agarászok 
azonnal elébe szöknek, Bornemissza pedig közéjük. A lódobogásra 
agár s farkas mind szétrezzennek, de a nyers biztatásokra azonnal 
rászökdösnek. A megijedés itt is megtenné gyümölcsét: a bátorság 
vesztével oda az erő és félelmesen remeg minden tetemeiben. Borne
misza buzogánya, mint Jupiter menyköve zug markában. Ez is 
hörögve terül el . . .«1

A pedzés sólymokkal sokáig fentartotta magát. Kiváltképen a 
nők előtt volt kedves ; bár férfiak is gyakorolták. Az ifjúságnak 
találkozásra kellemes alkalmat szolgáltatott.

A középkor első felében a norvégek valának híres sólymá- 
szok és sólymaik nagy hírnek örvendettek. János angol király oda 
való két kitűnő héjáért szabadalmat adott Walter de Madena-nak 
sajt kivitelre. A dán Nikolas egy sósommal viszonozta a királyi 
.uradalmakon való kereskedés jogát. Nagy Alfréd kitűnő sólymász 
volt. Hóditó Vilmos alatt a sólyom a sérthetetlenség jogát élvezé 
s tojásainak elszedését több évi börtönnel büntették. III. Eduard 
elrendelte, hogy a ki sólymot talált, azt a grófság sheriffjénél átadni 
köteles. A ki eltévedt sólymot megtartott, lopás bűnébe esett.

Francziaország nagy sólymára (Grand falconiér) a legfonto
sabb személy vala. Évi fizetése 4000 írtra rúgott, kíséretét 50 em
ber képezte, joga volt 310 sólymot tartani, egyedüli elárusítója 
vala minden sólyomnak az országban és a királyságba bevitt min
den sólyomért neki vámot kelle fizetni. A király ritkán lovagolt ki, 
hogy kíséretében nem lett volna.

A XVI. század második felében nálunk még erősen sólymász- 
tak. Nádasdy Ferencz 1567-ben karulyról tudakozódik; 1568-ban 
sprinezet, — rárót, vadászó sólymot, —- 1569-ben ölyvet kér 
anyjától.2

A fegyverek minősége legnagyobb hatással volt mindig a 
vadászás módjára. Mikor az ijj volt még a lövő fegyver, a kirá-

1 Vadászlap 1889. 33. sz. 437 1.
2 Zay-ugrőczi levéltár. Vadász Lap 1889. 1. sz. 4. 1.
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lyoknak külön ijjkészítői valának (paiatores arcuum).1 Honig István 
azt véli, hogy a magyar mindig a könnyű fegyvernek lévén ba
rátja, alig hihető, hogy a nehéz agyas-ijjat (Armbrust) használta 
volna, s a XIV. században az európai hadseregek is visszatértek 
az egyszerű könnyű ijjakhoz, de a vadászatra akkor könnyű agyas 
ijjakat használtak.2

Zalabéri Horváth Ferencz ellenben azt mondja : >Corvin Mátyás 
királyunk idejében a nyilpuska (agyas ijj) lehetőségig tökéletesítve 
lévén, dalias királyunknak a vadban bővelkedő budai hegyekben s 
a Vérteseknek a Dunára dűlő, rendesen Dömös vidékéig terjedő 
kirándulásaiban kedvencz fegyvere vala.3

Hogy az agyas ijjat vadászaink bármely időben megvetették 
volna, alig képzelhető. Nemcsak biztosabban lehetett azzal czálozni, 
hanem a löveték, a vasnyil (Bolzen) sokkal messzebb is röpült el 
s nagyobb sebet ütött. Nagy vadra ennélfogva jobban volt hasz
nálható az egyszerű ijjnál. Németországban, Svájczban tényleg 
ezzel is lőtték a siketfajdot és a zergét. Emlitésreméltó, hogy a 
Fan négerek nyugati Afrikában szintén felfedezték az agyas ijjat, 
mi arra vall, hogy nem minden fegyver egy és ugyanazon szár
mazású

A mily gyorsan terjedt a rőtvadnak lövése agyas-ijjal, ép 
oly szívósan tartotta fel magát a medvének s erdeinek szelindekek
kel való üldözése s kopjával ölése. Ennek oka az lehetett, hogy a 
medve bundáján, az erdei sertés szalonnás bőrén az aczél rugó 
által röpített vasnyil nem birt nagyobb távolságról halálos se
bet ütni. «

A kézi ijj ró1 1568-ból van írott emlékünk. Nádasdy Ferencz 
kapott akkor egyet Bocskay Györgytől.4

A vegyesházbeli királyok idejében5 megkülönböztették a tulaj- 
donképeni vadászatot a sólymászattól és a madarászaitól; elsőt 
pedig felosztották nagy és kis vadászatra.

A nagy vadra különféle módon vadásztak : kópékkal, hajtók- 
kal, kopó falkákkal s az úgynevezett néniét vadászati módszer 
szerint ellen-hajtásokkal. Ezt a vadászási módot következőképen 
rendezték :

1 Wefizel G. 230. 233. 1.
2 Vadász Lap 1889. 25. sz. 315. 1.
* V. L. 1883. 33. sz. 397. 1.
< V. L. 1889. 1. sz. 2. 1. .
5 V. L. 1889: 30. sz. 397. e's köv. 1. 1. ; 31. sz. 409. 1. Honig István.
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Jóval a vadászat napját megelőzőleg nagyobb terjedelmű 
erdőben a vadat folytonosan szükebb térre szorítván, végre kis 
terjedelmű, hálókkal, ponyvákkal körülzárt az úgynevezett kama
rába terelték és hogy ki ne törhessen, haj tokkal, kik éjjel tüzeket 
raktak, őriztették. A mellékelt 1. ábra a vadászat lefolyását köny- 
nyebben érthetővé teszi.1 v/-nál a lövészek számára sátoros emel-

erdö B körül

vényt készítettek s annak szomszédságában a kerítést annyira 
megszükitették, hogy a menekülő vadnak okvetlenül lövési távol
ságra kellett az emelvény melletti alacsony cserjésben elhaladni. 
A vadászat napján, mikor a főúri lövészek helyüket elfoglalták, a 
B  és C között kifeszitett szöveteket eltavolitották, s az I-el jelölt, 
körülbelül 10— 12 holdnyi kamarába szorított vadat nagy zsibajjal, 
kürtök riadása mellett a vadászok fele hajtatták, kik a tőlük 50—60 
lépésnyire iramodó vadra kényelemmel szórhatták nyilaikat és go
lyóikat. A II. kamarából a vadat újra visszahajtották az I-be, 
honnét azután a kerítő szövetek le lévén akkorára szedetve, a 
szabadba menekülhetett. Könnyen belátható, hogy ezen vadászási 
mód mellett egy-két lövész valóságos mészárlást vihetett végbe. 
Brandenburgi őrgróf egy ily vadászaton 120 szarvast ejtett el.

A falkás vadászatra az uraság nagy és fényes kísérettel indult. 
A találkozó helyén a vadászat rendezésével megbízott tiszt fogadta, 
s egyúttal jelentést tett a vadász-személyzet által erősségére és tar
tózkodási helyére nézve pontosan megfigyelt szarvasokról. A főur 
intésére megindult a vadászat. A ki a vadászat rendezője által tü 
zetesen leirt meghajtandó szarvast első megpillantó, hangos rival- 
gással, vagy kürtöléssel tudatta a társasággal, melynek tagjai erre 
lóháton, vágtatva követték a vig csaholással tovarohanó falkát. 
Midőn az a szarvast utolérte és megállította, az egész társaság kö-

1 Hónig után.
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réje gyülekezett, az uraság, vagy annak legelőkelőbb vendége lóró 
dárdával, vagy leszállva vadászkéssel adta meg a vadnak a halálos 
döfést, vagy pedig, ha a vad nagy örömére különösen jól viselő 
magát, megkegyelmezett neki. Hogy a vad leszurása alkalmával 
szerencsétlenség ne történhessék, a vadászati tisztség közül vala
melyik az ebek ellen védekező szarvas, vagy vadkan hátulsó lábának 
inait vadász-késével elmetszette.

A leirottakból kitűnik, hogy mind a két vadászási mód költ - 
ságes vala; de a falkás vadászat változatosságánál és az akadályok
nál fogva, melyeket a lovas vadászoknak le kellene győzni, s a 
számos esély következtében, melylyel egybekötve volt, — sok örömet 
okozott.

A kopókkal és haj tokkal való vadászatot kevésbbé költséges 
voltánál fogva leginkább a kisebb földbirtoku nemesség gyakorolta; 
mig a királyi udvar és a gazdag főnemesség inkább a falkás és 
német vadászatot kedvelte, azért, mert annál nagy pompával és 
fényes kísérettel lehetett megjelenni. A Francziaországból beszárma
zott falkás-vadászatoknál a főurak nejei és azok udvari hölgyei is 
megjelentek, és a férfiakkal versenyt követték lóháton az ebfalkák 
által űzött vadat, mig a német vadászati mód szerint végbevitt mészár
lásoknál csak a férfiak szerepeltek.

»A mint nincs arra történeti adatunk, hogy e korszak királyainak 
bármelyike is Erdélyben vadászott volna, úgy azt sem tudjuk, hogy 
bölényre egyáltalában vadásztak-e ? Vagy talán nem tartották olyan 
vadnak, melyre egyáltalában vadászni lehetne ? -— Szinte elfogad
hatónak kell találnunk Bél Mátyásnak magyarázatát, melyet a »Rítus 
explorandae veritatis, seu iudicium ferri candentis ? nagyváradi regestru- 
mokhoz a >Paulus, comes venatorum bubalinarum«-hoz adott, s a 
mely szerint ezen »comes?-ek nem is a bölényvadászok, hanem a 
bivalygulyások ispánjai voltak. Megerősíti Bél Mátyásnak ezen magya
rázatát azon körülmény, hogy a sokat emlegetett »bölény vadászok* 
Győr megyeiek voltak ; már pedig tudvalevő dolog, hogy a bölény 
sűrűn lakott és müveit területeken nem tenyész, mert éietföltétele a 
csendes, járatlan, mocsáros őserdő magány, és hogy másrészt a 
Dunán túl tényleg máig is számtalan bivalyt tartanak.*

»Ezen korba, a hagyomány szerint épen Mátyás király idejébe, 
esik a bölények kipusztulása Magyarországon. Ezen hagyomány sze
rint ugyanis egy ügyes Íjász Mátyásnak zólyomi vadászterületein 
ejtette volna el az utolsó bölényt.«
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>;  A kis vadászatot a köznemesség gyakorolta és pedig még íjak
kal, csak a XVI. század elejétől kezdve, de ekkor is csak szórvá
nyosan, puskákkal.'<

,A  madarászat legtöbbnyire pénzkeresetre irányuló közönséges 
szabad foglalkozás volt, melyet kiki űzhetett. A köznép hálókkal, 
cseklyékkel, tőrökkel, lépvesszőkkel bánt és pedig nagy ügyességgel 
s a módnak és szerszámoknak nagy tökélyét tanúsító eredménynyel. 
Bizonyítja ezt Bonfiniusnak azon közlése, hogy a budai országos 
vásáron egy napon 80,000-nél több gerliczét számláltatok meg, s 
hogy Mátyás idejében nagy mennyiségben fogyasztották a kedvelt 
rigókat.«

»Voltak ugyan az udvarnál és a főnemesek háztartásaiban is 
madarászok, de ezek valószínűleg a madarászattal foglalkozó szolga
személyzet intézői voltak.*

»Az apró vadat, mint a nyulat, .az evetet (akkor »mukucs <- 
nak, vagy »mukics«-nak nevezték, a miből a mai »mókus« lett) nem 
éles, hanem tompa nyílvesszővel lőtték, helyesebben kifejezve * ütöt
ték « agyon, valószínűleg, hogy a szőrmét át ne lyukaszszák, el ne 
vérezzék; a nehezen megközelíthető vadakat: a túzokot, a vad- 
ludat, a vadkacsát fölgalyazott kétkerekű kocsin (taligán) közelítették 
meg, vagy mesterséges takaró (ló képe) mögé rejtőzve lopták meg ■<.

»A sólymászat, e kor legkedveltebb mulatsága, melyre úgy az 
udvar, mint a főnemesség és a főpapság tömérdeket költött.* i

»A vadászat kitanitott sólymokkal Mátyás udvarában is ép 
oly otthonos volt, mint általában egész Európában és legközelebb 
Olaszországban. Itt a hírneves Lorenzo Medici irt róla épen Mátyás 
idejében hangulatteljes költeményt, nálunk Janus Pannonius éne
kelte meg. A sólymok Erdélyből és Kis-Oroszországból kerültek 
hozzánk és belőlük a királyi udvarban egész falka volt állandóan, 
E sólymok azonban más fajhoz tartoztak, mint az olaszországiak, 
és Beatrix, Mátyás felesége, folytonos összeköttetésben és csere
viszonyban állott sógorával Hercules herczeggel, kit kora legnagyobb 
sólyomvadászának tartottak. Híres sólyomtenyésztő volt Hyppolit esz
tergomi érsek, később egri püspök, a ki sógorának, a mantuai őrgróf
nak 1519. október 12-ikén tiz sólymot küldött. Ezen főpap egyálta
lában oly nagy kedvelője volt a vadászatnak, hogy róla, bár mindez 
nem szorosan e czim alá tartozik, bővebben meg kell emlékez
nünk. E püspök idejében készült udvartartási számadások szerint a 
nógrádmegyei Guta községből hozatott 25 fáczán, összesen csak
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egy dukátért vásároltatott (kb. mai 9 arany forint). A fáczánok ez 
olcsó ára mutatja, hogy tenyésztésük hazánkban a jelenleginél hason- 
lithatlanul magasabb fokon állott. Az érsek asztalán az aranyfáczánok 
és a pávák — ezek a még ismeretlen pulykák helyettesitőikép — 
mindig nagy szerepet játszottak. Naszvadon, Komárom megyében és 
Gután, Nógrád megyében fáczánosai voltak ; eg3réb vadászó helyei 
töméntelen vadat: szarvast, dámvadat, vaddisznót, nyulat, foglyot, 
fenyőrigót szállítottak vendégszerető, fényes asztalára. <

■»Visszatérve a sólymászatra, meg kell említenünk, hogy 11. Lajos 
sólymainak élelmezése egy udvari szolga kötelességeihez tartozott, 
kinek e czélra hetenkint egy forintot fizettek. Mátyás sólymászai és 
sólymai számára a Solymár várát építette.«

»Midőn sólymászni mentek, az egész társaság, valamint a vadász- 
személyzet, mindig lóháton vadászott; bajos is lett volna a repülő 
szárnyast vagy futó nyulat másként követni. A fősólymár és a soly
márok, valamint némely vadászur vagy uraszony — különösen a 
hölgyeknek volt ez kedvelt sportja — karján vitte sólymát, héjáját 
vagy karvalyát. Ezeknek fejére karmazsin bőrből készült sapka vala 
huzva, hogy ne legyenek szórakozottak. A vizslákat vagy kajtató 
kopókat előre bocsátva, megkezdődött a vadászat. A fölrezzentett 
vad — legtöbbnyire a kedvelt gém — fölszállott, a sólyom fejéről 
levették a sapkát és utána dobták a repülő vadnak, a mely meg
pillantva félelmetes ellenségét, minden módon menekülni iparkodott, 
de legtöbbnyire hiába, mert a föléje kerekedett sólyom talán egy
két kísérlet után, a harmadik csapásra levágta és a prédájával alá
hullott, a hová a solymároknak is azonnal sietni kellett, hogy a 
sólyom az elejtett vadat ki ne kezdje. Az átvett vadat egy darabka 
galambhussal hálálták meg. mire a sólyom ismét az ökölre szállott. 
A lovasok természetesen a magas légben lefolyó harezot tiiskén- 
bokron keresztül vágtatva követték.«

»Ez Volt a - magas röptű* vadászat, melyre csak a legneme
sebb, legjobb, legbátrabb sólymokat idomították.*

>Az úgynevezett > alacsony röptű« sólymászatot héjákkal, kar
valyokkal, törpe sólymokkaL nyíltakra, fáczánokra, foglyokra, — sőt 
fürjekre és más kisebb madarakra vércsékkel gyakorolták, ugyan
csak a fentebb leirt módón.*

»Hogy az ilyen vadászatra több sólymot kellett vinni, s hogy 
az fölötte kedvelt szórakozást nyújtott, természetesnek fogja látni, 
a ki a magyar nemzetet különös lovasnak, de egyszersmind szen
vedélyes vadásznak is ismeri.*

*■
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»Sokkal fényesebb, mint a vadász-uraké volt a solymárok fel
szerelése, kik rendesen uraságuk színeibe valának öltöztetve*.1

»Balkezén a solymár erős szarvasbőrből készült keztyüt viselt, 
hogy az öklére száló sólyom éles karmaival meg ne sértse ; oldalán 
huszártarsolyhoz hasonló sólymártarsoly lógott, melyben külön do
bozokban husdarabkákat, vagy ezek helyett élő galambokat is, 
három élű tűket, egy-két négyszögletes vászonkendőt, varrótűt és 
gyapotfonált, apró csípő fogócskát és bicskát hordottak*.

»A husdarabkákkal, vagy az élő galambbal a prédáját ejtette 
sólyomnak kedveskedtek; a három élű hosszú tűkkel a sólyomnak 
esetleg a harcz hevében eltörött szárnytollait tűzték össze olyfor- 
mán, hogy a letört darabokat a bicsakkal levágván, a tűt a toll 
csonkjába szúrták, annak másik végére pedig a toll letört hegyét 
illesztették; a vadászkendőcskébe a vadászatban kimerült sólyom 
szárnyait pályázták és a testhez feszítették, hogy azokat ne tudja 
mozgatni ; a tűvel és fonállal pedig a makranczoskodó sólyom
nak szempilláit varrták össze, mig a csípő fogócskával, a bicsak
kal csőre hegyét és karmai élét lecsipdesték, vagy csőre élét eltom- 
pitották .

A solymár bal csípője fölött, zsinegen, az álmadár lógott 
(Frigyes császár müvében : »logrum cum et sine carnibus <) ; ez
apró, gömbölyű fadarab volt, bőrrel bevonva, két oldalán galamb - 
szárnyakkal',.melyek közé (néha) darabka hús volt erősítve. Ezt 
földobták, hogy a repkedő sólymot gyorsabban és biztosabban 
ökölre kerítsék*.

»A sólymokat hordozó szolgák szíjakon a vállról lefüggő négy- 
szögletes targonczát vittek, melyen köröskörül a lesüvegezett tar
talék-sólymok ültek*.

»A sólyom maga békával, csörgővel volt fölszerelve, melyet 
csak akkor vettek le fejéről, a midőn a repülő szárnyasra »dobták* 
(utána eresztették) •<.

»Mindezen fölszerelések a legfényesebben, selyemből és bár
sonyból voltak kiállítva, a kedvencz sólymoknál gyakran aranynyal 
és drágakövekkel ékesítve <.

»A vadászatnál használt ebek e korszak elején agarak, kopók 
és szelindekek voltak, mely utóbbiakkal az erdeit látogatták. Aga
rakkal minden vadra vadásztak oly helyeken, a hol azt szemre 
(látva) lehetett hajtani ; igy a rókára, sőt a farkasra, de szarvasra 
és dámvadra is. Ezen ebfajok valószínűleg a XV. században,

1 Riesemhal O. Die Raubvögel Deutsch'.ands und dér angrenzenden Lánder. 
Kassel. 1876. 163. és köv. 1.

A vadászati ism erétek kézikönyve. TIf. 2
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Zsigmond király alatt, a vizslával szaporodtak meg, de nagyobb 
számban, ez — amennyire sejthetjük — csak a korszak vége felé, 
II. Lajos uralkodása alatt terjedett el hazánkban ; II. Lajosnak kü
lönösen a cseh főurak gyakran kedveskedtek az ilyen ebekkel, 
melyeket ő fölötte becsült. Nagyobb számban valószínűleg a csehek 
hozták be V. Lajos és Mátyás alatt, kik a vizslával való vadászást 
az északnyugoti részekben meghonosították. Valószínűleg a borító- 
háló (tyras) használatát ismertették meg«.

>A fejedelmi fénykorban Erdély sivatagjain a bölény volt a 
vadkirály.1 Erre volt akkor a legkedveltebb vadászat. E szilaj vad 
megtámadása, ingerlékeny bősz jelleme miatt, gyakran állított elé 
olyan jeleneteket, melyeket csak edzett s kipróbált vadászok bírtak 
legyőzni. Legyőzése megfeszített erőt kívánt, mert nem egy köny- 
nyen adta meg magát. S ha nem volt halálra sebhedve, boszut 
állott üldözőjén. Minthogy megtörése nagy fáradalommal s nyilvá
nos veszedelemmel járt, annál érdekesebb élvezetet nyújtott a 
vadásznak*.

»Erdély harczfiai azon gyér pihenő órákat, melyeket a török, 
tatár s más szomszéddal örökös küzdelmeik közt megnyerhettek, a 
bősz bölénynyel viaskodásra szentelték. Az izmos bátor vad kifej
tette az ifjú levente bátorságát s izmait megedzette. Az ifjú sarja- 
dék lelki s testi képességének első próbatételt a bölénynyel életre 
halálra küzdelem közt fejté ki, mely után harczfi válhatott belőle. 
Azon tettdus korszaknak mindenekfelett bátor lelkekre s edzett 
markokra volt szüksége*.

»A bölény, mint mogorva s magánosságot szerető vad, az em
beri zajtól a lehetőségig távol, sivatag vadonokban tanyázott. Leg- 
felebb párzáskor (augusztusban) keresték fel egymást, mire megint 
különváltak. Márczius utóján rendesen két borjut vetett, melyeket oly 
gondosan rejtett el, hogy meglelése a legfinomabb kutatónak sem sike
rült. Rendesen eledelül gyepet, télen át farügyet, famohát, varjusátét 
használt. Mind e sovány eledelek daczára többnyire kövér volt s nagy 
termete mellett is a legsűrűbb csalitokon könnyű gyorsasággal tört 
keresztül. Biztos ezélzást igényelt, mert ruganyos vastag bőre s tes
tét behálózó kemény izmai miatt csak egyes kiváló részei, mint a 
fültő, vérhát, s z í v , vese és vékonyja halálosan sebhetők ; a másutt 
ejtett seb a különben is bősz vadat még dühösebbé tette s boszu- 
állása kétségenkivüli volt*.

> Régebben e vad bőségben lehetett, mert a Czibles, Unőkő, 
Rozsáj, Bucsesd, továbbá a borgói, gyergyói és háromszéki hava-

1 Vadászlap 1882. 27. sz. 322. 1.
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sokon mind máig némely bérczeket bivalbércz, bivalészkas, bival- 
forrásnak nevez a nép, alkalmasint a bölényről, mivelhogy a szé
kely a bölényt vadbival nevezettel illette. Némely oláh helynevek 
tanyájukat még hatásosabban mondják, mint Do Szuzimbruluj, 
Strimbuly, Iczvoruzimbruluj, Valezimbruluj, Ptyatrezímbuluj, Zim- 
bramnyike ; miután Zimbra oláh nyelven bölényt tesz. Mely elke- 
resztelések az ott elejtett bölényről, vagy e vad által a vadászon 
elkövetett valamely nevezetesebb esemény következésében történhet
tek. Az emlitett havasokon még most is találnak néha bölény
szarvakat. Sokat hasonlít a bivalszarvhoz*.

> A nemzeti fejedelmek korában Erdélyben a bölény nem ritka
ság. Apor Péter szerint akkor a főurak gazdagon hímzett kerevetjei, 
zsámolya, tábori sátorok, nyugágyai, medve- s az ehhez sokat ha
sonlító bölénybőr«.

»Erdélyben régebben a bölény vadászat egyike volt a legszebb 
férfias kedvteléseknek. Mint a hagyomány beszéli, a lőfegyverekkel 
kevésbé ellátott nép inkább cselek, vermek utján ejté tőrbe s a 
havasokon az ily ásott mélyedéseket ily vermeknek akarja tartani. 
Ha lehetett, a hajtókát úgy rendelte, hogy a bölényt az erdők tisz
tásaira szorítsák ki, hol az urak tüzes paripákon lándzsa, handzsár, 
szekercze s más kézi fegyverekkel körülvették, megtámadták«A

Az utolsó bölény sírját minden vidék saját körében keresi, s 
elregéli, hol és miként ejtetett el az utolsó királyi állat.' Ujfalvi azon 
meggyőződésre jutott, hogy az 1762. október 8-án a borgói Pláj 
magaslaton lelte halálát. Ipja jelen volt e vadászaton, mep-et édes 
atyja mint doboka-vármegyei alispán tartott. Tőle hallá ez esetet. 
De két vén oláh is tanúskodott az esetről. Ezen utolsó bölény jól 
kitermett tehén volt s hozzávetőleg 10— 12 esztendős lehetett: 5 
mázsát és 42 fontot nyomott.

A mostani vadászatok a bölény-vadászathoz képest csupa 
gyermek-játékok. Most a vadász medvére mindig támadó helyzet
ben marad, mig a bölény gyakran védelemre kényszerűé. Elhibázott 
lövést életével, vagy jobb esetben csontjai összezuzásával lakolta.

A puskapor használatba vétele lövésre hosszú ideig nem gya- 
korolyt befolyást a vadászatra. Különben nem a németek találták 
fel. Újabb vizsgálatok szerint2 az arabok vitték be déli Spanyol- 
országba, a hol a XI. században már ágyuk töltésére használták. 
Onnét terjedt el Közép-Európába s a XIV. században már mindenütt 
készítették. A puskaportól az ágyúig, az ágyútól a vadász-puskáig

1 Honig István.
* Vadászlap 1891. 26. sz. 349. 1.

9 *
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jó hosszú volt az u t ; bár Wildungen szerint 1554-ben már hasz
náltak puskát vadászatra. Krónikások szerint Francziaországban 
már 1515-ben lőttek volna göbecscsel. Wildungen azonban azt állítja, 
hogy a göbecset csak 1610-ben találták fel, s az lett volna az oka 
a sólymászat megszűntének. Miután azonban Meklenburgban 1552-ben 
a lövöldözést göbecscsel megtiltották, a németeknek is hamarább 
kellett azt ismerni, mint Wildungen állítja, s lehetséges, hogy csak 
a XVI. század közepe táján tanulták el a francziáktól,

1630-ban vagy 1640-ben találták fel a battériás zárat. V. Hen
rik franczia királynak már 1540-ben volt kerekes záru s hátul
ról tölthető puskája. Revolver puskát 1710-ben, s az első dupla
puskát egymás mellé forrasztott csövekkel 1741-ben készítették 
Párisban. 1786-ban találták fel a perkussziós gyújtást, s miután foly
tonosan javítgattak rajta, 1820 óta vadászó fegyverekre is alkalmaz
ták. A többi szemeink előtt történt. A negyvenes években találta 
fel Dreyse gyutüs puskáját, mely most a németek legkedveltebb 
vadászó fegyvere. A franczia Lefaucheux fegyvere 1855-ben, az 
angol Snider lancastere 1856-ban látott napvilágot.

A mohácsi vész idejében tehát, vagy legalább nem sokára 
utánna, már megvolt a vadászatra alkalmas puska, sőt a kis vad, 
s a madarak lövését könnyítő göbecs is; még is mennyi idő telt 
el, mig a puska általános használatba ju tott! Meg kell azonban 
gondolni, hogy azokban az időkben milyen ritkaság volt az ilyen 
puska és mily roppant pénzbe került!

Mindazáltal a vadász-puska nálunk elég gyorsan honosodott 
meg. Már 1565-ben ir Br. Zay Lőrincz bátyjának Istvánnak, hogy 
küldjön valami jó puskásokat.1 Hogy nem nyilazókról, sem agyas 
ijasokról van szó, következtethető abból, hogy a puska csakis a 
durranó lőporral lövő fegyvernek neve. 1736-ban már göbecscsel 
lőttek. Gróf Zay Kollonich László küldölt br. Zay Imre számára 
16 font nyúl- és 8 font szalonka-göbecset, fontját 8 kr. és 8 font 
puskaport, fontját 39 krajczárjával vásárolván.* Hogy ez időkben 
már jól tudtak bánni a puskával, bizonyítja az, hogy gróf Zay- 
Kollonich László panaszkodik, miszerint egy nádas helyen hajlókkal 
menvén, 16 rókára akadt, de rósz puskásai miatt csak nyolczat 
lőttek, a többit mind. szerencsésen elhibázták.3 Ezt a mai kitűnő 
puskák korában is gyakran megcselekszik.

Hogy azonban ezen időben a fogás hálókba is erősen gyakorol-

1 Egerváry Gyula V. L. L88,'). 6. sz. 71. 1.
2 U. o. 72. 1.
3 U. o. 73.
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látott, s a vad tenyésztésével is foglalkoztak, meglátszik gr. Pálfty 
Miklósnak 1716-ban és 1717-ben kelt két leveléből, melyben báró 
Zay Andrásnak megköszöni a számára küldött 16 és 30 eleven 
foglyot; utóbbiban hozzá tevén, hogy > jóllehet egynéhány azon 
madarak közül megfulladod:, a kik, hogy eleven maradtak, el fogja 
bocsátani, hadd szaporítsanak*.1

A puskának az előbbi fegyverekhez képest messzebb vivő 
képessége s nagyobb ütő ereje ; a göbecsnek használhatósága repülő 
vadra a vadászat módját lassankint tökéletesen megváltoztatta. A 
falkás vadászat mindinkább háttérbe szorult, s csak nagy urak, ki
váltképpen a franczia királyok gyakorolták, kik azonban szintén 
csakis nagyobb ünnepségek alkalmával rendeztettek ilyeneket a fon- 
tainebleaui,és \incennesi erdőségekben. A sólymászat csaknem ki
zárólag női mulatság leve, inig végre a mindinkább jobbá váló göbecs- 
puskák (flinták) átalánosabb elterjedésével egészen ki ment a divat
ból. Erdélyben még legtovább tartotta magát. A Rákóczyak idejében 
a solymárok még külön ágát képezték az udvartartásnak. Az 
erdeik hajtatása kutyákkal ugyan fentartotta magát, de a kopja 
helyét hosszú vadászkés foglalta el. A francziák még most is ked
velik a vadászás ezen módját.2

Ezen korban a szász választó fejedelmek válnak ki a „vadá
szat rendszeres kezelése által. Ezek kezdették a szarvast meg a 
dámot óvni, a lövetés idejét szabályozni, s egyátalában annyira fej
lesztik a rendszeres vadászatot, s oly czélszerü szokásokat vettek 
fel, hogy egész Európának példaképül szolgáltak.

A dámról hazánkban Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolyá
nak 1541-ben kelt levele emlékezik meg. Valószínűleg akkor hozat
ták, mert azt írja férjének, hogy idán vadak óla kész*.3

A harmincz éves háborúra következő békés idők alatt Német
országban megszaporodott a nép ; irtani, de egyúttal rendszeresen 
használni kezdették az erdőket. A nagy vad beszorult a még érin
tetlen hegységi rengetegekbe. A kiknek ott nem voltak erdeik, azok 
most vadaskerteket kezdettek telepíteni. Sokan a nvulvadászatra 
vetették magukat, s azokra alkalmazták a hajtatást. (Z. H. F. Vadászi.)

A vadászat hajtókkal már a XVII-ik században divatos volt. 
1685-ben báró Zay Lőrincz bátyjától, Istvántól, hajtókát kér, s azt 
kívánja, hogy egész hétre lássák el magukat élelemmel.4

1 Vadászlap 1889. (!. sz. 71. 1.
2 Zalabéri Horváth Ferencz; V. L. 1883. 33. sz. 398 1.
3 Vadászlap 1889. 6. sz.
4 U. o. 71. 1.
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Mig Németországban a rendesen kisebb területre szorítkozó 
háborúk mellett a rendszeres vadászat gyakorlása és fejlesztése foly
tonosan terjedt: nálunk, a majdnem harmadfél századig tartó, csak 
hosszabb vagy rövidebb fegyverszünetek által félbeszakított harcz a 
törökök ellen, a nemzetet annyira elfoglalá, s anyagi erejét annyira 
igénybe vévé, hogy a fegyver-nyugvások ideje alatt gondját inkább 
az anyagi csorbák kiköszörülésére, mint a vadászat szakszerű eme
lésére forditá, s az ősi agarászattal s kopózással megelégedett. 
Mindaz, a mi akkor tájban a vadászatra nézve történhetett, a Buda 
ostroma és a törökhatalom megtörése után az idegen seregekből az 
országban maradt német és franczia tisztek műve lehetett.

Hogy a lóháton való falkás vadászat nálunk azon időben, de 
talán az előtt sem dívott, világosan kitűnik abból, hogy maga 
Rákóczy és P'rancziaországba küldött követői előtt az ottani udvar
nál tartott falkás vádászatok ismeretlenek lévén, levelezéseikben több 
-helyen mim ilyenek felemlitvék.1

Híresek voltak ezen korszak vége felé az Eszterházy hercze- 
gek és grófok szarvas vadászatai.

A németországi vadászatoknak s a vadasok gondos ápolásá
nak a majdnem 25 évig tartó franczia háborúk véget vetettek. Az 
Európát újból rendező 1815. évi bécsi kongresszus uj viszonyokat 
teremtett. Az anyagi jólét s a szellemi fejlődés előre haladott ismét, 
de a vadászat megszűnt fényűzés lenni, sőt némely országokban 
mint Cseh- és Morvaországban kezdetét vette a vadászati gazda
ság. Ez a vadak kellő értékesítésében s a fáczán}' szakszerű keze
lésében nyilvánult. A jó példa hatott. Más országokban is tenyész
teni, ápolni, gondozni, de egyúttal értékesíteni is kezdették a vadakat.

A gyutacs feltalálása a vadászatnak uj lendületet adott. A 
kellemes lövés, melynél a vadász szeme előtt közvetlenül nem lob
bant fel a tűz, s füst gomolyag nem képződött; a lőpoiygyors meg- 
gyuladása, nedvesség ellen való könnyebb megvédése növelé a 
vadászati szenvedélyt. Fokozta ezt az, hogy ezekkel a tégy vérek
kel minden időben lehetett vadászni ; csakhogy sajnos a vadászat 
ennek folytán vad pusztítássá fajult.2 A vad okszerű tenyésztésére 
és óvására azonban nálunk nem gondolt senki. Sok idő telt bele, 
mig a szomszédok példájára Magyarországon is kezdettek valamit 
tenni ez irányban. A siker el nem maradt, s a század első felében

1 Zíilabéri Horváth Ferenc/. : V. L. 1883. 33. sz. 399. 1.
2 A kőszáli kecskét a Svájczban már e század elején tökéletesen kilőtték ; de 

a zerge is megfagyott mindenfelé, a hol szigorúan nem óvtak.
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némely vidéken szép vadállománynyal biró, itt-ott fáczányokkal be
népesített vadasok is voltak találhatók.

Hogy a vadászat rendszeres kezelése ('seb- és Morvaorszá
gokból származott át hozzánk, semmi sem bizonyítja jobban, hogy 
a hazánkbeli összes vadász-személyzet azon időben csupa ez 
.országbeli származású emberekből állott.

Ez időben a falkás vadászatot is meghonosították.1 Gr. Szé
chenyi István a huszas években hozatta az első hajtó falkát Angliá
ból, melylyel a Csalóközben és Czenken több éven át vadászott. 
Ezen falka későbben gr. Szapáry József birtokába ment át, ki azt 
a Bánságban használta.2

A harminczas évek elején gr. Károlyi István hozatott egy fal
kát Fóthra, mely később báró Wenckheim Béla kezére került, a ki 
vele előbb Temes megyében s hogy ott a róka megfogyott, Szla
vóniában gr. Pejachevich Péter rumai birtokán vadászott.

A negyvenes években herczeg Eszterházy Miklós tartott két 
falkát Eszterházán : az egyik 29 pár róka —, a másik 32 pár nyúl 
kopóból állott. Utóbbin csakhamar túl adott, s a kopók az erdélyi 
főurak között oszlottak szét, nagyobb számuk Paget földbirtokos 
tálkáját képezte.

Szintén egy nyulkopó falkát báró Wenckheim Béla vett át 
1840-ben Lichtenstein Rudolf herczegtől, melylyel 1847-ig Kőrös- 
Ladányon vadászott.

Ezen kívül volt kopója gr. Batthyány Kázmérnak Kis-Béren 
és gr. Csekonits Péternek Mócsán.3

A birtok-viszonyoknak 1848-ban történt gyökeres megváltoz
tatása, mely a vadászok számát is tetemesen növelte ; a hátulról 
tölthető fegyvereknek átalános elterjedése, minek folytán az élőiről 
tölthetők potom áron a szegényebb osztály kezébe kerültek ; a fegy
verek könnyű és gyors töltése, rendkívüli hordási képessége ; • az 
erdőknek fohanós irtasa; a tilalmazásnak tökéletes hiánya: a vad
állományt egészen tönkre tevék. Nemcsak nálunk volt ez igy. 
Németország is megérezte ez irányban a rossz hatást. Csakhogy 
ott korábban ébredtek a baj tudatára. Nálunk csak 1872-ben hoza
tott meg a vadászati törvény, a melyet 1883-ban egy uj vál
tott fel.

A vadászati törvény, melynek tendencziája a vad szaporítása 
volt, meghozá gyümölcsét. Magyarország vadállománya szépen

1 Honig István Vadászlap 890. 13. sz. 413. 1.
2 Sárkány Xav : Reform 1873. 283. 285. 286. sz.
3 U. a.
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szaporodik, sőt a szarvasállomány némely vidéken már annyira, 
hogy a törvény korlátái szükek a kellő arányban való tartására.

A vadászat azonban még nem érte el azt, a mivé fejlődnie 
kell. Még inkább a szenvedély kielégítésére irányul. Az okszerű 
vadászati gazdaság az, a mi után törekedni kell. Ma már minden
nek, mi a léteire jogot tart, gazdasági javakat termelni, s a nemzet 
közvagyonát fokozni kell..

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



A vadászati jog  története . 1

A vad az őskorban szabad tulajdon volt, s az is maradott 
hosszú időkön át, még azon korban is, mikor a föld kötött bir
tokká vált. Oka lehetett ennek az, hogy az erdő, mely a legtöbb 
vadnak szolgál tartózkodási helyük legkésőbb foglaltatott le külön 
tulajdonul.

A régi németeknél a vadászat joga a föld tulajdonához tarto
zott. Közös birtokon a birtokjogosultak szabadon gyakorolhatták 
azt. Később azonban a kisbirtokosok az akkori időkben annyira 
szükséges védelem megszerzése végett magukat a nagyoknak és 
hatalmasoknak nemcsak fegyverviselés tekintetében, hanem vagyoni
kig is alárendelték, s azzal vádászási joguk a feudális szokás foly
tán azokra háramlott vala. Ennek következtében a hatalmas urak 
vadászható területe folytonosan gyarapodott. Még inkább előmoz- 
ditá ezt a zárt-erdők (Bannforste) alapítása Nagy Károly idejében, 
a mely csak a XV. században szűnt meg. Ezen erdőkben bizonyos 
erdei használatok és a vadászat tisztán csak a zárt-erdő urát (Bann- 
herr) illettek meg. A királyok zárt-erdei azok magán birtokából, a 
gazdátlan s esetleg oly községi (Mark) erdők lefoglalásából szár-' 
maztak, melyeknek tulajdonjoga kétséges volt. A világi és egyházi 
nagyok hasonló módon tettek szert zárt-erdőkre királyi hozzájárulás 
mellett, vagy a nélkül, a mint azt hatalmuk és erejük megengedé.

A zárt-erdő ura azonban csak bizonyos vadak vadászásának. 
jogát tartá fel maga szám ára; a többit átengedé embereinek. Ez 
képezi alapját a vadászat felosztásának nagy és kis vadászatra, 
melyet később felső és alsó vadászatnak neveztek. A nagy vadá
szathoz eredetileg csak a szarvas, az erdei, a bölény, a medve, a 
hiuz s esetleg a farkas tartozott. A madarászaira nem fektettek

1 A hazánkra vonatkozó részét illetve lásd : Honig Istvánnak. » Adalék Magyar- 
ország vadászatának történetéhez* a Vadászlap 1889. évfolyamában megjelent czikk- 
so^ozatát. A németet illetve ; Jagdthierkunde. Grunert. 4—8. 1.
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súlyt, s a kártékony vadak megölése még azon esetben is meg 
volt bárkinek engedve, ha azok vadászása különben az uraság 
számára fel is vala tartva.

Más alakot nyert a vadászati jog a német fejedelmeknek ki
rályi fenségre jutásával. Ez időtől kezdve a vadászat a regáliák, 
még pedig az alsók közé számíttatott. Ezen kornak fogalma szerint 
az összes vadászat joga a fejedelmet illette meg. Ez ellen a nemes
ség s papság nem szűnt meg remonstrálni, de többnyire csak annyit 
ért el, hogy kegyelem utján nyerte meg a vadászati jogot, gyakran 
a felső vadászat kizárásával. Azoktól, kik ily adományokat nem 
nyerének, elvitatták a vadászás jogát, némely tartományokban azon
ban elismerék.

A föld tulajdon-jogának lassanként szabaddá váltásai Német
országban sajátszerü viszonyok fejlődtek ki, jobban mondva jogo
sultságok jövének létre. A vadászati jog gyakran mint szolgalom 
terhelte a birtokot, a mely különféleképpen vala megosztva, úgy, 
hogy ugyanazon területen különböző személyek, különböző vad 
vadászására bírtak joggal. Gyakran azonban egy és ugyanazon vad 
vadászhatásának joga is többeket illetett. Ilyen vala a valakivel való 
vadászhatás joga (Mitjagd, Koppeijagd), vagy a másikat megelőző 
vadászhatás joga (Vorjagd). Mindezeket a zavaros viszonyokat a 
48-iki idők közepette lehetett csak czélszerüen megváltoztatni, 
kimondván és törvénybe iktatván azon elvet: hogy a vadászat a 
földbirtoknak tartozéka.

Nálunk is, a mennyire történeti emlékeink arról maradtak, a 
nagy vadászat a király és a főnemesség előjoga vala; a kis vadá
szatot ellenben minden nemes ember szabadon gyakorolhatta.1

Az Árpádok korából nem ismerünk törvényes intézkedést sem 
va vadászat gyakorlásának szabályozására, sem megvédésére. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy az nem vala korlátozva, mert tör
vényeket csak annak okából alkottak azon időkben. Két decretumot 
ismerünk, melynek elsőjét 1. László adá ki (1. könyv 12. §.) vasár
napokon és ünnepeken a vadászást megtiltván; 2 másodika Kun 
László idejéből való (1279. budai zsinat) s a  szerzeteseknek a vadá
szást és sólymászást tiltja.3 Ezen kívül még csak azt tudjuk, hogy 
Beszterczebánya városának a halászat és vadászat szigorúan meg
tiltva volt.4 - -  Ez a különleges tilalom azt a következtetést engedi

1 Wenzel G. Magyarország gazdaságának története. 186. 1.
2 Magyar'országgyűlési törvénykönyv. Ford. Gegus Dániel. Pest. 1866. 16. 1.
3 Endlieher : Monuin. Árpád. Sangalli. 18-19. 598. 1.
4 Vajda Gyula; Városaink befolyása a közműveltségre 1000— 1301-ig. Buda

pest 1878. 49. 1.
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A vegyesházbeli királyok idejében is a nagy vadászat a király, 
s királyi birtokokon a király által arra felhatalmazott főuraknak és 
a birtokos nemességnek kizárólagos joga volt, mig fcras, a dominó 
rege non prohibitas-xa. a köznemesség bármikor, még a királyi vadász- 
területeken is, vadászhatott.1 A kis vadra tehát a nemes embernek 
szabad volt vadászni mindenkor és mindenütt, még a királyi birto
kokon is, kivévén az elhatárolt tilosokat, melyeknek terjedelme azon
ban korlátozva vala, úgy, hogy a földbirtokos birtokának legalább 
is felén a szabad vadászást megengedni tartozott. A nemes ember 
ezen jogát nemcsak maga vehette igénybe, de még jobbágyait és 
béreseit is küldhette bárhová vadászni úgy saját szükségletére, mint 
elajándékozásra. Az eladás ki volt zárva. Azt különben a magyar 
nemesség mindig méltóságán alul levőnek tartá. Hasonló jogokkal 
birának a városi polgárok, a soltészségek és kenézségek, de csak 
községük, illetve telepitvényük területére nézve.2

A jobbágyságnak és parasztságnak II. Ulászló 5. sz. rendel
kezése szerint tilos vala a vadászat. Az erdélyi 1(568. évi XXXYI. 
t.-cz. ez iránt következőleg rendelkezik : A paraszt ember tőrrel és 
csővel sub poena fis. 12 megtiltatik a vadászattól: ha kinél közö
lök agár találtatik, szabadon elvétethetik tőlök, hogyha földes uráé 
nem lészen, melyet ura czédulájával bizonyíthat meg.3 Viszont az 
erdélyi törvényhozás 1571-ben megtiltá a mások marhájában kárt 
tehető eszközökkel, tőrökkel, kelepczékkel való vadászást oly helye
ken, a hol kártól félhető.4

Mindazáltal a magyar paraszt nem nélkülöző egészen a vadá
szat gyönyörét, mert a magyar úri vadász, még mai napság is — 
kiváltképpen hegységekben —, alig képzelhető parasztpuskások nélkül.

»A vadászati s a  halászati jog< — irja Fessler®— *a nemes
ség tulajdona; de a vadászati joggal más országokban megengedett 
visszaélésekről a magyar parasztnak soha sem volt oka panasz
kodni, szétdult és lelegelt földén sóhajtozni vagy jajgatni; de ha 
vadállatok (t. i. kártékonyak vagy ragadozók) vannak a vidéken, a 
jobbágyoknak urasági puskával, porral és golyóval, kötelessége volt 
arra vadászni«.

1 Hazai okmánytár VII. .'59(5. 1.
2 Wenzel G. Magyarorsz. mezőgazd. tört. 2 3 0 —233. 1.
3 Benkő : Transilvania. Claudiopoli. 1884. 131. 1.
4 Hatos G, Vadászlap. 1881. 218. 1. Az approbata és compilata constitatiók- 

ból. Kolozsvár. 1815. 216. 1.
3 Kőváry L. id. m. 134— 138 11.

m eg , h o g y  m á s  k irá ly i v á r o s o k n a k  m eg  v o lt a z  e h h e z  v a ló

jo g a .
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>»Sohasem torolta meg a magyarság a vadorzást oly kegyet
len, vért fagyasztó módon, mint ezt a szomszéd német főurak tet
ték ; igy p o. 1537-ben Mihály salzburgi érsek a parasztot, ki egy 
sebzett s a paraszt földjén megdermedt szarvast eltulajdonított, ennek 
bőrébe varratta és saját szeme láttára ebeivel szétmarczangoltatta ;4 
Móricz, szász választó fejedelem idejében pedig egy vadorzót a 
szarvas agancsai közé köttetvén, ezt az ebekkel az erdőbe űzették.2 
Sohasem is volt a magyar vadász annyira féltékeny, hogy vadjai
nak megóvása szempontjából a parasztot a kutyatartástól eltiltotta 
volna, mint tette 1573-ban Dánia, melynek idevágó törvénye szerint 
a paraszt embernek háztája őrzésére csakis sánta kutyát volt szabad 
tartania; ugyanezen törvény szerint a vadorzáson ért parasztot meg
vakítattak* .3

»Minthogy azonban a nemesség e korszakban nagyban kezdett 
hódolni azon szokásnak, hogy egyes birtokaira a szükséghez képest 
gyakran nagy mennyiségű vadat kivetette, illetve jobbágy puská
sainak kötelességévé rótta, hogy bizonyos mennyiségű vadat tűzött 
határidőre az udvarba beszolgáltassanak, a kénye kedve szerint 
vadászó parasztság egyrésze — természetesen haszonlesésből — 
vadorzásra fogta a dolgot s rendesen a szomszéd birtokosok erdei
ben garázdálkodott.4 Nem csoda, hogy a földesurak és ezeknek 
tisztjei e kártevést minden módon akarták s iparkodtak megakadá
lyozni®.

Vadászati jogunkra legérdekesebb az a két királyi rendelet, 
melyet 111. Károly és I. Ferencz bocsátott ki, s a mely voltaképpen 
— eltekintve a vad óvására vonatkozó rendelkezésektől — nem te
kinthető másnak, mint a magyar vadászási szokásos jog kodifiká
lásának. Legföljebb még a falkás vadászat megtiltása vall újabb s 
idegen nézetre.

Az első (III. Károly 1729. évi 22 t.-cz.) megerősítvén II Ulászló
5. sz. rendeletét, kiterjesztő a vadászás, agár és kopótartás tilalmát 
a polgárokra, az összes nemnemesekre és a Magyarországon lakó 
nem honosítottakra; ellenben a nemeseknek és nemesi szabad 
Sággal biró földes uraknak saját erdejükben akármikor, idegenben 
pedig a szaporodás idején kívül maga részére és saját hasznára meg
engedte a vadászatot és madarászatot, kivévén az erdők azon részét, 
melyet a várhoz, várkastélyhoz, vagy udvarhoz és palotához a fül-

1 Fessler id. m. X. köt. 235. 1.
3 Dr. G. L andau : Geschiclite d. Jagd u. Falknerei Deutschlands. Kassel, 

1849. 184. 1.
3 U. o.
i  Kőváry : L. id. m. 134-—138. 1.
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desurak és nemesek kihasítanak, s vadászat és madarászat ellen 
tilalmaznak, a mit minden, földesurnak és nemesnek maga részére 
tenni szabad volt. Mezőben ellenben a vadászat és madarászat más 
földjén szabad maradott. Megengedd a sebzett vadnak követését és 
elhozását a tilalom alatt lévő részből A kutyákat is szabad vala 
visszahívás végett oda követni, de a vadászatot velők folytatni nem. 
Megtiltá a tenyésztett foglyok és fáczányok elejtését és elfogását. 
A hol nádasakban és cserjésekben nagyobb vadak, mint szarvasok, 
őzek és vaddisznók tartózkodnak, az erdőkre vonatkozó rendelke
zések érvényessé váltak. A sinkorán1 kutyákkal való vadászatot a 
mezőben és vetésekben okozó károk miatt megtiltá.

A tilalmas idő következő vala :
a) Szarvasbikára szeptember 15-től kezdve pünkösdig;
fi) szarvassutákra három királyok napjától sz. Bertalan napig ;
c) őzsutákra márczius 1-től május közepéig;
d) szabad volt a vadászat őzbakra, nyulakra és ragadozó 

vadakra az egész éven át.
II. József császár 1786-ban kibocsátott vadászati rendszabályá

ban2 a paraszt és polgári rendnek — mivel ezáltal gazdasága vagy 
mestersége elhanyagolására kínálkoznék csak alkalom — vadászat 
vételét vagy bérlését eltiltotta, s ennélfogva elrendelte, hogy a vá
rosok és mezővárosok (szabadalmi jogon bírt) vadászati joga árve
rés utján bérbeadassék. (8. §.)

A vadászterületek tulajdonosainak nemcsak a vad szabad 
tenyésztését, hanem szabad lövetését is megengedte, határozottan 
kimondván, hogy a vadászat-tulajdonosok a vadat saját tulajdo
nukként, bármily korú, nagyságú és súlyú legyen is, minden év
szakban elfoghatják, lelőhetik és felhasználhatják vagy eladhat
ják. (1. §.)

Minden vadászatra-jogosultnak megengedte a szabad vadászást 
saját terütetén, de csak úgy, hogy az a földbirtokos megkárosítása 
nélkül történjék ; károsítás esetében teljes kártérítést rendelt (2. §.); 
vetéseken, szüret előtt szőlőkben még vizslával sem volt szabad 
vadászni, vagy fogoly, avagy fáczány tojásokat keresni; a vadászat
tulajdonos, ki ezen tilalmat áthágta, 25 aranyat fizetett, közönséges 
vadászokat három napra az uradalmi börtönbe lehetett záratni. (14 §.)

Mezei terményekben okozott károk az alattvalóknak azonnal, 
vagy természetben, vagy pénzben voltak megtérítendők. (15. §.)

\  adsertéseket csak körülzárt és kitörés ellen biztosított vadas-
1 Chien courent.
2 Vadász-Lap 1892. 17. sz. Közli Földes János.
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kertben engedett tartani, s a vadaskerten kívül mindenkinek szabad
ságot adott azokat, csak úgy mint a farkast, rókát, vagy más ártal
mas ragadozót lelőni, vagy más módon elejteni. (-5. §.)

A megyéket kötelezte, hogy ügyeljenek arra, nehogy a vadászat
tulajdonosok a vadat az általános kultúra kárára túlságosan elsza- 
poritsák, és ha az még is megtörtént volna, a megfelelő számra fel
tétlenül leszállítsák. (11. §.)

Megengedte, hogy a vadak ellen a földbirtokos birtokát be
keríthesse, de a kerítésnek nem volt szabad a vad megfogására 
berendezve lenni. (12. §)

Mig az előbb vázolt intézkedések védték a föld tulajdont, gon
doskodott a vadászat védelméről is. Ennélfogva megengedte az ide
gen hajtó kutyák lelövését (17. §.); megtiltotta fegyverrel és fogó, 
vagy hajtókutyákkal idegen területre való lépést (18. §.) ; a meg
sebzett vad követését idegen területen megtiltotta (5. §.) ; a hatósá
gokat kötelezte, mindazokat kikutatni, s bíróság elé állítani, kik a vad 
után illetéktelenül leselkednek, s azt megfogják, vagy meglövik. 
(26. § j 1 Egyáltalában a vadorzást lopásnak minősité (20. §.), s a 
vadorzók eltitkolok s elrejtőit is mint vadorzókat rendelé törvény 
elé állítani. (21. §.)

Ferencz király 1802. évi 3. sz. rendeletével megengedő a földes
urak földbirtokának felerészét eltilalmazni. Kiterjedhetett az akár az 
egész földbirtok, akár az egy tagban kihasított terület felerészére. 
Uradalmakat akár egészben, akár részekben megfelezve lehetett tilal
mazni. Szintúgy a közbirtokosságokat. Ez visszatérés a régi jog
szokáshoz azon különbséggel, hogy akkor a felerészen tűrni kellett 
idegenek vadászását, most pedig uradalmak egész vidéket elzárhat
tak attól.

A szabadon hagyott területeken minden nemesnek és nemesi 
szabadalommal bírónak joga volt a szaporodás idején kívül vadászni 
és madarászni; de csak egy vagy két cseléddel, s nem csapatos 
emberekkel, avagy hajtókkal; saját szükségre és nem kereskedésre.

A tilalmazási idő a következő volt :
a) Szarvasbikákra szept. 15-től junius hó 1-ig ;
b) szarvassutákra január 1-től szept. 1-ig;
c) dámsutákra márczius 1-től május 15-ig:
d) nyulakra február 1-től aratás végéig.
Vetésekben aratás végéig, kaszállókban április 24-től, inig a hol 

fű növekedik, széna gyüjtetik, szőlőkben pedig a nyulak szapora-

80

1 Az orvadászat tehát hivatalból volt üldözendő.
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dósának kezdetétől szüret végéig sem gyalog, sem lóháton nem volt 
szabad vadászni.

Utazás közben be nem rekesztett vadakat, — fáczányokat, 
foglyokat ott a hol tényésztetnek, valamint tilalmas területeket ki- 
vévén, -— az országút mellett elejteni, a müveit földeken kárt tevő 
vadat megölni még a parasztnak is meg volt engedve. Ez utóbbi 
esetben a parasztnak azonban az esetről a vad gazdájának jelen
tést tenni, s a vadat beszolgáltatni kellett.

A vadak által okozott kárért az azokat gondozó ur haladék
talanul megejtendő becslés szerint teljes elégtétellel tartozott.

Menten hagyatott a megyéknek azon joga, hogy a megsoka
sodott vadakat kevesithessék. A ragadozó vadat, vetéseknek, szőlők
nek ártalmas madarakat, a helybeli viszonyokhoz képest az illető 
törvényhatóságoknak irtatni kötelességükké tétetett, sőt ha szüksé
gesnek látszott, a tiszti hivatalnok, a földesurnak tett előleges be
jelentés mellett, az eddig gyakorolt szokás szerint1 vadászatot is ren
delhetett, de csupán a ragadozó vadak és madarak ellen.

A vadászati jog iránt újabb időben az 1872. évi V. t.-cz. és 
legújabban az 1883. évi XX. t.-cz. intézkedett, mely a vadászat jogát 
ugyan a földbirtokhoz köti, ele a községi s kisbirtokokra a bérbe
adás kényszerét rendelte el. Gondoskodott a vadak által okozott 
károk megtérítéséről, a tilalmazásról s feltartá a hivatalból rendez
hető vadászatokat is. Ezen most is érvényben lévő törvény meg
alkotásánál a vad szaporításának előmozdítására volt fektetve a fősuly-

31

1 Eszerint a hivatalos vadászatok régi eredetűek.
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A vadászat haszna.

A vadászat haszna kétféle: erkölcsi és anyagi.
Az erkölcsi haszon megbecsülhetlen, nemcsak azért, mert 

számokban majd hogy ki nem fejezhető,1 hanem azért, mert oly 
következményekkel függ össze, melyekkel szemben minden érték 
kicsivé válik. A folytonos érintkezés a természettel, a mozgás a 
szabadban, a küzdés a természet erőivel és a vadak ösztönével: az 
ember kedélyére, egészségére és érzékeinek kifejlődésére oly jóté
kony hatást gyakorol, melylyel kevés életmód dicsekedhetik. A 
szobai munkával foglalkozó, a szalon élet gyönyöreiben kifáradó 
nemcsak szórakozást, hanem üdülést és uj erőt nyer a vadászaton.

Az anyagi haszon, melyet a vadászat nyújt, háromféle: a 
kártékony vadak pusztításával előmozdítja az álattenyésztést; va
dak tenyésztésével szaporítja az élelmi anyagokat ; szükségleteivel 
munkát ád az iparnak, foglalkozást számos embernek.

A kártékony vadak pusztítása hajdanta lén3Teges feladata volt 
a vadászatnak ; ma sem szűnt meg azonban az • lenni. Farkas, 
medve ma is sok kárt tesz a földműves nép marhaállományában: 
róka sok csirkét, libát és apró ruczát hord e l ; héja, ölyv, sólyom, 
varjú, szarka miatt is panaszkodnak a falusi gazdasszonyok. Ezen 
kártevések csökkentése, esetleg megszüntetése a vadászat feladata. 
A haszon, melyet ez utón tesz, szintén nem fejezhető ki számok
kal s mégis száz meg százezreket ér.

A vadak okszerű tenj'észtése szaporítja az élelmezési anyago
kat. Az okszerű tenyésztés feltételezi azt, hogy a létrejövő tápláló 
anyag értéke nag3Tobb legyen a létrehozásra fordított an3^ag érté
kénél. Csak ezen esetben lehet közgazdasági haszonról beszélni. 
A vadak által mezei gazdasági termékekben okozott kár azok

1 Némely eredményei kifeje/hetők, mint pl. a vadászok életkora, egészségi 
állapota, ügyessége katonai szolgálatra, sat.
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termesztőire nézve pozitív veszteség, a vadászat tulajdonosára pozi
tív nyereség lehet; a közgazdasági hasznot azonban csak azon 
esetben anulálja, ha összegében nagyobb a vad tényleges értékénél. 
Ez oknál fogva a vadászat tulajdonosának gondoskodni kell arról, 
hogy vadja minél kevesebb kárt okozzon, s ha idegenekében tette, 
polgári kötelessége azt teljes értékében megtéríteni.

A vadak tenyésztése, s illetve lelövetése által elért hasznot a 
piaczra hozott vadak értékéneK kimutatásával igyekeznek előtiin- 
tetni. A piaczra hozott vad azonban csak része a lelőtt vadnak. 
Jelentékeny része közvetlenül, Vagy elajándékozás utján jut fogyasz
tásra. Lelövetési jegyzékből sem lehet a vadászat pénzbeli hasznát 
kimutatni. A vadakért bevett összegekkel nem lehet u. i. szembe 
állítani a tenyésztésre és elejtésre fordított költségeket. A nemzet- 
gazdasági haszon pedig csak a kettő különbözete lehet.

A haszon, melyet a vadászat az ipar foglalkoztatása, szemé
lyes szolgálatok felhasználása által nyújt, sokféle és jelentékeny. A 
vadászati fegyverek gyártása virágzó iparág, nagjf tőkét és jelen
tékeny munkaerőt foglalkoztat. Számos ember megélhetését teszi 
lehetővé. Ugyanez áll a többi felszerelési tárgyakról: töltények, 
lövetékek, ruházatok, fogó készülékek sat. készítéséről. A vadászati 
építkezések is sok pénzt hoznak forgalomba. Nemcsak vadászlako
kat, hanem a vadaskertek kerítéseit s más efféléket vévén figye
lembe. A személyes szolgálatok szintén számos család fentartasát, 
sőt jólétét közvetítik. A vadászati tiszti és szolgaszemélyzeten kívül 
a vadasokban számos kézműves és munkás talál foglalkozást. Ezen 
két utóbbi dolgok, t i. a vadászati építkezések, meg a személyes 
szolgálatok azért bírnak különös fontossággal, mert közvetlen azon 
vidéknek javára szolgálnak, melyen a vadas van.

A vadászat haszna tehát sokféle és tagadhatlanul nemzet- 
gazdasági fontosságú, s annál nagyobb, mennél raczionábilisabb a 
vadtenyésztés.

Az említetteken kívül van még a vadászatnak haszna, mely 
kellő méltánylásban nem részesül. A vadászat legalkalmasabb fej
lesztője a honvédelemre szükséges tulajdonságoknak. Edzett, viszon
tagságokkal és fáradalmakkal daczolni tudó testet nevel; a terep 
felhasználásának tudása s a jó lövő képesség pedig a mai had
viselésnél megbecsülhetlen tulajdonságok.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 3
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B E V E Z E T E S .

A szakavatott kezelés feladata az, hogy a földbirtokon, vadá
szati érdekből szólva, a vadászterületen kitelhetőleg sok vad tenyész- 
szék s illetve jelenjék meg, s a lehető legjobb állapotban legyen 
ott. A vadászat kezelése ennél fogva kétféle dologból á ll: a birtok
területnek vadász-területté, vadassá alakításából, aztán pedig a 
vadállománynak czélszerü ápolásából, gondozásából, megvédéséből. 
Ezen feladatok megoldása méltán lehet ambiczió tárgya, mert sok 
gondot és higgadt megfontolást kíván. A kikajtatott vad leteritésé- 
hez körülbelül úgy viszonylik, mint a lovaglás a lótenyésztéshez.

Miután a vad kisebb-nagyobb területet jár be, — ha abban 
valami nem akadályozza, néha csak barangolási ösztönét követve, 
többnyire azonban élelmet, védelmet keresve, — járása közben idegen 
területre lép s ott lelövetik, vág}' kedvező viszonyokat találva meg
telepedik : vág}" a barangolás lehetőségét kell megakadályozni: 
zárt vagy kerített vadasok, vadaskertek ; vagy arról kell gondoskodni, 
hogy a vad mindazt, a mire szüksége van, kellő mértékben meg
találja és a szükségtől hajtva ne változtassa helyét: szabad vagy 
nyílt vadasok. Utóbbiakban megtörténhetik, hogy rósz szomszédság 
folytán, vagy a vadak által okozott károk mérséklése miatt a vadász- 
terület egyik, vagy másik határvonalán a ki s bejárást megaka
dályozzuk.

Hogy a zárt és nyílt vadasok kezelése elüt egymástól, azt azok 
természete hozza magával. Az elsőkben a vad számának fentartása 
majdnem egészen kezünkben van, az utóbbiban csak feltételesen. 
Itt a vad egyrésze jön, megy, más része marad. Az elsőre nézve 
szerencse, ha a kimenőt pótolja a bemenő ; utóbbinak megtartása a 
vadtenyésztő jó belátásától és szorgosságától függ.
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A vadas alakítása.

Az erdő, a mező magában úgy a mint van, még nem min
dig vadas. A véletlen, vagy kedvező viszonyok folytán tartózkodik, 
vagy tenyészik benne vad ; de véletlen esetek, kedvezőtlen viszo
nyok bekövetkeztével eltávozik, vag}t elpusztul. A természettől meg
telepedett vad ugyan bizonyítékul szolgál arra, hogy a viszonyok rá 
nézve kedvezők ; de az a kérdés : megfelel-e száma és minősége a 
jogosan támasztható követelményeknek. A vad neme maga is kérdés 
tárgyát képezheti: tán fővadra, tán dámra, őzre, erdeire gondol a 
tulajdonos.1

Az erdőt, a mezőt, hogy vadassá legyen, be kell telepíteni a 
kívánt s oda való vaddal s olyanná kell alakítani, hogy az benne 
jól érezze magát, táplálékát, védelmét találja, kellő mértékben sza
porodjék, derekasan^ fejlődjék.

Az erdőnek s mezőnek alakítása az elébb jelzett értelemben 
csak azon határig mehet, a mennyire azt a földmivelés érdekei, a 
birtokos czélja s netáni törvényes korlátozások megengedik.

A földművelés érdeke mellett a vadászaté mindig csak aláren
delt lehet. Ha a birtokos az erdőből és mezőből hasznot akar huzni, 
a vad kártékonyságát korlátozni kénytelen. A törvény tiltja az erdő 
pusztítását: a túlságos vadállomány pedig ép úgy rontja az erdőt, 
mint a legelő marha.

Mindenekelőtt az iránt kell tisztába jönni: mit kíván a vad 
jó tenyészésre ? Szabad mozgást, nyugalmat, táplálékot, védelmet.

A  szabad mozgást a vad természete hozza magával. Még az 
emberi szabadságnak is első feltétele az. Mihelyt a vad szabad 
mozgásában korlátozva van, megszűnik vad lenni. Szelíd állat meg
lő vése nem vadászat többé.

Szabad mozgásra a vadnak nem tisztán a mozgásra való haj
landóság kielégítése végett van szüksége. Bár az is fontos. A ló
tenyésztő jól tudja, hog}  ̂ csikai a nélkül nem sokra viszik. Szükség 
van arra a táplálék változtatása miatt is. A juhász is elhagyatja 
nyájával annak kedvéért a legbujább legelőt is. Az állattenyésztés 
elvei a vadtenyésztőnek is irányul szolgálnak; csak azt kell ki
eszelni : mit és hogyan alkalmazzon azokból.

A szabad mozgás lehetősége a terület nagyságától függ. 
Szarvasoknak legalább is 1000, dámoknak 800, őzeknek 400 kát. 
hold erdő kell, feltéve hogy a viszonyok igen kedvezők, s a vad

1 Nem követem a németes hangzású kifejezést szarvasvad, dámvad, ozvad. 
Mondom azonban rőtvad, felete vad.

\
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szánta azoknak megfelelően korlátoztatok. Dombrovszky1 vadaskert
nek 800 hektárt mond 10% réttel és földdel ; tehát circa 1400 
holdat, melyből 140 hold rét és szántóföld. Erről különben rhás 
helyen bővebben lesz szó, itt csak a fönnebb jelölt értelemben 
veendő.

Nyugalom teszi a vadnak kedvessé, kellemessé a vadast. A 
folyton ismétlődő lárma, az abajgatás elzavarja. Az elől menekült 
a bölény; ott hagyta a nyírséget a nyírfajd ; pusztult a dombvidék
ről a mogyoró fájd (császármadár).

A rendes, szabályos zajt inkább megszokja. Példát szolgáltat
nak erre nyilvános szekér és vasutak mentén lévő vadasok. Az 
abajgatást azonban nem tűri. Ez okból távol kell az erdőktől tar
tani, de kiváltképen a vad tanyájától, mindent, a mi nyugalmát 
háborítaná.

A táplálók sokkal nagyobb figyelmet kíván, mint a mennyit 
a legtöbben fordítanak rá. A falomb is táplálékul szolgál ugyan ; de 
főképpen a fű az, a mi a vadat fentartja. Vannak fanemek, melyek 
kitűnő tápul szolgálnak. Ilyen különösen a kőris, a juhar többféle 
faja, fűz, bükk, gyertyán, sőt a tölgy is, mig fiatal a lombja. Ezek
hez a vad azonban csak akkor juthat, mikor koronájuk még nem 
emelkedett a magasba. Fiatal korukban. A felujulás alatt lévő és 
serdülő vágásokban.

Csakhogy a vad nemcsak a lombot szedi; lerágja a zsenge 
hajtásokat is. Ez árt az erdőnek. A csemeték és sarjak nem ser
dülhetnek fel miatta.

A mely vadasnak nincsen nagy fája, az nélkülözi a vadon 
varázsát. A telivér vadász, Jd a természet szépségét is élvezni sze
reti, nem érzi benne magát otthon.

Mennél bővebben van meg a valódi táplálékot adó fű : annál
r \  '

kevésbbé támadja meg a vad a fát. Már nem csak tápul keresi, 
inkább ínye csiklandozására, tán orvosságnak is.

A vágások buja füvén kívül a kigyérült agg-erdő alja, az 
erdei rétek, tisztások, s az erdőt szegélyező mezőgazdasági termé
sek adják a vadnak a legjobb, a legkedvesebb táplálékot.

Az erdei réteket, tisztásokat, ez okból fel kell tartani, gon
dozni, s ha nincsenek olyanok az erdőben, mesterségesen kell 
csinálni.

Ez nincs ellentétben az okszerű erdészeti gazdasággal. Nincs 
azért, mert a vad kártékonyságát mérsékli. Az erdő egyformásitása 
pedig csak geometriai izlés, nem elmaradhatlan dolog. Vadtenyésztési

1 Dér Wildpark. 17. 1.
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szempontból azért is megbecsülhetlen, mert aránylag véve több vad 
fentartását teszi lehetővé. Bizonyságul szolgáljanak a ligetes erdők-

Az erdei tisztás azonban csak akkor felel meg feladatának, ha 
fűtermésre a lehető legjobban alkalmas. A melyik nem arra való, 
nem ád jó takarmányt: azt be kell erdősíteni. Újat pedig ott kell 
csinálni, a hol a hely arra a legalkalmasabb. Kissé lankásabb és 
kiváltképpen oly fekvésű hely, melyet koronként elárasztani lehet, 
jó, üde és erőteljes talajjal alkalmas e czélra. Az ily helyeket ki 
kell keresni, s vágatás alkalmával azokról a fákat irtva döntetni.

Vágásból kell alakítani a tisztást és nem lábas erdőből; mert 
különben a széle nem olvad be az erdőbe. Nem tisztás lesz, hanem 
lyuk az erdőben. Ez épp oly rut, mintha alakja szabályos. A szép 
iránt érzékkel biró csak akkor fogja kedvelni, ha a természetes, a 
véletlenül támadott benyomását teszi. Az pedig akkor történik, mi
kor körülete a legbizarrabb görbületekkel bir, egy-két bokor, avagy 
fa még behatol a tisztás belsejébe, sőt itt-ott csoportot is képez. A 
határvonalat többnyire a talaj alkalmas volta jelöli ki. A jó ízlés 
segít rajta, ha valamit feláldoz is a jó füvesből. Csak az Ítéli őt 
el azért, a kinek a területet felmérni, s tértartalmát kiszámítani kell.

Az erdőt szegélyező idegen gazdasági földek termésére gentel- 
man nem számít. Azok pótlására is kell gondolni. Alkalmas helye
ken oly tisztásokról is kell gondoskodni, a melyek szántás-vetésre 
alkalmasak. Ezeket nyáron be kell vetni repczével, őszszel gaboná
val, tavaszszal zabbal, árpával, lóherével, bükkönynyel, kölessel, 
stb. beültetni burgonyával, répával, csicsókával, tengerivel stb., szó
val a mit a vad szeret. Aratásra csak az számíthat, ki a rókáról 
két bőrt tud nyúzni. Vadja azonban diszlení fog. Ezeket ideiglene
sen be is kell néha keríteni, s csak akkor ereszteni rá a vadat, mi
kor már érdemes prédára bocsátani a termést. Ez okszerű beosztást 
feltételez.

Táplálékul szolgál még a fák gyümölcse is. A rőt-vad 1 vala
mint a sertés-vad is nagy kedvelője a makknak. Mindkét nembeli 
vadasra tehát életfeltételül szolgálnak az agg fák. Tudvalevőleg, ha 
nincsen makktermés, a gondos vadtenyésztők drága pénzen hozat
ják távolról a vad táplálására és egészségére oly annyira szükséges 
tölgy-makkot. Az agg fák, kiváltképpen a térésén állók, a legbővebb 
termést szolgáltatják.

Minden körülmény arra mutat, hogy a vadas fáinak vágás-
1 Rőt avagy vörös vad a gím- és dám-szarvas, valamint az őz gyűjtő neve. 

Megegyezőleg a franczia gibier fauve-val. Fekete vad a zerge, meg a vaddisznó es a 
medve. A vaddisznóra azonban még jobban illik, s elkülönítő a sertés-vad.
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forgását1 a lehető legnagyobbra kell szabni Szabad vadasokban e 
határt a fák használhatósága, zárt vadasokban életkora jelöli meg.

Igaz ugyan, hogy a sarjerdő a legtöbb legelőt adja, minél
fogva a legjobb vadasnak is kellene lennie. Ez azonban csak az 
őzre nézve áll. Szarvasra határozottan előtérbe lép a makktermés 
szüksége. A legelő szolgáltatását a tisztások, rétek, aggosok (Alt- 
bestánde) aljának kell szolgáltatni. Agg fák nevelésére alkalmas a 
szálerdő és a középerdő.

A tölgyes, a bükkös vágásforgásával — ha a talajviszonyok 
azt megengedik 2 — fel kell menni 100—150 esztendőre. Zárt N áda
sokban — melyekben a fa használata mellékes -— 200—300-ra is 
fel lehet menni.

Mennél hosszabb a vágás-forgás, annál kisebbek az évi vágá
sok. Pl. 1000 holdas erdőből 150 éves vágás forgással 6‘66, 80 éves
sel 12'5 hold vágatása jut egy-egy évre. Kisebb vágásterület ez eset
ben még nem ád kisebb hasznot. Az idősebb fa nagyobb méretű ; 
a nagyobb méretű nagyobb értékű. Az érték kiegyenlíti a terület 
hiányát, feltéve, hogy a fák egészségesek és czélirányokan ne
veltettek fel.

Hogy a fák egészségesek legyenek és minél előbb serdülje
nek fel, meg kell védelmezni a felujulás alatt lévő vágásokat a vadak 
rongálásai ellen. Kétféle mód áll rendelkezésre. A fokozatos felújító 
vágás, meg a vágások bekerítése.

A fokozatos felújító vágás abból áll, hogy az erdő lassanként 
illetve fokozatos ritkítása mellett maga-magát veti. Azon években, 
mikor nincs makktermés, a fának selejtjét, s az aljat boritó cserjé
ket szedetjük ki. (Előkészítő vágás.) Azon év telén, mikor elegendő 
makk hullott le, a vágás fáit annyira ritkittatjuk, hogy a kikelő 
magzat (Nachwuchs) elegendő világosságot kapjon a növekedésre. 
(Vető vágás.) Ezen vágással nem szabad annyira gyériteni az erdőt, 
hogy fű és kórós növények buján növekedhessenek. A nálunk 
szokásos vetővágásoknak legnagyobb része gyér voltánál fogva nem 
felel meg czéljának; de azért sem, mert akkor vágták, mikor nem 
volt makktermés. A mint a magzaton észre lehet venni a világos
ság után való vágyakozást, a vágást még jobban meg kell gyéri-

1 Vágásforgás, vágásforgó azon időszak, a mely alatt a vágatás az egész erdőn 
végig megy, s illetve valamely kezdőpontnak felvett helyre visszatér, visszafordul. 
(Forda, turnus, Umtriebszeit.) A vágás forduló, az idő végső határa. Pl. a 100 éves 
korral vágott erdőt 100 éves vágásforgással vagy forgóval kezelik. A 100. év a 
vágásforduló. Turnusok alatt nagy terjedelmű erdőség több vágásforgója értendő.

2 Mély, üde, erőteljes talaj.
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teni (felszabadító vágás), és ha már serdülésnek indult, a még fenn
álló fákat le kell vágatni. (Végső vagy takarító vágás.) Ezen két 
utóbbi vágás ideje, szintúgy, mint az előkészítőé, azon esztendőkre 
esik, mikor nincsen makktermés. Úgy kell intézni a dolgot, hogy 
makktermés beálltával a lehető legnagyobb területet lehessen a jövő 
tavaszon kikelendő csemeték számára kellőképpen megritkítani.

A mint a leírásból látható, ezen vágatási mód mellett az erdő 
soha sincsen tarra vágva. A mikor ritkítani kezdünk, a mag már 
el van vetődve ; mire a fát kitakarítottuk, már serdül felfelé. Felül 
az agg erdő, alul az uj erdő. Ennek erdészetileg nagy a haszna. 
A talaj soha ki nem szárad ; a televény el nem pusztul; gyom
növények nem nyomják el a nemes fanem csemetéit; a fennálló 
anyafák között a vad nem érezvén magát oly biztosnak, mint a 
tarvágás nyílt területein, nem marad egy helyen, nem verődik 
csapatokba, nem tesz annyi kárt. A felszabadított vágás nem sínli 
meg annyira a levágást, mert a vad inkább csak a hézagokat, léke
ket keresi fel. Bükköst csak igy lehet felújítani ; tölgyest ügyes kéz
zel sikeresebben és kevesebb költséggel, mint tarvágás utján. Persze 
az erdésznek nagyobb kombináczióval kell vezetni a vágásokat.

Ha nagyobb a vadállomány, nincs elegendő táplálék: foko
zatos felújítás mellett is tönkre teszi a vágásokat. Ezenkívül van
nak esetek, mikor a tarvágás látszik czélszerübbnek. Mindezen ese
tekben nem marad más hátra a vágások elkerítésénél. Rendesen 
20 évi vágás elkerítésére kell számítani. Tekintetbe véve már most 
azt, hogy 1000 holdból 150 éves vágásforgó mellett 132, 80-as 
mellett 250 holdat, s tehát az első esetben 13.3, a másodikban 
25%-ot kell elkeríteni : a hosszú vágásforgás előnye szembetűnő

Ha keríteni kell a vágásokat, azokat úgy kell tervezni, hogy 
mig az egyik végén uj vágást foglalunk be, a másikon újat szaba
dítsunk fel. *

Az erdőnek felosztása több vágás-sorra, illetve a vágatások 
lehető elosztása a területen, a vad elosztása, jobb táplálása, a vadá
szat változatossága kedvéért ajánlható.

Zárt vadasokban az előbb vázolt felújítási módok mellett a 
ssálalás lép előtérbe. A fát élni hagyjuk, a meddig makkot terem 
bőven. Ha ezt megszűnt tenni, s tehát levágattuk, vagy önmagától 
dűlt ki, helyébe uj, több jó nagyra nevelt suhángot ültetettünk, 
a melyet tövissel körülkötöztetve védünk meg a vadak rongálá
sai ellen.

Oly helyeken, melyeknek változatos a talaja, s ennélfogva 
majd megbirja a szálerdőt, majd nem : a középerdö tesz jó szolgá-
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latot. A sekély talajon sarjast, a mélyen szálast nevelünk. Ez a 
kettő azután elegyülhet egymással a legnagyobb változatosságban. 
A szálas vágásforgása mindig többszöröse a sarjasénak. Pl. a sar- 
jadékot vágatjuk 30 éves forgással; a szálast fogjuk vágatni 60., 
90., 120., 150. években. Illetve, a hol azt a talaj jósága megengedi, 
a végső vágatás történik a 150. éves korban, a 60., 90., 120-ban 
pedig a szükséges, vagy fenntartásra nem érdemes fákat szedeget
jük ki A sarang (sarjas, alvfa) vágatása alkalmával mindig meg 
kell hagyni a jövő főfa (szálas) -számára annyit, a mennyire szük
ség van, sőt — számítva a meghajlásra, szelek által való össze
törésre — többet.

A vad táplálására a tölgyön, bükkön kívül kitűnő szolgálatot 
tesz a vadgesztenye. Ezen fanemnek nem volna szabad hiányozni 
egy vadasból sem. Kerített vadasok épenséggel nem nélkülözhetik. 
Előnye az, hogy rendesebben hoz magot, mint a tölgy meg a bükk. 
Utak mellé sorfának, tagok széleire, tisztásak közepére lehet el
helyezni. Lehet azonban egész területeket is beültetni vele, külön 
szakítván azokat az erdei gazdaságtól, már azért is, mert élettartama 
rövidebb.

Az idő viszontagságai ellen való védelem tekintetében az erdők 
irtásával folytonosan fogy a vadnak alkalmas hely. Ez kiváltképen 
a hegységekben sújtja érzékenyen, mert ott ép a völgyekben fog
lalta el a földművelés az erdőt a maga számára. A vadnak ennél
fogva mind kevesebb helye marad a meghuzódásra zordon időben. 
Ennek következménye az, hogy a szarvasok elvándorolnak messze 
vidékre, honnét soha többé nem térnek vissza. Gondoskodni kell 
tehát a vadasokban arról, hogy a vad zordon hideg és esős idők
ben a szükséges védelmet megtalálhassa. E czélra rendesen a szél 
alatt lévő sürjeseket használja. Jobb védelmet nyújtanak azonban 
az örök zöld fenyvek. Ezek alatt mindig kisebb a hó. Kisebb- 
nagyobb fenyvesek telepítése ez okból nem ajánlható eléggé. Etetők 
közelébe telepitől a téli táplálást, s a vad együtt tartását is elő
segítik.

Telepítésükre mindig akad hely. Feltétel ugyan, hogy az északi 
szél ellen védett legyen ; de különben épen a legszegényebb helyek 
arra valók.

Hogy rőt vadak által lakott vadasban a fenyvest csak beke
rítve lehet felnevelni; hogy a felszabadítást túl korán nem tanácsos 
megengedni: azt tán megemlíteni is fölösleges.

A közlekedés biztosítása a vad számára. A tél nyomorúságait, 
melyekkel a vadnak megküzdeni kell, fokozza a hó által meg-
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akadályozott közlekedés. Ha a hó nagy, helyenkint 1 m. vastagon 
fekszik, el éri a vad hasát, mely behavasodik, s az arra követ
kező meghütés folytán a nagyobb bőségben nyújtott és kiváló 
jóságu takarmány mellett is egymásután hull; ha a hó felső rétege 
olvadásra következő fagy beálltával megkérgesedik, de csak annyira, 
hogy a csülkök alatt beszakad : a lábak a csüdön kisebesednek, 
a vad járás-kelésre képtelenné válik, s éhen vész, ha csak nem 
sikerül a takarmányt egészen oda vinni helyébe.

Mindezeken a bajokon segíteni lehet a hónak eltakarítása által 
a vadjárókról. Ez hó-ekék segítségével a legolcsóbban és legköny- 
nyebben történik.1

A vad járóit — melyek télen nem azonosok a nyáriakkal — 
ki kell tanulni. Friss havon ez legkönnyebben és legbiztosabban tör
ténik. Mindazáltal a havazás után talált csapások nem jelzik a vad 
összes téli járóit. Havazás mindig melegebb idő beálltával van egybe
kötve. Ilyenkor a vad más helyeken tartózkodik, mint zordon, vagy 
hideg szeles időben. Meg kell tehát mindezeket a helyeket figyelni, 
s megjegyezni, mely vonalokon szokott onnét a táplálékát szolgál
tató helyekre, sőt az ilyen tanyák egyikéről a másikára az idő vál- 
toztával átmenni. Ha ezeken a vonalokon a havat eltakarítani nehéz, 
vagy épen lehetetlen volna, akkor olyanokat kell kieszelni, a melyek 
mind a vadnak, mind nekünk a legjobban megfelelnek. Ezeket a 
vonalakat könynyen kidönthető czövekekkel ki kell jelölni.

Mikor a hó 20 cm. vastagságot elért, akkor ezeken a vona
lakon végig kell menni a hóekével.

A hóekét a múlt 1892/3. évi zordon és havas télen a gödöllői 
uradalomhoz tartozó isaszegi erdőgondnokságban kitűnő eredmény
nyel használták, tölgypadlókból készítették, faragó béres tákolta 
össze, falusi kovács vasalta meg, s 12 frtba került.-

Két erős, mintegy 2—3 m. hosszú, és 40 cm. széles tölgy padló
deszka (2. ábra a-a, b-b) ékalakulag, s kissé befelé dűlve (C) ábra) 
van egymáshoz kötve ; még pedig felül deszkákkal (c, c, c), melyek 
egyúttal ülésül szolgálnak, alul léczekkel (d , d, d), melyekre a 
lábakal lehet rakni. Hegyén meg van vasalva (V), hogy a kopásnak 
jobban ellentálljon ; s a vasalásra még vaskampó (f ) van erősítve, 
hogy a kisefát ráakasztani lehessen.

Az eke hátulja rendesen olyan széles, a milyen széles utat 
vágni akarunk az ekével. Természetes, hogy a szélesebb faru hóeke 
több havat tol ki az útból, annálfogva nagyobb vontató erőt is

1 Vadászlap. 1893. A fő- és őzvad téli takarmányozása.
- Erdészeti Lapok 1893. X. 838—839. lapok.
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igényel. Vadak járóinak tisztítására a 0‘80—1'50 m. széles hóekéket 
szokás használni. Meredek és szűk helyeken elegendő a 0 8 0 — 10 m. 
szélességű hóeke, lapályos és tágas helyeken 1'20— T50 cm., sze
kerek számára a 2 0 —3 0 m. szélességű hóeke a legjobb. Az utakat 
kezdetben kelleténél szélesebbre venni azért jobb, hogy újabb s

kiváltképen erősebb havazások után — 
esetleg keskenyebb ekét használva — 
legyen hová tolni a havat, mert ha 
vastagon fekszik a hó, az oldaldeszkák 
kissé dűlt állása segít ugyan felemelni 
a havat, de egészen nem képes. Ez 
okból rendkívüli nagy havazások esetére 
jó keskenyebb hóekét tartani készen.

Az ekéhez a vonó állatokat (4 ló, 
vagy ökör) hajtó emberen kívül 3— I 
lapáttal ellátott munkásra van szükség, 
a kik azon rajta ülnek, hogy a hó 
ellentállását jobban legyőzhesse, és ha 
netán megakadna, felszabadítsák.

Isaszegen egy ily — 3 m. széles
o

á
A) O

c  c  c

VZZ±HJ
LC_

B )
2. ábra. A  hóeke, — A)  Fölülről nézve. B )  Oldalt nézve. C) Hátulról nézve.

— ekével 25—35 cm.-nél nem magasabb hóban naponta 20—25 
kim. utat tisztítottak ki.

Az utcsinálással nem szabad addig várni, mig a hó oly nagygyá 
nem lett, hogy a vad már nem bir benne járni, mert akkor a vonó 
marha sem fogja azt tehetni. Mihelyest leesett az első nagyobb hó, 
neki kell fogni a dolognak, s ismételni azt, mihelyt szükségesnek 
mutatkozik. A vékonyabb hóréteggel könnyebben bir a hóeke, több 
munkát végez ugyanannyi vontató erő, s kevesebbet kell akadá
lyok elhárítása miatt ácsorogni. Hamarább végződik a munka, 
kevesebb a költség, s a vad is kevesebbet szenved, hamarább 
szabadulván fel útja.
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A vad pusztulásának okai.1

Ha széttekintünk a vadászat mezején s összehasonlítjuk az 
elmúlt időket a jelen korral: okvetlen szemünkbe fog ötleni, hogy a 
jelen kor vad állománya egészen más, mint volt például száz év 
előtt. A vadászható állatok nemcsak apadtak, hanem egyes fajok 
vagy teljesen kiirtvák, vagy pedig a rendes vadászati területekről 
teljesen leszorítottak, mint például a bölény, jávor, vad kecske, hód, 
de sőt a medve, hiuz és számos tollas ragadozó, továbbá némely 
vidékeken a sertésvad is megritkult. A czivilizált tartományokból eme 
vadak vágj7 teljesen eltűntek, vagy elterjedési körük igen szűk 
határok, sokszor csak vadaskertek korlátái közé szoríttatott.

A vadon élő állatok pusztulásának oka igen könnyen felta
lálható az ember önző czéljaiban és a fejlődő kultúrában. A népes
ség szaporodásával természetesen a vadászok száma is növekedik, 
ha a »vadász« szót ugyan általánosságban használhatjuk, mert a 
vadászat eme legújabb kedvelői inkább vadirtóknak mint vadászok-* 
nak mondhatók, lévén természetükben folyton csak vadászni, de 
soha sem óvni és tenyészteni. Másrészt az emberi nem szaporodá
sával nagyobb a kereslet is a fényűző czikkek, például finom prém
áruk után, minek következménye azután, hogy még oly vad is, 
mely már természeténél fogva az emberi hajlékoktól távol szokott 
élni, erősen pusztittatik, mint például az európai és amerikai éjszak 
összes prémadó ragadozói. A vadhús ára tetemesen felszökkent, 
nevezetesen a nagyobb városok, fürdők és sűrűn benépesített vádé
keken ; nem csoda tehát, hogy ezt a vad-irtók felhasználják, minél 
magasabb bevételek elérésére. Az orvadászok és cseklyevetők is napról 
napra szaporodnak a jelentékeny vadhus-árak következtében, s egyes 
fürdő-helyeken a tilos idő alatt ők az egyedüli vad-szállitók. Ehhez 
járul még, hogy a népesség szaporodásával a vadon élő állatok 
területe kevesbül, a fejlődő kultúra pedig, bár közvetve, de előmoz
dítja a vad pusztulását; igy például az újabb erdő, és mezőgazda
ság, az ipar ugyan nem törekszik arra, hogy a vadat kiirtsa, de a 
kultúrával járó viszonyok s ezek folytán a vadnak örökös nyugta- 
lanítása, közvetve eredményezik azt, a mi közvetlenül nem czéloz- 
tatott. A hatályosuk erdőgazdaság folytán különösen a félénkebb, 
a nyugalmat jobban kedvelő vad lesz kiszorítva, ha csak annak 
különös figyelem nem szenteltetik. A mezőgazdaság, az erdők kiir
tása következtében, tisztán lehetetlenné teszi az erdei vad létét, úgy, 
hogy ez a művelés alatt álló területeken, a kisebb vadászathoz tar-

1 Vadászlap a W—1. után 188G. 27. sz. 3GG—377. 1. átvéve.
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tozó vad mellett csak mint változó-vad szerepelhet. Az ipar beha
tása részben hasonlít a mezőgazdasághoz, másrészt pedig a m un
kások tömeges összevonása által hat kártékonyán a vadállományra. 
Általánosan ismert tény, hogy az ipar dolgában legelői álló vidé
kek, bár a vadnak a többi viszonyok kedveznének is, a vadállo
mány tekintetében mindig elszomorító szerepet játszanak, s csak a 
vadászat-tulajdonosok bőkezűsége képes ily vidékeken a vadállo
mányt fentartani, vagy alig észrevehetően javítani.

Számos példa van rá, hogy az erdei ipar felvirágozása óta, a 
szomszédos erdőségekben a fővad már csak mint változó-vad jelent
kezik, s az őz is jelentékenyen leapadt, daczára, hogy az uradalom 
mindent elkövet a vadállomány fentartása érdekében.

Sokan hajlandók egyik vagy másik vadfajnak pusztulását a 
ragadozók kártékony hatásának tulajdonítani. Hogy a ragadozó vad 
a hasznos állományt pusztítja, s hogy az elsőnek irtásával az utóbbi 
gyarapodása előmozdittatik, az tagadhatatlan ; de a hasznos vad 
pusztulásának oka kizárólagosan a ragadozók garázdálkodásának nem 
lehet következménye.

Ha különös figyelemre méltatjuk például a császármadarat, 
okvetlenül szembe fog tűnni, hogy e szárnyas vad pusztulása vagy 
gyarapodása, esetleg feltűnése oly vidékeken, hol azelőtt soha sem 
észleltetett, jelentékenyen és legfőképen a vidék talaj-kulturájában 
beállt változásokkal függ össze. Emlékezzünk csak vissza, mily vál
tozásokon ment keresztül például az utóbbi húsz év alatt is az 
erdőgazdaság. A gazdaságilag előrehaladottabb országokban oly in- 
tensiv erdőgazdasággal találkozunk, mely majdnem a parkszerüség- 
gel határos. E mellett nevezetesen három körülmény az, mely a vad 
gyarapodását lényegesen akadályozza: az áterdőlés (Durchforstung), 
a gally fa-gyüjtés és a füvelés. Az áterdőlés megfosztja a vadat a 
rejtekül szolgáló sürjesektől, a gallyfa és füszedés meg nyugtala
nítja. Az intenzív erdőgazdaság pedig záródott, egyenlő korú és 
minőségű szakaszokra osztja az erdőt, olyanok előállítására töreke
dik, s azzal megfosztja a vadat a rá nézve annyira szükséges vál
tozatosságtól, a legelővel pedig tisztán a vágásokra szorítja.

Korunkban szenvedélyes vadászok minden lehetőt elkövet
nek a vadállomány emelése érdekében; ilyenek a vadászati törvé
nyek módosítása a vad javára, vadászati védegyletek és vadász
társulatok alapítása stb. s daczára e buzgolkodásnak, a vadállomány 
emelésében csak rövid ideig tartó gyarapodást észlelhetünk, termé
szetesen általános szempontból beszélve. Ha a kulturális haladás a 
megkezdett módon tovább fejlődik, ha a népesség nagyban és
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egészben igy szaporodik: akkor a vadon élő állatok időjártával 
számra nézve mind inkább apadni és eddigi területeikről leszorit- 
tatni fognak, s nincs mód ennek megakadályozhatására. ,

Minden egyes lakóházat, minden falut és várost egy oly övvel 
képzelhetünk körülfogva, melyben vad nem tartózkodik, erre követ
kezik egy második öv, a melyben a vad mint változó-vad szokott 
előfordulni, s erre következik a harmadik öv az állandó vaddal.

Ezen övék a helységek kisebb vagy nagyobb számú lakossága 
szerint kisebb vagy nagyobb szélességüek. így a kevés ember által 
lakott s mezőgazdaságilag müveit területen: az első öv keskenyebb, 
a második kettő pedig szélesebb, mint nagy népességű s az ipart 
űző helyiségek körül. A hol az iparral foglalkozó népesség nagy, 
a falvak egymáshoz közel feküsznek: ott gyakran már a vad által 
nem lakott és tetemes szélességű övék érintkeznek egymással.

A vad gyarapodásának jelentékeny akadályai továbbá némely 
község i vadász-területek, melyeken több puskás szokott néha kóborolni, 
mint a mennyi vad van ott. De ez is csak a népesség elszaporodá
sára vezethető vissza.

Ha most meggondoljuk, hogy több vidéken az utóbbi ötven 
év alatt a népesség ötven, sőt több százalékkal is gyarapodott: 
könnyen elképzelhetjük azt is, hogy a vad által nem lakott öv je
lentékenyen kitágult. Ellenben ott, hol a népesség nem szaporodott 
vagy hol elnéptelenedés konstatálható: a vad-állomány megmaradt 
a réginek, vagy némileg gyarapodott. Ez' természetes.

Ha az elmondottakat összefoglaljuk, kitűnik, hogy a népesség 
folytonos szaporodásával kevésbé lesz szembeötlő az összes vadász
ható vad pusztulása, mint egyes fajok ritkulása.

Es a mint már ma napság számos vadász, ha nagyobb vadat, 
mint medvét, jávort, farkast stb. akar csöve elé kapni, egész utazást 
kénytelen tenni Erdély, Galiczia, vagy Oroszország hegyeibe : bizo
nyára már nem messze az idő, a midőn hasonló utazásokra kel- 
lend vállalkoznia annak is, a ki szabad vadászterületen agancsárt 
akar terítékre hozni.

A vad telepítése.
Vad telepítésének szüksége vagy akkor áll be, ha a vidéken 

valamely vad vagy egyátalában nem, avagy csak elvétve fordul elő, 
tenyésztésére pedig a helyi viszonyok kedvezők ; vagy pedig, ha a 
meglevő vadállomány oly okoknál fogva ment tönkre, melyeknek 
ismétlődésétől tartani nem kell, vagyis a pusztulás oka nem a helyi 
viszonyokban rejlik.
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. Idegen helyről hozatott vádnak szabadon bocsátása* csak a 
kerített vadasban vezet czélra. Szabad erdőn világgá megyen, el- 
széled ; szelídített az emberi lakásokat keresi fel s ott pusztul el.

Szoktatni kell azt előbb a helyre.
A szoktatás kisebbszerü vadaskertben történik.
A szoktató, vagy telepítő kertet a vadas mélyében oly helyen 

kell csináltatni, a hol a vad tenyészetére megkívántaié legkedvezőbb 
viszonyok a lehető legkisebb területen megvannak,

A lehető legkisebb területet a kerítés költsége parancsolja. 
Igaz ugyan, hogy csak rövid időre lévén rá szükség — legfeljebb 
öt esztendőre —, a legegyszerűbb módon és nem tartós anyagok
ból készül. Daczára ennek azonban még is elég szilárdnak kell len
nie, hogy mind a vadnak, mind a szél és hónyomásnak ellent- 
állani bírjon. Ez oknál fogva tehát még is jó sokba kerül.

A táplálékot ugyan fokozni lehet nyáron át is más helyről 
hozatott anyagokkal, de ez részint költséges, részint nem jó hatású 
a vadra; egyéb okot nem említve, a vadon táplálkozástól való le
szokásnál fogva.

A megtelepítés megismertetésére szolgáljon a szarvas meg
telepítésének leírása Coburg herczeg zavadkai erdejében (felső 
Garam Gömör megyében)

A Siroka nevezetű erdőben elkerítettek fenyő rudakból készí
tett kerítéssel 80 kát. holdat. Ennek kétharmad részén közel-vág- 
ható, jó záródásu tiszta, egy harmad részén pedig 15 éves, 0'2 
részben bükkel elegyített fiatal luczos állott. Az erdőn kívül be volt 
még foglalva 5'3 kát. hold rét. Legelőszaporitás czéljából a be
kerített terület két ellenkező végén letaroltattak 8 és 8 kát. hold 
lábas erdőt.

Elkészülvén a kert, 1871. évben a meleghegyi1 szarvaskert
ből 5 szarvas-bikát és 11 szarvas-sutát huzattak, s abba szabadon 
bocsátottak. 1874-ben újólag hozattak 14 szarvast. 1875-ben szaba
don bocsátották az egész vadállományt, a mely akkorra 45 drbra 
szaporodott. Megjegyzendő azonban, hogy már azelőtt is a vadas
kert kerítésének széldöntések által történt megrongálása alkalmával 
6—8 darab kiszökvén, a vadaskert szomszédságában létező igen 
kedvező viszonyoknál fogva 16—20 darabra szaporodott. Ennél
fogva az összes vadállomány mintegy 60—68 darabot tett ki.

A ki a számokat figyelemre méltatja, annak fel fog tűnni, 
hogy mig a bekerített helyen levő állomány csak 2‘8-szer, addig a

1 Meleghegy a Balog völgyén van Gömör vármegyében Rimaszombattól 
keletnek. . ...

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. f
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1876-ban ismét hozattak Meleghegyről 8 bikát és 9 sutát. 
Minthogy a kertnek az a hibája volt, hogy a vadnak nem nyújtott 
elegendő legelőt, mert a rét árnyékos és mocsáros volt, 1880-ban 
megnagyobbították 73 hold rakotya (leány-fűz), nyár és bükkel 
elegyes 20 éves luczossal és 8 hold jó réttel a kertet. 10 hold 
erdőt levágtak és zabbal vetettek be. 1882-ben szabadon bocsáták 
az állományt. Ez állott 6 gyenge bikából, 24 sutából és borjúból.

Az erősebb bikákat 1872-től kezdve lődözték.
Télen át szénát adtak a vadnak, á mennyit elfogyasztott, azon

kívül 6—10 kereszt csépeletlen zabot és néhányszor felapritott nyers 
burgonyát.

A ki vásárolni kénytelen a vadat, elegendő, ha egy darab 
gyenge bikát, pl. villást hozat, mely az ő telepén a legközelebbi 
rigyetés alkalmával mint hatos már megfelel feladatának. Sutákból
3—4 is elegendő. Ha jó gondját viseli a vadnak, és egy kis szeren
cséje van, 5 év múlva már 10— 14 sutát, 6—9 bikát bocsáthat 
szabaddá.

A szaporodás menete a legkedvezőbb esetben a következő
lehet :

k is z a b a d u lt  3 - s z o r  a n n y ira  s z a p o ro d o tt.  H a  p ed ig  a z  1874 . évi h o 
z a ta lt  is sz á m ítju k , a  k e r íté sb e  fo g o tt v a d  c s a k  1 '6 - sz e r  a n n y ira
s z a p o ro d o tt ,  m in t e re d e tile g  v o lt.

Év suta, üno; suta-
borju

összesen. 12, 10, 8,
ágas

6. villás, csapos, bik a- 
borju

összesen.

1 4 . . . 4 . . 1 . 1
2 4 • 2 6 • 1 . 2 3
3 4 . 2 2 8 . 1 . 2 2 5
4 4 2 2 2 10 1 . . 2 2 2 7
5 6 2 2 2 12 1 .  , 2 2 2 2 9 =  21

A vadat mindjárt rigyetés után kell hozatni. Később a suták 
könnyen elvetélnek.

A dám, <fe, erdei megtelepítése hasonlóképpen történik; csak
hogy ezekből még kevesebb példány is elegendő; a vadsertés 
különösen elég szapora, úgy hogy egy emsével is lehet kezdeni.

A nyulak megtelepítése, illetve elszaporitása úgynevezett Har- 
tung-féle kertekben nem sikerült Legjobb oly helyen bocsátani 
szabadba a télen hozatott nyulakat, a hol repczevetés közelében 
csenderes vagyis bokros van. Hanem volna, csicsóka ültetésével az 
előző tavaszon könnyen és hamar készíthető. Ilyen helyen könnyen 
megtelepedik a nyúl, s a kedvelt táplálék, jó nyugovó hely oda 
köti, a ragadozók szorgalmas irtása mellett pedig a következő.
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nyáron szépen elszaporodik. Egy - két év múlva már jól lehet 
vadászni rá.

A fáczáhy, fogoly megtelepítésével külön czikk foglalkozik a 
tenyésztés czime alatt.

A nyírfajd nemcsak a magas hegységben, hanem a sík földön 
is megtelepithető. különösen mocsáros vidéken. A hatvanas években 
Szatmár és Ugocsa vármegyékben a Túr vize környékén igen szép 
nyírfájd állomány volt s érdekes vadászatok estek rá.

Megtelepítés czéljából tojásokat lehet hozatni és tyúkokkal 
kiköltetni. A kis csirkéket hangya-tojással kell etetni. A felnevelés 
körülbelül olyan mint a fogolyé.

Gr. Bethlen Gábor 1890-ben egy párt bocsátott ki keresdi 
erdejében, s az szerencsésen költött és 9 csirkét felnevelt. Télen 
tengerivel etette a fajdokat, s azok jól kiteleltek.1 *

A gödöllői vadasokban 1889 tavaszán eresztettek ki nyírfaj
dokat, 10 tyúkot és 5 kakast. (Scheible vadkereskedőtől bajorországi 
Ulm városából.) 1891-ben Svédországból újólag hozattak több pél
dányt. Az első Ízben kieresztettek szétszóródtak, ez oknál fogva a 
később hozottak szárny tollainak végét elvágták. 1893. év tavászán 
már öt kakas dürgését hallották reggelenként, és 1893. október 13-án 
<3 Felsége a király és a toskánai herczeg 1 — 1 nyírfajdkast lőttek.*

Hogy a nyírfajd megtelepítése sikerüljön, a ragadozó vadakat 
rendkívüli szorgalommal kell irtani, mert a földön levő fészkekben, 
valamint a kikelt csirkékben nagy kárt tesznek, azonkívül az evező 
tolláik végeitől megfosztott öreg tyúkokat és kakasokat is könnyen 
elfogják. - • y.b . . .. '. : :

Átalában véve azonban, nemcsak a fajdok, császármadarak, 
hanem a fáczányok, foglyok megtelepítése nem sikerülésének lég- 
többnyire a nagyszámú kártékony vad az oka. Rendesen úgy lát
szik, nincs is belőtök semmi, vagy ha; van, csak kevés; mikor 
pedig a tőröket, kelepczéket felállítja az ember, elbámul, mennyiti 
fogdos. össze belőlük. . r . • j. ; . y

A nyírfajdnak nyugodalmas, sürjes, bogyós és cserjékben' 
bővelkedő üde. talajú erdőkre van szükségé. : • j.

A siketfajd. * A vadászok közt igen elterjedt a nézet, irjá grófi 
Zay Miklós? ,3 hogy a fajdtyuk mesterséges utón alig vagy épen nem 
tenyészthető. A nálunk tett kísérletek után ki kell jelentenem, hogy

1 Vndüsziap 1890. 5. sz. 211. 1.
1 U. az 1898. 2. sz. '
» Vadászlap 1886. 11. sz. 163. 1. . . "  V
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némi fáradság mellett ez irányban is lehet eredményre jutni. A hatvanas 
meg hetvenes évek táján a »Rataje« nevű erdős katlan végén akis 
Fátrában kis faházikó állt messze a világ zajától. Pár lépésnyire 
tőle valami 5—600 négyszög ölnyi elzárt hely palánkja tűnt föl. 
Nem hallatszott ide más, mint fenyvesek zúgása meg egy forrás vig 
csörgése a közeli tisztásról.«

»A vadász, ki e tájra vetődött, bizonynyal nem gyanitá, hogy a 
tágas kertben a siket-fajdot tenyésztik. Pedig kora tavasszal oly lát
vány tárult volna itt eléje, a mely kevés halandónak jut részül.. 
Három nagy fajdkakas öt-hat jérczétől környezve dürgött, mint 
valami néger király, ki asszonyai előtt jár tánczot.«

»Az egyik kakas oly vakmerő volt, hogy a belépő felé rohant 
s kész lett volna azt megtámadni. Atyám kezén ma is látható egy 
jókora csipés nyoma, a mit tőle kapott.«

»Az ornithologus el fog csodálkozni, ha fölemlítem, hogy a kis 
kolónia nemcsak maga született a fogságban, de már szülői is ott 
látták meg először a napvilágot. A harmadik nemzedék 32 csibé
ből állt és pedig mind a 32 e helyen, fajdtyuk által Ion kiköltve.*

»Különbség nem volt köztük és vad testvéreik közt. Két éves 
korukban kezdték meg a párosulást, de volt köztük oly jércze, 
mely nem költött s valószínűleg soha nem is tojt. A többiek, alig 
egy-két kivétellel, mind maguk végezték a költés meg nevelés nagy 
munkáját.*

»Szárnyaik minden évben el lettek vágva s igy a kakasok a 
földön dörögtek. A teljes csonkítás nem sokra vezetett. A tyúkok 
közül több kiszabadult, de egyikük pár nap múlva az őr hívására 
megint hazatért.*

»Minden vadászba ki ösmerte a nagyérdekü gyarmatot, még 
most is némi sajnálattal említi föl ama két balesetet, mely által sok 
évi munka füstbe ment. A tenyésztés fő akadályai mind le voltak 
győzve. Hanem az említett 32 csibét, nem tudni mi módon, egy 
élősdi, lepte el, a melyből 20—30 is volt egynek a fején, s mire az 
őr észrevette, már késő volt. Fogócskákkal csípte ki a sok kullan
csot a szegény állatok bőréből, de már úgy el voltak gyöngülve, 
hogy lassan mind elvesztek. De mindazáltal nem ez volt a pusztu
lás valódi oka. A következő télen egy vadmacska ugrott be éjnek 
idején a telepbe s az. öregeket, egy tyuk kivételével mind megölte.*

Itt is az volt a hiba, mint a Hartung-féle nyulkerteknél: nem 
bocsátották szabadon idejekorán a szerencsésen felnevelt állományt. 
Mire vitte volna a 32 csibe az erdőben !
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Igaz, hogy a tojások megszerzése nehéz feladat. Gróf Zay 
Miklós azt mondja a föntebbiek folytatásaképen.

»Ily esemény után aligha lett volna kedve valakinek az egészet 
újból kezdeni. Mert a környéken sehol sem élt siket-fajd nagyobb 
mennyiségben, s igy a tojásokat öt-hat napi járó földről kellett ide- 
szállitani. A fájd fészkét föllelni már magában véve nagy föladat, 
de fris tojást szerezni még százszorta nehezebb. . . .

»Volt egy e czélt'a megbízott emberünk, ki Árvában, Liptóban 
és a Szepességen majd minden pásztort, meg csőszt ismert. Ha 
valamelyik egy fészket talált, a mi emberünk az illető erdőbe ment, 
a tojót szép lassan fölhajtá s a fészek tartalmát egy magával vitt 
kotlós tyúk alá tette. A kosarat, mely óvatosan volt lebontva egy 
kendővel, hátára vette, útra kelt ZayHJgrócz felé.«

»És minő utazás volt a z ! Egy alkalommal a csibék már má
sodik nap kikeltek és holtan érkeztek meg. Máskor meg igaz, hogy 
élve hozta el őket, de oly állapotban, hogy alig húzták ki egy-két 
óráig. Néha a tyuk is rájött, mily czélra használták föl s egy má- 
sodpercz alatt szét volt zúzva az egész szállítmány. Emberünk egy 
ízben ép akkor ütötte agyon, mikor e munkához készült. Végre 
előfordult az is, hogy a hegyek közt elesett s a drága tojások levét 
a föld itta meg. sőt egy alkalommal a tutajról a Vágba esett, úgy 
hogy a szegény maga is majd belefult.«

Az Óriási hegységben (Riesengebirg) az elhagyott, vagy vesze
delemben lévő siketfajd tojások kiköltésére házi tyúkokat használ
nak. Az eljárást Pohl Ferencz, a Jozefin üveghuta igazgatója, a 
braunschweigi természettudományi társaság közleményében követ
kezőleg írja le :1

»Egy fészekalj kiköltésére két tyúkot használnak : az egyiknek 
három hétig, a másiknak a még hátralevő nyolez napig kell ülnie 
a tojásokon. Az a tyuk, a melyik egészen kiköitötte a csibéket, nem 
vezeti oly buzgósággal azokat, sőt gyakran el is hagyja. Ve
zetésre az olyan tyuk a legjobb, a mely úgyszólván, emberek kö
zött nevelkedett fel, s tehát kiválóan szelíd.

Ha a kotló zárt helyen ül s meleg az idő, fészke alá hideg 
vízzel telt tálat tesznek, s a tojásokat is többször megsimogatják 
nedves kézzel, hogy be ne száradjanak.

Ha a kotlási időszak utolsó hetében arról kívánnak meggyő
ződni, hogy a tojások elevenek, 30°C. vízbe teszik azokat. Ha a 
tojások jók, gyengén mozognak.2

A csibék első tartózkodási helyének nem szabad igen tágas-
1 Vadászlap 1887. 20. sz. 248. 1.
2 Hogy ez nem jó. lásd a fáczánytenyésztésnél.
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nak lenni, mert kezdetben nem ismervén a tyuk hivó hangját, nehe
zen találják meg nevelő anyjukat.

A csibék első időben hangyatojást és darát kapnak, néha 
pedig tojáslepényt (kemény rántotta) keskeny úti fűvel, csalánnal, 
cziczkóróval, néha pedig még ürömmel is keverve. A tojáslepény 
készítéséhez egy tojást szoktak felhabarni tejben s óvatosan befőzik, 
a nyert anyagot pedig vászon darabban kisajtolják. A tojáslepényt 
apró darabokra vagdalva szórják a kalitkába, nehogy a csibék túl 
sokat egyenek belőle. Az ujjak között szétmorzsolt s apróra metélt 
kenyeret is igen szeretik a csibék, de ezt csak nagy óvatossággal 
szabad nekik adni. Későbben búzát is kapnak.

A helynek, hol a felnevelés történik, verőfényesnek kell lennie ; 
friss víznek, továbbá fürdésre és lenyelésre elegendő homoknak 
sem szabad hiányozni. A talajt különben laza erdeiföld képezze ; 
az utóbbiba formálisan beturják magukat a csibék, s ott látszólag 
igen jól érzik magukat. Ha ezenkívül még rétek, fűvek, bokrok, 
különösen egy-két fűz, fenyvek stb. vannak a terepen, ez annál jobb ; 
ha mindezek azonban hiányoznának, nem szabad elmulasztani rü
gyező nyír- és bükk-galyakat. fenyő-ágakat, s más hasonlót naponta 
friss minőségben, s ha lehet többször, a csibék számára elszórni.

Mihelyest érni kezd az áfonya és a havasi eper, ezekkel kell 
etetni a csibéket, mit azok legszívesebben vesznek akkor, ha a bok
rokról szedhetik azt le. Rovarok és férgek is kedvencz táplálékukat 
képezik. Földi gilisztát egy jércze — mely mellesleg megjegyezve 
a legkevésbé volt szelíd — éppen nem, a másik pedig csak bizo
nyos időpontig fogadott el.

Szöcskékkel nagy tömegben etettek, azaz a kalitkába nagy 
számú szöcskét tettek, s nem kellett tartaniok attól, hogy a fajd- 
csibék tul-eszik magukat velők, mert ezek után vadászniok kellett. 
Az előző években döghusban nevelt kukaczokkal táplálták a csibé
ket, s e czélra külön berendezésük volt, de a rothadt hús iszonyú 
bűze miatt csakhamar abba hagyták a kísérlet ezen módját. ;<

A siketfajd nemcsak a havasi jelleggel biró hegységekben tar
tózkodik ; meghonosodik alantabb fekvő erdőségekben is. Zalabéri 
Horváth Ferencz azt írja1, hogy Vasmegye nyugoti szélén, a Pinka 
folyó bal partján emelkedő hegyekbe levonult, ott állandóan meg
telepedett és meglepő gyorsasággal szaporodott. Ezen hegyek inkább 
magas domboknak nevezhetők, termékeny völgyek választják el egy
mástól, s többnyire tölgy- és erdei fenyő erdővel vannak benőve.

»Valószinü, mondja Horváth, hogy egyes siketfajd párok az
1 Vadász Lap 1886. 24. sz. 325—326. 1.
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-említett vidéken, nevezetesen a felső-eőri vadászterületen, már előbb 
tartózkodtak, mintsem azokat észrevették volna. Hiszen a szalonka
les megszűnésétől (ápril első hetétől) az őz-lesig (júniusig), rendes 
vadászember este és hajnalban a vadászterületen nem fordul m eg; 
a vadőrök pedig a fájd dürgését nem ismervén, jelenlétéről mitsem 
tudtak, sőt ha talán egyet elvétve láttak is, inkább eltévedt fáczán- 
nak tarthatták.

A siketfajd a felső-eőri területen szaporodni alig kezdett, már
is az óvott szomszédterületekre, nevezetesen gróf Erdődy István 
vörösvári uradalmának zveiden-i vadászterületébe is átköltözött s ott 
annyira megszaporodott, hogy a vadász úr az 1886. év tavaszán 
már három kakast lőhetett.

Azt, hogy a siket-fajd az említett vadász-területeket rendkívül 
megszerette, a vadászati eredmény mellett leginkább az bizonyítja, 
hogy addig, mig a vadászat óvásával megbízott személyzetnek, az 
1885. évben csak néhány fajdtyuk jelenlétéről volt tudomása, a felső- 
eőri vadászterületen 1886-ban már harminca és egy néhány fajdtyuk 
constatáltatott; s ha minden tyúkra általán csak két csirke számit- 
tatik : az illetők, gondosan óvott területükön, jövőre már tetemes 
fajdállományt remélhetnek.

A »Weehsel« kiágazásaihoz közelebb eső felső-eőri vadászterü
let, habár a stíriai szomszéd területeknél jóval alantabb fekvésű s 
fenyves állománya lombfákkal vegyes: a siketfajd benne mégis min
dent megtalál, mi tenyészetéhez, az eddigi tapasztalás szerint meg- 
kivántatik.

Gróf Erdődy zveiden-i vadászterülete a hegyi erdők jellegétől 
még inkább eltér. Amazénál alantabban fekvő, alacsonyabb domb
jait lombfákkal még inkább kevert állomány fedi, melyben a fehér 
luczfenyő,1 de főleg ez utóbbi nagy mennyiségben, de kézi vetés 
utján neveltetik ; hogy ennek rügyeit a siketfajd rendkívül szereti, 
minden vadász tudja.

A fa-állomány ily voltánál fogva még különössbb, hogy a siket
fajd ezen területet nemcsak felkereste, de az, hogy eddig ismert 
szokásainak ellenére itt meghonosult és szépen szaporodik. Talán 
ama körülménynek tulajdonítandó a fajdok eme különös előszere
tete, hogy ezen területeken a vörös fenyőnek sokkal korábban 
megkezdett, s évtizedek óta rendkívüli gonddal folytatott tenyész
tése folytán : a kakas tavaszszal tűlevelektől ment kedves felszálló 
helyéül mindenütt magasra felnyúlt luczfenyőt talál s szabad körül- 
tekinthetése mellett, illatos rügyeiből, szép veres virágából czipegethet.

Ezen tapasztalásból kiindulva, az itt bekövetkezett viszonyok
1 Erdei fenyő. Pinns sylvestri$.
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mintegy Útmutatásul szolgálhatnak arra, hogy a siketfajdot alantabb 
fekvő vegyes állományú területeken is meghonosítani, s kellő' siker
rel tenyészteni lehessen.

A süketfajd táplálékát hangyatojás, erdei bogyók, füvek, rügyek, 
Csőregefüz levelei, de különösen nyárfa-levelek, továbbá a fenyő 
rügyei és tűlevelei, az avarfü magvai stb, képezik. (Fogságban a 
süketfajd különösen kedveli az almaszeleteket.) Az oroszországi 
erdők különösen gazdagok mindenféle erdei bogyóban, a melyek a 
ritkás lápokon, s a rothadó dőltfák által, különösen porhanyós talajú 

■ őserdőkben, csodálatos.bujaságban és bőségben teremnek. A tőzeg
lápok sűrűn takarvák vörös áfonyával, mely majdnem az egész 
éven át szívesen fogadott táplálékul szolgál a süketfajdnak. A nyárfát 
különös előnyben részesiti a süketfajd. Tavaszkor a nyárfa- 
óriásokon egész csapatokat láthatni a süketfajd-tyukokból, a mint 
rügyeit szorgalmasán legelik. Kora őszkor megint a nyárfa levele 
az, mit előszeretettel fogyasztanak.

Oroszországban a süketfajdnak tartózkodási helye majdnem 
kizárólag a posvány, vagy posványök közvetlen közelében fekvő 
erdők szélei. A posványokban előnyt ád a szigetek közelében lévő 
helyeknek. Különösen kedveli az olyan lápszéleket, melyek náddal 
és füzfabozóttal benőve vannak, — különösen a forró nyári napokon. 
Vizet nem nélkülözhet. Nálunk a vén, ritkásabb fenyvesek, melyek
ben sok erdei bogyó terem, pótolják az oroszországi lápokat.

A süketfajd-állománynak megtartására, illetve annak meghono
sítására, a következőket lehet ajánlani: A hol nincsenek- nagyobb 
erdei posványok, oly terjedelmes és csendes erdőterületet kell válasz
tani, a melyben erdei bogyók teremnek, tehát leginkább öreg fen}r- 
veseket; továbbá .gondoskodni kell vízről, kisebb' mocsarakat léte
síteni, ezek széleit náddal és csőrege-füzzel beültetni* ültetni kell 
-végül nyárfákat, különösen a mélyebb fekvésű, nedvesebb talajon. —- 
Nagyobb erdők belsejében, a hol a rőzsefának alig van értéke, 
nagyon ajánlatos legalább egyes helyeken, a ledöntött fák ágait és 
gályáit fekve hagyni. Az ily galyfás helyeket igen kedvelik az erdei 
tyúk-félék s fészkelésre igen alkalmas helyekül szolgálnak.

Lehető legnagyobb nyugalom az erdőben, a ragadozó és kár
tékony állatoknak alapos irtása igen-igen ajánlatosak*.

A- vadállomány rendes fenntartására minden kakasra 6—8 tojót 
kell fenntartani A fölös, különösen vénkakasok lelövendők.1

• Végül a dürgő-helyeken kerülni kell a fa-állomány minden 
megváltoztatását.2 . 1 , .

1 V. L. 1893.; 15. ■
’ Vadász-Lap 1885 3fi. sz. 479—480. 1.
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A vadpulyka meghonosítása. Külföldi, szárnyas-vad honosítása 
többnyire oly nehézségekkel jár,, melyek nem. mindig küzdhetők le 
sikerrel s ez okból gyakran megtörténik, hogy a honosítás czéljaira 
fordított pénz és fáradság kárba vész.

Hasonló sors érte a vadpulyka honosítását is, melyhez oly 
nagy reménységeket kötöttek. Legjobbnak bizonyultak ugyanis, e vad 
számára a kövér talajú terjedelmes ligetek. De ép ezek vannak leg
inkább kitéve az árvíz veszedelmének, mely tönkre teszi a vad
pulyka szaporulatát. Ausztriában ennélfogva már lemondottak a 
további telepítésről.1 ■ l-: —

A sikerre való csekély kilátás mellett a vadpulykát telepítő 
már előre elkészülhet érzékeny kár-fizetésekre, "melyek úgy kelet
keznek, hogy a vadpulykák vándorlásaik alkalmával, melyeket a 
nyár végén, vagy az ősz elején kezdenek meg, a mezőgazdasági 
kultúrákban olyan ösvényeket taposnak, mint akárcsak a fővad járója.

A vadpulykának faji sajátsága a vándorlás, s miután a külön
böző fészkek felnévelkedtek, a kakasok különválnak a jérczéktől, 
s igy külön-külön legelészve, kora hajnaltól késő estig folyton út
ban vannak s csak éjszakára száljának fára.

' • . j f ; , / •

A hol tehát nálunk a vadpulykát fác.zánok módjára tenyész
tik, különösen őszszel figyelemmel kell lenni vándorlási hajlandó
ságukra, s a szárnyasokat kedvencz tápjuk, a kukoricza bő szó
rása által lehetőleg helyhez kell Kötni.

A mi a kotlást és a  fiókok felnevelését illeti, ezek közül sepp 
az egyik, sem a másik nem különbözik a fáczán-tenyésztésnéi szo
kásos módoktól. A fáczán csibéknél sokkal gyorsabban nőnek fel a 
Kis pulyka-fiókok, annyira, hogy a tojásból kibúvás után éppen 
tizennegyed napra már felszállhatnak az alacsonyabb ágakra, s ott 
húzódnak meg az anya pulyka melegítő szárnyai alatt az éjjeli 
nyugalomra. Később mind magasabb és magasabbra mennek fel a 
fára, s a testi fejlődés előrehaladásával tisztásokra, rétekre, vagy a 
közelben fekvő szántókra vonulnak nemcsak azon czélbpl, hogy ott 
táplálékot keressenek, hanem hogy a nap sugarait és a nyár 
melegét jobban élvezhessék, s annak teljes hatása fejlődésüket gyor- 
sitsa. Május hó közepe táján kibújt fiatalok, augusztusban már 
majdnem teljesen kifejlődtek, ? nevezetesen a kakasok ez irányban 
messze túlhaladják a jérczéket. E szárnyast is, mint a fáczánokat.j 
úgynevezett szóró-helyekre kell szoktatni, ahol aztán lőni nem 
szabad.

1 V. I ,  1893. 5. sz.
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A vadpulyka mindig félénk s óvatos m arad; még a szóró
helyeken sem feledkezik meg biztonságáról gondoskodni; a táplál 
lékot lehető gyorsan felszedi s rögtön eltűnik a bokrok és cserjék 
között, minden legkisebb neszre és hangra figyelmesen hallgatva 
és a kisebb ragadozók támadásait meg is előzve, úgy, hogy ez által 
nem egy szándékolt támadást hiusit meg.

A szárnyas ragadozók ellen is úgy önmagát, mint csibéit meg
védeni törekszik, és pedig az által, hogy szabadban elővigyázóan 
tekintget a magasba, s ha ott esetleg észrevenné félt ellenségét, 
egyetlen rövid vészhanggal szárnyai alá csődíti az elszéledt, lege
lésző íiakat. Ha közeibe ért valamely szárnyas ragadozó, olyankor 
a jércze felborzasitja amúgy is dús és erős tollazatát, nyakát és 
fejét (hogy megvédje) behúzza, s erős, bár nem igen éles csőrét a 
támadásra lecsapni készülő rabló elé tartja.

A vadpulykák között nagyobb károkat okoznak az éjjeli mint 
a nappali ragadozók; nevezetesen a nagy füles bagoly megátalko
dott ellensége e szárnyas-vadnak. Ez okból ott, a hol vadpulykát 
tenyésztünk, az uhut minden lehető módon irtani kell, de vele 
együtt az emlős ragadozóknak minden faját is.1

A vadpulykák legfőbb táplálékai, gróf Breuner szerint2 rova
rok, csigák, szöcskék stb., s csak késő őszszel, midőn ezen állatok 
fogytán vannak, vesz magához erdei bog3’ókat s télen még magva
kat i s ; ez okból leginkább nedves talajú ligetekben szeretnek tar
tózkodni, melyeket rétek határolnak s kerülik a szántókat, melye
ken kevés a rovar. Csak midőn hernyók vagy bogarak lepik el a 
mezőket, vonulnak ki ide is. Házi felnevelés utján vadpulykát meg- 
honositani alig fogna sikerülni, mert igy nagyon megszelídülnének 
A számos kísérlet közül csupán azon módszer látszik helyesnek 
és sikerre biztatónak, melyet Breuner gróf követett. A Duna egy 
szigetén körülbelül 4 méter magas és 8 méter hosszú és épp oly 
széles kalitkát készíttetett drótfonadékból, s* ennek egyik hosszú 
oldalára helyeztette el a mag-szóró helyet, mely belülről és kívül
ről volt használható. E kalitba záratta el kora tavaszszal a vad
pulykákat és pedig három tojót és egy kakast. A hol a kalitka áll, 
ama tájt legnagyobb nyugalomban kell hagyni s még a vadász is, 
ki a takarmányt hozza, lehető keveset mutassa magát. Körülbelül 
14 nap múlva nyitva hagyatik a kalitka ajtaja, hogy a pulykák 
ki- és bemehessenek, s a szóró-helyet kívülről is használhassák. 
Mind ennek röviddel a dürgési idő előtt kell történnie, nehogy a

* V. L. 1886. 28. sz. 3 7 3 -3 7 4 . 1.
2 V. L. 1887. 17. sz. 217. 1.
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tojóknak idejök maradjon túl messze elkóborolni. A tojók aztán a 
kalitka közelében épitik fel fészkeiket s a többit reá kell bízni a 
vadászat védnökének, Szt Hubertnek védelmére. A szóró-hely felett 
a tetőzetet megfelelő magasságban kell felállítani, nehogy a nagy 
kakasok beléje verjék fejüket, mert akkor nem látogatnák azt. A 
közelben nagy, erős fáknak kell lenni, mert a pulykák esténkint 
mindig fel szoktak szállani a fákra. A vadász-területnek meglehetős 
terjedelmesnek — néhány ezer holdból állónak — kell lenni. A tojá
soknak kotló tyúkok által való kiköltését-és a fiák. házi felnevelé
sét Breuner gróf többször megkisérlette, de jó eredményt nem sike
rült elérnie.

Nálunk Breuner gróf a zselizi uradalmában kísérletté meg a 
vadpulyka megtelepítését, de az nem sikerült

A gödöllői kir. vadászmester Petera a sziget-monostori erdő
ben telepítette meg. Tóth Vilmos nyitra-ivánkai, gróf Eszterházy 
tatai, gróf Almásy kétegyházi uradalmában azonban sikereseknek 
mutatkoznak a kísérletek.

A kétegyházi uradalom sarkad-remetei erdejébe gróf Almásy 
Dénes a grafeneggi vadasból 8 pulykát hozatott 1885-ben. (novem
berben). Ez valamennyi tojó volt. 1886. tavaszán egyikök elhullott. 
Márczius elején felébredt bennök a vándorlási ösztön s becsatan
golták az egész vidék erdeit. Az április közepén bekövetkezett pár
záskor nem volt belőlük már csak három, s minthogy vadkakas 
nem volt, a hiányt szelíddel pótolták s a tojók naponta felkeresték 
a szelíd kakast 7—8 napon át.

Ekkor érkezett meg az utólag rendelt, két vadkakas. Ezeket 
rögtön kibocsátották az eddigi párzás helyére. A vadkakasok dü- 
rögni kezdettek s a szelídet kiverték a közelből. A vadkakasokkal 
a parázs 10— 12 napig tartott. A tojók mindegyike külön táblát 
választott költési helyül s ezeken rakták le tojásaikat. Május hó 
utolján jelent meg az első tojó csibéivel, kivezetve ezeket a verő
fényes tisztásokra, hol a gyenge fiókák erősítő eledelüket is keres’- 
ték. Egy hónapos korukban a fiókák már használni tudták 
szárnyaikat s ez idő óta mindig fára szálltak s az éjjeket is 
fán, az anya szárnyai alatt töltötték. Később megerősödött fiai
val az anya megkezdte a vándorlást; mindenekelőtt oly he
lyeket keresve fel, melyek több nyugalmat és biztonságot Ígértek. 
Legjobban kedvelte a kaszálókat, melyek az erdővel határosak. 
Augusztus végén a három külön erdőrészben kotolt három tojó ily 
vándorlások közben egy csapatba tömörült s az ekkor már meg
erősödött fiatalokkal az erdő magasabb részeit választották éjjeli
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tanyául. Az áltatok megkedvelt erdőrészben etetők lettek készítve 
s naponta búzát s morzsolt tengerit kaptak. Az etetőket a vad
pulykák felkeresték márczius. elejéig, ez idő után azonban úgy el
vándoroltak, hogy néha hetekig se lehet őket látni. A fentemlitett 
három tojó után az 1886. évi szaporulat 24 csibe volt, ezek közül 
elhullott 6 clarab, a sok kullancs miatt. A gyulai erdőbe elvándo
rolt négy tojó egyike az uradalmi vadaskertben rakott le 8 tojást, 
de háborgatva lön s a pulyica elhagyta a fészkét. Az elhagyott to- 
jáspk később házi tyuk alá lőnek téve s kikölt belőlük 7 darab- 
felnevekedett pedig 5 darab; az 1886. évi összes szaporulat tehát 
23 drb felnőtt pulyka. Ezek között voltak korcsok is (6 kakas- -é* 
6 tojó), melyeket a télen lelőtték, s igy 1887. évre tenyész- 
anyagnak maradt a beszerzett három tojó és 2 kakas és az 1886. 
évi szaporulatból 11 darab kakas és 5 darab. tojó.

A vadpulyka tartózkodási helye leginkább a közép szálerdő. 
Tavaszszal, a parzás kezdetén, feléled benne a vándorlási ösztön, 
a midőn nagyobb területeket szokott becsatangolni, egyébkor leg
inkább a rendes etetési helyekhez közel tartózkodik. Dürgése egé
szen hasonlít a szelíd' pulykáéhoz. — A vadpulyka természetére 
nézve ugyan inkább szelidebb, de rendkívül óvatos s vadászata 
nagy figyelmet és kitartást föltételez. Üldöztetve, futással iparkodik 
menekülni, különösen míg az egész csapat együtt van. Nagy zavar
tatáskor, vagy* midőn a csapat szétugrasztatik, szárnyra kel s ma
gasan repülve menekül1

Idegen fö ld i foglyok és fiirjek meghonosítása. Idegen-földi fűl
jek közül a virzsiniai és a kaliforniaival tettek próbát s Franczia- 
ország némely vidékén e két madár meghonosítása már 1837-ben 
sikerült annyira, hogy vadászás tárgyát is képezhették. A kali
forniai csinos búbja miatt kedveltebb. Cseh-és Morvaországban már 
vadásznak is rá. Előnye mindkét madárnak a szaporaság s az, 
hogy fára is száll és annálfogva ragadozók nem árthatnak neki 
annvira.

A magas Tátrában a szirti fogolyt (Perdrix rupestris) hono
sították meg 1882-ben. 1883-ban a Forrás völgyben (Quellgründchen), 
reggel és este már vígan dörögtek. 1883-ban a bélai cseppkő-barlang 
közelében eresztettek ki két jérczét és egy kakast. , ,

Bellegarde márki2 a csinai, fára szálló foglyot (Galloperdrix 
sphenura, vagy Bambusicola thoracisa, és Leroy szerint Perdrix

1 Szekér Károly: V. L, 1887. 14. sz. 173. 1.
5 Vadász Lap 1885. 14. sz.' 144—146. 1.
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Ohakikij ajánlja. Francziaországban már néhány év óta sikerrel 
tenyésztik szabadba kitett kalitkában. Valamivel kisebb a tni fog
lyunknál. évente háromszor, fogságban négyszer költ. A táp
lálék s a csibék felnevelése ugyanaz, mint hazai foglyainknál; fej
lődésük azonban gyorsabb s az időjárás behatásai ellen érzéketle
nebbek, s különösen nedvesség miatt nem szenvednek annyit, mert 
előle a fára menekülnek.

Bellegarde még a butani foglyot (Perdrix Hogdsoniae) ajánlja, 
a mely a zöld füvet nem szereti, hanem inkább gyökerek, férgek 
s csirázzó magvak után kaparász. Leginkább neki való terület a 
nedves, erdős. Miután származására hegyes vidékről való, a felső 
vidék völgyei nyerhetnének általa

Zárt vagy kerített vadasok.
Az úrbéri viszonyok rendezése s azzal összefüggő tagosítás 

tagadhatlanul jelentékeny befolyással volt a vadászatokra és vad
állományra. Az ozorai, az eszterházai vadászatok mai napság már 
csak az álmák országába tartoznak. Mértföldekre kiterjedő, össze
függő vadászatokra már legnagyobb uraink is alig gondolhatnak. 
Most már figyelemmel kell lenni a magán vagyonra és a mező- 
gazdasági érdekre, melyek kártérítési követeléseikkel védik is ma
gukat.

Ha már most nem tagadható az, hogy az utóbbi 40 év alatt 
jelentékenyen megváltoztak a vadászati viszonyok, semmi sem lehet 
természetesebb annál, minthogy módját kell keresni annak : mikép 
lehessen azokhoz alkalmazkodva a vadápolást és okszerű vadászást 
emelni, s e nemes szenvedélyt mennél fokozottabb mértékben él
vezni, anélkül, hogy annak akár a birtokos maga, akár pedig a 
nagy közönség kárát vallaná.

Szarvasok, dámok, vaddisznók kétségkívül annyi kárt okoz
nak a környék mezőgazdasági terményeiben, hogy a vadászat bir
tokosa, ha méltányos akar lenni, csak akkor tarthatja fen azokat, 
ha az okozott károkat pontosan fizeti. De hogy mit jelent ez, azt 
jól tudja mindenki, a ki ebbeli kötelezettségének rfieg akart felelni! 
A környék népe annyira beletanul a kártérítési követelésekbe, hogy 
voltaképen majdnem abból él, s ha a vad nem okoz elég kárt, 
maga csinálja azt mesterségesen.

Ha a vadászat birtokosa komolyan számot vetne magával, s 
több év kártérítésének átlagát tőkésítené : a legtöbb esetben oly 
összeget nyerne, a mely tetemesen meghaladná meglehetős terje
delmű .v a vad-tenycsztésre alkalmas erdő bekerítésének költségeit.
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Számításba véve most még azt a vadat, a mely idegen terü
letre kimegy s ott arra számitó orv-vadászok, vagy szomszédok 
által lelövetik, s gyakorta a legszebb példányokból áll: a boszusá- 
gon kívül ismét meglehetős tőke áll elő mind pénzben, mind a 
vadászati szenvedély kielégítésében.

Számítsuk mindéhez még hozzá azt, hogy a zárt vadasban 
a vadászat tulajdonosa voltaképen korlátlan u r : még oly előny áll 
elő, a mely minden önérzetes keblet csak örömmel tölthet el, s 
csak az a kár, hogy oly kevés által elérhető

Meg kell még említenünk, hogy csakis vadas kertben lehet a 
vad-állományt kellő arányban tartani a területtel, de különösen 
nemileg önönmagával is.

Ha felszámoltuk a vadaskertek előnyeit, nem szabad említés 
nélkül hagynunk hátrányait sem.

Valamint fönnebb is előbb a költségeket emeltük ki, úgy itt is 
azokra tartjuk szükségesnek figyelmeztetni. Vadaskertben az erdő- 
gazdaság sokkal nehezebb, többrendbeli jövedelemről (legelő, mak
kolás) le kell mondani, s végre a vad a felujuló erdőrészekben, 
sőt még a serdülőkben is tetemes károkat szokott okozni. Mindezen 
okok az erdő jövedelmezőségét csökkentik. Vannak azonban esz
közök, melyeknek segítségével ezen káros hatások mérsékelhetők.

Jelentékeny hátránya a vadaskerteknek a vadaknak idővel 
bekövetkező degeneratiója. Ezen is lehet azonban némileg segíteni, 
részint, a vadaskert helyes kezelése és a vadnak okszerű ápolása, 
részint a vér felújítása által.

Azon ellenvetésre, hegy nem minden erdő alkalmas vadas- 
kertnek, csak az lehet a felelet: a mely • erdő fekvésénél és talaja 
szegénységénél fogva vadaskertnek nem való, ott szabad állapotban 
sem tenyészik vad, s a mi véletlenségből megfordul, bizonyosan 
valamely jó vadasból tévedett oda, és minél hamarább tovább 
megyen.

Mindezen dolgok megfontolása a vagyonosabh vadászokat zárt 
vadasok alakítására indítják.

Rendesen szarvasokat, dámokat, őzeket, vaddisznókat és fá- 
czányokat szokás zárt vadasokban tenyészteni. Az idegen, külö
nös utáni vágy azonban külország! vadak megtelepítésére is ser
kentett. A kísérletek több esetben jól sikerültek. Nevezetesen a muflontt 
a szardíniái argalit (Ovis Musinon Schreber), Európa egyetlen vad- 
juhát sikeresen honositá meg gr. Forgách Károly Nyitra vármegyé
ben Ghymesen. Hogy azonban a vad kártékony voltát tekintetbe 
véve követőkre fog-e. találni, nagyon, kérdéses.
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A Wapitival, Dombrowszky szerint,1 Laffert báró tett jó sikerű 
kísérletet dammeretzi birtokán Meklenburgban. A keresztezés a mi 
szarvasunkkal is jól ütött ki nála. Erdejének kímélete érdekében 
azonban a szarvas-állományt lelövetvén, a vvapiti keresztezés is 
áldozatul esett.

A virzsiniai szarvast Breuner gróf telepítette meg a Manharts- 
bergen, Alsó-Ausztriában. Meglehetősen jól szaporodott: 1869-ben 
11, 1870-ben ismét 11 darabot hozatott s 1880 tavaszán már 73 
darabja volt, bár a következő idő alatt 25 darabot lelőtt, 16 darabot 
eladott és 44 darab elpusztult. Kárt, állítólag, az erdőben nem oko
zott. E vad húsát kitűnőnek, bőrét jelesnek mondják.

A foltos axis szarvas honosítása Angolországban több helyen 
jól sikerült. Németországban Würtembergben a ludvigsburgi park
ban meglehetősen tartja magát. Úgy látszik azonban, hogy csak a 
melegebb tájékon tenyészik jó eredménynyel.

Ezeknek, valamint a Dombrovszkv által ajánlott argali, kas- 
gar és kaliforniai juhnak megtelepítése és tenyésztése még kísér
letek tárgyát képezi. Amatőrök dolga. Ez okból most még bővebb 
tárgyalást nem enged. Hazai vadnemeink mind szépség, mind érté
kesség tekintetében kiállják a versenyt velők. A többség tehát jól 

. teszi, ha megelégszik velük, s ambiczióját kitűnő tenyésztésükben, 
találja.

Mennél nagyobb a terület, mennél több benne a fű termő 
tisztás, a táplálék kedvéért müveit szántóföld ; mennél több a gyé- 
res, füvesalju agg erdő: annál több vadat bit’ meg a vadaskert 
területe, s annál derekabb és szebb lesz a kellő arányban tartott 
vadállomány.1.

Mihelyst a vadállomány tulhágja a mértéket, az erdő felújítása 
a vágások elkerítése nélkül lehetetlenné válik. Az erdő idővel el
pusztul. Ennélfogva a vadaskert és a vadállomány nagysága szigorú 
viszonyban álljanák egymással. Máshelyen a számításra meg van 
adva. az utasítás. Grunert 3 azt monüja, hogy a kerített vadasnak 
azon esetben, hogy az erdőt még haszonnal tenyészteni lehessen, 
legalább 500 hr. f850 kát. hold) területtel kell bírnia, s hogy azon 
100 darabból álló szarvasállomány fenntartassék. tisztások és szántó
földek nem nélkülözhetők. Dombrovszky legalább 800 ha.-t (1384 kát.

1 Dér Wildpark.
3 A vadállomány számát fokozott etetéssel nem tehet nagyon fokozni. Nyáron 

á’t a  kellő táplálékot a szabadban kell a vadnak megtalálni. A nyári etetés meg
fosztaná vad jellegétől. A nyári táplálás egyetlen fokozása a takarmány mesterséges 
termesztése kerített, s kellő időben fokozatosan felszabadított területeken,

3 Jagdbetriebskun.de 17. 1. - • , . . .
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holdat) kíván, melyből 10% jó szántóföld és rét legyen.1 'Más ézikk- 
ben foglalt számítások alapján 15Ö éves vágásforgással kezelt 1000 
holdas erdőn, melynek 10%-afű termő tisztás, nyáron át 137 darab
ból álló szabályszerű szarvasállomány élhet meg. 100 darab szarvas
nak kellene tehát 730 hold tölgyerdő.2

A dám .könnyebben tűri a bekerítés következményeit. Több is 
tartható fel belőle azonos területen.

Az őz nem szereti a szűkre szabott korlátot. Különben tenyész
tése kerített vadasban nem is oly szükséges, mert kevésbé tesz kárt 
a környéken, s könnyebben tartható vissza az erdőben.

Vaddisznót Grunert szerint 10—100 ha. (17— 173 k. holdon), 
nem ritkán tenyésztenek jó sikerrel. Coburg herczeg balogvári vadas
kertjében (Gömör vármegyében) 255 holdon 150—250 darab vad-^ 
disznót tenyésztenek,' s  a mellett van még benne 3 darab fehér 
szarvas, 30—35 dám és 15 őz.

Ha kisebb területen akar valaki szarvast, vagy dárnot tenyész
teni, akkor le kell mondania az erdőből várható minden jövedelem-; 
rői. A fatenyészetet tökéletesen alá kell rendelni a vadtenyészetnek- 
Minden, kivesző fát kertésziesen kell pótolni. A legelők jókarban,, 
tartása mesterséges utón, az etetés télen-nyáron el nem maradhat, 
fokozott gondosság tárgya. Ez a valódi vadaskert. Mennél kisebb 
a vadaskert, annál kisebb a változatosság legelőben; annál gya- 
koriabbak a betegségek"melyek gyakorta epidemikus jelleget öltenek.

Azt tartják, hogy szarvasok, dámok, jól megférnek egymással, 
mert életfeltételeik majdnem megegyeznek. Őzek a szarvasokkal meg 
nem férnek, s' rendesén az előbb nevezettek pusztulnak el. Vad-; 
disznónak a szarvasfélékkel együttes tenyésztése nem czélirányos, 
ámbár az őz meglehetősen megfér velők. így Coburg herczeg meleg
hegyi vaddisznós kertjében az őzek elég jól fenntartják magukat; 
úgyszintén gróf Károlyi Pista mérki kertjében is az előtt tűrhetően 
szaporodtak.

Részemről szarvasoknak, dámoknak vegyes tenyésztését nem tar
tom helyesnek. Megférnek az igaz ; de mind a kettő, a szarvas azonban 
jobban, megsínli. A szaporulat, legalább a vegyes fajú vadaskertek
ben, még gyengébb mint a tisztákban.3 Már maga az, hogy a dám

«4

1 Dér Wildpark. 17. 1.
s 730 holdbú] 10»|0 73 hold, 73 holdon e l é l ............................73 szarvas.

i 730—73 =  657 : 24 r= . . .. .  ..................................27 »
100 szarvas..

Megközelíti Gríineít adatát, csakhogy itt ki van mondva, hogy az erdőnek 
150 éves vágásforgásu tölgy, vagy bükkösnek kell lenni.

5 A v»d szaporodásának törvényei. Stomfai vadaskert.
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elégülékenyebb és kisebb területen megfér, mutatja, hogy a küz
delemben a létért győznie kell.

A vadaskert nagyságát a tenyészteni, s illetve lőni szándékolt 
vad mennyisége határozza meg. Atalában véve, mennél nagyobb a 
terület, annál jobb, mert a vad kevésbbé van korlátozva szabadsá
gában ; a vadászat is nagyobb élvezetet nyújt, mert a vad nem 
szelídül meg annyira.

Zárt vadasokban a közel rokonok párosodása és a legelő vál
tozatosságának hiánya annál inkább érezhetővé válik, mennél kisebb 
a terület. Vérujitás czéljából vagy idegen helyről kell hozatni him 
•állatokat, melyek ez alkalommal egészen fiatalok is lehetnek, vagy 
a környéken megfordulók bejutását a kerítésen át kell lehetővé 
tenni. Ez utóbbi czélra szolgálnak a bejárók és beugrók.

A vadaskert alakja a rendelkezésre álló területtől függ: mind- 
azáltal mennél szabályosabb az, mennél hosszabbak és egyeneseb
bek a kerítés vonalai : annál kisebbek a kerítés költségei.

Minőségre nézve a terület legyen :
1. inkább hegyes, mint sik ; váltakozzanak benne völgyek és 

halmok, s a talajat mennél változatosabb nemű és korú fák borít
sák. A tölgyes és bükkös erdők elsőséget érdemelnek, mert makk
juk kedvencz tápláléka valamennyi vadnak. Ha a makk kissé bőveb
ben megtermett, annak nemcsak egészségére van jó hatással, de 
tetemesen meg is javítja, jobb karba hozza.

2. A vadaskertnek a vad mennyiségéhez arányitva szántóföl
deket és füves tisztásokat kell magában foglalnia részint a téli, 
részint a nyári legelő szolgáltatása és bővítése, részint pedig némi 
takarmány nyerése kedvéért, melyet kis boglyákba (petrenczékbe) 
rakva azon területen hagyni lehessen, a melyen kaszáltatott, hogy 
a vad télen át rá járhasson.

3. A vadaskertben forrásnak, vagy pataknak kell lenni, s ha 
egyátalában nincsen, vagy kívülről kell bevezetni, vagy — ha az 
lehetséges nem volna, —- mesterséges utón készített vizfogókkal 
kell .összegyűjteni1 Nemcsak itatás okából szükséges ez, hanem 
azért is, hog\r a vád. nyári forró napokon benne megfürödhessék, 
magát hűsíthesse. (Fertők, dagonyák.)

4. Vadaskertek lehetőleg távol feküdjenek minden nyilvános 
úttól, hogy á vad nyugalma ne zavartassák. Hozzájok azonban jól 

Járható ut vezessen, nemcsak személyes ..közlekedés végett, hanem, 
hogy a szükségessé váló takarmányt és szemet, valamint más anya
gokat könnyen kiszállítani lehessen.

1 Vízgyűjtők készítését az erdészek az akadémián tanulják. t -(..1 ,c

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. D
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Sovány talajú, nyáron kiaszó területek vadaskerteknek nem 
valók. Futóhomokos területeken mesterséges takarmány termesztése 
által lehet csökkenteni a nyári szárazság legelő-hiányát.

Dámvadaskerteket zordon vidéken telepíteni nem tanácsos.
A kerítésről, bejárókról, beugrókról, etetőkről, szórókról, fü- 

rösztőkről, leső-állásokról, cserkésző utakról és a vad etetéséről más 
helyen van szó.

A ki erős és egészséges vadat akar tenyészteni, annak gon
doskodni kell a megkivántató táplálékról. A takarmányozásról másutt 
van szó. Itt csak a területen magán található táplálékról beszélünk.

A tisztásokat úgy kell kezelni, hogy azok füve lehető hosszú 
ideig jó és egészséges táplálékot szolgáltasson ; a mi, kiváltképen 
vaddisznósokban, rendkívüli nehézségekkel van egybekötve, mert 
azok a réteket felturkálják. Ez is ok arra, hogy erdeiket ne tartsunk 
szarvas és dám kertekben. Ha őzek vannak velők vegyest — a mi 
ugyan szintén nem előnyös — azok a vágásokban megtalálják 
eledelüket

Ha csak lehetséges, a tisztásokat és réteket öntöztetni, sőt 
trágyáztatni kell, mire nézve a kilugzott hamu,1 a foszforsavas mész, 
csili salétrom, tornász salak igen ajánlhatók. Nedves rétekre jobb 
a gipsz. Vizenyőseket le kell csapoltatni. Az ilyenek füve tenyészti 
a mételyt.

Kaszáltatni nem szabad egy időben, hanem időszakonként, 
felváltva, hogy mindig legyen uj és uj füvü fris legelő. Minthogy 
a rétek és legelők, ha őszszel alaposan le nem legeltetnek, elkóró- 
sodnak: vagy néhány darab szarvasmarhát kell ez időben rajok 
ereszteni, a mely alaposabban legeli le a füvet, mint a vad, vagy 
ahol lehet, le kell azokat pörzsöltetni.

A pörzsölésre nézve szabály, hogy előbb köröskörül el kell 
takarítani minden könnyen gyuló anyagot — lombot, ághulladékot 
— hogy a tűz a tisztásról az erdőbe egykönnyen át ne mehessen. 

Továbbá mindig szél ellen kell vezetni a tüzet, mert úgy lassan
ként harapódzik előre, minélfogva féken tartása könnyű és alapo
sabban éget ki minden dudvát. Pörzsölésre legjobb idő az ősz, 
gyenge esők után, mikor a száraz avar, fű, lomb csak szikkadt, 
de nem száraz.

A vadaskertekbe foglalt szántóföldek, sőt a rétek is, nemcsak 
egészben, de magukban is részekre osztva elkeritendők, hogy a

1 A lugozatlan csak igen vékonyan szórva, mert különben kiégeti a füvet. 
Hamut, foszforos meszet, tomasz-salakot őszszel. csili salétromot tavaszszal kell al
kalmazni, ha a fü növése megindult.
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szükségnek megfelelően egyiket vagy másikat felnyitni, a vadnak 
szabadjára engedni, s ismét kellő időben elzárni lehessen. Ezen 
czélra igen alkalmasak a hordozható rács-keritések.1

A szántóföldeken termeszteni kell őszi és tavaszi legelőnek 
búzát, rozsot; tavasz vége számára zabot, á rpát; nyárára here- és 
luczerna-féléket, baltaczimet, bükkönyt, varjuborsó (esparzett, szamár
lóhere vagy spanyol lóhere. Onobrychis sativa) ; téli legeltetésre bur
gonyát, csicsókát és répa-féléket. Ezek közül a sárgarépát különö
sen kedveli a vad.

Legnehezebb feladat a vadaskert erdejének kezelése. A vadasok 
erdejének kezeléséről már a vadas alakítása czimü czikkben volt 
szó. Ott ki van mutatva, hogy mennél hosszabb a vágásforgás, 
annál jobb ; és hogy felújításra nézve legmegfelelőbb a szálalás, a 
fokozatos felújító vágás és végre a közép erdő gazdaság. Habár 
ismétlés hibájába esünk is, czélszerünek látjuk ezen kérdéssel itt 
újra foglalkozni.

Vadaskertekben tenyészteni szokott minden vadunkra nézve 
kiváló fontossággal bir a makktermés, mint téli takarmány. Makkot 
pedig az agg és gyéren álló fák szolgáltatnak bőségesen. A fiatal 
vágások lerágása által a vad a felujulást akadályozza. Mennél na
gyobbak a vágások, annál nehezebb azokat megvédelmezni, mert 
unnál többe kerül a bekerítés. Rövid vágásforgónak (turnus) nagy 
vágások felelnek meg. Mennél hosszabb a vágásforgás, annál rit
kábban ismétlődnek a káros veszedelmek.

Lehető magas korig kell tehát a fákat fenntartani ; addig, a 
meddig csak kitartanak. Vadaskertben makktermő fát levágatni soha 
sem volna szabad. A vadaskert erdeje úgy volna legjobb, ha na
gyobb részén 20—30 terebélyes fa állana holdanként.2 Olyan erdő 
volna az, mint a milyeneket még itt-ott elvétve látni, a régi idő 
maradékául, mint az úgynevezett makkos legelők.5 Az erdő egy 
részének azonban mégis sürjesekből kellene állani, hogy a vadnak 
legyen hol meghúzni m agát; ellenben mesterségesen kellene telepí
teni csendereseket e czélra. Az ilyen erdők azonban csak lankás, 
üde, erőteljes talajra valók. Ilyen ritkára készakarva s egyszerre

1 L. Kerítés 95. lap.
2 Ha az aggfa koronájának átmérője 6 öl, ernyőző területe 36 négyzet öl, s 

.ennélfogva 23 fa 720 négyszög ölet, 30 fa 1440 négyszög ölet foglal el. Az első 
esetben fütermésre marad 55°|0-a, másodikban 100,0-a a területnek.

3 Ezen erdők nyakra-főre való átalakítása zárt szálerdőkké, nem egészen ig a 
zolt. Az árra való talajon a makkos erdők sokkal nagyobb földjáradékot •-szolgáltat
nak, mint a zárt szálerdők. A legelő és makkolás nagy és tartós jövedelmet hajtanak 
-A hiba eddig az volt, hogy az ily erdők megfelelő felújításáról nem gondoskod tak.

5*
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kivágatni az erdőt oktalanság lenne, mert az egyszerre szabad állásba 
jutó fák nagy része mégromlanék, s a talaj is idő előtt, t. i. mielőtt 
a fák elterebélyesednének, s a földet beárnyékolnák, túlságosan ki
száradna s elszegényednék. Rá kell azt bízni a természetre, az időre, 
s legfeljebb a selejtes fák lassankénti kiszedegetésével lehet elősegí
teni a gyérülést. A lassankénti gyérüléssel fokozatosan terjeszkedik 
a fák koronája és emelkedik makktermő képessége.

Az ilyen gyéres erdő felújítása azonban nem kis feladat. A ki
vesző félben lévő fák helyébe újakat kell ültetni, vadak rágicsálása 
ellen meg kell védelmezni. Hogy azonban e két dolog mily nehe
zen sikerül, csak az tudja, ki próbálta. Pénz és türelem kell hozzá.

Gyéres alakítása, vagy fenntartása csak kivételes lehet: He
gyek lejtőin, a mennyire csak lehetséges, zárva kell tartani az er
dőt, a talaj jó karban maradása miatt. Fűtermésre tisztásokat, réte
ket kell hagyni, vagy csinálni. 'Hogy már most a makktermés is 
előmozdítva s a talaj is borítva legyen, magas vágás-forgás mellett 
vagy szálalva, vagy fokozátosan kell vágatni az erdőt, vagy nagy
korú fák alatt sarjast tartani fenn.

Tarra vágott tölgyesek vágás területeinek nehéz felujulása 
bizonyára szemébe tűnt már számos vadásznak. Hiába vetnek, ül
tetnek újra meg újra, a vágást csak buja gyom és mindenféle 
cserje-bokor diszteleniti. Hosszú évek folynak el, mig sok munka, 
nagy költség után a fiatalos kiemelkedik a gazból, s azt is tönkre 
silányitja a legelő vad. A buja gyomnövényzet, a nap pörkölő heve*, 
a fagyok rongálása okozója e bajnak. Fokozatosan felújított erdők
ben ellenben si'irü magkelés, buján emelkedő fa magzaték bo
rítja a talajat; gyom, fű, cserje nem bir uralkodóvá válni, s a 
végső vágatás bevégzése után áthatlan sűrűség lepi el az erdő 
talaját. *

A vad sem tesz annyi kárt a fokozatos vágatással felújított 
erdőben. A többé-kevésbbé sűrűn álló anya-fák alatt nem érzi ma
gát oly biztosan, mint a tarvágás szabad térségén. Nem láthat oly 
messzire. Nem verődik falkába. Nem áll soká egy helyen. A cse
meték rengeteg tömegéből ha lerág ás egy-kettőt, száz meg száz. 
sértetlen marad.

Ha a vadaskert erdejét nem szálalásra rendezzük be, okve- 
tétlenül fokozatos vágatással kell felújítani.

A k'ózéperdö gazdaság bizonyos viszonyok között szintén igen 
alkalmatos vadaskertek kezelésére. Ha a talaj változatos, majd 
sarjak, majd szálfák nevelésére alkalmatos; ha a sarjerdő és szál
erdő előnyeit élvezni akarjuk: akkor a közép-erdő helyén való.
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A vadaskert erdeje ne képezzen tömör egészet. Teljesen záró • 
dott erdőben a vad meg nem élhet. A hol tisztások vannak és azok 
jó fűtermők, azokat meg kell hagyni, sőt ha lehet, meg is kell 
nagyobbitani. A hol nincsenek tisztások, ott arra alkalmas helyeken, 
de nemcsak a völgyek vápájában, hanem hegylejtőkön is, szelíd 
domborodásu hegyhátakon csináltatni kell olyanokat. A legelő vál
tozatossága és bősége kívánja azt. Nedves időjárás mellett az alsó 
rétek legelője nem egészséges a vadnak. A jó Ízlés tiltja, hogy 
ezen tisztások, rétek alakja szabályszerű legyen. Mennél girbe- 
gurbábbak azok szélei, az erdőbe belehatolnak mint tengeröblök, 
majd az erdő beléjük nyúlik mint félsziget; mennél jobban tarkít
ják egyes fák, facsoportok, bokrok, mint szigetek: annál szebb 
az a szemre; annál jobb az a vadra; annál kedvezőbb a cserkésző 
vadászra.

Az erdőt csak síkon szabad egyenes vonalakkal — nyiladé
kokkal — tagokra osztani. Még ott is szebb a természetes, ide-oda- 
kanyargó utakkal való felszeldelés. Ez parkszerű külsőt kölcsönöz 
a vadaskertnek. Egyátalában nem engedi oly erősen szembetűnni, 
hogy voltaképen mesterséges tenyésztőben vadászunk.

Dombos, hegyes vidéken a domborulati viszonyokhoz kell 
alkalmazkodni. Nincs semmi rútabb és gyakorlatlaniabb, mintha 
nyiladékok futnak hegyen-völgyön keresztül, többnyire rézsut 
metszve át a legszebb lejtőket. Ha a vadászat miatt egyenes vona
lak alkalmazandók, akkor azokat a lejtő mentében kell felfuttatni a 
hegy hátára. Az ily vonalakat nem lehet berubrikázni. Nem veszik 
ki magukat szépen a térképen, de annál jobban az erdőn, 
s annál inkább felelnek meg a vadászat czéljának. A mi a czélnak 
meg nem felel, az eo ipso rút és haszontalan.

Az utakat a czélnak megfelelően kell kitűzni. Az etetőket nem 
szabad konczentrálni. Azokon a vad nagy csapatokba verődik, 
összeszokik, seregestől jár, egymást elveri a jászoltól. Mennél több 
kis etető van, annál jobb. Ez kényelmetlen, sok munkát ad, de a 
vadra nézve jobb. Az együtt étkező családok együtt fognak iize- 
kedni s a szaporulat nagyobb leend. A vad is jobb színben fog 
lenni, mert minden egyed jobban hozzájut a táplálékhoz.

A táplálásnak külön czikk van szentelve. Arra kell törekedni, 
hogy mennél kevesebb mesterséges takarmányt kelljen nyújtani. Ha 
van legelő elegendő télen-nyáron át: legegészségesebb, legderekabb 
a vad. Ez okból a tisztások, rétek, szántókon kívül tenyészteni kell 
olyan fajta fákat, melyeknek gyümölcse, lombja, ága kedves a vad
nak. E czélra nem lehet eléggé ajánlani a vadgesztenyét. Üde talajú
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helyeken, völgyekben hamar megnő e fa és bő termést ad.1 Tölgyes 
vidéken az erdőben kellene ültetni a szelíd gesztenyét is. Ha a 
talaj nem erősen meszes, e fanem jól diszlik nálunk a szelidebb 
klimáju vidékeken ; gyümölcsét pedig a vad felette kedveli. A nyár
fák kíméletet érdemelnek. Télen levágatva rügyeiken igen jól él 
meg a vad. Sziklás, köves helyeken vettetni kell a jenesztert (Spar- 
tium v. Sarothamnus). Ezt a zöld vesszős, úgy szólván leveleden, 
sárga, akáczforma, de nem fürtös virágú növényt igen szereti min
den vad. Végre fáczányosokban ültetni s illetve feltartani kell minden 
bogyót és magot bőven termő cserjét. Ilyen kiváltképen a fagyai, 
galagonya, kökény, boróka.

A vadnak télen, havas, esős időben lomberdős vidéken, nincs 
■hol meghúzódni az időjárás viszontagságai elől. Kisebb-nagyobb 
fenyő-csoportok erre nézve jó szolgálatot tesznek. E csoportok el
szórva legyenek az erdőn, még pedig a hegyek különböző oldalain, 
hogy a különféle égtájak felől jövő eső, hó és hideg ellen mindig 
más és más szolgáltasson védelmet, és hogy valamennyi vadnak 
jusson belőle. Hogy a fenyveknek mely nemeit és fajait kell vá
lasztani e czélra, az a vidéktől és talajtól függ. Erdei és fekete 
fenyő (Pinus svlvestris és austriaca =  Weiss- és Schwarzföhre, 
vagy máskép Weisskiefer, Schwarzkiefer) alsóbb vidékeinken leg
jobban megfelelnek. Homokon és meszes talajon jobb a fekete fenyő, 
nem túlságosan meleg vidéken az erdei fenyő. A lucz-fenyő (Abies 
excelsa, Fichte) szintén megél délibb vidékeinken. Horgoson (Szeged és 
Szabadka között) még futóhomokon is szép rudas fiatalosak van
nak belőle. Parkokban mindenfelé látható. Ha ott megél, megél az 
erdőn is. Száraz, sovány hegyoldalakra azonban nem való. Ott 
csak a két előbbi él meg. Sürii, árnyas lombozata kitűnő vadrejte- 
ket szolgáltat.

A vadászat vadaskertekben többnyire cserkészve történik. 
A mellett lövik a vadat lesben és hajtatva is. A cserkészet könnyí
tésére a cserkésző utak szolgálnak. A lesést a magas lesek, 
a melyek vagy állandók vagy ideiglenesek, mozdítják elő. A hajta
tás jó és egybevágó végrehajtása czéljából az erdőt tagokra és 
hajtásokra kell osztani. A hajtások határvonalai vagy egyenesek 
(nyiladékok), vagy szelíden kanyargó utak, e czélra kissé kivágott 
hegyhátak, völgyfenekek.

Vadaskertekben az elméletileg megállapított vadállomány leg-
1 Vadgesztenye csemetéket faiskolában kell nevelni. Vetni sünin lehet, de a 

a következő esztendőben 1 m* kötelékben szét keli ültetni. A törzset nem szabad 
kopaszra nyesni, mert különben karóra szorul, az olyan fa pedig nem való kiültetésre.
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inkább tartható fenn, ha betegségek s ennek következtében beálló 
dögletesség a számításokat nem zavarja. A vad egészségesen tar
tása pedig mind a szép agancsokra s a szaporulat bőségére való 
tekintetből a legnagyobb gondosságot követeli.

A vad számon tartása egyike a vadaskerti kezelés legfonto
sabb feladatainak. Ez az etetőkön, nyalatókon, nyomokon való 
sokszor ismételt megolvasás utján történik. A vadak számáról ren
des főkönyvet kell vezetni. Abba beleírandó a vad fajok, nemek és 
kor szerint. Leirandó az elesett vad, akár lelövetett, akár eldöglött- 
Ezt el is lehet különíteni külön czim alatt A következő évre át 
kell imi a maradékot a megfelelő magasabb korosztály rovatába. 
Ugyanazt kell tenni a borjukkal, melyek csak most osztályozhatók 
pontosabban, ha agancsokat tettek fel, vagy ünőkké levének. Ezen 
osztályozásnak megfelelően ki kell tölteni azok múlt évi (ellési évi) 
rovatát is.1 A megolvasást egybe kell hasonlítani a számadás ada
taival. Az útba igazit a hibák felkeresésére. A lelövetés nagyságát 
és minőségét csak a kettő egybevetése után lehet helyesen meg
állapítani. Erről különben külön czikk szól.

Miután a vadtenyésztés czélja az erős és jó húsban levő 
vadon kívül a szép agancsozat, annak nevelésére fordítandó a leg
nagyobb gond. Fiatal bikákat, melyeknek agancsozata jövőt nem 
igér, milyenek a fehér és puha végű agancsuak, ideje-korán le kell 
lőni. Satnya, meddő suták minél előbb eltávolitandók. Szintúgy min
den sindevész (Kümmerer). Csak ezeknek kiselejtezése után jő a 
sor az egészséges, szép és kívánatos vad lelövésére. Borjukat, 
fiatal egészséges állatokat lőni kár.

A lelövés szabályozása a legnehezebb feladat. A vadtenyésztő 
és a vad-lelövő lépten-nyomon ellenkezésbe jutnak egymással. 
Sokat ártanak a megrögzött előítéletek is. Ha azonban a vadász 
megérti a vadtenyésztés czélját, s annak szigorú követelményeit szép 
agancsokkal és nagyobb számú agancsárokkal látja jutalmazva : 
akkor simán megyen minden, és élmélet s gyakorlat kibékülnek 
egymással.

A kerítés. 2

A kerítés czélja a vad visszatartása tenyésztésre szánt terü
leten, vagy elzárása olyan területektől, a melyeken kárt okozhatna, 
vagy a vadászat tulajdonosára veszendőbe mehetne.

1 Erre a szaporulat megítélése végett van szükség.
2 Schumacher. Das W ildgatter. Valamint Vadász-Lap több czikke. Lászlóid 

Gábor kir. erdőfelügyelő által szerzett adatok.
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A kerítés vonala.
Minthogy a kerítés tetemes költségbe kerül, azon kell lenni, 

hogy vonala minél rövidebb legyen. Ezt azzal érhetjük el, ha 
kitelhetőleg egyenes irányban tüzzük ki. A bekerítendő terület olyan 
ki- és beugrásai tehát, melyeknek elhagyása nem vág le, vagy csatol 
túlságosan nagy területet, és nem foglal magában a vadra nézve 
kiválóan értékes valamit — legelőt, ivóvizet, hűsítő dagonyát stb. —, 
elhagyandók. Ha pedig bekebelezésük elkerülhettem a mennyire csak 
lehet, ki kell azokat kerekíteni a külső terület hozzáfoglalásával.

Ha ezen elv szerint történik a vonal kitűzése, többé-kevésbbé 
széles erdőrészletek kizárása a vadasból a legtöbb esetben el nem 
kerülhető. Ezt sokan rosszalják. Azt mondják, hogy a legjobb szer
kezetű és legjobb karban levő kerítés kapuin és kijáróin is lopód
zik ki hébe-korban vad, — kiváltképen őz, — s a kerítésen kívül 
maradt darabokban húzódik meg, szintúgy mint az idegenből jövő 
is, hol azután a mezei vadászatot bérlő áldozatává válik. Ellenben, 
ha a kerítés az erdő szélén van, még napkelte előtt siet vissza oda, 
a honnét jött. Erre csak azt lehet felelni: ha megtalálja a bejárást.

Ennek daczára tehát a fönnebb kimondott elv helyesnek isme
rendő ; sőt kívánatos, hogy a kerítés, ha csak lehetséges, ne legyen 
kitéve az erdőszélére, legalább azon az oldalon ne, a melyen idegenek 
járnak-kelnek. Ha pedig ez nem volna elkerülhető, minél előbb 
takartassék el cserjékkel, fákkal A kerítés látása maga ingerlőleg 
hat és vadászásra csábit Hát még, ha a vad is mutatja magát ! 
Pedig azt gyakran meg szokta tenni.

A kerítés mentén kivül-belül nyílást, illetve ösvényt kell 
tisztán tartani a felvigyázat végett. Erre nézve a legszigorúbb fegyel
met nem lehet eléggé ajánlani. Kívánatos, hogy e tekintetben a 
szolgaszemélyzetet a tiszt legalább havonként egyszer ellenőrizze. 
Az ösvénynek egyébiránt más haszna is leend. A kiszökött, vagy 
kívülről jövő vad azon fog végig futni, s ha beugróhoz, vagy be
menőhöz jut, be fog a vadasba menni.

Ha idegen erdőt zár el valaki, s a határon huzatja végig a 
kerítést, azon veszedelemnek teszi ki magát, hogy a szomszéd fái 
vágatás alkalmával véletlenségből, vagy készakarva rá dőlnek, héza
got ütnek rajta, és mire észrevevék emberei, nem egy vadja oda
szökött, a honnét visszatartani akarta.

Ha nyilvános közlekedési utak érintik, vagy vágják keresztül 
az erdőt, mindig jó azoktól távol maradni, sőt azok miatt nagyobb 
erdőrészeket is kívül hagyni. Ha azonban nyilvános ut befogása el 
nem kerülhető, akkor a következők ajánlhatók.
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Ha az ut a tervezett kerítés vonal közelében ágazik el, vagy 
kettő ott kereszteződik, ha meg is kell a miatt törni a kerítés vona
lát, mégis az elágazás, illetve kereszteződés pontján kell azt keresztül 
futtatni a kapuk és kapuőrzők megtakarítása miatt. (3. ábra.)

Ha a tervezett kerítés közelében erdészeti, vagy. valamely más 
lakás van, s az utat a nagy forgalom miatt elzárva tartani nem 
lehet, akkor a kerítés vonalát lehetőleg közel kell vinni ezen laká
sokhoz, s keresztül ugratni az utón, mert ott a vad vagy épenség- 
gel nem, vagy csak erősen szőrittatva szokott kimenni.

Hófuvásos helyeken keresztül vezetni a kerítést veszedelmes. 
Hófuvásos helyek, puszta területek ; a kerítés az egyedüli kiemel
kedő tárgy : a hó rajta csakhamar megtorlódik, s a kerítés hatása 
megszűnik, mert a vad a hófúvás tetején kimehet. Ha pedig el nem 
kerülhetők az iljren helyek, akkor magasabbra és ritkábbra kell

kerítés
— O- - t

3. ábra. K erites kereszteződbe u takkal.

csináltatni a kerítést. Fonott, avagy deszka kerítést ily helyeken a 
szél is könnyen feldönt. Erősebb megtámasztásról kell tehát gon
doskodni.

A kerítés magassága.
A legszokottabb magasság:
szarvasok b e k e r í té s é r e .......................................2.0 m.
dámok » . . . . . . .  1.8 »
őzek » . . . . . . .  1.5 »
vaddisznók » . . . . . . .  1.3 »
nyulak _ > -----1.0 »^
Eze'n magasságok azonban nem olyanok, hogy azokat a vad 

átugrani ne bírná. Szarvasok pl. erősen szorítva 2'3 m. magasságú 
kerítésen minden baj nélkül keresztül szökellenek. Megriasztott vad
disznókat magam láttam a balogvári etető udvarból mintegy 2 m. 
magas falon átugrani. Nyulakról is állítják, hogy szűk Helyei! be-
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fogva 2'15 m. magas kerítést átugrottak hogy 1 65 tn. magas 
kerítéssel ellátott gyümölcsösbe beugrálnak; sőt hogy 215 m. magas 
kerítésen át fáczányosból a faiskolába beszökellettek.2 Zárt vadasok
ban azonban mai napság nem szokás a vadat kutyákkal hajtatni, 
s ez oknál fogva a fönnebbi magasságok addig beváltak.

Ha a kerítés lejtő alját szegélyezi (4. ábra a.), akkor a vad
annak töve fölött áll, s tehát köny- 
nyebben szökhetik keresztül rajta : 
mig, ha a lejtő felső szélén fut a 
kerítés végig (4. ábra b.), akkor a 
vad alantabb áll, s nehezebben ugor
hatja keresztül. Első esetben tehát a 
kerítést magasabbra — szarvasokra 
2.3 m. — kell, másodikban alacso

nyabbra — szarvasokra 1.7 m. — lehet csináltatni.
Hófúvásoknak kitett helyeken szintén magasabb kerítésre van 

szükség. Nagyobb hóesések a kerítés emelését csak nyulakkal 
szemben tehetik szükségessé, mert csak az járhat bátran a kissé 
megkeményedett havon. A vörös vad hegyes csülkeinél fogva bele
süpped, s tehát járni is alig tud, nem hogy ugorhatnék. Nyíllak 
ellen havas vidéken csemetekerteket ez okból a fönnebb kimuta
tottaknál magasabb kerítéssel lehet megvédelmezni.

Drótkerítést, tapasztalás szerint, nehezebben ugrik át a vad, 
mint másfélét. Ennek oka a kerítés módjának idegenszerűsége, még 
inkább azonban az lehet, hogy rendesen roszul nézi ki magának 
a magasságot, s ha egyszer-kétszer beleütközött, s a ruganyos drót 
jó erősen visszalökte, nem ismétli újra.

A  kerítés sűrűsége.
A sűrűség meghatározásánál az a kérdés, milyen nagy az a 

magasság, a meddig a vad a kerítésen keresztül bir furakodni ? 
A felelet erre a z : a milyen magasan a fejét és nyakát át tudja 
dugni úgy, hogy a hátulsó lábai még a földet érvén, azokkal ma
gát tarthatja. Ha ezen említett esetben fejét-nyakát átdugja, testének 
többi részével már boldogul, ha szőrének-bőrének kárával is. 

Szarvas, dám . . . . l m .
Ő z ......................................08  »
V addisznó......................... 07  »

magasságig birkózik meg ily módon a kerítéssel. Ezen magasságig

1 Vadász-Lap 1892. 12. sz. 156. 1.
2 U. O . 1892. 11. S Z . 144. 1.

b
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sűrűbbre kell csináltatni a kerítést, még pedig alul, a hol legnagyobb 
érőt fejthet ki a vad, sűrűbbre, feljebb valamivel ritkábbra.

A sűrűség az említett körülményen kívül függ még a vizszint 
futó (lécz, deszka, drót) anyag szilárdságától, illetve hajlithatlansá- 
gától, mit fokoz, vagy csökkent a merőlegesen álló anyagnak 
(ágasok, oszlopok, czölöpök, szulápok, vagy közbe fonott drótnak) 
távolsága egymástól. Figyelemmel erre a körülményre s arra, hogy 
az átfurakodás meggátlására a közök nagysága határoz : deszkák, 
leczek, rudak közei (a sűrűség) nem szögtől-szögig, a melylyel fel 
vannak verve, hanem az illető anyagnak szélétől széléig számítandók.

Atalában véve, ha az anyag szilárd és nem hajlékony, vagy 
keresztben futó kötéssel meghajlás ellen biztosítva van, a szóban 
forgó magasságig

szarvasok, dámok, vaddisznók ellen 20— 25 cm.
őzek e l l e n ....................................... 16 »

köz elegendő. Ellenkező esetben le kell menni 16, illetve 10, nyíllak 
ellen 6 cm.-re. Drótkerítéseknél

szarvasok, dámok ellen a 15 cm.-nyi 
vadisznók » a 14 »
őzek » a 12 »

köz a legszokottabb. Nyulak ellen a drótszál nem véd meg, minél
fogva a drótfonadékot szokás használni. Borjukra kitörés miatt szá
mítani nem szükséges, mert azok egymagukban nem furakodnak 
át a kerítésen. Teszik azt egyedül anyjukat követve, s akkor jobb, 
ha vissza nem maradnak.

Az eddig tárgyalt magasságon felül a kerítés már ritkább 
lehet; mindazáltal azt is jobb fokozatosan nagyobbitani. A kerítés 
legtetején jóval feljebb álló lécz, vagy drótszál igen jó akadály az 
átugrás ellen. Ezt ugrás-akadályozónak, rövideden ugrónak szokás 
nevezni. (Ugró-lécz, ugró-drót.)

A kerítés anyaga.

A kerítés anyaga vagy merőlegesen felálló, vagy vizszint 
fekvő. Az elsőre ágast oszlopot, czölöpöt, szulápot, karót, esetleg 
drótot, a másodikra deszkát, leczet, hasitvánvt, rudat, suhángot, 
vesszőt, drótot szokás használni.

A felálló anyag rendesen fából készül s ágasnak, oszlopnak, 
czölöpnek, vagy szulápnak, ha pedig vékonyabb, karónak nevez
tetik. Czélszerü lesz azonban ezen elnevezések között különbséget 
tenni. Ágas legyen a felálló anyag átalában véve, akár milyen vas
tag, s akár milyen czélra szolgál. Oszlop legyen a legerősebbje, a
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metyet sarkokra teszünk. Szulápok1 legyenek a középminőségü és, 
karók az egészen gyenge közbe eső ágasok.

Ágasnak, hacsak lehetséges, tölgy vagy ákáczfa használandó. 
Az a legtartósabb, s utóbbi még inkább. Ahol ez e két fa nem áll 
rendelkezésre, más tartós kemény fák választandók. Bükk- és nyírfából 
valók csak impregnálva tartanak el valamivel tovább. Szilfa magá
ban is jól eltart. Kemény fák hiányában lágy fák is alkalmazhatók. 
Ezek közül legtartósabb a vörös fényű (Lerche), azután sorban a 
fekete- (Schwarzföhre), az erdei- (Weisföhre), a jegenye- (Tanne) és 
végre a luczfenyő (Fichte). Vizenyős, mocsaras helyeken legállan
dóbb az égerfa.

Eiőfákat ágasok helyett kiváltképen drót felszegezésére nem 
tanácsos használni. Nemcsak a fák szenvednek annak következtében 
kárt, hanem maga a kerítés is. Ha erős szelek, viharok mozgatják 
a fákat, a drótok egyenlőtlenül nyúlnak meg s el is szakadoznak. 
Maga a fa törzsének egyenlőtlen vastagodása is féire húzza a sző- 
gezést s az egyik oldalon kinyulást; a másikon megereszkedést 
okoz. Deszkák, leczek felszegezése is romlik az előadottak folytán.

5. ábra. F arago tt oszlopok és léczkütcs.

Az ágasok hosszúsága legyen:
Szarvasok, dámok bekerítésére . . 3 3.25 m.
Őzek, vaddisznók » • • 2.25 *

Ebből egy harmad mindig földbe ásandó. A vastagságról alabb
lesz szó.

Az ágasokat néha mind a négy oldalon meg szokták tatag- 
tatni, habár a sarkokon a kéreg meghagyásával is (erdei faragás), 
rendszerint azonban elegendő az egyik oldal megfaragása ; még pedig 
azé, a melyikre a fekvő anyagot erősítjük, tehát a drótot, deszkát, 
léczet, rudat felszegeztetjük, a deszkát, hasitványt, rudat lenyom
juk, a rudat keresztül dugjuk vagy befektetjük. A deszkákat, ha- 
sitványokat arra a czélra kivágott horonyba (5. abra) nyomatjuk be. 
Rudakat kivésett lyukon dugatunk keresztül (6. ábra), avagy viz- 
iránt kirovott horonj'ban nyomatunk be (7. ábra). Ennek megfele-

1 Szuláp Szatmár S/.abolcs vármegyékben használt szú.
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)6en a fekvő anyag vagy csapozva vagy ékezvé, vagy egymásra 
lapítva, vagy egymást bütün érve préseltetik be a rovatékba, lyukba, 
s szögeztetik esetleg oda.

Nagyon vastag fákból a mellékelt rajzon (8. ábra) látható mó
don lehet két ágast csináltatni.

8. ábra. Egy darabból két ágas.

Az ágasok földbe ásandó végén1 rajta maradhat a kéreg, ki- 
vévén a föld felső, a nedvesség és melegség változásainak kitett 
rétegébe jutandó mintegy 10 — 15 cm.-nyi részüket. Ezt meg kell 
hántatni, s valamely antiseptikus anyaggal, pl. carbolineummal, be 
kell kenetni.

A stomfai vadaskertben a vágások bekerítésére újabban 13— 10 
cm. széles, 3 cm. vastag és 3'8 m. hosszú tölgyfa karaj, vagy 
mint inkább nevezik, széldeszkából készítik az ágasokat. Ezen 
karaj deszkákat (9. ábra a) élével a rá szögezendő drót felé állítva 
1 m. mélyen ásatják a földbe 
elejökbe 025 m. magas má
sik ilyen deszkát (9. ábra b) 
állitván, melynek felső vége 
csak 0'2o m.-nyíre áll ki a 
földből. Erre az alapra az 
egyenesre kífaragott karaj
deszka éléhez fenyő-léczet 
(9. ábra c) támasztanak s 
erősítenek meg, hogy arra 
a drótokat könnyebben fel
szegezni lehessen. Az ilyen 
ágasok a vadaskert belsejé
ben szükségessé váló kerí
tések tartására elegendő erő- 9- líbra- A'sas karaj deszkából.
sek, s majdnem fél annyiba kerülnek, mint a fatörzsből vágottak. 
Megjegyzendő azonban, hogy sarkokra oszlopoknak mégis erő
sebb s fatörzsekből készített ágasokra van szükség.

Drótkerítéseknél sarkokra egyáltalában erősebb 2Q—25 cm. 
vastag és a kerítés két iránya felől, valamint az általuk bezárt 
szög belseje felől megtámasztott (10. ábra a, b, c) ágasokat kell hasz- 

' nálni. Ezek az oszlopok. :
Ilii csak leliet a fának alsó, tehát korhadásnak ellentállóbb vége.
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Az oszlopok között a drót egyenes vonalán a főágasok, t. j. 
a szulápok 13—16, a közbelső kisebbek, a karók 6, s a még nó
tán ezek között levők 4 cm. vastagok.

A fekvő  anyag lehet padló, deszka, lécz, hasitvány, rúd, drót.
A faanyagoknak nem szükséges okvetlenül keményfából lenni: 

fenyődeszkák, fenyőrudak, kiváltképen a jegenye-fenyőből (Tanne) 
készültek elég jól felelnek meg a czélnak, s utóbbiak tartósabbak 
a luczfenyőnél (Fichte). A hol deszka-fűrész van közel, igen já  
szolgálatot tesznek a karajdeszkák.

A szögek, melyeket faanyagok felszögezésére használni szokás, 
vagy hengerded vagy négyszögletes drótszegek.

A leginkább használt szegfajták a következők és Schopper
J. G. vaskereskedésében Budapesten következő árakon kaphatók. 
Megjegyzendő, hogy a tört nevezője a szög hosszúsága milliméte
rekben, számlálója a vastagsága Vto mm.-ben. Pl. 20f d zsindely
szög 2 mm. vastag és 5 cm. hosszú.

A szállítás 1000, illetve, 500 darabot tartalmazó csomagokban, 
vagy csomagolatlanul ládákban, hordókban történik. A csomago
lásért, 50 kgr-ot meghaladó szállításnál, 30 krt, azon alul 50 kit 
számítanak. Bontva, s illetve egyszerűen hordókba, ládába hányva, 
csomagolási dijat nem számítanak.
20/lő 0 1 20 5  k iló s 1000  darabot tarta lm azó csom agok b an 1 q ára frt 24 —

22/co 1 -7 8 5  » 1000 > > 1 » » » 2 2 . —

*s/.» 1 -3 3 5  » 500 * > » 1 > > » 2 1 . —
23// 89 1 -9 3 8  > 500 » > > 1 > » > 2 0 . —
21/'80 2 - 3 7 0  » 500 » •» > 1 > > » 1 9 .—

/po 3 -1 1 5  » 500 > > » 1 » •> > 1 8 .5 0
38// 109 4 4 9 3  » 50 0 > > > 1 > > * 1 8 .—

A két első a közönséges zsindelyszög s csak vékony léczek, 
illetve a léczek vékonyabb végének, — a többi léczszög a vastagabb 
rudak és rudvégek felszögezésére szolgál.
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A salgó-tarjáni 
l8/ aó-ös .
20/

/  45
22/

/ 50

-ös
-ös

vasmű-egyletnél az árak a következők : 
. . frt 25.60
. . » 23.60
. . » 21.60

Kapocs-szögek. A drótot, drótfonadékot az ágasokra kapocs
szögekkel (11. ábra) szokás megerősíteni az ágasokra. Egyes drót
szálak felszegezésére 40 mm. hosszunkat használnak. Ezek fekete 
aczéldrótból Kollerichnál Budapesten százankint 45 krba, galvani
zálva 50 krba, kilószámra (körülbelül 150 darab), 60 krba kerül
nek. Norlich Rudolfnál Bilitzben (Csehország) 1 q ára (mintegy 10500 
darab) fekete drótból, vagyis czinkezetlenül 38 frt.

Szulápokra (közbeeső ágasokra) elegendő nagyok a 25 és 
30 mm. hosszuk. Ezeknek ára Kollerichnál százankint 18, illetve 
26, ezrenkint 1 frt 50, illetve 2 frt 25 kr. Fonatok felszegezésére 
20—25 mm.-es kapocsszögek felelnek meg. Ezeknek elsője százan
kint 15, ezrenkint 1 frt 20 kr.

11. ábra.

Schoppernál a kapocsszögek árai a következők mmázsánkint:
2 8 /1 40 2 kilós csomagokban 27.— egy
3 4 // 35

2 >> 27.50 »
3 1 /

/  30 2 » 28— »
2 5 // 25 1 » > 30— »
2 0 // 20 1 * 32.— »

A galvanizálatlan kapocsszegek csak úgy eltartanak, mint a 
galvanizáltak, ha előbb kátrányban áztak, s az rájok száradt.

A fekvő anyag legfontosabbika mai napság a drót.
A sima drót-ot a gyárak 20, 25, 30, 40. kgr. súlyú karikák

ban szállítják s az ilyen karika a drót vastagságához mérten 
1 50—400 m. drótot tartalmaz.

A gyártott drótok ismertetésére a következő táblázat szolgál:

1 Métermázsa.
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42 4 '2

38 3-8

34 3 4

31 3 1

28 2 • 8 ■

25 2-5

22 2 '2

20 2

18 1'8

16 1 -6

14 1-4

13 1 -3

12 1-2

11 1 ’ 1

10 1

9 0 9

8 0 8

7 0-7

6 0-6
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©
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A  vadászati ismeretek kézikönyve. III, 6
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Az árak következők Kollerichnál A
Sz

ám

Erősség
milli

méterben

100 kgnak 
hossza 

méterben

100 méter
nek súlya 

kilogr.

100 kilógj 
árá

100 méter
ára

100 kilóg, 
ára

100 méter 
ára

vassodrony horganyozott
sodrony

frt kr. frt kr. írt kr. frt kr.

70 rn / 330 30 19 — 6 75 26 — 8 75
60 6 455 22 19 — 5 — 26 — 6 50
50 5 670 15 19 50 3 50 26 50 4 40
46 4 -6 770 13 20 — 3 — 27 — 3 90
42 4-2 010 11 20 50 o 60 28 — 3 40
3S 3-8 1110 9. 21 — 2 20 28 50 2 80
34 3-4 1430 I 21 50 i 75 29 — 2 20
31 3-1 1670 6 22 — i 50 30 — 1 95
28 2-8 2200 4 '6 22 50 i 20 31 — 1 56
25 2-5 2800 3 6 23 — — 95 32 — 1 30
22 2 2 3600 3 -0 23 50 — 75 33 50 1 10
20 2-0 4400 2-3 24 — — 65 34 50 — 90

J. G. Schoppernál Budapesten2 a fekete nem lágyított tjrót 
ára, melyet körülbelül 25 kgr. súlyú karikákban lehet kapni:

a 4'5 mm. vastag q-ja 14 frt 25 kr. 
az 5 » •> » 13 » 75 »

A Rimamurány-salgótarjáni vasmü-társaságnáR 
a 31. számú lágyított vashuzal á radkén t 16 frt 50 kr. 
a 34. » » » » „ 16 > 20 »
a 38. » » » > > 1 5  » 90 »
a 42.  » » » » > 15 » 60 »
a 46.  » » • » ü 15 » 30 »
a 50.  » » > » » 15 » —- »
A selejtes 5 mm. vastagságú újra átizzasztott drót ára méter- 

mázsánkint 10—12 frt. De csak feltételesen s illetve akkor kapható, 
ha nagyobb hengerhuzal - megrendeléseknél mint melléktermény 
előáll.

A stomfai vadaskertben 4 mm. vastag nikelezett aczéldrótot 
használtak, mely a legdrágább, de legtartósabb is. Ára Winiwarter

1 Kollerich Pál és fia sodronyfonat- és szitagyára. Budapest, Ferencz József- 
rakpart 21. A drót lágyított. Nagyobb megrendelésnél árengedmény.

1 J. G. Schopper vaskereskedő. Budapest, Városháztér 3. sz. » Vasúd var «.
3 Igazgatóság Budapesten.

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



(Sáulerstátte), valamint Cornides bécsi czégnél métermázsánkint 
3 0 -3 2  frt.

Egyes drótszálakból való kerítéshez legjobban megfelel:
Szarvasok, dámok bekerítésére a 

és
46. számú 
42. »

4'6
4-2

mm. vastagságú 
» *

Vaddisznók » az 50. » 5 » »
Őzek » a 34. » 3-4 » »

Szarvasok elzárására mindig elegendő erős a 42-ős számú 
■drót; a ki azonban abban meg nem bízik, lent egy méter magas
ságig a 46-os, azonfelül a vékonyabb 42-ős számút alkalmazza ; 
■sőt legfelülre — a három legfelső szálnak — 38-ast is vehet, mert 
ott nincs annyira a vad nyomásának kitéve és sokkal nagyobb 
hosszúságot lehet vele behúzni.1 Az 50-es számú drótot akkor lehet 
alulra használni szarvasok bekerítésére, — ezen esetben felülre 
46-ost adván — ha az ágasok megtakarítása végett azokat 4 m.-nél 
távolabb, pl. 5 m.-re kivánnók állitgatni, vagy ha a szulápok he
lyébe merőlegesen befont drótot akarnánk használni, mire a 
28, 25, 20-as, sőt őzek elzárásánál a 18, 16, 17-es is megfelel. 
Vaddisznók bekerítésére is, ha nagyobb biztosságu drótfonadék nem 
tetszenék, csakis a legveszedelmesebb, leginkább kitett alsó 3—4 
szál veendő 6-os számból.

A tüskés drót-okból kétfélét szokás készíteni: két szál horga
nyozott és egymásba fonott drót közé vagy hegyesen kicsipdelt 
•czink bádog-sáv van egész hosszában befonva, vagy kisebb-nagyobb 
távolságban ugyan olyan drótok közé, kétfelé kiálló hegyes drót
darabok vannak becsavarva (12. abra). A ritkábban tüskézett huza
lon minden 12 cm.-nyi, a sürübbön minden 6 cm.-nyi távolságban 
van tüske. Az előbbiekből egy métermázsa hossza 1000 m. Ára 
Kollerichnál kilónkint 50 kr. A második hosszúsága 940 m., ára 
Tol ón kint 55 kr. Király Alajosnál Budapesten (Kálmán utcza 19. sz.) 
folyó méterenkint az első ára 6 5 kr., a másodiké 7‘5 kr. A tüskés drót 
■csakis 10 és 25 kgr. tiszta drótot tartalmazó — elegysuly körül
belül 12, illetve 28 kgr. — tekercsekben kapható, melyek 100 és 
250 m. hosszú huzalt szolgáltatnak. 10 kgr.-os tekercseknél áfából 
készült gombolyitóért — a dobért, melyre a huzal fel van tekerve 
— 30 krt számítanak ; 25 kilósoknál ingyen adják.

A mily jó szolgálatot tesz a tüskés drót kertek és marha
legelők bekerítésére, oly kevéssé felel meg vadaskertekben. A kik 
alkalmazni kezdették, azt gondolták, hogy az abból készült ritkább 
kerítésen sem megyen át a vad. Csalatkoztak. Czélszerübbnek mu-

1 A 46-osból 1 q. 770, a 42-ősből 910, a 38-asból 1110 m. hosszú.

6 *
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tatkozott olcsóbb sima drótból sűrűbbre csináltatni a kerítést; az'ár- 
különbözetből 5—6 szál drótra is kitellett a pénz. Mikor pedig na
gyobb biztonságra van szükség, a drótfonadék jobban megadja azt

A tüskés drót csak vaddisznók és nyíllak ellen készített kerí
tések aljának kiturás és kikaparás ellen való biztositásáia bizonyult 
jónak. Erre a czélra a tüskés drótot vagy közvetlenül a töldön
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kell lefektetni, vagy 10 cm. mélyen le kell ereszteni abba. Ter
mészetesen jó erős és sűrűn tüskézett választandó.

A tüskés drót lebonyolításánál a munkások figyelmeztetendők 
■arra, hogy végét addig el ne bocsássák, mig csak valahová meg 
nem kötötték, pl. félig bevert kapocsszöggel az ágasra nem sze
gezték. Ruganyosságánál fogva ugyanis mint az óra rugója vissza
csapódik és érzékenyen sérti meg a kezet vagy az arczot.

A kifeszités hasonló módon történik, mint a sima dróté, leg
feljebb erősebb meghúzást kíván s végeit nem kell visszahajlitani.

Két tüskésdrót végének összekötésére a mellékelt 13. rajzon 
látható csavaró fogó és vas szolgál, a melynek ára Kollerichnál 
1 frt 80 kr.

A drótfonadék. Nyulak ellen az egyes drótszálakból húzott 
kerítés nem véd meg. Erdei csemetekertek, gyümölcsösök bekeríté
sére tehát egyenletesebb sűrűségű és egy irányban sem engedő 
keritési anyagra van szükség. Ezen kívánalomnak kitünően megfelel

a drotfonadék és egyúttal jól bevállt őzek és vadsertések bekeríté
sére is. Az egyenletes és állandó sűrűség mellett az a jó tulajdon
sága is meg van, hogy könnyen és kevés költséggel helyezhető át 
■egyik helyről a másikra.

A drótfonadékot gyárilag készítik, gépek segítségével s z í v ó s  

minőségű drótszálakból s azután galvanizálják czinkkel (horgany
nyal). Czélszerübb ily módon elkészítve vásárolni, mert házi fona
tás alkalmával a galvanizált drót czink burkolata több helyen 
megpattan; minélfogva mégis rozsdásodik, romlik. Ha valaki ennek 
daczára jobbnak látja házilag készíttetni a fonadékot, az lágyított 
fekete drótot használjon e czélra, s ezután festesse be olajfestékkel, 
vagy kátránynyal a kész kerítést. Kapható azonban fonadék czin- 
kezetlen drótból is.

A drótfonadék kétféle: egyszerű (14. ábra) vagy többször
csavart (15. ábra). Az első nincsen beszegve,1 a második igen ; 
minélíogva az első e czélra a kerítésen kihúzott, a vad minőségének

1 A 14. ábra természetes nagyságban mutatja az alul írott mértéket. A 15. 
ábra 16 mm-es lyukbŐségit.

13. ábra. K ulcs a tüskés dró t egybekötésrée.
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megfelelő vastagságú drótra (legjobb azonban az 5 mm-es) vékonyabb 
(2 mm. vastag) dróttal fel kel várni.

A lyukak bőségét az egymással egyenlő közben futó drót
szálaktól szokás számitani. (16. ábra pontozott vonala.)

15. ábra. Kétszeres csavart drótfonat. 16. ábra. A  lyukboség mérése.

A vadnak nagysága szerint vékonyabb vagy vastagabb drót
ból készült fonadék veendő. A legvékon^abb drót, a melylyel még 
bekeríthető
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17. ábra. 8  cm. lyukbőségü 4 '2  m m . vas tag  dióiból készü lt fo n a t.

Megjegyzendő különben, hogy mennél tágabb hálózatú a fona
dék, annál vastagabb drótból kell készülnie. Ez okból, s mert a 
sűrűbb fonadék szétszaggatása sokkal nehezebb dolog, vaddisznó 
ellen is jóval sűrűbb hálózatú alkalmazandó, mint a milyenen épen 
át nem férne. Ha tehát nagy a vadsertés-állomány Schumacher

vaddisznó,a 25-ös számú v. i. 2 ‘5 mm. vastag.
szarvas a 20-as 7> 2 » )
dám a 18-as » 2> 1-8 » *
őz a 16-os 7> » 1 -5 » »
nyúl a 12-es 1-2 »

A mi a lyuk bőségét illeti, a 28-as, illetve 2'8 mni-es drót
fonadéknál se legyen az 15 cmr.él nagyobb, ha szarvasokat,
dámokat és őzeket akarunk bekeríteni.
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szerint 2'8 mm-es drótbót készült 10 cm, vagy 2'4 mm-es drót
ból 7'5 cm. hálózatú fonadékot kell használni; nyulak és őzek ellen 
az T6 mm-es drótból fonott 7’5 cm. lyukbőségü,1 tisztán nyulak 
ellen pedig az 1*2 mm-es drótból fonott 6-5 cm. lyukbőssgü fona
dék is elegendő védelmet szolgáltat vágások vagy csemete-kertek 
számára.

Nálunk az egyszerű fonadékból 8 cm. lyukbőségünél ritkáb
bat nem készítenek. Bemutatjuk azt a 17. ábrán természetes nagy
ságban.3 Azt hisszük azonban, hogy szarvasok, dámok és őzek be-

18. ábra. 6 cm. lyukbőségü 3 '1  m m . vastag  drótból készült fona t.

fogására a fonadékot alkalmazni senki sem fogja. Nyulak visszatar
tására fog az szolgálni mindig, legfeljebb még vaddisznós kertek 
drótkerítésének aljára. Az utóbbi esetben a 17. ábrán mellékelve 
bemutattatott fonadék mindig meg fog felelni. A hol egyúttal nyulak 
is tartandók vissza pl. gyümölcsösöktől, csemetekertektől a mellékelt
18. ábrán látható, ajánlható.

1 Vadaskertek belsejében szarvasok ellen is elég erős.
2 Kolerichnál 18. sz. a 1. ábra 4. sz. A rajzok természetes nagyságban mutat

ják a báló egy szemét.
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Schumacher szerint a leghasználhatóbb drótfonadékok a kö
vetkezők s a Bernhard Ebeling czégné! Bremen-ben, az alább jelzett 
árakon kaphatók kapocsszögekkel együtt vasútra feladva. A meny
nyiben az árak egybehasonlitása a hazai gyártmányokkal netán 
kedvezőbbnek látszanék, figyelembe veendő a vám, melyet az áru 
behozataláért fizetni kellene.

2 8 in!pn 15 c!lm 2 0 T). o- 90 márka
2 8 » 15 » 1 5 o- 70
2 8 » 15 1 0 0 50 »
2 8 >; 10 1 0 » 0 70 »
2 -i 15 1 5 » 0 63 »
2 •4 » 15 1 0 0 42
2 •4 i 5 > 1 0 0 ‘65
2 0 » 15 » 1 5 0 ‘55 »
2 0 15 * 1 0 > 0 37 >
2 0 » 10 » 1 5 » 0 70 »
2 ■o » 10 1 0 » 0 •47 >
1 •6 » 7 5 1 5 » 0 •53
1 6 » i 5 1 0 0 37 »
1• 9 » 6 5 » 1 0 0 30 >

Kollerichnál az egyszerű drótfonadék ára négyszögméteren
ként, keret nélkül a következő. Galvanizált 25% -al drágább.
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M*5 !- £  5 f r t / kr. ! s  s 1írt; kr. frt. kr. x  2 frt : 1 1 kr. 1 f r t kr. £  s
frt J kr.

1 80 2-8 _ 46 3 1 — 55 3-4 70 3 -8 — 80 4 -2
1

1 — 4 -6 1 15

2 73 2-8 — 55 3-1 — 65 3 4 — 80 3 -8 — 95 4 2 1 15 4 6 1 30

3 65 2-5 50 2 8 — 60 3 1 — 70 3 -4 — 85 3-8 1 — 4 2 1 25

4 60 12-2 — 50 2-5 — 55 2 ’8 — 65 3 1 — 80 3 -4 — 95 4 -2 1 40

5 52 2 -0 — 45 2-2 — 50 2 * 5 — 60 2 -8 __ 75
|

3 1 — 90 3 -8 1 25
6 46 2 0 — 55 2-2 — 60 2*5

1
70 2-8 — 85 3 4 1 — 3 -8 1 40

7 40
1 .

1-8 — 60 2-0 — 70 2 2 75 •2*6 — 85 2 -8 1 10 3 -4
l

1 60
8 35 [1-6 — 60 1-8 — 70 2-0 80 2-2 — 90 2-5 1 10 3 1 1 60
9 | 30 1 -6 65 1-8 — 75 2 0 _ 85 2-2 — 95 2 ’5 1 15 3-1 1 65

10 25 ti - 4 65 1-6 — 75 1-8 — 85 2 0 — 95 2-2 1 15 2 18 1 65
11 i 20 1-2 70 4 -4 — 85 14 -6 1 — 4 - 8 1 10 2*0 1 25 i2 -5 1 1 80
12 | » k - i — 75 1-2

!
— 85 !l-4 1 — Ül-6 1 20 1 - 8 1 40 1 90

13 1-0 1 05 1 1 1 15 1-2 1 30 M 1 55 1-6 1 80 2 0 i  2 45
1 4 : 6 10-9 1 40 1-0 1 55 1-1 1 70 1 2 1 90 1-4 Í2 , 40 4 -8 1 3 60
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A galvanizált, többször csavart gépsodrony fenedék árai Kolle- 
richnál négyszögméterenként és keret nélkül a következők :

4 Lynkljőség
miliméter

szerint

S o d r o n y  v a s t a g s á g m i l i m é t e r  s z e r i n t

0 -8  1 1-1 1-2 1-4 1 6 1 -8 2 2 -5  2 -8

152 0-25 0 30 0-35 0• 4-01 0-50
101 0-30 0-35 0 40 0-50 0-60 0-70
76 0-25 0-30 0-40 0-45 0 60 Oő

0-95
57 0'34 0-40 0 50 O O o •̂1 1 • —
51 • 0-30 0-35 040 0-50 0-60 0 70
41 •

0-40 0-52 0 60 0-80 105 1-25
38 0-49 0‘55 0-70 0-90! 1-20 1-45
32 0-58 070 0 90 1-15 1-60
26 065 0-75 0 90 1 20 1-551 2-20
19 0'75 0-90 115 1 50
16 0-95 1-10 1 30 1 -55
13 1-20 1-45 1-75 210

Ezen fonatok 1 m. szélességben vannak készletben.
Más méretek —- legalább 50 □  m. megrendelésénél — külön 

készíttetnek.
A mint az árjegyzékből látható, nálunk 8 cm-nél bővebb háló

zatú egyszerű fonadékot nem készítenek,1 többször csavartaknál 
azonban felmennek 152 mm-ig vagyis 15'2 cm-ig. Ezen fajtából a 
fönnebbi árjegyzék szerint következő galvanizált fonadékok felelné
nek meg legjobban:

1. 2-8 mm. vastag 15'2 cm. lyukbőségü m senként 50 kr.
2. 2 8 » ■» 10 » » 70 »
3. 25 15 » » » 40 »
4. 25 » » 104 » > 60
5. 2-0 > 1 5 *  » » 35
6. 2-0 » > 104 » » 50 »
7. 1-6 » » 10’ 1 > » 0 45
8. 1'2 » 10-1 » » 30 »
Ezekből tisztán nyíllak ellen a 8., nyulak és őzek ellen a 7. 

és 8., szarvasok, dámok, őzek és vaddisznók ellen pedig a 1—6. 
számú fonadékok valók.

1 Az illető czégek hozzájok intézett kérdésre ezt vagy kijelentették, vagy a 
nyilatkozat elől kitértek.
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A galvanizálatlan fekete drótot jó lesz kátránynyal vagy 
olajos festékkel befesteni. Minthogy ez alig néhány év múlva újra 
meg újra ismétlődő kiadásokat igényel, a galvanizált és galvanizá
latlan között az árkülömbség pedig csak 27%,1 előbbi tartóssága 
határozottan nagyobb lévén: inkább az választandó.

A kerítés elkészítése.

A kerítés köböl, vagy téglából nagyon sokba kerül; minél
fogva ma már nem igen szánja rá magát valaki, annál inkább, mert 
olcsóbb és a czélnak megfelelő keritési módok ismeretesek. Kőfal
lal kerített két vadaskertje van Coburg herczegnek Meleghegyen, 
Gömör vármegyében Rima-Szombat vidékén. Az egyik szarvaskert 
s 120, a másik vaddisznós s 315 kát. hold terjedelmű.

A deszka kerítés jól zár ugyan, de nem tartós, ha csak kemény 
fából nem készül. Ez megint drága, s a deszka is megrepedezik és 
romlik. A hol azonban a fenyő-deszka olcsó, jó minőségben s közel 
kapható, kielégítő eredménynyel használható. Sigmaringenben Hohen- 
zollern herczegnek mintegy 1400 kát. hold területű vadaskertje 3 cm. 
— 1 hüvelyk — vastag jegenye-fenyő (Tanne) deszkával van ke
rítve. Ez utánzásra méltó, mert a jegenye-fenyő fája tartósabb a 
lucz-fenyőénél (Fichte).2 Ha karaj — szél — deszka közel kapható, 
az olcsóbb és szintoly jól felel meg a czélnak.

A sigmaringeni kerítés ágasai tölgyfából valók, 16—18 cm. 
vastagok, égj’mástól 3 méternyire vannak földbe állítva. A 6*3 m. 
hosszú deszkák vasszögekkel vannak fölverve. A kerítés maga a 
terepviszonyok szerint 1'8—2'4 m. magas. Egy folyó méter körül
belül 85 krajezárba, a fentartás pedig 1'5 krajezárba kerül.

Nálunk 3—4 öles deszkákat vagy karajokat kellene hasz
nálni, s az ágasokat 1‘5 —2 ölnyire állítani egymástól.

A szögezés elkerülése végett az ágasokat néhutt — a schwarz- 
burgi vadaskertben —- ki szokták hornyolni, s azokba szorítják be a 
deszkák végeit.

A deszkáknak, csak úgy, mint a léczeknek nem szükséges 
egymást közvetlenül érinteni. Ha őzek is vannak befogva, elegendő, 
ha 1 m. magasságig 10, ha nincsenek 20, azon felül fokozatosan 
15—20 cm-nyi közökkel vannak felszegezve.

1 A 42-es fekete drótból 1 q ára 20 írt 5C kr., a horgonyozottból pedig 
28 forint.

2 A luez fenyő deszkát az asztalosok azért szeretik jobban, mert könnyebben 
munkálható. A jegenye fenyőt nehéz gyalulni.

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



!I3

A közönséges fonott kerítés ott, a hol a vesszőnek, surjánnak 
nincsen valami különös kelete, meglehetős jó sikerrel alkalmazható, 
habár gyakori újítást kíván. A veszprémi püspökségnek Sümegen a 
Sarvalybán surján fonadékkal van kerítve a dámosa.1

Patics, mcreglyc. A fonadék készülhet vékony rúd, vagy bot-
1 A területre és költségekre vonatkozólag több rendbeli Ígéret daczára sem 

sikerült az ottani erdőmesteri hivataltól tájékozást kapni.
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fából (patics)1 avagy vékonyra hasított ruhákból is (mereglye), az* 
ágasok rovatékaiba, avagy lyukaiba keresztben fektetett avagy át
dugott rudak vagy drótok közé fonván be azokat felállólag. (19. és 
20. ábra.) Ily módon jó vastag hasitványokat is fel lehet használni 
s oly erős kerítést előállítani, a mely a vaddisznónak is ellentáll. 
Gr. Károlyi Pista mérki — Nagy-Károly és Ecsed között — vad- 
disznós kertjének egy része ilyennel van kerítve.

Hasitványokból oly módon is lehet készíteni kerítést, mint 
deszkából, hogy t. i. vízszintesen és kellő közökkel az ágasok hor
nyaiba szorittatjuk be azokat

Faragatlan indákból hasonló módon készíthető kerítés a rudak 
két megfaragott végét nyomkodván be az ágasok rovatékaiba, vagy 
szögeztetvén fel azokra: 10— 12 cm. vastag (mellmagasságban) 
fenyőrudakból készült kerítésnek, melynek ágasai 8 m.-nyíre állanak 
egymástól, két legalsó rudja 10, harmadika 20, negyediké, ötödiké 
30, a többi 40 cm.-nyi közökkel szögezhető fel. Átlagosan 8 cm.

•
>■
•

• • *

r
i

m * » HP
21. ábra. K erítés radukból.

vastag fenyőrudakból készült 2 m. ágasközü kerítés májainak távol
sága, ha őzek nincsenek befogva, a nég}̂  legalsóé 25, a többi 
felsőé 40 cm. lehet.

A vizszintálló rudak, hasitványok közül alulra mindig a vas
tagabbakat, s fölfelé mindinkább a vékonyabbakat kell tenni.

A deszkákat, rudakat Dombrovszky kívülről tanácsolja fel
szegezni, a legfelsőt — az ugratót — azonban belülről. Ez azért 
lenne szerinte jó, hogy a vad nem tanulja egy könnyen meg a 
leszakitás módját. Viszont az sem tagadható, hogy a kívülről fel- 
szegezetteket könnyebben taszíthatja ki. Schumacher a váltakozó 
szegezést ajánlja, hogy a kerítés a vad lökésének is, s a szél nyo
másának is jobban ellentálljon.2 Azt hiszszük, hogy legjobb biztosíték

1 A folyó méter befonására a suhángok vastagsága szerint 10—20 darabot 
lehet számítani. Mereglyéből fél annyi is elég. A vadaskerti kerítéshez, mint a raj
zokon is látható ,4 kereszt rúdra van szükség.

2 W ildgatter 59. 1.
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a régi, a szögezésre még egy külön lécznek, vagy rúdnak felszö- 
gezése. (21. ábra.)

Mindezen kerítések a vidéki ácsok, faragó parasztemberek 
előtt annyira ismeretesek, hogy azok készítésére részletes utasítást 
adni fölösleges, s magának a költségvetésnek elkészítése sem ütkö
zik nehézségbe. Számba kell venni, mennyi anyagra lesz szükség, 
mi annak az ára, vagy mennyiért lehetne azt eladni, mibe kerül a 
faragás, szállítás, gödrök ásatása s a felállítás Mindezen munkála
tokat ki lehet előzetesen alkudni, úgy, hogy a vadászat tulajdonosa 
előzetesen tájékozást szerezhet magának arra nézve, hogy melyik 
keritési mód fog kevesebbe kerülni, s tehát egyéb viszonyokat is 
megfontolván, melyikre határozza el magát.

Schumacher következő költségeket mutat ki folyó méterenként •
Ketté fűrészelt ru d a k b ó l ............................................0.65 márka
Berovott luczfenyő ru d a k b ó l..................................... 0'90 »
Az ágasokon átdugott rudakból vagy léczekből 1-05— 1'10 *
Karajdeszkából, hornyolt ágasokba dugva . . 1'40
A Plesz herczegi vadaskert kerítése hasított erdei

fenyő sudarakból k e r ü l t ..................................... 0'84 »
P'onott kerítés ........................................................ 0'93 >
A többi kerítéseknek külön czimet szentelünk.

A  hordozható rács kerítésA

Ez a kerítés hesszeni találmány, s fenyőrudakból készül. Két
féle létezik. A régibb, három felálló rúdra erősített vízszintes rudak
ból áll, melyek rézsent — diagonálisan — álló rudakkal vannak még 
jobban megkötve. (22. ábra.) A másik, az újabb négy, esetleg öt fel
álló rúdból áll, melyre a rácsfák keresztben vannak felverve. (23. ábra,) 

Minthogy a felálló és keresztben fekvő fák csak egy-egy szög
gel köttetnek össze; ezen rácsoknak az az előnye, hogy lejtőkön 
a derékszögű négyszög alakból könnyen nyomhatok a dülénydedbe ; 
mit a 23. ábra szemmel láthatóvá tesz

A rácsok hosszúsága a rendelkezésre álló anyagtól függ. 
A rudak vastagabb végei a felálló és támasztó, a vékonyabbak 
a fekvő részekre használtatnak. Őzesek bekerítésére felső végükön 
3 cm. vastag rudak is megfelelnek ; szarvasok, dámok, vadsertések 
bekerítésére vastagabbak, 4'5 cm.-esek kellenek. Ismételve meg
jegyezzük, hogy alulra mindig a vastagabbak, felülre a vékonyab
bak használandók. A rajzon előtüntetett rácsok elsője 4 m. széles 
(hosszú) és 1'5 m. magas, a második 4'6 m széles és 2'3 m. magas. 

1 Schumacher. D j s  W ildgalter 4 4 —57. 1.
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A támasztó, valamint a rézsentes erősítő rudak 25 m. hosszuk. Ha 
hosszabb, vagy rövidebb rudak állanak rendelkezésre, azok szerint

módosítandó a rácsok mérete is, a mit legczélszerübben rajzban 
lehet kimódolni. Megjegyzendő, hogy a bemutatott esetben a rudak
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A  vadászati ism eretek kézikönyve. III. 7
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alsó vastagabb végéből a karók, támasztok és a rézsútos erősítők, 
a vékonyabb felső végéből pedig a rácsrudak készültek.

A viziránt fekvő rudakat, ha vékonyabbak, két oldalt kissé 
meg szokás faragni, ha vastagabbak, hosszában ketté fűrészelik. Ezt 
természetesen csak ott lehet olcsón elvégezni, a hol körfűrész áll 
rendelkezésre. Minthogy azonban az ilyen léczezet hamarább romlik, 
a szétfürészelésnél fogva drágább is : a vékonyabb és csak meg
faragott rudak jobban megfelelnek a czélnak.

A rácsokat legjobb a helyszínén, vagy annak közelében veretni 
össze. Ez a következő módon történik. A rudakat előbb a megfelelő 
hosszúságra feldarabolván és osztályozván, arra való sikhelyen a 
felálló fák — karók — rakatnak le. Ezekre ráfektetik a munkások 
a kapott mérték szerint a kereszt-léczeket, arra ügyelvén, hogy azok 
vastagabb és vékonyabb végei egymással váltakozzanak. Ennek 
megfelelően a páros rudak vastagabb végei pl. jobbra, a páratlanokéi 
pedig balra esnek. Alulra jönnek a vastagabbak, felülre a vékonyabbak.

A léczek következőleg helyezendők el, az I. szám alulról 
kezdődvén.

Szarvasok, dámok, őzek és 
vaddisznók bekerítésére

A lécz A szögek távol-
száma sága a földtől

XI. 2 27 m.
X. 1-97 »
IX. 1 '67 »

Vili. 1-42 *
VII. 117 »
VI. 0 97 »
V. 0 77 »
IV. 0-61 »
III. 0‘45 »
II. 0-29 »
k 0 13 »

A szögek távol
sága egymástól

30 cm 
30 » 
25 » 
25 » 
20 » 
20 » 
16 » 
16 » 
16 » 
16 »

Őzek és vaddisznók 
bekerítésére

A szögek távol- A szögek távol
sága a földtől sága egymástól

1 47 m 
122 » 
097 » 
077 »
0-61 » 
0'45 » 
0-29 * 
0-13 »

25 cm 
25 » 
20 » 
16 » 
16 » 
16 > 
16 >

Az ily módon elrendezett lé-ezeket azután felszegezik, ugv 
azonban, hogy sohase használjanak a keresztezési pontra többet egy 
szögnél, hogy szükség esetén a rácsot a derékszögű állásból a 
dülénydedbe kitolni lehessen. Hogy ez megtörténhessék, a diago- 
nális, vagyis kötőrudakat csak azután szabad felverni, ha a rács kellő 
alakját már megkapta.

Ha a léczek fel vannak szögezve, a rácsot meg kell fordítani 
a túlsó oldalára, s a szögek kiálló végeit le kell hajlítani. Ez fokozza
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a rácsok szilárdságát, s ennélfogva elegendő hosszúságú szögfajták 
választandók a különböző vastagságú rudak felszögezésére.

A felállítás a következő módon történik. Két ember beállítja a 
rácsot a vonalba. Kettő kivül-belül fölveri a támasztókat. Ezeknek 
alsó végét — mindig a fának vastagabb alsó végét — előbb kellő 
távolságban benyomja a földbe, hogy tovább ne csuszhassék, felső 
végét pedig odaszögezi a derékfához (felálló fa). Erre a czélra a tá
masztok két vége már előzetesen csapinósan el van vágva. (24. ábra.) 
Közönséges viszonyok között elegendő egy-egy rácsra egy szemben 
álló p á r; szélnyomásnak kitett helyeken azonban több is alkalma
zandó. Két-két rácsot egymással kölön-külön két-két mindkét oldal 
felől egyszer, vagy egyharmad és kétharmad magasságban — tehát 
kétszer — alkalmazott rövidebb léczek odaszögezésével kötnek egy
máshoz. (25. ábra.)

24. ábra. Tám aszték.

J  \

□ c

jl—L

T I
í • rUz

n
25. ábra. K ét rács egy bekötése.

Az ily módon felájlitott rács, melyből csak a támasztok alsó 
végei (lábai) vannak kissé a földben, oly szilárdan áll, hogy az 
ember bátran keresztül mászhat rajtuk, még sem dűlnek fel.

A felállításnak, illetve a megkötésnek ez a módja azzal- a ha
szonnal jár, hogy a földben csak a támasztok lábai lévén, az ösz- 
-szes anyag romlásnak kevésbbé van kitéve, mi a földbe ásott ága
soknak legnagyobb baja. Ha a támasztok lábai korhadni kezdenek, 
egyszerűen le kell azokat veretni, alsó korhadt végüket levágatni, 
s  újra felveretve elszolgálnak még éveken át.

A nagyobb minőségű rácsok folyó métere Schumacher szerint 
•(Németországon) 065, a kisebbeké 040 márkába, a mi pénzünk 
szerint tehát — itthon ázsiót nem számítván — 33, illetve 20 krba 
került fával, felállítással együtt.

7*
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A drótkerítés.
Ha a drótkerítés vonala ki van tűzve, ki kell azt annyira 

tisztítani, hogy rajta járni-kelni s a munkát végezni lehessen. Erre 
következik az ágasok helyének kijelölése. Ezeknek távolsága egy
mástól rendszerint 4 m. A mely szerkezetnél ezek közé szulápok 
vagy még inkább karók alkalmaztatnak, azoknak helyeit utólagosan 
lehet kijelölni, ha a drót már ki van huzva; mert azok csak alig 
jönnek a földbe, sőt a kisebbek a föld fölött állanak 1 A gödrök 
kijelölésére zsinórt lehet használni, melyre 4—4 méter távolságban 
rongyok vannak kötve ; de nem okoz sokkal nagyobb fáradságot 
a 4 m. hosszú lécz sem.

Minthogy az ágasoknak egész hosszúságúk egyharmadáig kell 
a földbe jönni, egy méter mély gödröket kell ásatni számukra. 
Közép minőségű talajon ily mélységű és 30 cm. átmérőjű lyukat 
egy munkás naponkint 25—30-at bir kiásni. Homokon még egy
szer annyit, köves, gyökeres talajon felét, sőt kevesebbet is. Köves, 
sziklás helyeken különben félannyi mélységű gödörben is már elég 
szilárdan állanak az ágasak.

Kisebb szulápok és karók akkor alkalmaztatnak az ágasok 
közé, mikor a kerítést őzek és vaddisznók kitörése ellen kell biz
tosítani.

Ha az alul elkorhadt ágasokat újra kívánná használni valaki, 
akkor annyival hosszabbra csináltatja azokat, a mennyi belőlük a 
földbe jő. A szolgáltatott méretek szerint tehát 1, illetve 075 méterrel 
hosszabbra. Szabad levegőn a fa legalább kétszer oly sokáig tart 
el, mint a földben.

Minthogy a kifeszités közönségesen a drót egész hosszában, 
tehát 200—300 m-nyire történik, minden 50.— 75. ágas erősebb, 
v. i. oszlop legyen. Ha gyengébb a feszitő eszköz, milyen az alább 
leírandó feszitő rúd, akkor 80—100 m.-nél nagyobb hosszúságra 
nem elegendő az erő. Ezen esetben minden 20.— 25. ágasnak kell 
erősebbnek lenni.

Az ágasokat két-két ember ülteti be a gödörbe, ügyelvén arra, 
hogy azoknak egyenesebb, illetve megfaragott oldala befelé, vagyis 
oda essék, a hová a drótot felszegezni fogják, s hogy ezen oldaluk 
merőlegesen álljon felfelé. Ha az ágas be van állítva, az egyik ember 
tartja, a másik pedig tölti a gödröt. Ezen munkánál használjon fel, 
ha van kéznél, köveket, melyekkel jobban beszoríthatja azt helyébe, 
s ha 15—20 cm-nyi vastagon a földet behányta, verje jól le arra

1 A közbelső ágasok, illetve szulápok és karók hivatása a drótszálak egyben- 
tartása, hogy t. i. a vad azokat szét ne tolhassa, és nem a kerítés megvédése fel- 
döntés ellen.

0
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készentartott dömöczkölővel, sulykolóval. Ha viz áll rendelkezésre, 
a megöntözés, illetve beiszapolás elősegíti az ágasok állásának szi
lárdságát. Ez pedig igen fontos, mert ha engednek, a drót is meg
ereszkedik.

Különös gond fordítandó a sarkokon álló oszlopok beállítására, 
mert különben a drót kihúzása alkalmával könnyen kiugranak vagy 
kidőlnek heiyökből. Ez okból ilyen helyekre a legnagyobb ágasok 
használandók s azok mélyebben ültetendők a földbe. Sokat segít az 
is, ha a földbe jutó részre 45—50 cm. hosszú és 5 cm. vastag két 
ruddarabbóf álló keresztet szögeztetünk. Ez, mint a gyökerek a 
lát, kötik hozzá a földhöz. A keresztet úgy kell felszegeztetni, hogy 
annak síkja beültetés után a föld felületének síkjával egyenlőközü 
legyen, tehát az oszlop hosszúságára keresztben, illetve arra merő
legesen álljon.

Ha a kerítés vonalának megtörése, s illetve a képződő szög 
nagyobb, az oszlopokat oda kell köttetni fák tövéhez,1 tüskökhöz 
vagy földbe ásott s az ellenkező oldal felé hajló rövid és kisebb 
czölöpökhöz, esetleg sziklákhoz. Ha kívülről nem 
lehet valamihez kötni a drótot, akkor belülről tá- 
maszszuk meg az ily sarok-oszlopokat 45 foknyi 
hajlású támaszokkal, melyeknek alsó vége alá biz
tosság kedvéért igen jó követ tenni, még pedig 
úgy, hogy a támaszték iránya a kő lapjára merő
legesen álljon. A támaszték vagy a kikötött drót 
akkor teszi a legjobb szolgálatot, ha iránya a szö
get, melyet a saroknál kiágazó kerítés két vonala 
képez, felezi.

Mocsaras helyeken az ágasok süllyednek. Ezt 
meg lehet akadályozni a fentebb leirt kereszt alkal- 26. ábra. A  drótok 
mazásával, a midőn három-négy fából is készi- távolságát je lző  bc- 
tendő az, ha a talaj süppedős, hogy jobban fogjon. rovott hcz.

30

25

20

20
!5
15
15
fO
tO
10
10

Ha az ágasok be vannak állítva, meg kell mindeniken jelöl
tetni a helyet, a hová az egyes drótszálak szögezendők lesznek. 
Erre a czélra léczen pontosan megjelölendő a beosztás. Annak se
gítségével már most egy ember fehér, kék vagy vörös krétával 
megcsinálja a jelzést. Némelyek berovott léczet használnak (26. ábra), 
melynek rovátkáiba illesztik be a huzalt, s azzal helyéhez húzván, 
erősitik meg.

1 Fák derekához nem jó az oszlopokat kötni, mert azokat mozgatván a szél, 
az oszlopok szilárdsága s azzal a drót feszültségének egyenletessége szenved.
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Ezeknek előkészítése után meg lehet kezdeni a drót kihúzá
sát és felszögezését. A drótot a karikák hosszuságtartalma szerint 
előbb ki kell vitetni az illető oszlopokhoz, mindenikhez annyit té
tetvén le, a hány huzalból fog a kerítés állani.

A drót felszögezését meg lehet kezdeni egy oszlopon is, vagy 
minden szálát a következőn. (27. ábra.) Az első akkor ajánlható, ha 
a kezdő oszlop igen jól van megerősítve. A második esetben a 
feszítés több oszlopon oszolván el, azok kihúzása vagy megdőlése 
nem oly könnyen történhetik meg, s ez oknál fogva nálunk hasz
náltabb is. A feszítés rósz következményei csökkenthetők, ha az 
két oldal felé történik egyszerre, vagy ha az oszlop tetejét dróttal 
a legközelebbi ágas tövéhez kötjük. (28. ábra.)

A drót végét következő módon kell felszegezni. Harapófogó 
segítségével többszörösen vissza kell hajlítani a drótot (29. ábra), 
vagy maga-magára felcsavarni, úgy, hogy a végén nyitott kötés

27. ábra. A  drót felszögezésének megkezdése.

-------------------------
29. ábra.

------------------------
28. ábra. A  drótok fe lszögezésének megkezdése. 80. ábra. A  drót felszogezese.

maradjon. (30. ábra.) Az igy elkészített véget az elébb nevezett 
két rajzon látható módon kétszer oda kell szögezni. A vonalak 
iránya a kapocsszögek két végének elhelyezési irányát jelöli. A 
kétszeres szögezés a legerősebb húzásnak is ellent áll.

A kapocsszögek beverésénél mind itt^mind a huzalok további 
megerősitésénél arra kell ügyelni, hogy azok két vége sohase jus
son a farost ugyanazon irányába, mert a fa megrepedése esetében 
— a mi különben tölgy-, avagy hántatlan fenyőágasoknál nem igen 
szokott megtörténni1 — tartani megszűnnek. Megtörtént már, hogy 
kézzel lehetett kihúzni az ezen utasítással ellenkező módon bevert 
kapocsszögeket.

1 Mindazáltal hántatlan fenyőágasokat használni nem czélszerü, mert a szö
gek előirt beverési módja elhárítja a bajt, mig a hámozatlan fa korábbi -romlását 
csökkenteni nem lehet. '
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A drót felszögezését a legfelső szállal kell megkezdeni, s úgy 
folytatni lefelé, mert mindenik következő szál valamivel csökkenti 
az előbbinek feszültségét. A tanácsolt módon a legalsó, a vad tá
madásának leginkább kitett szálak legfeszesebben állanak.

A karikában lévő drótot két munkás keresztül dugott két 
rúdra fogván, azon ágasig legöngyöliti, a melyen a teszités történni 
fog; egy munkás pedig mindenik ágashoz a felig bevert kapocs
szeggel oda fogja.

A kifeszités különféle eszközök segítségével történik. A legegy
szerűbb ci feszítő rúd, melyet a falusi kovács is megcsinál, ez 
1 5 m. hosszú, jó száraz és kemény fából készült rúd, melynek

a
31. ábra. F e l fe s z ítő  r ú d  fából.

33. ábra. F eszítő  r ú d  tüskés dró t 'kifeszítésére.

végére vaskampó van csavarokkal megerősítve. (31. ábra.) A kam
póra a drótot egyszer-kétszer rá kell tekerni. Feszitő rudakat vas
ból is készítenek. Ilyenek a 32.1 és 33. ábrán láthatók. Ezeken for
dító szorítja be a drótot az arra készített rovatékba. A 32. ábrán 
látható Kollerichnál 4 frt 50 krba kerül. Ezekkel a rudakkal 50—60 
méter hosszúságú vastagabb drótot is ki lehet feszíteni. A rudak
nak az a hibája, hogy a drótot nagyon rontják.

A drót-kihusó, melyet a mellékelt 34. ábra mutat, oda van 
kötve a legközelebbi ágashoz, vagy valamely fának törzsökéhez. 
A drót vége felcsavartatik a benne íévő tengelyre. A kifeszités a

1 Ezen feszitő rúd a B. Ebeling czégnél Bremenben 9 márkába kerül.
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tengelynek a kulcs segítségével való forgatása által történik. Véko
nyabb, 31 mm.-nél nem vastagabb drótszálak kifeszitésére való 
ilyen eszközt Kollerich 40 krért, a hozzá való kulcsot 20 krért 
szállítja. Jó erős szerkezetű ilyen kihuzóval 200 ni. hosszú drót
szálat is ki lehet huzni.

Kettős feszítő csavaru készüléket, milyent a mellékelt 35. rajz 
mutat, s melyet bármely lakatos vagy ügyesebb kovács elkészít,

34. ábra. D ró t k ihúzó kulcscsal.

36. ábra.

ajánl Baumann S. tiszadobi erdész. A nyíl, a forgatás irányát je
löli. Ezen készülékkel Baumann 8 szálas kerítésből 6 munkással 
naponkint 240—280 métert hozatott be.1

Vannak nagyobb feszitő erőt kifejtő szerkezetek is, melyekre 
azonban csak nagy távolságokra való, és erős vagy tüskés drót kifeszi- 
tése alkalmával van szükség. Ezeknek árai Kollerichnál következők: 

1 Vadászlap 1881. 13. sz. 106. 1.
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a'36. sz. ábrán láthatóé . frt 15.—
a 37. » » . . » 10 —
a 38. » 1 » 7.20

A csigamű (Flaschenzug) valamennyi szerkezet közül a leg-

38. ábra. D ió t  k ijeszitők .

jobb. Ezt használják a telegrát-drótok kihúzásánál is. Mindkét 
végén a drót megfogására való fogóval ellátott úgynevezett svéd 
csigamű kapható Deckert és Homolkánál (Budapesten, V., Dorottya-
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utcza 8. sz.) 12 írtért. Csigaművel a drótot egész hosszúságában 
(a milyen darabban ugyanis szállítják) egyszerre ki lehet huzni.

A drótot előbb kézzel kell annyira kihúzni, a mennyire lehet, 
csak azután alkalmazandó valamelyik feszitő készülék, melyet vagy 
két oldalról megtámasztott (10. és 24. ábra), vagy a legközelebbi- 
hez megkötött (28. ábra) oszlophoz vagy fához kell erősíteni (35. 
ábra), mire jó erős zsineg is elegendő. A drótot addig kell feszíteni, 
mig csak megpendítve tiszta hangot nem ad. Ez megtörténvén, az 
ágasokon a kapocsszögeket be kell veretni egészen. Nagyokat ütni 
rájok nem jó, mert annak következtében a középükön — a hajlá- 
son — könnyen elpattannak. A lassú beverés a legjobb.

A drót második végét szintúgy meg kell hajlítani és kétszer 
leszögezni, mint az elsőt. Ez a legnehezebb feladat, mert ha a kapocs
szög rosszul van beverve, s a többi ágasokon a drót még nincs 
leszögezve, tehát nagyon feszit, könnyen megereszkedik, v. i. vissza
csúszik. Biztosság okáért tehát a többi ágacsokon leszögeztetvén, a 
végsőn két szöggel is meg kell erősíteni, s a visszahajlitást gyor
san, s a szögnél'kezdve kell végezni.

Ha gyengébb a feszitő készülék, hogy a drótszálat egész 
hosszában nem lehet egyszerre kihúzni, akkor a drótot ott, a hol 
a feszítés történt el kell vágni, nehogy, mig a másik ágasnál kez
detét vehetné a feszítés, lassanként megereszkedjék.

Ha a drótot egész hosszában lehet egyszerre kifesziteni, gyor
sabban halad a munka.

A drót kifeszitésének bevégezte után minden két-két ágas 
közt meg kell vizsgálni, hogy minden szál jól feszül-e. Ha vala
melyik megereszkedett volna, akkor az ágas ellenkező oldala felé 
bevert újabb kapocsszöggel jobban meg lehet huzni. (39. ábra.)1

Szakadás esetében a drótot a mellékelt 40. rajzon látható 
kötöző kulcsokkal lehet egybefonni {a a kötöző készülék b az 
összekötött drót).

Még jobb a 40. ábra c alatt látható dróthajlitó, melyet a 
telegráfdrótok összekötésénél használnak. A két egymásra fektetett 
drótot két kézi satuval (Klóbni) egybeszoritják s a drót-hajlitó 
keresztben — derékszög alatt a drótok irányában — a csavarandó 
drót felé tartják, azt a lyukba befogják, s azután a drótot a má
sikra szépen rá csavarják. Úgy szebb és tartósabb lesz a kötés.

1 Az ábra felülről lefelé nézve mintája az esetet. A fekete pontok a szögezett
jelölik.
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A drótot következő távolságokban szokás egymás fölébe szö- 
geztetni.

Szarvasok, dámok és őzek befogására szolgáló kerítésen, ha 
a szulápok 4 m. távolságban vannak egymástól, s közben minden 
egyes méternyi távolságra van rúdból készült karó, a drótok az 
alábbi sorrendben következnek egymásra. (41. ábra)1 megjegyezvén 
hogy az I. szám a legalsó és hogy a karók legföljebb 25—30-cmnyire

39. ábra. M egereszkedett dró t m eghúzása

40. ábra. c .

vannak a földbe beeresztve, s a középső felülről számítva a harma
dik drótot tartja, a két kisebb pedig az egy méter magasságig ki- 
feszitetteket.

1 Ez s a következő kerítés rajz úgy aránylanak a valósághoz, mint 1 : 25-höz,
vagyis annak ^ - é v e l  kisebbek, vagyis 1 m. =  4. cm. M in d k e ttő  Schnmachertő 
yan átvéye.
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A drót magassága A drótszálak távolsága
rőt száma. a földtől. egymástól.

XII. 2-00 m. 30 cm.
XI. 1 *70 » 25
X. P45 » 25

IX. 1-20 * 20 »
VIII. 100 » 16 y>
VII. 0-84 » 12
VI. 072 » 12 »
V. 0-60 » 12
IV. 0.48 » 12 >>
111. 0-36 * 12 »
II. 0-24 » 12 »
I. 0 12 *

Szarvasok, dámok, őzek és vaddisznók befogására szolgáló kerí
tésen, ha a merőlegesen álló drótszálak egymástól 0'5 m. távolság
ban állanak s kötik egybe a vizszint futókat, m. p. a középső a 
legfelső szálhoz, a többi pedig az egy méter magasságig kifeszitet- 
tekhez lévén hozzá kötve. (42. ábra.)

drót száma.
A drót magassága A dróts/.álak távolsága

a földtől. egymástól.

XI. P95 cm. 30 cm.X. 1.65 » 30 »IX. 1 ‘35 » 25 »Vili. 140 » 20 »VII. 0-90 * 15 »VI. 075 »
V. 0.60 » 1 D »

15 »IV. 0.45 » 15 »III. 0-30 » 15 »11. 015 » 15 »I. *oo

tüske:

Gróf Pálffy Pozsony megyebeli, szarvasok és vaddisznók be
fogására szolgáló vadaskertjének kerítésén, hol az ágasok távol
sága egymástól 379 m. — 2 öl — s közben még három helyen 
v. i. 1-2G m-nyire egymástól merőlegesen álló dróttal vannak a 
vizszint futó szálak egymással összekötve, az alsó három szál 
köze 10, a következő négyé 15, kettőé 20 s a két legfelsőé 25 és 
35. cm. Az egész magasság tehát 1 '9 m.

A Károlyi grófi parádi vadaskertben, melyben szarvasok, őzek
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és vaddisznók vannak befogva, az ágasok 2 in.-nyíre áilnak egy
mástól, a négy alsó szál köze 10, a következő háromé 15, kettőé 
20, egyé 25, s a legfelsőé 30 cm. Az egész magasság tehát 
180 cm.

Csupán szarvasok számára elegendőnek tartottunk volna a 
négy alsónak 15, a következő kettőnek 20, további kettőnek 25 s 
a legfelsőnek 30 cm-nyi közöket/

A drótfonadék alkalmazása. Azon esetben, midőn a kerítést, 
nagyobb sűrűség kedvéért, drótfonadékkal kívánjuk behuzatni, azt 
a sűrűség tárgyalása alkalmával veszedelmesnek jelzett egy m.-nyi 
magasságon felül alkalmazni fölösleges volna. Ezen magasságon 
fölül kellő védelmet szolgáltatnak már az egyes drótszálak is. Ilyen 
kerítést mutat a mellékelt 43. ábra.1 Kivételt képeznek a hófúvá
soknak kitett helyek, kiváltképpen apró vaddal, pl. nyulakkal 
szemben. Ilyen esetekben fölülre tágabb hálózatú fonadék veendő.

A drótfonadck kihúzása következőképen történik.
Miután a göngyölegek rendesen 40—50 m. hosszúságú fona

tot tartalmaznak, az oszlopokat ezen távolságban kell elhelyezni, 
mig közbe-közbe, 4—5 m. távolságra, a sokkal gyengébb szulápok 
jönnek. Ágastól-ágasig azután mintegy 10 cm. mély árkocska hú
zandó, hogy abba a fonadékot lesülyeszteni lehessen. Nyulaknak, 
rókáknak és vaddisznóknak az átfurakodás a kerítés alatt azzal 
megnehezithető, sőt lehetetlenné tehető. Minthogy azonban a fonott 
kerítés magasságának csökkentése mindig veszteség', annak lesü- 
lyesztése helyett tüskés drótot lehet alkalmazni a föld alatt, vagy 
közvetlenül a föld fölött huzva. feszitő drót helyett.

Az egyszerű fonadék u. i. nem lévén beszegve, két szélének 
megfelelően két drótszálat kell kihúzni, melyre a fonadék azután 
vékonyabb dróttal felvarratik. A kétszer csavart fonadék beszegve 
lévén, feszitő drótokra nincsen szükség. A feszitő meg a tüskés 
drótok kihúzása úgy történhetik, mint a közönséges drótszálaké.

A feszitő drótok kihúzva és a közbelső szulápokra is felszö
gezve lévén, vagy a mely fonadéknál arra szükség nincsen a nél
kül, kezdetét veszi a fonadék kihúzása.

A fonat-tekercseket a helyszínére szálíitatván, ott a munká
sokkal fel kell állíttatni. A méter szélesnek felállítása nem ütközik 
nehézségbe, habár azt is több, 8 —12 m távolságban egymástól álló 
ember végezze egyszerre A szélesbbeket fokozatosan kell felemelni:

1 Schumacher. Das W ildgatter, 1. az előbbi jegyzetet.
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az egymásra következő munkások v. i. mindig valamivel följebb 
emeljék, mig végre az egész az ágasokhoz nincsen támasztva.

A fölállított fonadék egyik végét már most hozzá kell kötni 
az első oszlophoz a drót vastagságához mért 20—30 mm-es kapocs
szögekkel. Tágabb nyilásu fonatnak minden második, szőkébbnek 
harmadik, sőt többedik szálába ju t egy-egy szög ; mindazáltal leg
alább is minden 50 cm magasságra egy-egy kapocs-szöget kell 
beverni, m. p. közetlenül a fonás mellé.

A fonat kihúzása a másik végen a legegyszerűbben és leg
könnyebben úgy történik, hogy a fonadék végén előbb megfelelő 
vastagságú botot keresztül dugván, ahoz akasztjuk láncz, vagy 
horog segítségével az emeltyű rudat. Igen erős feszítés nem jó,

mert a fonatot keskenyiti; elég annyi, hogy az feszesen álljon. 
(44. ábra.)

A kifeszitett fonatot most az oszlophoz és a közbelső szulá- 
pokhoz szögeztetni, s varró-drót segítségével a felső és alsó feszitő 
dróthoz kötni kell. E czélra 2 mm-es drótot (20. sz.) lehet használni ; 
egyátalában mindig vékonyabbat, mint a fonadék drótja. Kétszer 
csavart fonadékot saját feszitő v. i. szegő-drótjánál fogva lehet az 
ágasokra szögeztetni.

Drótszálakkal hordozható rácsokat is lehet behuzatni. Egy 
ilyennek szerkezetét a mellékelt 45. rajz mutatja s egyúttal azt is, 
a mint két rács egymással össze van kötve.1

1 Schumachertól 1. az előbbi két jegyzetet.

8
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Bejárók

Mennél kevesebb a bejáró, annál jobb.
A bejárók kétfélék: szekerek és gyalog emberek számára 

valók. A szekerek számára valók kapukkal vannak elzárva, vagy 
nyitottak.

A kapuk másképen szerkeszthetők, ha saját szükségletre 
szolgálnak, s máskép, ha nyilvános a közlekedés. A legegyszerűbb

/ /
/ / , \

w
- ' / / » / /  | ̂ »--/- i __ • — i—-/ //- - Z7 I Wf f V i \\

f c vw m ,
~
1

47. ábra. K apu a vöröskői va d a ske r tien .

a mellékelt 46. és 47. rajzon látható kettő, s bővebb magyarázatra 
nem szorul. A 46. ábra a parádi vadaskert egyik dróttal behúzott 
kapuját mutatja. A 47. Pállfy János gróf vöröskői uradalmának 
vadaskertjében van felállítva.

Igen egyszerű kapu készíthető a hordozható rácskerités mód
jára is. A keretfákra csak sarokvasakat kell fölveretni.

A gyalogjárók vagy ajtók, vagy a kerítés mellé állított foko
zatosan magasabbodó földbe ásott tőkék, úgynevezett hágók

8 *
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(48. ábra), vagy kettős létrák (49. ábra). Ezeknek nem kell oly 
magasaknak lenni, mint a kerítés; mert ha azt átvágnák is, a létra 
messze benyúló lábai a vadat megakadályozzák a kiugrásban.

48. ábra. H ágó a kerítésen.

49. ábra. H ágó a kerítésen.

Jártabb helyeken jók a forgó ajtók, — tourniques. A stomfai 
vadaskertben jó szolgálatot tesznek (50. ábra).

Állandó bezárásra legjobb a sróf (csavar), melynek feje csonka
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pyramis alakú s a kulcs lyukába illik. A fogócsavár (anya) a kapu 
ágasán van. A mellékelt 51. rajz érthetővé teszi ezen különben 
közhasználatú záró eszközt.

51. ábra. K a p n zá r .

a  A kapun s az ágason alkalmazott csavaranyás zárfogő. b A záró. c A kulcs.

Sokkal bajosabb a kapukat, ajtókat úgy szerkeszteni, hogy 
maguktól tevődjenek be. A kapuk, ajtók nyitva hagyása a legtöbb 
ember rossz szokása.

A forgó ajtót, melyet ép fönnebb bemutattunk, szintén ide

lehet számítani. Voltaképen soha sincs nyitva. Jobb, olcsóbb szer
kezetet ajtónak ki sem lehet találni.

Magától becsapódó kapuk legegyszerűbb szerkezete az, ha 
a kapu sarokvasát tartó ágas kissé azon oldal felé hajlik, a mely
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felé a kapu vagy ajtó szárnyának záródni, becsapódni kell. Ezen 
szerkezet is felmondja azonban a szolgálatot, ha a kapu szárnya 
túlságosan feltárul. Biztosabb, ha derékszögön túl azt ütköző be
állításával megakadályozzuk.

Kapu-becsapókat Király Alajos ajánl (Budapesten) 10 írtjá
val. Az 52. ábrán bemutatott kapuk, az 53. pedig ajtók betevésére 
szolgál. A kapu, illetve ajtó aljára jönnek s egyúttal sarkvasak.

Minthogy azonban a fuvarosok, ha többen mennek egymás

53. ábra. Ajtózáré.

után, kitámasztják a maguktól becsapódó kapukat s azután fel
szabadítani restellik, Meklenburgban két egymással correspondeáló 
kaput használnak, melyek közül az egyik kinyitása, a második 
bezáródását okozza. Ezen kapuk, hogy szálfát is lehessen kiszál
lítani, 30—40 méternyire állanak egymástól. A szerkezet követ
kező : A kapuk sarkon forduló oldalának keretfája (d) tetején fél 
fogaskerék van. (54. ábra a, á). Ezekbe a fogas kerekek végein 
fogas rúd (b, c, b') fogódzik, mely az egyik kapu nyitására a má-
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sik kerekét s azzal a kapu 
szárnyát arrafelé fordítja, 
a mely felé a nyitás tör
tént. Az egyik kapu nyi
tása pedig a másik zárá
sának felel meg. A kapuk ^  
a rajzon elhagyattak.1

Nyilvános utat azon
ban olyan kapuval elzárni 
nem lehet, a melynek ki
nyitása végett a kocsis
nak le kell szállani. Erre 
a czélra Grimitzben, — 
Németországban — a kö
vetkező kapunyitó és záró
készület van felállítva s 
tesz kiváló szolgálatot. 
Feltalálója Wolf kovács.
A mellékelt 55. rajz csak 
a megértésre szolgál és 
nem készült mérték szerint.

Az útban — az 55. 
rajzon pontozva mutatott 
—- vastengely körül forgó 
két hidlás (e, e) van be
eresztve, melynek belső 
szélét a rajta átfutó há- 
tulsó kerék pár hüvelyk- 
nyire lenyomja. Ezt a 
nyomást a g  rúd átviszi 
d  fakorongra. A fakorong 
ki vájt széle körül f  drót
kötél fut, s onnét átmegy 
a kapu tengelyének tetején 
lévő egyik berovásba c-nél. 
Miután a d  korong 1'28 
m. a C tengely vastagsága 
pedig 60 cm .: a kapu a

1 Mind a két rajz Schu- 
macher >Das Wildgatter* czimii 
munkájából van átvéve.
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aput önm
agától nyitó es záró szerkezet.
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d  korong kicsi fordulatára kinyílik, s viszont a második hidlás elha
gyásával bezáródik. A szerkezet 600 márkába került.

Nyitott bejárók kevesebbe kerülnek.
Egészen nyitva maradhat a bejáró, ha lakóház van közvet

len közelében, s a háznál kutyát tartanak. Kivételt képez a szelí
dített vad, a mely különben is sok alkalmatlanságot okoz.1

A nyitott bejárót a vad szeme elől a mellékelt 56 rajzon 
látható módon lehet maszkírozni. Az ut mentében u. i. befelé 
200—300 méternyire szintén be kell drótkerítéssel szegni az utat. 
A kerítés mentében járni szerető vad ennek következtében a kijá-

56. ábra. N y itó it bejá tó  eltakarása. 57. ábra.

rást nem fedezi fel. Végére érvén a kerítésnek, bemegyen az 
erdőbe; vagy egy darabig az ut mellett halad, s azután fordul 
egyik vagy másik oldalra. Hogy az ilyen zsák hathatós legyen, 
sem kurtának, sem egyenesnek nem szabad lennie. Ez okból leg
jobb azt olyan helyen alkalmazni, a hol az ut nagyot kanyarodik, 
vagy erősen meghajlik. Ha okvetlenül egyenes utón kell aikal-

1 Károlyi Viktor gróf pusztateremi vadaskertjében volt egy szelíd szarvasbika, 
a mely miatt alig lehetett cserkészni. H a észrevevé az embert, mindig nyomában 
járt s nem volt mód elhajtására. Végre a sok alkalmatlanság miatt le kellett 
lövetni. Sem a gróf, sem én nem vállalkozánk arra.
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mazni, akkor az 57. rajzon látható mód felel meg legjobban, 
a melylyel a kijárást a vad szeme elől eltakarjuk.

A drótkerítés költségei.
Baumann S. Tisza-Dobról a drótkerítés költségeit követke

zőleg adja elő.1
Az ágasok előállitásához szükséges fa árát figyelmen kívül 

hagyja, mert azért készpénzt kiadni nem kellett. Az ágasok hosz- 
szusága 2. és 2 37. m. volt. Két hosszabb közé két rövidebbet 
adott. A földbe ásott 47. és 63. cm. hosszúságú lábat faragatlan 
hagyta. A megfaragásért 13. és 16. cm. négyszögletre fizetett a 
kisebbekért 5, a nagyobbakért 5 5 krt darabonként. Egy folyó 
méterért tehát mintegy 3 krt

A gödrök távolsága egymástól 2 m. Egy folyó méterre szá
mítandó tehát 04667 vagyis 0'3333 kis ágas, vagy 38’5%, vagyis 
61’5°/o kis ágas. A hosszabb ágasoknak 63, a rövidebbeknek 
47 cm. mély gödröt ásatott. Egy napszámos kiásott naponként: 

igen laza talajban . . . 14—16 gödröt,
kötöttben (kemény agyag) . 8—10 »
kavicsosban . . . .  5—6 »
sziklásban (vasruddal) . . 1—3 »

40 krnyi átlag mellett közepesen . . 10 gödröt.
Egy gödör ásatása került tehát 4 krba.
Naponta 3 munkással 180—190 ágas alsó végét szenesittette 

meg. Két munkás hordotta az ágasokat, egy a szenesedésre 
ügyelt. Egy darab megszenesitése került e szerint 0'65 krba.2

Hegyes vidéken a fuvaros jól járható utakon egy órányi 
távolságra négyszer szállított 6—6 ágast, tehát naponta összesen 
24 darabot. Napszáma 2 frt vala. E szerint került egy darab 
8’33 krba.

Az ágasak felállításánál 6 ember volt elfoglalva, s ezek naponta 
100—120 ágast állítottak be. Került egy darab 2 krba.

Egy-egy ágas készen beállítva került a szerint:
, 38 5% öVg krjával = 2 4 1 7  .. J u .faragas ^  összesen egy darab — frt 5.29 kr.

60 5% o » = 3 1 7 5  J
g ö d ö rá s a tá s ..................................................................— » 4.00 »
szenesités........................................................................ — » 0 65 »
s z á l l í t á s ........................................................................ — » 8.33 »
f e lá l l í tá s .......................................................................— » 2.00 »

összesen — frt 20.27 kr.
1 Vadászlap 1881. április 13. szám. 105. 1. Közlései azért becsesek, mert 

az adatokat napszámokban fejezi ki.
s Ez a munka elmaradhat, mert a szenesitett fa hamarább korhad.
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Drótot kétfélét használt: veszedelemnek inkább kitett helyekre 
a 47—95 cm magasság között erős czinkezett újat, alatta és fölötte 
pedig használt telegráf-drótot. Az elsőnek mázsája került 16, a 
másodiknak 8 frtba. Az első adott 190—208, közepesen 200, 
a második 300—320, közepesen 310 m. hosszú huzalt. Került az 
elsőből egy folyóméter 8, a másodikból 2'7 krba.

A drót kihúzásánál s felszögezésénél dolgozott naponként 
6 munkás és behúzott 240—280 métert, 8 huzalt erősítve egy-egy 
ágasra, 100 m. behúzása tehát került 92 krba.

Nagyobb biztosság okáért két-két ágas közötti mező huzaljait 
a középen felülről lefelé futó — merőleges — dróttal fonatta egybe. 
Ügyes munkás naponként 50—60 mezőt fonott be v. i. 100— 120 
méternyire haladott, került tehát 100 méter 40 krba, s egy-egy 
köz — mező — 072 krba.

Ezeket alapul véve, a kerítés 6 folyó métere került: 1

I. Költségszámla

6 m. hosszú kerítés elkészítéséről.
1 nagy ágas megfaragása . 51/, krjával — frt 5.50 kr.
2 kis » t> 5 » --  » 10.00 x>
3 gödör kiásása . . . . 4 » --- » 12.00 »
3 ágas szenesitése . 0 65 » --  » 1 -95 »
3 » szállítása. . . . 8 33 T> --  » 24 99 »
3 » felállítása. . . . 2 » --  » 6 00 »

12 m. vastagabb drót . 8 » --  t 96.00 »
36 » vékonyabb « . . . 2 06 » --  » 93.60

6 mező behúzása dróttal 0.92 » -- » 5.52 »
3 » bekötése » 0.72 >) -- » 2.16 »

6 folyó méter összesen 2 frt 57.75 kr.
1 » » » — .» 42.95.2 kr.

Rajzinger Antal parádi erdőmester a következő adatokat volt 
szives hozzám juttatni:

A parádi vadaskert ágasai 2 m. távolságban állanak egymástól 
s földszint fölött 2 m. magasak. A kerítés 11 szál dróttal van 
behúzva.

Az ágasok tölgyfából 3 m. hosszuk és 15—25 cm. vastagok.

1 6 f. m.-t azért veszünk alapul, mert a két nagy ágas 6 méternyire van 
egymástól.

2 Baumann 46'24 krra számítja. Az utolsó ágast beszámitani nem lehet, 
mert az a következő mezőkhöz tartozik s tényleg az utolsó a kezdő.
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Csak egyik oldalukat bárdolták meg. Ezért s a meghántásért 
darabonként 7 krt fizettek.

A szállítás költsége változó volt, mert síkon vagy inkább jár
ható lejtőkön egy szekér 20 darabot is elvitt, mig meredek hegy
oldalakon, csupán gyalog erővel történhetett, minél fogva darabon
ként közepesen 10 krba került.

A gödröket egy méter melyre ásatták. Ezen munkáért fizet
tek egyenként 10 krt. Tömör sziklában dinamittal és robbantással 
együtt azonban belekerült 80 krba, sőt 1 frtba is.

Az ágas-közök behúzására selejtes, kétszer lágyított drótot 
használtak, melyet a salgótarjáni finomító gyártól métermázsánként 
10 írtjával vásároltak és azzal 730 folyó métert húztak be. Ezt 
a munkát napszámban végeztették. A mester és a feszitő 80, 
a többi munkás pedig 60 kr. napibért kapott és közép minőségű 
területen behúzott 200 szakaszt. Került egy szakasz 2 krba.

Gróf Károlyi Alajos stomfai vadaskertjei. A stomfai urada
lomban 1 2952 öl =  5596-79 méter hosszú drótkerítést készítettek 
vadsertések bekerítésére, a mely a számadás szerint 1 970 Írtba 
s igy folyó ölenként 2 frt 70 kr., folyó méterenként pedig 1 frt 
42 krba bérűit. Ezen költségben azonban az ágasoknak a hely
színére szállítása beszámítva nincsen, bár az darabonként 10 krba 
került.

Az ágasok távolsága ezen kerítésnél 2-4 m. Az oszlopok 
3'8, a szulápok T9 m. hosszuk, 16—21 cm. (6—8") vastagok

1 Ezen adatokat, valamint a következő, gróf Pálffy János és herczeg I álffy 
Miklós vadaskertjeinek kerítésére vonatkozókat Lászlófy Gábor pozsonyi kir. erdő
felügyelő volt szives megszerezni és egybeállitani.
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s tölgyfából készültek. Csak egyik oldaluk van megfaragva. Az osz
lopokat 3 láb v. i. 95 cm, a szulápokat 2 láb v. i. 63 cm. mély
ségre ásatták földbe vastagabb végükkel 80 cm távolságra. Az ága
sok között 16 sor 4 mm. vastag nikelezett drótot húztak ki, s azt 
minden ágas között még egy szál dróttal összekötötték. (58. ábra.)

II. Részletes költségszámla.

Vaddisznók bekerítésére szolgáló 2‘4 m. oszlopközü, 16 drót
szállal ellátandó kerítésről, közben 2 kis ágassal és azonfelül még 
dróttal merőlegesen befonva.

1. M u n k a b é r e k :

1. Egy 95 cm mély gödör ásása köves talajon . — frt 5.78 kr.
2. Két 63 » » » » 3.86 krjával . . — » 7.72 »
3. Három ágas megfaragása az egyik oldalon . — » 4.00 »
4. » » szállítása a helyszínére . . . .  — » 25.00 »
5. » » beállítása 4 k r r a l .........................— » 12.0J »
6. Tizenhat szál drót k ihúzása ............................... — » 6.00 »
7. » » » befonása ötször . . .  — » 4.00 »
8. Gyalogút elkészítése a kerítés körül. . . . — » 4.00 »
9. Kapuk, ajtók és áteresztők készítésére eső részlet— » 7.00 »

10. Szerszámkoptatás, felügyelet stb.........................— » 1.00 »

2. A n y a g o k :

11. 5  kiló drót 30 k r r a l ...............................................1 frt 50.00 kr.
12. » » szállítása a helyszínére . . . .  — » 4.00 »
13. Drót a b e f o n á s h o z ............................................— » 12.00 »
14. 45 darab kapocsszög 0-31 krjával . . . .  — > 14.00 »
15. Egy darab 3‘8 m. hosszú 16—21 cm. vastag tölgyfa

oszlop é r t é k e ................................................... — » 52.50 »
16. Két darab 1'9 m.hosszu 16—21 cm. vastag tölgyfa

szuláp értéke 26 k r j á v a l ................................ — » 52.00 »
2'4 m. összesen 3 frt 61.00 kr. 
1 folyó méter . 1 > 50.40 »

Gróf Károlyi Alajos stomfai szarvaskertjének bekerítése, mely
nek kerülete 17813 folyó öl s az ágasok egy ölnyire állanak egy
mástól, s ezen belül a kifeszitett 13 drót szál két merőlegesen fel
futó dróttal van befonva, az ágasok szállítását be nem számítva, a 
számadások szerint került 29856 frtba, s tehát öle 1 frt 67 kr., 
méterje 81 krba.
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III. Költségszámla
a fönnebbi kerítésről, 3 ölet véve alapul.

1 M u n k a b é r e k :
1. Három ágas számára lyuk ásatás 4‘5 k.-jával — írt 13 .5 0  kr.
2. » » elkészítése és megfaragása egyoldalon — » 4 00 »
3. » » földbe állítása 4 krjával . . .  — » 12.00 »
4. Tizenhárom szál drót kifeszitése.............................. — » 9 03 »
5. Befonás hat sor d r ó t t a l ...........................................— » 6.00 »
6. Gyalogút a kerítés m e n t é n .........................  — » 4 00 »
7. Kapuk, átjárók, vizlebocsátók részlete . . .  — » 7.00 »
8 Szerszámkoptatás, felügyelet stb................................— » 1.00 »

2. A n y a g o k :
9. 15 font horgonyozott sodrony . . . .  2 frt 55.00 kr.

10. » » » » szállítása......................... — » 7 00 »
11. Drót a befonáshoz. . . .  . . . .  — * 18.00 »
12. Negyvenöt darab k a p o c s s z ö g ............................... — 14.00 »
13. Egy darab lyukas szög2 . . .  — » 1.00 *
14. Három darab 12 láb hosszú, 5—8" vastag tölgyfa

oszlop 50 k r já v a l .........................  . . 1 » 50 00 »
3 öl összesen 5 frt —.—kr. 
Egy folyó öl 1 > 67.00 » 
Egy folyó méter— > 88 00 »

Gróf Pálffy János czajlai és városkái vadaskertje. Itt szarva
sok, valamint vaddisznók bekerítésére ugyanazon szerkezetű kerí
tést készítettek. Az ágasok 9' vagyis 2‘8 m. hosszúságúak és 
láb, vagyis 0‘79 m-re ásattak a földbe. Az ágas-közök 2 ölesek, 
3 ’79 m-esek; minden tizedek ágas oszlop, és meg van támasztva; 
11 szál dróttal vannak behúzva, de három helyen, tehát 3 láb és 
egy hüvelykes, illetve 1 26 m-nyire egymástól merőlegesen futó 
dróttal be vannak fonva. A drót egyszerű, fekete, izzasztatlan 
■4 mru. vastag aczéldrót, melynek métermázsája 13 frt 80 krba 
került.3 Az ágasok sudárfából készültek, minélfogva értékük a 
helybeli árak szerint köbméterenként 4 frt.

A kerítés hosszasága 8430 folyó öl v. i. 15987'3 m. Minden 
2000 ölön, v. i. 3793 m.-en két-két kapu és két-két átjáró (hágó) 
van. A kapuk egyszerű lécz kapuk.

Beugrók nincsenek alkalmazva.
1 Az előbbi költségvetésben csak 2'4 m. volt az ágasok köze, most pedig 5'69 m.
2 A drótnak éiőfákra való megkötésére, mit utánzásra ajánlani nem lehet.
8 Az izzasztatlan drótnak előnye az, hogy kóbor czigányok nem lopják.
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IV. Költségszámla 
a föntebb leirt kerítésről.

1. M u n k a b é r e k .
1. Egy ágas e lő á l l í tá s a .............................................— frt 1.25 kr.
2. Gödörásás, ágas beállítás, drót kihúzás, felszögezés,

oszlop m e g tá m a s z tá s a ................................... — » 5.00 »
3. Az ágas sz á ll ítá sa ............................................... — • 2.00 »
4. Bejáró ajtók és kapuk r é s z l e t e ...................... — » 0.30 »
5. Kerítés mentén g y a lo g ú t ................................... — * 0.15 »

2. A n y a g o k .
6. 4 mm. vastag drót 11 sor 1.95 kgr. 13.8 krjával — frt 26.91 kr.
7. 2 » t » befonásra 0.089 kgr. 17.5 » — » 1.56 »
8. 15 darab kapocs-szög.......................................... — » 2.94 »
9. 1 db 9 'hosszú 6—8" tölgy ágas 0.0615 m. 34 írtjával » 24.60 »

10. Támasztó minden tizedik ágashoz . . . . — » 0.90 »
11. A drót szállítása vasúton Bécsből Modorig . . — » 2.65 »
12. » » » a helyszínére . . . — » 0.56 »

Egy folyó öl összesen . — frt 68.82 kr.
Egy folyó méter . — » 36.29 »

Herczeg Válffy Miklós vadaskertje.
A kerítés szerkezetét a mellékelt 59. rajz mutatja.
A kerítés síkságon, futó- homokos talajon állítatott fel.
Az ágasok egymástól 2 m-nyire — voltaképen egy ölnyire 

állanak egymástól és 9 láb v. i. 2'8 m hosszuk és 4 hüvelyk, v. i. 
10‘5 cm. vastagok. A közbenálló szulápok 6 láb, v. i. 1'9 m maga
sak és az ágasokkal egyenlő vastagságúak. Ágas és szuláp 3 láb, 
v. i. 95 cm-nyire áll egymástól és valamennyi 2 láb, v. i. 
60 cm-nyire van földbe ásva. Megfaragva egyátalaban nincsenek.

A kerítés körül gyalogutat készíteni nem kellett.
Átjáró kevés van. A kapuk egyszerű lécz-kapuk ; 1000 ölre, 

1896 m-re esik egy-egy. A kapu elkészítése vasalással együtt 
7 frtba került. Ebből egy méterre 0.36 kr. jut.

Beugrók nincsenek.
A 11 szál drót 4 mm vastag és izzasztatlan aczéldrót. Gróf 

Harrach vas és bádog gyárából hozatták Morva országi Janovicz- 
ból Römerstadt mellett. Métermázsája 15 frt 50 kr. volt.

A kerítés hosszúsága 10217 m. és 3697 frt 71 krba került. 
Egy folyó öl tehát 72.4, a folyó m. pedig 36.2 krba.

Voltaképen vágások és fiatalosak megvédésére készült.

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



1 2 8

V. Költségszámla.
2 m-es tábla elkészítési költségeiről.

1. M u n k a b é r e k .
1. Két ágás gödrének kiásása és az ágasok felállítása — frt 5.00 kr.
2. Két ágas szállítása a h e ly sz ín é re ......................... — » 3 0 7  »
3. A drót kifeszitése és felszögezése 11 sorban . — » 6.00 »
4- Átjárók és kapuk készítése..................................... ......  » q.04 »

Lapösszeg . — frt* 14.ii kiu
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Áthozott összeg . . — frt !4. i ikr.

2. A n y a g o k .

5. Egy drb 2'8 m. hosszú és 105 cm. vastag erdei
fenyő á g a s ................................................................ — frt 12 00 kr.

6. Egy drb 1*9 m. hosszú 10'5cm. hasonló szuláp. — * 10.00 »
7. 11 sor 22 m. hosszú 4 mm.-es drót 2 kgr. 15*5 krjával — » 31.00 »
8. 21 darab kapocs szög 049 krjával . . . . — » 04.07 »

Egy folyó öl összesen . — frt 72.08 kr.
Egy folyó méter . . . — » 38.39 »

Ezen költségbe azonban a drótszállitásának költségei beszá
mítva nincsenek. Ha ezt 60 krjával vesszük fel métermázsánként, 
azaz 0.02 q. szállítási költsége vasúton 1.2 kr; a helyszínére való 
kiszállítást ugyan annyira tevén, a fönnebbi tétel 2.4 krral szapo
rodik, a folyó méter költsége 40.79 v. i. valamicskével több mint 
403/4 kr.

Ha a három utolsó kerítés költségeit egymással összehason
lítjuk, azt látjuk, hogy a stomfai legtöbbe került. Mig a Pálffy grófi 
és herczegiek majdnem egyezők. A nagy különbség okai a követ
kezők. A stomfai kerítés:
1. nagyon hegyes területen készült, hol a talaj szilárd

és kavicsos ; a gödrök ásatása ennél fogva többe
került m é t e r k é n t ............................................. — frt 1.00 kr.

2. a gyalog utak, kapuk, átjárók nagyobb gonddal
és számban készültek, a mi méterenként . . — » 1 05 »

3. a szerszámkoptatás és felügyelet méterenként . — » 0.05 »
4. a több sor drót, több befonás, kétszer oly drága

drót m é te re n k én t................................................... — » 35.05 »
5. a tölgy ágasok méterenként . . . . . — » 11.07 »

s igy összesen nagyobb kiadást okozott folyó m-ként — frt 50.02 kr
Levonandó volna azonban az ágasok szállítási költsége, a 

mely, mint fönnebb is említve volt, darabonkint közepesen 10 krba 
került.

Az eddig szolgáltatott hazai adatokat kiegészítjük még a Storf 
erdcmester által a U'ictivgi erdőgondnokságban — Karinthiában — 
készült kerítésről a Waidmann czimü vadászati lapban közölt 
adatokkal.1

A kerítés 11 kilométer hosszú, magassága 2-20—3'46 méter. 
A viszonyoknak megfelelően 7— 13 szál dróttal van behúzva.

1 Waidmann 1885. 5. sz.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 9
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A költségek következők voltak :
1. 155 q 5 mra-es drót 15 írtjával . . . .  frt 3100.—
2. 60 q gyengébb minőségű drót fonásra 30 írtjával ■» 1800.—
3. Ezen anyagok szállítása vasúton v » 150.—
4. » » » a helyszínére (havasra) » 201.50
5. » * széthordása az ágasokhoz . » 100 —
6. 1850 ágas vágással, szállítással, gödörásással és

beállítással.............................................................. » 925.—
7. A drót kifeszitése s a fonás 5 kr. méterenként » 550.—
8. Vegyes kiadások, kapuk, járók, beugrók . . » 300.—

összesen frt 7126.50 
Került a folyó méter —,65krba.

Miután az előbbi költség számlában nem volt minden kiadás 
egész szigorral felszámítva, megkísértjük az előbbiekben javasolt 
kerítés készítési módoknak megfelelő költségvetéseket egybe- 
állitani.

/. Költségvetés.

K e r í t é s  d r ó t s z á l a k k a l .

Szarvasok, dámok és őzek elzárására szolgáló 2 m. magas 
drótkerítés 4 m. közü mezejének létesítésére, melynek tölgyfa ága
sai 3 m hosszúak és 4 m-nyire állanak egymástól. Közben egy- 
egy méternyire 3 kisebb tölgyrudból készített czölöp áll csak gyen
gén eresztve a földbe. Ezeknek nagyobbika— a középső — l'5m . 
magas, a másik kettő egy-egy m. A szulápok 18 cm, a karók 6 
illetve 4 cm. vastagok közepesen. A 42-es számú, v. i. 4*2 mm. 
vastag drót 12 sorban az oszlopokra nagyobb 40 mm-es, a közbe
eső karókra 25 mm-es kapocs szögekkel leend felszögezve 
(41. ábra.)

1 A n y a g o k  é r t é k e .

1. a 3 m. hosszú 18 cm. vastag 0.08 m. tartalmú
szuláp ára 6 írtjával számítva köbméterét . . — frt 48.00 kr.

2. a 4 m. hosszú 5 cm. közepes vastagságú 0 008 m.
tartalmú tölgyfarud a három karó előállítására 6
írtjával m3- r e ........................................................ — » 4.80  *

Lapösszeg . — frt 52 80 kr.
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Áthozott összeg . — frt52 80kr.
3. 12 szál egyenként 4 m., összesen 48 m. hosszú 

4’2 mm. vastag lágyított és czinkezett 5’28 kgr.1
drót, melyből 910 m .=  100 kgr. és 28 frt áru . . 1 » 47.84 »

4. 24 drb 40 mm-es kapocs-szög 0 -50 krjával . . — » 10.80 »
5. 26 » 25 » » » 048 » . — » 3.12 »

2. M u n k a b é r e k .

6. 5 28 kgr. drót szállítása 160 km-re a vasúton
60 krval q - j a ................................................... — frt 3.17 kr.

7. 5'28 kgr. drót szállítása a vasúttól az erdőre
q-ja 80 kr................................................................ — » 4.22 »

8. 5-28 kgr. drót szállítása és széthordása az ágasok
hoz q-ja 40 kr.2 .................................................— » 2.11 »

9. 1 ágas s z á l l í t á s a .................................................— » 10.00 »
10. 1 rúd » ................................................... — » 1.00 »
11. 1 m.mély lyuk kiásatása 10-et számítva egy napra

60 kr......................................................................... — » 6.00 »
12. 025 m. mély 3 lyuk kiásása 40-et számítva egy

n a p r a ....................................................................— > 4.50 »
13. a nagyobb ágas megfaragása az egyik oldalon . — » 1.50 »
14. a 3 kissebb karó » » » »

0 25 kr.............................................. — » 0.75 »
15. a nagyobb ágas beállítása.................................... — » 4.00 »
16. a 3 kisebb » »  — » 3.00 »
17. 12 szál drót kihúzása és felszegezése . . . — » 5.50 »
18. gyalogút e lk é s z í t é s e ...........................................— » 3.30 »
19. kapuk, átjárók, vizleeresztők részlete . . . — » 6.00 »
20. szerszám koptatás, felügyelet stb.........................— » 1.00 »

A 4 m. hosszú kerítés költsége 2 frt 70.61 kr.
1 » » » » -— » 67.65 »

II. Költségvetés.

Ha a közbelső oszlopok helyett merőlegesen fölfelé futó kötés 
használandó (42. ábra), akkor elmaradnak a

1 100 m. súlya tehát 11 kilo.

2 Kapocsszögek szállításának költségei nincsenek felszámítva, minthogy azok
nak súlyai csekélyek (24 db 40 mjm =  16 grm.), hogy azokat a munkások vagy 
a drót szállító szekerek mellékesen kiviszik.

9*
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2. tétel . . .  . . . . .  . . . — frt 4.80 kr.
10. » . . . . . .  . .' . , ; . —  » 1.00 »
12. » . ......................................................... — » 1 50 »
14. » ................................................................— » 0.75 »
16. » .........................................................  — » 3.00 »

Összesen . — frt 11.05 kr.
Levonva a . 2 frt 70.61 kr.-ból
Marad . . .  2 frt 59.66 kr.

Hozzá jön még:
Mintegy 9 m. hosszú 2'8 mm.-es fonó czin- 

kezett drót 100 m. 1 frt 56 kr. — frt 14 04 kr.
0'0004 q drót szállítása vasúton 

is az erdőre, széthordással 
együtt q-ja 1 frt 80 krjával 0.07 >
fonás . . . .  . . . . 3 00 » — frt 17.11 kr.

A 4 m. keritésköz költsége . 2 frt 76.67 kr.
1 m. » » . — » 69.17 »

A költség különbözet tehát mintegy 1.52 kr., minélfogva a 
két kerítés mód között a választásnál, ha a fa és annak szállítása 
nem drágább az előbbi költség-számlában felvettnél, nem annyira 
a költség, mint inkább a szilárdság és tartósság határoz.

/// . Költségvetés.
K e r í t é s  c z i n k e z e t t  d r ó t f o n a d é k k a l .

1 m. magasságig 2 8 mm -es drótfonadékból készült 80 mm. 
lyukbőségü czinkezett drótfonadék, a mely földszint czinkezett tüs
kés-, felül 4'2 mm. vastag sima czinkezett drótra van kifeszitve. 
A drót fonadék fölébe 4 szál ugyancsak 4’2 mm.-es czinkezett drót 
jő alulról kezdve 18, 25, 27, 30 cm.-nyi közökkel. A kerítés ma
gassága ennélfogva 2 m. A szulápok 3 m. hosszuk, 15 cm. vastagok, 
csak egy oldalon vannak megfaragva és 4 m távolságban állanak 
egymástól. Két-két szuláp közé egy egy 1‘5 m. hosszú és 6 cm. 
vastag karó jön. Ezen kerítés megfelel szarvasok, dámok, őzek, 
esetleg vaddisznók befogásával (43. ábra).

1. A n y a g o k  é r t é k e .
1. 1 db 3 m. hosszú 15 cm. vastag szuláp 0'053 m3

tartalommal, m3-e 6 frt . . . . .  — frt 31.80 kr.
2. 1 db 1'5 m. hosszú 6 cm. vastag karó a középre

0 0045 m3 tartalommal, m3-e 4 frt . . .  — » 1.80 »
Lapösszeg . — frt 33 60 kr.
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Áthozott összeg . — frt 33.60 kt\
3. 4 m2 egyszerű fonadék 2:8 mm.-.es drótból 80 _

mm. lyukbőséggel 59 k r j á v a l ..........................2 » 30.00 »
4. 4 m. tüskésdrót 12 cm. közökben tüskékkel

5 k r j á v a l .........................................   . . • • — » 20.00 »
5. 20 m. 4'2 mm.-es sima drót 1 q. 28 frt =  910 m.

tehát 1 m. =  3‘0769 kr.................................. — » 6Í 56 »
6. 7 db. kapocsszög a szulápra, 5 db a karóra:

összesen 12 db 0'05 krral1 . . . . . . — » 6.00 »
7. 10 m 2 mm.-es varró drót a fonadék megkö

tésére a feszitő drótokhoz 100 m. ára 1 frt 56 kr. — .»_ 15.60 »'

2. M u n k a  b é r ek.

8. 1 db 0‘053 m3 tartalmú szuláp szállítása . . — frt 6.25 kr.
9. 1 db 0’0045 m3 » karó » . — » 0.56 »

10. 4 m2 =■ 4‘5 kgr. fonadék szállítása vasúton
160 km.-re (1 m2 — 14 25 k g r)

4 m. =  0-4 » tüskés drót szállítása vasúton 
160 km.-re (1 m2 =  0400kgr.)

20 m =  2'2 » sima drót szállítása vasúton
160 km -re (1 m2 =  0‘ 110 kgr.)

10 m. =  0 25 » varsó drót szállítása vasúton
160 km.-re (1 m2 =  0'025 kgr.)

12 db =  073 » kapocsszög szállítása vasúton
160 km.-re (1 m2 =  0 066 kgr)

Összesen 8 08 kgr. =  0 08 q. szállítása vasúton
60 k r j á v a l .............................. — » 4.80 »

11. 1 szuláp megfaragása az egyik oldalon . . — » 1.50 »
12. 1 karó » » » » . — » 0.25 »
13. 1 szuláp gödrének k i á s a t á s a ...............................— > 6.00 »
14. 1 karó » * ..........................— » 1.50 »
15. 1 szuláp f e l á l l í t á s a ..................................................— » 1.25 »
16. 1 karó » ................................ — » 1.00 »
17. 6 szál drót kifeszitése, felszegése, a földön fekvő

számára árkocska h ú z á s á v a l .......................... — » 5.00 »
18. 4 m. fonadék kifeszitése, felszögezése és fel

varrása ................................................................ — » 3.00 »
Lapösszeg . 3 frt 97.87 kr.

. 1 A fonadék felszögezésére a középen kisebb kapocsszögek is használhatók.
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Áthozott összeg . 3 frt 9 7.87 kr.
19. Gyalogút e lkész ítése ................................................ — » 3.30 »
20. Kapuk, átjárók és vizleeresztők eső'részlet . — » 10.00 »
21. Szerszámkoptatás, felügyelet stb............................. — » 1.00 »

A 4 m. hosszú kerítés költsége . . 4 frt 12.17 kr.
Az 1 m. » » » 1 » 03.04 »

IV . Költségvetés.

Ugyanazon kerítés czinkezetlcn drótfonadékkal.
4 m2 fekete fonadék 46 k r v a l ............................... 1 frt 84.00 kr.
4 m. tüskés drót csak czinkezve lévén kapható

0.05 k r v a l ................................................................... — » 20.00 »
20 m. sima fekete drót 2.25 krjával . . . .  — * 45.00 >
17 db fekete kapocsszög 0.45 krjával . . . . — » 7.65 »
10 m. varró drót 0'54 k r j á v a l ................................... — » 5 40 »

Összesen . . 2 frt 62.05 kr.
Ugyan ezeknek ára czinkezve az előbbiek szerint . 3 » 33.16 »
A különbség a fekete drót j a v á r a .............................— frt 71.11 »
Éhez számítandó a drótnak befestésére kátránynyal, 

mely az előbbi megtakarításból levonandó
m i n t e g y ............................................................... — » 10.00 »

Marad a fekete drót j a v á r a ......................................— frt61.ll kr.
A czinkezett anyagból kerül a fönnebbi szerint 4 méter 4 » 12.17 » 

A 4 m. hosszú kerítés költsége . 3 frt 51.06 kr.
Az 1 m. »  ̂ » 87.76 »

Megyjegyzendő azonban a festést minden 3—4. esztendőben 
ismételni kell.

A fönnebb bemutatott költségvetések természetesen a helyi 
viszonyok szerint változnak a szerint, a milyen a fának ára, a 
munka- és íuvarbér nagysága, az erdő távolsága a vasúttal, az 
utolsó vasúti állomás távolsága a gyártól, s végre hogy milyen 
minőségű s áru drót anyag használatik' s illetve mennyiben vál
tozik annak ára.

Az étetők.

A takarmányt a vadnak mindig jobb arra készült étetőkön 
szolgáltatni ki, mert boglyákból igen sokat pocsékol el és tapos
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földbe. Azért még szabad vadasokban is czélszerübb a télire fenn
tartott takarmányt elkerittetni és lassanként adogatni ki az 
étetőkön.

Az étetők többfélék. Szarvas- és dám- vadaskertekben köz
ponti nagy étetőket használnak, melyek egyúttal takarmány-pajták 
is. A mint a vad táplálásáról s a vadszaporodásának törvényeiről 
szóló czikkekben ki leend mutatva, a központosított étetés nem 
hasznos a vadra.

Az étető nagyságának meghatározásánál arra kell figyelem
mel lenni, hogy annak rácsvonala oly hosszú legyen, hogy vala
mennyi vad jól hozzá férhessen. Ha szűk a hely, az erősebbek 
elverik a gyengébbeket, minél fogva azok a fejlődésben elmaradnak. 
Egy-egy darab szarvasra legalább is 0 75 m. széles helyet kell szá
mítani, 100 darabból álló állománynak tehát legalább is 75 méter 
hosszúságú rácsvonal kell, de jó, ha 100 m. van.

Egyike a legegy
szerűbb s a czélnak 
jól megfelelő szarvas 
étetőknek a mellékelt 
60. rajzon látható. A 
parádi vadaskertben áll. 
A belsője A , valamint 
padlása B  széna tartó. 
Ha lehet, oly tágnak 
kell lennie, hogy az 
egész téli szükséglet 
elférjen benne. Magas
sága 3 m. Az épületet 
tartó ágasok a. a földbe 

vannak ásva, s felül keresztgerendával b vannak egybekötve. Az 
oldalak alulról fölfelé 2 m. magasságig be be vannak deszkázva. A 
födélen a széna behányására, valamint az épület egyik végén a 
bejárásra ajtó van hagyva, s egy külön rekeszték a szemes és 
gumós takarmány elhelyezésére. Még jobb azonban, ha az utóbbi 
czélra mellette álló külön épületben, s illetve pinczében lehet azt 
elhelyezni, a hol a fagy ellen védelmet talál.

A fedél kiugrik, tornáczot képezvén az épület körül az etető 
rácsok cc elhelyezésére, s hogy esős, zivataros időben a vadnak 
ótalmat nyújtson. A rácsokra az oldalakat boritó deszkázat fölött 
hányják ki a szénát. A rácsok alatt deszkából készült jászol d d  
fut körös-körül, a szemes takarmány bele tevésére.
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használják szarvasok számára. Kissebre csináltatva ez a legjobb 
őzek takarmányozására is. Magassága a bemutatottnak 2‘25 m.

Ezt az étetőt a legegyszerűbb módon készítik a munkácsi 
vadasokbon. 63. ábra ae. és bd. keresztbe állított rudat beverik a

A stomfai vadaskertben lévő és 700 mmazsa széna felvételére 
szolgáló szarvas étető rajzát a 61. ábra mutatja. Ennek étető rácsai 
egészen a fedél alatt vannak. Az előbbi rajznak magyarázata után 
ennek szerkezete könnyen érthető.

A gödöllői vadasokban, a mellékelt 62. rajzon látható étetőt
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földbe, vagy beássák. Az a. és b. rúd végét keresztben, két ilyen 
X-et pedig a. b. c.-nél hosszában futó rúd köt egymással össze. Ez 
utóbbi rudaknak a rajzon csak a bütüje látszik. Ezekre van szögezve 
a rácsozat. Még jobb, ha felül két, alul még egy hosszú rúd van, 
mint a rajzon és azok közé vannak a rácsfogak bedugva. A  és B  
üregbe jő a takarmány; c-né\ jászolt is lehet alkalmazni. A fedél f  
vagy hasitványokból, vagy rudakból készül, s a rendelkezésre álló 
anyaggal van a viz behatolása ellen megvédve.

A gödöllői vadászok azt tartják, hogy rúd köré rakott bog
lyára, melynek teteje zsúppal be van födve, könnyebben rá szokik 
a vad. Mások élő fák ágai közé rakják a takarmányt és szalmával 
befödik.

62. ábra. E te tő  Isaszcgen. 63. ábra. E te tő  a m u n ká c si vadasakban.

A fönnebb leirt etetők azonban, melyek igen kevésbe kerülnek, 
jobbak, s a vad csak oly szivesen felveszi róluk a takarmányt, 
mint emezekről, melyeken megóvása az időjárás ellen még sem oly 
tökéletes.

Vaddisznók étetése a vadak fogása czimü czikkben leirt vad
fogót, vagy más bekerített helyet szokás használni, melynek egyik 
pontján az étetésre szolgáló anyagok számára kis szin van építve, 
s a melynek bejárói csigákon járó és szükség esetén lebocsátható 
kapukkal vannak ellátva ez etetőn bejött vad megfogására, avagy 
lelövésére. A kerítésnek jó erősnek s legalább 2 5 m. magasnak kell 
lenni, mert a megriadt sertések különben átugorják.

Az étetőket oly helyeken kell felállítani, a hová a takarmányt 
könnyen el lehet szállítani ; a hol a vadat járók-kelők nem zavar-
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já k ; a hol a vad télen át leginkább tartózkodik; s végre a hol ha 
szironyos a hó, könnyen hozzáférhet. Nagyobb vadasakban tehát 
okvetetlenül többet kell építtetni.

Etetőket a vad lövésére használni nem szabad. Elidegeníti azt, 
minek következménye az lehet, hogy újat kell építtetni.

Ellenben jó szolgálatot tesznek az étetők a vad számbavéte
lére. Ez okból azok közelében les-kunyhókat, vagy leső állványo
kat kell készíttetni.

A les-kunyhókat többnyire a földbe szokás beásatni. Az étető 
felől való oldalon van az ablak, az ellenkezőn az ajtó. A les-kuny
hókat jól ki kell bélelni, egyrészt a hideg ellen, másrészt hogy a 
szimat könnyen ki ne hatoljon belőle. A szimat miatt a tisztántar
tásra nagy gond fordítandó.

Lehet azonban föld fölött álló leső-kunyhókat is építeni. Ezek 
építésénél arra kell ügyelni, hogy szilárdak legyenek, hogy a leső 
mozdulataira ne csikorogjanak, ne recsegjenek, hogy a szükséges 
kilátást megadják, s hideg, eső, hó ellen jól megvédjenek.

A leső-állványok, magas lesek (Hochstand) 4 czölöpön (ága
son) a magasban elhelyezett vagy nyitott, vagy zárt készülékek, 
melyek a vad meglesésére és számba-vételére, de az erdő külön
böző helyein felállítva, lövésére is szolgálnak.

Ha az étetők, úgy vannak építve, hogy a rácsok az épületet 
körül-veszik, akkor egyetlen egy ember a megjelent vadat számba 
nem veheti. Ez esetben 2—3 leső-kunyhóra is van szükség, melye
ket úgy kell elhelyezni, hogy azokból az étető illető helyét egészen 
jól látni lehessen.

Hogy a számbavételt friss havon ismételni s illetve ellen
őrizni kell a nyomok után, az csak mellékesen legyen meg- 
emtitve.

A fáczány-étetök hosszúkás négyszög sarkain bevert négy 
czölöpön álló fedelek, melyeknek eleje magasabban áll, a hátulsó a 
földet majdnem éri. Épen csak oly magas itt, hogy a fáczány köny- 
nyen kifuthasson alatta. A mellékelt 64. ábra szemben nézve mutat 
egy babathi (gödöllői uradalmi) fáczány étetőt. Szélessége L45, 
hosszúsága 1.90, magassága elől 1.0, hátul 0.25 m. Hátul azért 
hagyják oly alacsonyra, hogy, ha ragadozó madár élőiről bevágna 
az étető alá, a fáczányok arra menekülhessenek. Elől a fedél 0'5 
m-nyíre kiáll a támasztókon túl, hogy jobban takarjon. Fedve 
náddal van.

Az étető alatt a gyepet le kell nyesetni, a talajt agyaggal ki 
kell veretni s gondosan tisztán kell tartani.

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



139

Az étető maga fák, bokrok alatt van felállítva sürü helyen, s 
az erdőből mindenfelől utak vezetnek hozzá

A étetők számát átalában meghatározni nem lehet. Néhol 
8—10 hold sürjésbe tartózkodik 200—300 fáczány s ott szükséges 
2 étető, mig másutt 20 holdra is elegendő egy.

Foglyok számára hasonló, de még kisebb étetőket lehet készí
teni ; vagy négy villás botra, karóra négy suhángot kell tenni s 
arra ágakat s tetejébe nádat, szalmát. A legegyszerűbb valamely 
tövis-bokor tetejébe szénát vagy szalmát teríteni, hogy a hó akitett 
szemet, répát és más afélét be ne takarja, s hogy ragadozó mada
rak az étkező foglyokat meg ne láthassák. A bokor oldalsó ágai 
pedig védjék a netán lecsapódó madár ellen. Gyakran elegendő tövis 
bokrot kivontatni a mezőre, s az alatt készítetni el az étető helyet.

Természetesen az étetőket ott kell készíttetni, a hol foglyok járnak- 
kelnek. Ha egyszer megtalálták hamar rá szoknak.

A só jelentékeny szerepet játszik az állati organizmusban, s a  
táplálkozásnál nélkülözhetetlen. Állattenyésztők a só hasznát jól 
tudják méltányolni. Székes legelők értékét a sótartalom adja. A vad 
szívesen keresi fel a só tartalmú földet és vizet. Sózókkal az erdő
höz kötni s illetve csalogatni lehet. Nyalatónak ennélfogva minden 
vadasban elegendőnek kell lenni. Jó karban tartásáról pedig nem 
szabad elfeledkezni.

A nyálatokat nyugodalmas és a vad által szívesen látogatott

A nyalatok.
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helyeken, valamely tisztás közepén, kell készíteni. A földet mintegy 
8—10 m2 területen előbb fel kell ásatni és minden gyökértől, kőtől 
gondosan meg kell tisztítani s ki kell egyengetni. Ez azért szük
séges, mert a nyalató látogatottsága után következtetni lehet a vad 
mennyiségére. Ez okból, ha a vad a földet letaposta, újra meg 
újra fel kell kapáltatni és meg kell gereblyéltetni, hogy a vad nyo
mát annál tisztábban látni lehessen.

Dombrowszky egy-egy darab szarvasra 10, másféle vadra 
6 gr. sót tart szükségesnek naponként, tehát egy évre 3'65, illetve 
2' 19 kilót. Miután azonban ő a szarvas súlyát 150 kilónak veszi, 
egy métermázsa élő súlyra 2‘4, s a mi 95 kilo súlyú átlagos szarva
sunkra 2’28 kilo s 100 darabból álló szarvasállományra 2'28 méter
mázsa sóra van szükség évenként.

Neumeister foszforsavas mész keverésével az agancsképzést 
véli fejleszthetni; 2 kilo konyhasóra s illetve 3 kilo marhasóra 
1 kilót ajánl belőle vegyíteni. Eszerint 2’28 kilo konyhasóra 1‘14 
kilo foszforsavas mész kellene.

65. ábra. N yalató.

Á“ nyalató elkészítését Dombrowszky következőleg írja le.1
A só elhelyezésére 1 m. oldal szélességű és 30 cm. mélységű 

négyszegletű ládát kell készíttetni keményfábóL (65. ábra). Ezt a 
ládát ug3r kell beásatni a fenebbiek szerint elkészített hely közepébe, 
hogy mintegy 10 cm-nyire abból kiálljon. A só nem tisztán, ha
nem következőleg keverve teendő beléje.

Jól átszitált homoktalan agyagból pépet kell készíteni. 25 kiló 
pépre 5 kilo vízben feloldott tiszta kősót, vagy 7 kgr. marhasót 
kell adni.2 A só feloldásához csak annyi vizet szabad adni, 
a mennyi okvetlenül szükséges, hogy a só felolvadjon. A sólevet 
az agyagpéppel jól össze kell keverni, kavarás közben még 5 kilo 
porrá tört cseregolyót (Gallus aleppo) adván hozzá. Ezzel a keve-

1 Dér W itdpark 137. 1.
2 Vadász Lap 1893. évi 12. számban valaki egy köbméter agyagra 50 kilo

gramm sót számit.
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rékkei megtöltendő a láda, m. p. tetőzve, úgy, hogy a közepén 
dombos legyen. A simára kent pép felületét azután jó sürü sólé
vel le kell önteni és porrá tört ibolyagyökérrel (Radix iridi Floren- 
tinae) gyengén meg kell hinteni. Ezt a szagot kedveli a vad s 
ennélfogva szívesebben nyúl a sóhoz. Mások a Trigonella foenum 
graecum L. porát ajánlják e czélra. Ez a növény nálunk is megél 
a szabadban s magját magkereskedésekben kapni lehet.

Zalabéri Horváth Ferencz1 száraz tölgyfadeszkából két láb
— 63 cm. — négyzetéi s egy láb — 31-6 cm. — mélységű kávát 
agyagból felhányt és jól levert oly magas alapra fektette, hogy az 
esővíz rajta és közvetlen körülötte meg ne álhasson s tele sulykol- 
tatta sárga agyag és a következő anyagok keverékével:

őrlött só . ........................ 5 0 kilo
tört édes kömény . . . .  1.0 »
án izs .........................................................10 »
apróra tört ibolyapor . . . .  0 5  »

Ezen keverékkel nemcsak a kávát, hanem annak körületét is 
ügy rakatta meg, hogy a kávának csak azon részecskéje állott ki, 
melybe néhány darab kámfor volt elhelyezve. A vadas szélétől 
kezdve befelé 50—60 lépésnyire a nyalatóig a fák kérgébe kámfor
darabkákat dugdosott. Néhány nap alatt a vándor szarvasok sózó- 
ját elfogadták, m. p. a kámfor nyomán haladva.

Tapasztalt régi vadász állítása szerint az olyan szarvast, a mely 
nyalatón volt, mindazon darab, melylyel találkozik, követi. És 
csakugyan, a Zalabéri Horváth Ferencz sózóját hétről-hétre több vad
— szarvas és őz — sűrűn látogatta.

Nyalató vályogot Kisfaludy P. Árpád szerint a következő 
módon lehet készíteni: 2

»Végy 6 kgr sárga földhöz 2 kgr konyhasót, 1/ i kgr Corián- 
drumot, 1/i kgr szegfüborsot, 1 deka moschus-diót, mindezt porrá 
törve keverd jól össze és gyúrd össze sárga agyagos földdel; 
azután engedd jól megszáradni és tedd ki egy alkalmas helyre, 
forrás közelébe mesterséges 32 cm. magas dombra, hogy az esővíz 
lemosása alkalmával az egész domb sónyalóvá váljék.«

Vadsertéseknek a Coburg-herczegi balogvári vadaskertben da
rabonként egyre-másra 175 kilo konyhasót számítanak. Azt egész 
darabokban adják és esőtől ment száraz helyeken teszik ki. Kü 
lönben a vad a só alatt turkál és sokat elpocsékol.

1 A V. L. 1884. 14. sz. 190 1.
2 Vadászlap 1885.
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Holfeld a következő keveréket ajánlja a só közé vegyíteni s 
azzal a fák kérgének hántását véli megakadályozhatni -,1

30 kilo porrá törött 
5 » » »
5 « » »

1 0  »  » »

1 0  » » »

1 0  » » »

30 » » »

Fővadnak:
gubacs,
ánizsmag,
édes kömény (foenchel), 
léstyán-gyökér (levisticum), 
foenum graecum, 
flórenczi viola-gyökér, 
ketted foszforsavas mész.

100 kilo.
A nyalatót vastól ment agyagból kell készíteni, tiszta vízből 

annyit adván hozzá, hogy sűrű pép váljék belőle. Egy köbméterbe 
10 kgr. konyhasó adandó Ha a vadállomány nagy, minden 
50—70 holdra egy nyalatót kell számítani s lehetőleg ott fel
állítani, a hol a vad legtöbb kárt teszen.

Őzek számára 2 kgr. port, 2 kgr. tiszta konyhasóval és 100 
liter (0'1 m3) tisztára szitált, vastól ment s száraz agyaggal kell 
összekeverni s azután tiszta viz hozzáadásával sűrű péppé alakí
tani. Ez a mennyiség elegendő öt nyalatóra. A pép közepébe 
tanácsos kis darab sót tenni.

Őzek számára a Holfeld keveréke következő :
125 kilo porrá törött ánizsmag,
12-5 » X » édes kömény (fenchel),

10 » " » viola-gyökér,
10 » » » léstyán,
10 » » foenum graecum,
5 » » török gubacs,
5 » » édes gyökér,

35 » » » ketted foszforsavas mész.
100 kilo.

A ki az étekport nem akarja használni, foszforsavas meszet 
keverhet a só közé.

Minthogy a vad takarmányport nyáron át, a szarvasok 
agancsfejlődése idejében takarmányozás utján nem lehet a vad által 
felvétetni, nem marad más hátra, mint a nyálatokat használni fel 
e czélra

Ezekkel szemben a Vadászlap azt mondja,2 hogy a legjobb

1 Vadászlap. Die Bedeutung des fosforsauren Kalkes. Holfeld. Saját kiadásai 
Teplitz 1893.

2 Vadászlap 1884. 11. sz. 147. 1.
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nyalató 3/4-rész homoktalan agyag V4-rész sóval keverve. Anizs- 
olaj, vagy törött ánizs, az eddigi tapasztalatok szerint teljesen czél- 
talan és fölösleges.

Fürösztők vagy dagonyák.
Nyári forróság idején a szarvas, dám s a vaddisznó, őszszel 

pedig az üzekedő szarvas üdülést keres a vízben. Vadasok, kivált
képpen zártak, berendezésénél gondoskodni kell tehát arról, hogy 
arra alkalmas hely a vad rendelkezésére álljon. Ha természettől 
fogva ilyen nincsen, akkor mesterséges utón kell azt előállítani.

Ha patak folyik keresztül a vadason, akkor a feladat meg
oldása nem nehéz. Fel kell azt duzzasztani valamely helyen, vagy 
valamely mélyedésbe bevezetni. Ha patak nincsen, valamely forrás 
vizét kell e czélra felhasználni, s ha a föld a vizet felissza, agyag
gal kell kiverni valamely mélyedés vagy e czélra ásatott gödör 
fenekét és oldalait, s abba csöveken vagy nyílt csatornán vezetni be 
a forrás vizét.

Az alföldön mélyebben fekvő semlyéken kell ásatni gödröt, 
oly mélyen, hogy a föld árja legalább 1 m. magasan álljon benne. 
A gödör oldalait minden oldal felől csapinósra kell ásatni, hogy 
a vad könnyebben juthasson bele és mehessen ki belőle.

Ha mocsár van a területen, abból kell egy darabol kitisztit- 
tatni, hogy fürdésre alkalmas helyet egész nyáron át találhasson 
benne a vad.

Legrosszabb esetben kutat kell ásatni s a milyen — olyan 
kis fürösztőt kell előállítani.

Hogy a fürösztő helye nyugodalmas és jól födött helyen 
legyen, azt talán említeni is fölösleges.

Ha a mocsár vagy semlyék, a melynek dagonyául szolgálni 
kell, fátlan helyen volna, környezetét be kell fásitani, széleit pedig 
fűz- és égerfákkal, szikes helyeken tamariskával (Tamarix Gallica, 
s még inkább Africana), vadkörte fával1 be kell ültetni.

Cserkésző utak.
A vadas berendezésének egyik szükséges kelléke a jó cser

késző úthálózat Nyílt vadasokban csak úgy van szükség reá, mint 
vadaskertekben.

A cserkésző utaknak czélja kétféle : a vad megközelítésének 
közvetítése és a vad azon tartózkodási helyeinek egymással való 
>6szekötése, a melyeken az lövésre kapható. Ennél fogva a cser-

1 Torm ay Gyula egri káptalani íoerdész magán közlése szerint.
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66. ábra. 
C

serkésző utak hálózata.
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késző utak vagy leső vagy közelitő utak. Utóbbiak ismét vagy fő, 
vagy összekötő utak.1

Ha a vadas nagy terjedelmű, a távolabb fekvő cserkésző 
helyeket kocsi vagy lovagló utakkal kell egybekötni. Ezen utak 
nem számíthatók szigorúan véve a cserkésző utakhoz. Hogy czél- 
juknak megfeleljenek úgy tüzendők ki, hogy a lehető legrövideb
bek, jól és kényelmesen járhatók legyenek és sokba ne kerül
jenek.

A sajátképeni cserkésző utak közül a fötitak az egy környé
ken levő cserkésző helyek egybekötésére szolgálnak. (66. ábra.) 
Feladatuknak megfelelően ezek úgy fektetendők le, hogy az átmenés 
az egyik cserkésző helyről a másikra a lehető legrövidebb idő alatt 
is elég kényelmesen történhessék meg. Kerülniök kell azon helye
ket, a hol a rajtok haladó vadász a vadat nyugalmában zavarhatná, 
s illetve az által észre vétethetnék. A mennyiben azt a terepviszo
nyok megengedik, lehetőleg egyenes irányt kell tartaniok ; a vad 
által megszokott és kedvelt tisztásokat azonban mintegy 80— 100 
lépésnyire ki kell kerülniök.

Két cserkésző környék főutainak végső pontjait a fennebb 
említett szekér vagy lovagló utak, egy környék főutait pedig vala
mint a leső utakat is.

Az összekötő utak kötik össze egymással. Ezen utóbbiakat úgy 
kell tervezni, hogy az átmeneteit az egyik főutról vagy cserkésző 
helyről a másikra könnyűvé tegyék. Ha a főutak hegygerinczen 
vágnak keresztül, akkor az összekötő utat a hegygerinczen lehet végig 
futtatni. Nem szükséges azonban a gerincz élén maradni vele, kivévén 
azon esetet, ha azt a belátás a környezetbe, a vad kihallgatása, s más 
a cserkészetre vonatkozó körülmények megkívánnák. Ellenkező eset
ben a gerincz élét el lehet hagyni, s annak majd egyik, majd másik 
oldalán vezetni az összekötő utat, a hol t. i. az egyenes irányt 
jobban megtartani lehet, s kevesebb nehézséget kell legyőzni, vagy 
a járás könnyebben fog esni.

Hegyoldalakon diagonális irányban lehet vezetni az összekötő 
u takat; mert igy az összekötés, valamint a hegyre felmászás is 
könnyebb.

A főutakat is hegyoldalokon vagy a hegygerinczczel egyen- 
lőközüen, vagy arra merőlegesen kell vezetni, természetesen, ha a 
lejtő meredek, a merőleges vonaltól kanyarogva eltérő s szelíden 
emelkedő vonalat tűzvén ki.

A lesö-utak a vad megközelítését közvetítik. Ezek a fővona-
1 Farberger Pál urad. főerdész. Vadászlap 1890. 3<5. sz.

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 10
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lakból ágaznak ki, s előbb oly pontra vezetnek, a honnét azt a 
területet, a melyen a vad tartózkodni, legelészni szokott, legjobban 
lehet látni, s a hol a vad állásának vizsgálására a szükséges fede
zet — bokor, fa, szikla — megvan. Innét a leső-ut megkerüli az 
illető tisztást úgy, hogy a rajta lopódzkodva menő mindig fedezve 
legyen. Inkább nagyobb ivet Írjon le, hogy a vadász közeledését 
a vad észre ne vehesse. Szükség esetén a köritő les-utból egyes 
helyeken kiugró utacskákat kell készíttetni, oly jól fedezett helyekre, 
honnét a vadra lőni lehet.

Minthogy a nyultól kezdve minden vad reggel, mikor a fű és 
a falomb harmatos, vakutakon járni szeret, ezeket is be kell vonni 
a hálózatba, ugv azonban, hogy a leső utak azokat alkalmas helye
ken keresztül vágják, vagy kellő fedezet fentartásával azokkal érint
kezzenek.

A nyálatokra, dagonyákra cserkésző utakat vezetni nem szük
séges, mert azokon a vadat lőni nem helyes. A lövöldözés elriasz
taná azt, de igaz vadászhoz nem is illő azokon lőni a vadat. 
Némelyek a nyomozás végett ajánlják azt, de az a személyzet dolga 
lévén, a nélkül is megtalálja.

A leső-utakat különösen kell tisztán tartam, hogy száraz idő
ben is használhatók legyenek, nehogy a haraszt csörgése, ág rop
panása el árulja a vadászt. A fő és összekötő utakon bátrabban 
lehetvén járni, a rigorózus tisztán tartás nem oly kívánatos.

A mellékelt 66. ábra hozzávetőleges tájékozást nyújt a fő, 
összekötő és a leső utak elhelyezésére. Czélja azonban inkább a 
fönnebb mondottak megértését elő mozdítani, mint jó tervet 
nyújtani.

. A cserkésző utakat legalább is két hónappal a vadászati évad 
beállta előtt kell elkészitetni, hogy a vad azokat megszokja; tiszto
gatni is már hetekkel előbb kell, mert különben a vad elidegenedik 
szokott helyeitől.

Cserkésző utak tervelése nem könnyű feladat. Alaposan kell 
ismerni a terepet és a vad kedvelt helyeit. Ki kell keresni, hogy és 
hol közelithető meg az a legjobban és legkönnyebben, s csak az
után kell a fővonalakat kitűzni és azok egybekötéséről gondos
kodni. Találomra vezetett utak sok és haszontalanul kiadott költ
séget okoznak, s még sem felelnek meg a czélnak, a vadászt pedig 
ok nélkül fárasztják. A használat különben mindig rávezet a meg
felelő kiigazításra.

Jól rendezett vadasokban az útrendszer hálózatáról térképnek
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kell lenni, sőt az utaknak útmutatókkal való ellátása sem felesleges, 
hogy a vendégek is tájékozhassák magukat némileg.

A cserkésző utakat legtöbbnyire mélyíteni szokták. Ez nem 
helyes, mert a folytonos tisztogatás következtében valódi árkok 
válnak belőlük, s a szél. mindjárt tele hordja a lehulló lombbal. 
Ellenkezőleg dombosra kell azokat csináltatni, hogy az eső vize 
lefusson róluk, tehát hamar kiszáradjanak s hogy a száraz lomb 
meg ne akadjon rajtuk. Gyakran elegendő, ha az ut, kiváltképen 
a leső-ut elkészítése nem áll egyébből, mint a gaz eltakarításából.

in*
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A csen d eresek . 1

A csenderesek czélja az, hogy nyílt mezőben rejtekül s ennél 
fogva védelmül szolgáljanak az apró vadnak. Nyílt mezőben, mikor 
hó borítja a földet, a táplálék után járó vadat már messziről meg
látják a ragadozó állatok, s könnyen ejtik prédául. Manapság a 
gazdasági tagok szegélyézésével a legjobb leső helyeket állítják elő 
az orv-madarak számára. Jaj annak a nyúlnak, fáczánynak, fogoly
nak, mely a közbeeső térre lépni merészel. Okvetetlenül el kell 
vesznie.

Azon kívül a mai intensiv gazdaság mellett a vadnak a mező
ben nincsen hol meghúznia magát télen át. Az egész határról ki
tisztítottak minden cserjét, bokrot, betakarítottak minden gazt, min
den kórót. Ha nincsen a közelben erdő, pedig az alvidéken kevés 
helyen van, bizony nincsen hol üsse fel tanyáját.

A csendereseknek feladata ezen a bajon segíteni.
A csendereseknek haszna még abban áll, hogy a vadat vala

mely pontra szoktatni vagy oda édesgetni lehet.
Ha például valamely csenderes közelében repczét vetettünk 

a nyulak rá járnak legelni, s a csenderesben nappalra meghúzzák 
magukat, nem mennek vissza eredeti vaczkukra, ott telepednek meg 
fáczánok és felhagynak a kószálással, ha a közelben ’csendereseket 
találnak, foglyok pedig fészkelnek bennök. De viszont a kártékony 
vadak is, mint a róka, görény, macska szeretik felkeresni a csen
dereseket, mert ott biztos prédára találnak. Ezen körülményt azon
ban a vadász ismét irtásukra használja fel Minden hajtás puskacső 
elébe hoz egyet vagy mást közülök.

A csenderesek fás, bokros vagy bigés ültetvények a mezőben, 
hogy bennök a nyúl, fáczány, fogoly télen át meghúzhassa magát

1 Vadászlap 1880. 29 és 30. száma Nyulassy Farkas 1888. márcz. 15. szám 
Fischer E. erdész. A remiszekről egy névtelen 1880. 445. lap.
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s vagy állandóak vagy ideiglenesek. Az állandó csenderesek vagy 
állók vagy futók.

Állóknak nevezzük azokat, melyek majdnem oly szélesek mint 
hosszuk.

Lehetnek szabályos (kör-négyszög) vagy szabálytalan alakúak 
(park, csoport).

A futó csenderesek hosszú keskeny pászták az utak, tag
szélek mentében. Az álló csenderesek a vad állandó megtelepedé
sére szolgálnak, s tehát nem csak téli, hanem nyári tanyát is 
adnak. A futó csenderesek a vad közlekedését segítik elő a mező
ben. Ezeken át ugyan is biztosan mehet át egyik táblából, erdőből, 
bokrosból a másikba.

Az állandó csendereseket cserjékből szokás alakítani. Tüskés 
bogyót termők a legjobbak. A lombos cserjék közé azonban min
dig néhány örökzöld törpe fát kell ültetni.

A lombos cserjék közül igen jó szolgálatot tesz a fagyai, a 
kányafa, a galagonya, rózsa, kökény stb.

Örökzöld levelüek közül, a hol jól megterem, az Ilex, a Maho- 
nia aqui fólia, tiszafa (kiváltképen laza lombozatu fák p l : akáczok 
alá) a boróka, a henye fenyő.

A lombos cserjéket, a tüskéket a védelem, a bogyókat a táp
lálék, az örökzöld levelűeket a téli fedélzet, hó ellen való védelem 
teszi ajánlatossá.

Az állandó csendereseket mostanában nem igen kedvelik, mert 
sok területet vonnak el a mezőgazdaságtól. Vannak azonban majd
nem minden birtokon oly területek, melyek mezőgazdasági terme
lésre nem alkalmasak, ezeken kissebb és nagyobb erdőcsoportokat 
kellene alakítani akáczfából, közbe-közbe néhány fenyővel; miután 
az akácz gyér lombozatu, annak alját beültetni bogyót termő cser
jékkel, s különösen a széleket látni el jól azzal, hogy kívülről jól 
takarva legyen az erdőcske belseje ; hogy a hajtok, tőrt vető vadász 
szolgák járhassanak benne, keskeny kanyargó utakat kellene kivágni, 
s illetve járhatón tartani bennök.

Futó csenderesekké a táblák faszegély sorait lehetne átalakí
tani, azzal, hogy cserjékkel beültetnők. A mazőgazdaságtól ezzel 
nem sokat vonnának el, vad állományunk pedig nagy hasznát 
vallaná.

Ha a gazda hasznot is akarna belőlük látni, alakíthatná, 
birsből, megyből, somból, melyet olykor-olykor levágatván bok
rosán tartana. Ezenkívül ültetni lehetne ribiszkét, köszmétét.
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Ideiglenes csenderesek azok, melyek csak rövid időre vannak 
telepítve, melyeket csak addig tartunk fel, mig szükségünk van 
rájuk, vagy a gazdaság menetéhez alkalmazva, majd itt majd ott 
telepitünk.

Erre a czélra legjobb szolgálatot tesz a csicsóka (Topinambur, 
Heliantus tuberosus). A csicsóka gumója magfizeti a neki adott 
helyet. Haszna az, hogy tavaszszal lehet kiszedetni gumóit, mikor 
már a burgonya és répa fogytán van. Mind a marha, mind a vad 
igen szereti. -A csicsóka jól megtermett szárát ha le is nyomja a 
hó, nem teperi le egészen le a földbe, inkább egymáshoz támasz
kodnak s mintegy sátrakat képeznek az egyes szárak, melyek alatt 
a vad jó vaczkot készíthet magának, s jól elrejtőzködhetik.

A csicsókát 30 cm.-nyi távolságú sorokban kell ültetni, ugyan 
ennyi távolságra egymástól. Különben úgy kell vele bánni mint a 
burgonyával. Ha jól meg van szántva a talaj s ha annak idején 
feltöltettük, őszig 2 m. magasra is megnő. Feltölteni akkor lehet, 
mikor 15—20 cm. magas. Ha ezt elmulasztjuk alig lesz magasabb 
0'5 méternél. Kiszedés után nem kell újra ültetni, az uj termést 
meghozza a földben hagyott apró mogyoró-dió nagyságú kiszedésre 
nem érdemes gumó.

A csicsóka szárát is kedveli a vad s ennélfogva takarmányul 
is használható, de miután rejtekül kell szolgálnia tavaszig, mig az 
uj növényzet helyét nem pótolja, ott kell hagyni helyén összetörni, 
elkorhadni. A gumókat, mind a szarvas, dám, őz, vaddisznó, 
mind a nyúl, fáczán, fogoly, szívesen veszi fel.

Vad táplálás czéljából az erdőültetések közeit mindig ki kellene 
ültetni csicsókával.

Ez utón sok tápanyagra lehetne szert tenni, s az erdősités 
költségei is nagyrészt megtérülnének. A hol vad nincs, sertéseket 
lehetne rá hajtani. — Amellett a csicsóka szára megvédené az 
erdei ültetvényeket a nap hevétől száraztó szelektől, fü elhatalma
sodásától. Csak az a baj, hogy szegény talajon a csicsóka is sze
gényen női.

A csicsókának azonban meg van az a hibája — a mi gazda
sági tagok belsejében kellemetlenné teszi — hogy nehéz kiirtani. 
A hol egyszer bevette magát a borsó nagyságú gumókból is, me
lyeket a földben észre nem vesz a szem, újra kihajt.

Fáczányok, foglyok számára jó csendereseket lehetne alakítani 
napraforgóból is. Természetesen nem volna szabad levelét törni, és 
sűrűn kellene vetni, mert nem a szép mag, de a sürjes előállítása 
a czél.
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Különben a napraforgót a csicsóka közé, vagy a csicsókát 
a napraforgó közé is lehetne ültetni. Ily módon télire mag, ta
vaszra gumó lenne produkálva.

Csendereseket lehet alakítani tengeriből, czirokból is, melyet 
e czélra sűrűbben vettetünk és a csöveket téli takarmányul a 
száron hagyjuk. Természetesen a szárat kivágatni s a területet 
felszánttatni csak tavaszszal szabad.

A csenderes akkor felel meg feladatának, ha biztonság mel
lett kényelmes tanyát és táplálékot is szolgáltat a vadnak. Bizton
ságot az oly ültetmény szolgáltat, a mely elég sürü és tömött 
lévén, benne az ölyv, a héjjá nem követheti a vadat, s még a 
róka is csak fáradságos keresés és kínos járkálás után juthat 
hozzá, minélfogva előle is ideje van a vadnak a menekülésre. 
A csenderesnek oly helyen kell telepítve lenni, hogy veszedelem 
pillanatában a vad könnyen elérhesse. Minél sikabb, pusztább a 
terület, annál többre van szükség. Kényelmes tanyát szolgáltat 
a csenderes, ha megvédi a vadat eső és hó, szél és zivatarok ellen.

E tekintetben sokat segíthet a fekvés. Domboldalok szára
zabb helyeket szolgáltatnak a síknál, jobban megvédenék valamely 
szél, sürü lombozatu fák eső, téli zöldek, hó ellen. — Ez utóbbiak 
hó ellen nemcsak a vadat védik meg, de az etetésre kiszórt ma
got is. — Fáczányok, foglyok mindig azok alatt tanyáznak. Táp
lálékot a csenderesek akkor szolgáltatnak, ha bogyót termőek. — 
Fáczány tény észtők ^tudják, hogy vágásokban, melyek tele vannak 
bogyót termő cserjékkel, etetés nélkül is jól kitelelnek a fáczányok. 
E tekintetben a fagyai, galagonya, kökény, csipkerózsa, som, vö
rös gyűrű, boróka, kányafa, kutya-benge érdemesek figyelemre s 
nálunk vadon tenyésznek,

Mennél nagyobb a változatosság annál nagyobb a biztosság 
táplálék dolgában, mert ha az egyik nem termett gyümölcsöt, ter
mett a másik.

A terület nagysága a szükséglettől függ. Jó rejteket szol
gáltat a kisebb sürjes is, sőt kisebb-nagyobb cserjebokor jobb 
szolgálatot tesz. Ha táplálásról is kell gondoskodni, fel lehet menni 
egy katasztralis holdig is.

A csenderes szélét okvetetlenül tövises és tüskés cserjékkel 
beültetni a kívülről való megvédés miatt kívánatos. A netáni meg
hajtás végett hagyott bejárót ajtóval kell ellátni vagy minden elő
forduló alkalommal tövisbokorral betömni. A cserjekeritésen belül 
2—4 m. széles pászta kilesőnek hagyandó.
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A belső területen 5 —6 méternyire egymástól álló nehány 
tölgy és fenyő közé a többször említett cserjefélék ültetendők.

Mennél termékenyebb a vidék, annál jobban fizetik ki magu
kat a csenderesek, mert csak ott szaporodik erősen a vad, s tériti 
meg a rá fordított költséget. Szegény vidéken a rejtek többe ke
rülhetne, mint a vadból nyert haszon.
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A vad szaporodásának  törvényei.

Általában véve annyi síita mint bikaborju ellik} Ez a faj- 
fentartás törvényeinek folyománya. így van nagy átlagban az 
emberiségnél i s : a születő fiuk száma meglehetősen egyenlő a 
születő lányokéval. így van az a tenyésztett állatoknál is. A gö
döllői korona-uradalomhoz tartozó kerepesi juhászaiban

évben hágatott meddő maradt 
anyajuh kos

ellett
jerke

1888. 741 drb 200 drb 263 drb 281 drb
1889. 694 » 168 » 259 » 270 »
1890. 404 » 100 » 174 » 145 »

összesen 1839 drb 468 drb 25'44°/0 696 drb 696 drb 75’69%.
A szarvasbikák életük nyolezadik évéig testileg gyarapodnak, 

mig a suták rendesen már harmadik évükben befejezik növésüket; 
az agancsos körülbelül 20, a suta 15 éves koráig hasznos tagja 
a vadállománynak.2

A tenyésztő képesség beálltáig, a borjuk, egy bizonyos, habár 
csekély része elvész. Erre nagy hatással van a vidék zordonsága, 
kártékony vadak sokasága, epidemikus betegségek beállása. Ez a 
vad okszerű táplálása, a kártékony vadak irtása s az egészségre 
káros viszonyok elhárítása által csökkenthető.

A feles számú unok kivándorolnak. Ugyanaz áll az agan
csárokra nézve is.

A vén suták meddők maradnak. Az alább következőkből ki 
fog világlani, hogy a meddőn maradás bizonyos körülmények 
között igen jelentékeny lehet.

Tenyésztés czéljából hat darab szarvas, dám vagy őz sutára 
elegendő egy bika, illetve bak.3

1 V. L. 1890. 16. sz. A fővad lelövetési és tenyésztési aránya L. H. F.
2 Dr. Wurm V. L. 1889. 11. sz. 139. lap.
3 Handbüch für Jáger Dittrich aus dem Winkelel. I. kötet. 17. lap.
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A ) A szarvas.

A szarvassuta rendszerint egy borjut ellik1. Két borjú kivé
tel.2 Déli szelíd vidéken ezen kivétel valószínűleg gyakoribb. A sza
porodás menetét legbiztosabban lehet megfigyelni vadas kertekben, 
a honnét a vad ki nem vándorolhat, s a hol azt biztosabban 
számba lehet venni.

A Károlyi grófi stomfai vadaskertben az alább kimutatott 
években a szarvasállomány következő volt a nyári évadban :

Ö
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m
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y

14

Szarvasbika S zarvassu ta

12 10 8 6

vi
llá

s 
és
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sz
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ágú agancscsal

d a r a b

Állomány 1880. év nyarán 962 2 8 33 60 64 154 64 385 383 130 64 577

Lelövés 1880. évben 63 5 1 6 9 6 12 — 39 22 — 2 24

Állomány 1881. » . 923 3 10 27 47 72 91 92 342 355 120 106 581

Lelövés 1881. » 34 _ 4 2 9 9 6 — 30 4 — — 4--- *---
Állomány 1882. » 934 29 37 59 83 82 54 344 440 96 54 590

Lelövés 1882 » 32 — 2 9 5 2 3 — 21 10 — 1 11
Állomány 1883. 874 2 5 21 45 92 65 87 317 389 72 96 557

Lelövés 1883. 45 — 3 5 9 10 6 - 33 10 — 2 12
Állomány 1884. 806 19 32 28 99 68 41 287 402 76 41 519

Lelövés 1884. » . 23 — 4 3 2 6 2 — 17 6 — — 6
Állomány 1885. > 803 60 40 92 35 58 285 425 35 58 518

Lelövés 1885. > . 31 1 — 9 9 4 2 1 26 4 — 1 5

Állomány 1886. » , 707 3 6 20 29 90 49 70 247 338 52 70 460

Lelövés 1886. » , 23 1 2 4 2 3 4 — 16 6 — 1 7

Állomány 1887. » , 775 3 3 18 30 74 63 65 256 372 82 65 519

Lelövés 1887. » . 23 — — 6 1 5 3 — 15 8 — — 8

Állomány 1888. 2> 796 5 13 22 7 55 73 68 253 416 59 68 543

Lelövés 1888. > 22 1 4 9 5 19 2 1 3

Ezen adatoknak szigorú egybehasonlitása tanulságos ugyan, 
de egyúttal oly dolgokra vezet, melyeket megmagyarázni bajos.

Mindenekelőtt az tűnik szembe, hogy az állomány első esz-
1 Dittrich aus dem Winke I. 37. lap.
2 Jagdthierkunde Julius Theodor Grunert, Hannover Pumples. 1879. 127 lap 

valamint előbbi is.

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



155

tendőben tetemesen szaporodott, azontúl azonban a létszám mind
annak daczára, hogy a lelövést folytonosan mérsékelték, mégis 
szemmel láthatólag csökkent. Ennek okát a vadászat kezelője azzal 
adja, hogy 1887-ig a vadállományban nagy kárt tettek az orv
vadászok, 1884. és 1885. években pedig sok vad veszett el mé
telyben. Ezen okok folytán azonban csökkenni kellett volna a 
dámvad-szaporodásnak is. Mig az állandóan gyarapodott.

Ugyanezen vadaskertben u. i. volt:
dámvad szarvas összesen

1880-ban 368 962 1330
1881-ben 331 923 1254
1882 » 501 934 1335
1883-ban 524 874 1398
1884-ben 508 806 1314
1885 » 558 803 1361
1886-ban 605 707 1313
1887-ben 859 725 1584
1888-ban 1125 796 1921

A szarvasállomány szaporodásának csökkenését ezen egybe
állítás folytán nem lehet másnak, mint a dámvad túlságos fel- 
szaporodásának felróni.

Feltűnő azonban a rendkívüli különbség az ellés eredményé
ben is. Bikaés suta borju-ellett u. i. az öreg (tenyészképes) suták 
számához viszonyítva :

1880-ban...................... 33-42 %
1881-ben ..................... 55’75 *
1882 ................. 24-50 .
1883-ban ..................... 47"00 »
1884-ben ..................... 20-40 »
1885 » ................. 27-30
1886-ban ..................... 41 00 *
1887-ben ..................... 35-00 •
1888-ban ..................... 32-70 »

átlagosan . 35-34 %
Hogy az 1884. 1885. években az ellési eredmény annyira 

hanyatlott, azt a métely okozhatta, de 1882-ben szintén ily rossz 
volt az eredmény, sőt az 1880., 1887., 1888. éveket sem lehet 
jóknak mondani. Csak az 1881-ik évi legmagasabb százalék 5575 
közelíti meg az azon vidéken a szabad vadasokban valószínűleg 
fenállót.
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A vadaskertet ugyanis 1870-ben kerítették be. Ekkor 86 
öreg sutát és 50 borjut olvastak meg. Az ellési eredmény tehát 
58'13 9/0 volt. Feltűnő, hogy ezen százalékhoz csak egyszer állót 
közel az ellés eredménye, s épp a bezárásra következő első évben 
jelentékenyen csökkent.

Inkonzekvencziának látszik azonban az, hogy miután az
1880- ban meglevő . . . . 383 öreg sutáb ó
le lő tte k ............................................................................ 22 öreg sutát,

maradott . 361.
Ehhez hozzá sz á m ítv a ........................................130 ünőt,

1881- ben kellett volna l e n n i  491 öreg sutá
nak, mig kimutatva v a n ........................................... 355 öreg suta.

A mely szám még akkor sem egyezik, ha feltéve, hogy az 
ünők csak 3 éves korukban üzekednek, azok számának csak felét, 
65-öt adjuk a 361-hez, a mely esetben 1881-ben 426 öreg sutá
nak kellett volna lenni.

Ugyanaz az eset a bikáknál:
1887. évben volt bika összesen .

» » le lő tte k .........................
maradott

385
39

346
1888. évben ellett bikaborju . . . .

» » kellett volna lenni bikának

Ez a hiány:

ki van mutatva
hiányzik

1882-ik évben . 22
1883 » . . 94

00 00 » . . 38
1885 » . . 43
1886 » » . . 82
1887 » » . . 40
1888 » » . . 56

92
438
342

96.

Ezen különbséget azon körülménynek lehet felróni, hogy a 
tenyésztő nem tudja magát ellenőrizni, vájjon helyesen történt-e 
meg a vad számbavétele. Tájékoztató és ellenőrző eszközt e czélra 
csak úgy lehet számára szolgáltatni, ha a szaporodás menete elmé
leti utón meg van állapítva.

Mielőtt azonban ezt megkisérlenők, tekintsük meg a Coburg 
herczegi meleghegyi vadaskert vadállományának kimutatását.
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I. A  C o b u rg  h e rc z e g  tu la jd o n á t  k é p e z ő  m e le g h e g y i v a d a s k e r t
s z a rv a s -á l lo m á n y á n á k  k im u ta tá s a .

Suták Bikák Borjuk
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d a r a 1 % drb
Maradvány az év 

végén 1879 27 7 — _ 34 4 4 3 — i i 15 55., 60
Állomány* . 1880 34 11 — — 45 8 3 4 — 15 11 3 2 .4 71
Apadás . . . . > 2 1 — i 3 — — 4 — ! 4 — — 7
Maradvány . » 32 10 — _ 42 8 3 — — ü l 11 — 64
Állomány . 1881 42 9 — — 51 11 __ 2 13 11 26., 75
Apadás . . . . 17 3 — — 20 6 - 1 1 7 — — 27
Maradvány . > 25 6 — — 31 5 — 1 — 6 11 — 48
Állomány . 1882 26 7 — — 33 10 1 4 — 15 7 26.9 55
Apadás . . . . > - —
Maradvány . . . > 26 7 — — 33 10 1 4 — 15 7 — 55
Állomány . 1883 33 4 — — 37 11 4 3 18 13 39 .3 68
Apadás . . . . 2> 10 — — — 10 5 1 — H l 6 — — 16
Maradvány . > 23 4 — — 27 6 3 3 - 12 13 — 52
Állomány . 1884 27 9 — — 36 9 3 4 _ 16 10 3 7 .0 62
Apadás . . . . > 8 1 — 9 6 2 2 — 10 — 19
Maradvány . . . > 19 8 — — [27 3 J 2 — 6 10 — 43
Állomány . 1885 27 6 — — 33 4 2 4 _ 10 6 22.2 49
Apadás . . . , > — 2 — — 2 — — 1 — 1 — 3
Maradvány . > 27 4 — — 31 4 2 3 — 9 6 — 46
Állomány . 1886 24 4 — — 28 6 6 6 — 18 13 54., 59 A múlt állomány 

helyesbítve.
Apadás . . . . * 2 — — — 2 3 3 — — 6 — 8
Maradvány . . > 22 4 — — 26 3 3 6 — 12 13 — 51
Állomány . . . 1887 26 7 — — 33 6 6 6 _ 18 11 42.3 62
Apadás . . . . > 4 — — — 4 4 3 2 — 9 — 13
Maradvány . . . > 22 7 — — 29 2 3 4 — 9 11 — 49
Állomány . . . 1888 29 6 _ _ 35 5 4 3 _ 12 10 34., 57
Angliából hozatott > 2 — — — 2 2 — — — 2 — 4 Fehér szarvasok.
Összes állomány . > 31 6 _ _ 37 7 4 ;-t _ 14 10 __ 61 Az angol bika
Apadás . . . . > 11 — — — 11 1 2 1 — 4 — 15 lett üzekedő 

szarvas.
M aradvány. > 20 6 — — 26 6 2 2 — 10 10 — 46
Állomány . . . 1889 24 5 _ _ 29 10 2 5 _ 17 12 50 .0 58
Apadás . . . . > b — — — 5 5 1 — — 6 — 11
Maradvány . > 19 5 — — 24 5 1 5 — 11 12 — 47
Állomány . 1890 24 6 _ _ 30 6 5 5 _ 16 15 62., 63
Apadás . . . . > 4 1 — — 5 4 — 1 — 5 — 10
Maradvány . > 20 5 _ _ 25 3 5 4 __ 12 15 _ 53 A bikák levoná-
Állomány . 1891 25 6 _ 31 8 3 8 19 8 32.0 58

sánál hibázván.

Apadás . . . . > 4 4 - — 8 3 1 4 — 8 16
M aradvány. 1892 21 2 — j 23 5 2 4 —

11
— — 42

* Az állomány mindig júniusban értve.© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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II. A C ob u rg  h e rczeg  tu la jd o n á t képező  m eleghegyi v ad ask e rt
sz a rv a sá llo m á n y á n a k  k im u ta tá sa  k i ig a z í tv a  .*

Suták Bikák Borjuk

iinők
>y
P

Év 3 2
e
V.

0I—'rt o «-C/5
C<D a<D

ajgt
’ln

2S biD o u—I 4̂VtuoV t_ éve- "uTo
s;t/:ír.

ccSbio
fn oCL0Ö ’ZTo

1)NtS!m
OJNwm

~ínvu « :0
:0 sek pü :0 Cl > a ed’ :0 :0 V <

d a r a b °/o dtb
Maradvány az év

végén 1879 25 7 — 11 47 4 4 8 4 20 15 60.o 67
Állom, júniusban . 1880 32 — i i 6 49 8 8 4 2 22 8 25.0 71
Apadás . . . . > 2 — i __ 3 — 4 — 4 — — 7
Marad, az év végén » 30 — 10 6 46 8 8 — 2I18 — — 64

Állom, júniusban . 1881 30 10 6 7 53 16 — 2 4 22 11 36., 75
Apadás . . . . > 17 3 - — 20 6 — 1 - 7 — — 27
Marad, az év végén » 13 7 6 7 33 10 — 1 4 15 — — 48
Állom, júniusban . 1882 20 6 7 4 37 10 1 4 3 18 7 35.„ 55

> >
Apadás . . . .

1883 26
10

7 4 9 46
10

l i
5

4
1

3 4 22
8

13 50.0 68
16

Ez évben 
sem nem 
lőtt, sem

borju
dög
nem

Marad, az év végén 16 7 4 9 36 6 3 3 4 16 — — 52 lövetett.

Állom, júniusban . 1884 23 4 9 6 42 9 3 4 7 23 13 56. s 65 A borjuk számát
Apadás . . . . > 8 — 1 9 6 2 2 10 - - 19 szaporítani kel

let az 1886. évi
Marad, az év végén > 15 4 8 6ji33 3 1 2 7 13 — — 46 villások végett.

Állom, júniusban . 1885 19 8 6 4 37 4 2 7 6 19 10 5 2 .6 56
Apadás . . . . > 7 — 2 9 • - — 1 1 — — 10
Marad, az évvégén > 12 8 4 4 28 4 ■i 6 6 18 — — 46

Állom, júniusban . 1886 20 4 4 7 35 6 6 6 6 24 13 65 o 59
Apadás . . > 2 - — - 2 3 3 — 6 — — 8
Marad, az év végén 18 4 4 7 33 3 3 6 6 18 — — 51

Állom, júniusban . 1887 22 4 7 6 39 6 6 6 5 23 11 50.o 62
Apadás . . . . > 4 — - 2 6 4 3 2 — 9 2 — 15
Marad, az év végén > 18 4 7 4 33 2 3 4 5 14 9 — 47

Állom, júniusban . 1888 22 7 4 5 38 5 4 5 5 19 10 45-4 57
Hozatott . . . > 2 — — — 1 2 2 — — — ! 2 — — 4 Angliából fehér

Összes állomány . 24 7 4 5 40 7 4 5 51121 — — 61
Apadás . . . ; 11 - — —111 1 2 1 _ 1 4 — — 15
Murád, az év végén > 13 7 4 5 29 6 2 4 5 í17

— — 46

Állom, júniusban . 
Apadás . . . .

18*9
>

20
5

4
1-

5 6 35
5

8
3 í 5 4 21

6
10 50 0 56

11
A borjuk 

kisebb, 
a sutáké

száma 
mert 
is az

Marad, az év végén > 15 4 5 6 [30 5 1 5 4 |!5 — — 45 alább.

Állom, júniusban . 1890 19 5 6 6 36 6 5 4 8 Í23 14 7 3 , 59
Apadás . . . . > 4 | — 1 — 1 & 3 — 1 _ 1 4 — — 9
Marad.az évvégén | > 15 5 5 6 31 3 5 3 8 19 — — 50

Állom, júniusban . 1891 20 5 6 4 35 8 3 8 4 23 8 40 0 58
Apadás . . . . > 4 — 4 — |-8 3 1 4 — 8 — — 16
Maradvány pro 1892 161 5 2 4 27 5 2 4 4 15 — — 42

21
* Az állomány a szaporulat, az apadás a lclövés és tör.kremenessel együtt értendő. Az allo 

mány a nyári, illetve júniusi, s tehát a 3 éves iinők az öregek sorába lépnek. A borjuk a következő 
•és ünői és csaposai számának megfelelően vétettek föl.
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Ezen I. táblázat szigorú felelülvizsgálata s a vele szembeállított
II. számú s a mi nézetünk szerint kiigazított kimutatással való egybe- 
hasonlitásból kitűnik, hogy több év adatai nem egyeznek. A kiiga
zítás alapját a következő évben kimutatott csaposok és vállások 
száma, azonkívül a következetesen meglevő állomány képezte. A 
két táblázat állománya egyezik egészen az 1882, 1884, 1886, 1887 
és 1891. években, csekély eltérés van az 1885, 1888, 1889 és 1890. 
években.

Hogy azonban olyan viszonyban kellett lenni az állománynak 
azt a számok figyelmes követése igazolja, mig az I. számú táblá
zatban több hibát talál.

Ezen hibák nem a tiszta gondatlanságnak, hanem a számadás 
helytelen konstrukcziójának rovandók fel. Ha a vadállományról 
ilyenforma, esetleg az agancsárok korosztályát (agancságak számát) 
kitüntető főkönyv volna felfektetve : akkor a számbavétel hibákat 
nem tartalmazna s a netán mutatkozó különbségek okait keresvén, 
számos a vadtenyésztésre káros körülmény fedeztetnék fel.

A szarvasok szaporodásának menetét a következő módon lehet 
elméletileg megállapítani.

A szarvas állomány szaporodásának e'mélete.

Egy-egy bikára 6 sutát számítva s féltévé, hogy a suták 
csakis 3 éves korukban üzekednek,1 hogy suta egy sem marad 
meddő, ünő egy sem vándorol ki, borjú nem megy tönkre, a fölös 
suták annak idején eltávolitattnak ; tizenkettesnél2 gyengébb szarvasok 
nem lövetnek : a szaporodás menetét a következő táblázat mu
tatja :

1 Döbel azt mondja : ha az ünőnek jó anyja volt s bőven volt teje úgy az
már a második évben üzekedik, ha azonban szükséget szenvedett, a tejtől korán 
el lett választva, s azonkívül sanyarú telet kellett átküzdenie, akkor csak a h a rm a d ik  
évben üzekedik.

a him szarvas
H abár a természetben az nem történik is itt azon szabály van feltéve, hogy

1 éves korában buga
2 > »
i 1 > >
4 » >

(i
7
8

csapos
villás
hatos
nyolczas
tizes
tizenkettős
tizennégyes
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III. A sz a b á ly sz e rű  szarv as-á llo m án y  levezetése .

S u t a B ik a

Év
4 3 2

1
1 8

1
7 6 5 4 3 •J 1 e<L>ifi

1 é V e S in>n
1 d a r a b o

Vadállomány a telepités
i d e j é n ................................ 1 — 6 1 — az illető év végével

V adállom ány az elletés be-
v é g e z t é v e l .......................... 2 6 — — 3 — — — i — — — 3 —

K orban való előlépés folytán 3 6 — 3 3 — — i — — — 3 3 —
3> > » 4 6 3 3 3 — í — — — 3 3 3 —
» S> » > 5 6 3 3 3 i — — 3 3 3 3 — 3 öreg sutát eltávol.
> > » S* 6 6 3 3 3 i — _ 3 3 3 3 3 — 3 » » »
> » » » 7 6 3 3 3 i — 3 3 3 3 3 3 — 3 » » »
» X> » 7> 8 6 3 3 3 í 3 3 3 3 3 3 3 — 3 » » »

1 . 3-szor annyit véve — 18 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 H l nyári v. ellés után
2. Eltávolitva v. lelövetve — 9 — — — 3 6 — — — — — — 18 lelövetési állomány
3. Marad — 9 9 9 9 — 3 9 9 9 9 9 9 93 téli vagy üzekedési 

állomány
4. Feltéve hogy csak 75°/o

az ellés eredménye1 .• — 24 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 117 nyári állomány
5. Feltéve hogy csak75°/o

az ellés eredménye 
6. Ha a 2 éves unok

— 15 9 9 9 — 3 9 9 9 Qu 9 9 99 téli »

már megüzekednek — — 24 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 108 nyári »
7. Ha a 2 éves ünők

már megüzekednek 
8. Az agancsos állományt

— — 15 9 9 — 3 9 9 9 9 9 9 90 téli »

mérsékelve2 . . . .  
9. Az agancsos állományt

— 24 9 9 9 3 6 6 6 6 9 9 9 105( nyári »

mérsékelve2 . . . .  
10. A két éves ünők iize-

— 15 9 9 9 — 3 6 6 6 9 9 9 90
1

téli »

kedése mellett . — — 24 9 9 3 6 6 6 6 9 9 9 96 nyári »
11. A két éves ünők iize-

kedése mellett . . . —i— 15 9 9 — 3 6 6 6 9 9 9 81 téu

A szaporodás törvényét másfélekép is le lehet vezetni.
Egy bikára ismét 6 sutát számítva és feltéve, hogy a suta 

már másod éves korának vége felé üzekedik, — a mi délibb vidé
keinken és jó legelő mellett meg is történik — és hogy a borjuk
nak 10°/0-a elvész, s végre hogy a megtelepitett szarvasokat, 
mint szokás — addig mig kellőképpen el nem szaporodtak kerített 
helyen tartják, s tehát a vad el nem széledhet s tönkre nem megyen, 
a szaporodás menete a következő :

1 Hogy t. i. 25 °/o suta meddő marad vagy borjú megyen tönkre. 1 . i . . 
24 X  0 75 =  1 8 :2  =  9 bika és 9 sutaborju 1 8 :2 4  =  0'75 1 8 :0  75 =  24.

2 Miután tartani lehet attól, hogy a fiatalabb agancsárok, ha túl sokan van
nak, kivándorolnak.
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IV. A szabályszerű szarvas-állomány levezetése.

Év

J S u t a B i k a

Ö
ss

ze
se

n 
1

4)•_:0
2 1 ' 8 7 6 5 4 i 3 I2 1

é V e S

i a r a b

Telepítés megüzekedett su-
tákkal télen . . . . — 6 i 7

Ellés és uj agancs feltevés i )
után a következő nyáron. 6 — 3 — — — i — — — 3 13 ták szállítása

Tönkre megy borjú . — - 1 — — — — — — 1 2 J folytán be-
Marad a következő évre i 6 _ 2 _ _ _ i _ _ _ 2 11 álló nagyobb
Ellés és uj agancs feltevés után 2 6 2 3 — — i — — — 2 3 17
Tönkre megy borjú . 1 1 — — 1
M a r a d v á n y ........................... I 6 2 2 — — i - — —

2
3 16

Ellés és uj agancs feltevés után
3 8 2 4 _ i _ _ _ 2 3 3 24

Tönkre megy borjú . 1 1 1
M a r a d v á n y ........................... ( 8 2 4 i — — — 2 3 3 23
Ellés és uj agancs feltevés után 4 10 ' 4 5 1 _ _ 2 £ 3 5 33
Tönkre megy borjú . 1 1 1 1
M a r a d v á n y ........................... I 10 4 4 1 — — - 2 3 3 5 32
Ellés és uj agancs feltevés után 5 14 4 •7 1 — — 2 3 3 0 7 46
Tönkre megy s lelövetik 1 — 1 1 1 3
M a r a d v á n y ........................... 1 14 4 6 — - — 2 3 3 5 6 43
Ellés ésuj agancs feltevés után 6 18 "6 9 _ _ 2 3 3 5 6 9 61
Tönkre megy s lelövetik . 1 4 _ 1 — - 2 — - — 1 8
M a r a d v á n y ........................... 1 1 14 6 8 — - — 3 Ü 5 6 53
Ellés és uj agancs feltevés után 7 20 8 10 _ __ 3 3 5 6 8 io 1 73
Tönkre megy s lelövetik ’ 8 1 — 3 - — — ll 13
M a r a d v á n y ........................... | 12 8 9 — — t> 5 6 8 9 60
Elles és uj agancs feltevés után 8 201 9 10 _ _ 3 5 6 8 9 10 80
Tönkre megy s lelövetik 9 — 1 - — 3 2 — - - 1 16
M a r a d v á n y ........................... 1 1 11 9 9 — — — 3 6 8 9 9 64
Ellés és uj agancs feltevés után q ' 

1 20 9 10_ — 3 6 8 9 9 10 84
Tönkre megy s lelövetik .1 y 9 — 1 — — 3 — 2 — — 1 16
M a ra d v á n y ........................... i 11 9 9 — - — 6 6 9 9 68
Ellés és uj agancs feltevés után 10 20j 9 10 _ 6 6 9 9 9 10 88
Tönkre megy s lelövetik . i

9 — 1 — — 3 - — - 1 14
M a r a d v á n y ........................... ^ i i i | 9 9 — — 3 6 9 9 9 9 7 4

Ellés ésuj agancs feltevés után 1 1 20 9 10 _ 3 6 9 9 9 9 10 94
Tönkre megy s lelövetik 9 1 — — 3 — - - — 1 14
Maradvány . . . .  1 i l ' l 9 9 — 3 3 9 9 9 9 9 80
Ellés és uj agancs feltevés után 12| 201 9 10 3 3 9 9 9 9 9 10 100
Tönkre megy s lelövetik .! 9 1 3 1 14
12. Maradvány l i |  9 9 i 3 9, 9 9 9 9 9 86 téli állomány

13. Ellés és uj agancs fel- i í !
tevés után . . . .1 13 20 9 10 3 9 9 9 9 9 9 10 106

Tönkre megy s lelövetik 9 — 1 3 6 3Í 3! 3 _ ! 1 20
14. Maradvány

1
11 9 9

1
— 3 ti 6 6 9 9 9 77 téli »

A  vadászati ism eretek ke'zikönyve. III . 1 1© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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Év

S u t a B i k a

Ö
ss

ze
se

n 
I

b/ja,t-•O
2 *! 8 7 6 5 4 3 2 1

é V e s

d 1 r a b

14. Maradvány . . . . , J 11 9 9 — 3 6 6 9 9
|

9 77 t é l i  á l l o m á n y

15. Ellés és uj agancs fel- 14

tevés után . . . . t 20 9 10 3 6 6 6 9 9 9 10 97 n y á r i  »
16. Tönkre megy s lelövetik 9 — 1 3 3 — — 3 — — 1 20 k i m e n ő  »
17. 20°/o meddő sutára szá-

mitva lesz a 12 -esből 16 9 9 — 3 9 9 9 9 9 9 91 t é l i  »

18. Ennek megfelelően lesz
a 13-ból . 25 9 10 3 9 9 9 9 9 9 10 111 n y á r i  »

19. 20°/# meddő sutát szá-
mitva lesz a 14-esből. 16 9 9 — 3 6 6 6 9 9 9 82 t é l i  »

20. Ennek megfelelően lesz
a 15-ösböl.

i2 5
9 10 3 6 6 6 9 9 9,10 102 n y á r i  »

Az eredmény majdnem tökéletesen megegyezik az előbbivel. 
A mi különbség van, az onnét származik, hogy az utóbbi esetben 
van tönkre menő állomány, mig az elsőben nem volt, s hogy a 
meddők százaléka 20%, mig amott 25% volt.

A fönnebbi táblázatokból következő adatokat lehet levezetni.
A 4. és 5. számmal jelölt állomány szerint 100 darabból álló 

szarvas állományban kell lenni
a nyári állományban 

(elletés s agancs feltevés után)

öreg sutának . . . 20.52°/o 
iinönek (2—3 éves). 15.98 » 
sutaborjunak. . . 7.69 >

agancsárnak (4—8 é.) 33 .54 > 
villásnak . . . .  7.69 >
csaposnak • • 7-69 *
bikaborjunak (buga) 7 .69 » J

sutának
43.S9 r

bikának 
56-41 °/o

sutavad
nak a 

borjukkal 
együtt 

ó 1 o

agancsos
vadnak

48 o/72 /o

a téli állományban 
(üzekedés után)

lÓ.,3°/o
16 ig >
6-09 *

30 3, => 
9-09 * 

9'09 * 
9.„„ >

suta vad 
sutának ) nak a
4 2 .* ,° / . .................

bikának
57 °/' - 3 8  /O

borjukkal
együtt

agancsos 
vadnak 

18.49 0 o

Ezen adatokat következőleg lehet felhasználni.
Szorgos számlálás folytán meg volna állapítva, hogy oly 

területen, a mely csak 500 szarvast bir táplálni, a következő volna 
a szarvas állomány száma ellés után :
öreg suta .  120 db. kell lenni 20.52 X  5 = 102.8 0 , tehát több van 17-40 darabbal
ilnö .  100 >  » *  15-88 X  5 — (6-90, > S> » 23., 9
sutaborju .  50 »  »

*   ̂*69 X  5 - 6 8 .45, »  > 11-55 >
ngancsár .  165 >  > »  33 S 4 X  5 — 166.7 0 , » hiányzik 1 17 »

villás 45
*  -̂69 X  5 — 88.45, > több van 6-53 >

csapos . .  48 *  > * ‘  -69 X  5 cc 00 0
, » »  ■» 9-55 >

bikaborju .  46 >  >
n

’  / '89 X  5 — 8845, ■» 7-33 »

összesen 574 »  » 500 tehát több van 75.:o darabbal
hiányzik 1-70 >

lelövendő 74.00 darab.
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Ha ugyan azon számú és korú vad volna a téli állományban,
a számítás
öreg suta .

következőleg ütne
. 120 darab, kell lenni

ki:
15.15 X  5 — 7o.jj, tehát több 44.45 darab

íinö . 100 » > 18.,3 X  5 =  90.90, > » 9.10 »
sutaborju . . 50 » 11-09 X 5 =  45.43, » » 4 '55
agancsár . 165 » > > H0.3, X  ö =151.33, » » 13-43 *
villás . . 45 » > 9-09 X  5 =  45.43, » hiányzik 0.43 »
csapos . . 48 » » > 9-09 X 5 =  45.45, » több 2.Sj »
buga . . 46 » X* Q̂•09 X 5 =  45.„s, » » O.53

összesen . . 5OO.o0, tehát több 74.45 darab
kevesebb 0.45 »

lelövendő . . 74.00 darab.
Ha az egyes korosztályok számbavétele ütköznék nehézségbe, 

akkor a következő adatokat lehet használni:
a nyári állományban a téli állományban

van kell lenni több kell lenni több
suta összesen . 270 43.59 X 5 = 217.95 52.03 42.42 X 5 = 212.40 5< -90
bika » 304 5 6 .41 X 5 = 282.95 21-93 57.38 X 5 — 287  9Ű 16.10
suta vad (borjukkal) 316 5 1 .28 X 5 = 2 5 6 .40 5 9 .G0 51-51 X 5 = 257.JJ 58.43
agancsos vad . 258 4 8 .72 X 5 = 2 43 .6Ü 14-40 48.49 X 5 — 242.43 1 5 .5;

Ez utóbbi nagyobb számok a könnyebben számba vehető 
vadak kedvéért állíttattak egybe. Azok segítségével előbb a suta 
v. i. agancstalan (Kahlwild) és az agancsos vadat kell számba venni; 
azután a suta és bika állományra kell átmenni, a midőn voltaképen 
csak a borjukat kell elkülöníteni ivar szerint. Ez a hím borjuk 
bugás feje segítségével történik. Ha ez megtörtént, akkor át lehet 
menni az egyes korosztályak megállapítására.

Jól használhatók még a következő adatok :
szabályos (normális) állapotban

a suta állományból kell lenni iizekedöképes sutának 
a >> > » » mindkét nembeli borjúnak
a » vadból » » öreg sutának . . . .
a » » » » iizekedöképes sutának
a » » > j> mindkét nembeli borjúnak
a bika vadból kell lenni 12— 14-es agancsárnak . 
az agancsosokból > » 12— 14-es »

a nyári a téli
állományban

4-7 * *-00V n a k  57.J30/0-nak
35.30 » 42.86 >

00
ö

» ---
— 47-oe >

30.00 > 35.09 >
18.,8 * 5.88 >

21.05 » 6-25 »

A fönnebbi példában a suták száma a téli szabályos állo
mányban 212*10. Miután pedig az utóbbi adatok szerint öreg sutá
nak a 3 éves ünőkkel együtt 57*15 százalékot kell kitennie: 
212*10 X 57*15 =  121*19. A megüzekedett suták számának ennél 
fogva 121*19-nek kellene lenni. Van pedig a fönnebbi kimutatás szerint:

öreg s u ta ..................................  75*75 darab
a 90*90 ünő fe le .....................  45*45 »

összesen 121*20 darab
11*

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



164

Habár mindenkinek a maga viszonyai szerint kell kiszámítani 
a szabályos állományt, álljanak még is itt a fönnebb megállapítot
taknak kiszámított adatai.

A 6. és 7. számmal jelölt állomány szerint 100 drbból álló 
szarvas állományban kell lenni

a nyári állományban a téli állományban
öreg sutának 24 db 22.23”/0
ünönek 
sutaborjunak 
agancsárnak 
villásnak 
csaposnak 
bugának

9
9

39
9
9

8.,, »1 sutának
§ J33.890/<
° - 3 3

36.12
8 . 33

■̂33
•̂83

biká
nak

61.,,%

suta vad
nak

47.22o/0
agancsos 

vadnak 
ó9 o'Oi.jg , (i

15 db 16 .G7°/o
9
9

30
9
9
9

10., 
10., 
33 .3 
10.c 
10 , 
10.„

sutánák
36 67%

bikának
0 3  33 ° /o

összesen 108 db 100.00°/0 90 db 100.oa

A suta állományból íizekedöképes
su tán ak ......................................... 57.,4% -nak lő .450,

A suta állományból mindkét nem-
beli b o r jú n a k ........................... 2 I .43 * 2 7 ,7

A suta vadból öreg sutának 4 6 06 » —

A » » üzekedöképes sutának — 35.7l
A » » mindkét nemb. borjúnak 19.60 » 21-43
A bika vadból 12 — 14-es bikának 18., 8 » *>•26
Az agancsos vadból 12— 14 es » 2 1"05 » 6,5

suta vad
nak 

46 0/67 o

agancsos
vadnak
33.330/o

A 8. és 9. számmal jelölt leszállított agancsos állomány szerint, 
ha az ünők csak a 3. évben üszekednek, 100 darabból álló szarvas 
állományból kell lenni

öreg sutának 24 db 28.66°/0

a nyári állományban
oi

ünönek 18 » 17.14
suta borjúnak 9 » 8.57
agancsárnak 27 » 25 73 
villásnak 9 » 8.57
csaposnak 9 » 8.57
bikaborjunak 9 » 8.57

(sutának
(48 57°/0

biká
nak

ö l o/ 
J 1 '4 3  Ili

a téli állományban

15 db 16.,, oi'•66 f0
suta 

vadnak 
ö7 0/

 ̂agancsos 
| vadnak
1 42 oi

86  /  0

18
9

21
9
9
9

20 o 
10., 
23.3 
10., 
10., 
10.B

sutának
4 6  oi’u'66 o

biká
nak I 

[r,a o /l
0 0  34 / o

összesen 105 db 100.o0°/0 90 db 100.00°/c

A suta állományból üzekedöképes
s u t á n a k ........................................ 47 °/ 3 5 ,

A suta állományból mindkét nembeli
b o rjú n ak ......................................... 42.80

A suta vadból öreg sutának . . . 40 00 »
A » » üzekedöképes sutának . 29.4,
A » » mindkét nemb. borjúnak so .00 » 35.30
A bikavadból 12— 14-es bikának 16.67 » 6,5
Az agancsos vadból 12—14-es » 20.0o » 7-09

suta
vadnak
^6.66°/o

agancsos 
vadnak 
43.34°/»
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A 10. és 11. számmal jelölt leszállított agancsos állomány 
szerint, ha az ünők már másod éves koruk bevégzésével üzeked- 
nek, 100 darabból álló szarvas-állományból kell lenni

a nyári állományban

öreg sutának 24 db 25.„0%
ünőnek 9 » 9-38 >hü,tánnak
suta borjúnak 9 » 9 >|^3 .76 /o

•̂38 *
agancsárnak 27 » 28.10 »
villásnak 9 » n j bika- 

9-^ *1 nak
csaposnak 9 » 9-38 * | ö6.24°/0
bugának 9 > 9*38 *

összesen 96 db 100 00%

suta
vadnak
53 .14°/0

^agancsos
vadnak
46.88%

15 db 18-52%
9 . 11-11 >
9 » l l . u  »

21 » 25.93 *
9 » 1 1 -n >
9 > 1 1 -u >
9 > l l - i i  »

81 db 100.00°/0

a téli állományban 

sutának

biká
nak

rv Q 0/ ^̂ •26 /0

suta 
vadnak 
51.n. 0/ 85 /0
agancsos 
vadnak 
48 °/* ° '1 5  /0

A suta állományból üzekedöképes
su tá n a k ......................................... 57-h 0 0 45-43°

A suta állományból mindkét nem-
beli b o r j ú n a k ............................ 42-80 > 54-34

A suta vadból öreg sutának 4 7  jo >
A » » üzekedöképes sutának 84-09
A » » mindkét nemb. borjúnak 35-29 1 40-90
A bikavadból üzekedő bikának . . 16.67 » 6-23
Az agancsos vadból üzekedő bikának 2 0 .00 » 7-69

A 12. és 13. számokkal jelölt állomány szerint 100 darabból 
álló számból kell lenni

a nyári állományban 

öreg sutának 20 db 18.t'• 8 7 %

ünőnek 9 »
suta borjúnak 10 » 
agancsárnak 39 » 
villásnak 9 » 
csaposuak 9 » 
bugának 10 »

S-30
9-43

36 .79

sutának
I 36.80°/o.

biká- ( 
nak

63.ao°/0

suta
vadnak
46-23%

(agancsos 
vadnak

53.„°/o

a téli állományban 

11  db 12 .79% |
9 »
9 » 

30 » 
9 » 
9 .
9 -•>

10.4
1 0 . 4 .

34 .8
10-4
10.«

10.4

Vo
j 1 sutának
) 33.78°/o

biká
nak

66.,,°/o

összesen 106 db 100.00°/0 86 db 100.00%

A suta állományból üzekedöképes
s u t á n a k ......................................... 51-28% 36.871

A suta állományból mindkét nembeli
b o r jú n a k ......................................... 60-oo

A suta vadból öreg sutának . 40-si »
A > > üzekedöképes sutának 28-20
A » » mindkét nemb. borjúnak 40.81 » 46-15
A bikavadból üzekedő bikának . 17-91 » 5-26
Az agancsos vadból üzekedő bikának 21-05 * 6-23

suta
vadnak
44.20o/0

agancsos 
vadnak 
5̂ *80 °/°

A tönkre menő állomány az egész állománynak 19°/0-a.
A 14. és 15. számokkal jelölt állomány szerint 100 darab 

szarvasból kell lenni
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a nyári állományban
öreg sutának 20 db 29 62°/o
iinönek 9 » 9..,8 » 1 sutának
suta borjúnak 10 » 10*30 » 40-2 0°/o

agancsárnak 30 » 30.94 »
villásnak 9 » 9*28 *

biká
nak

csaposnak 9 * 9*18 » ^•80°/o
bugának 10 » 10-30 »

összesen 97 db 10O.oo%

suta
vadnak
Ö 0.50%

agancsos
vadnak
49.50"/o

a téli állományban
11 db 14*28°/0

9 » H-69 >
9 » 11-69 *

21 » 27.2, »
9 » 11-69 *
9 > 11*69 *
9 > 11*69 *

77 db 100.0o%

sutának
97*06°/o'

biká
nak

6 2  3 4 %

suta
vadnak
49-35'B/o

agancsos
vadnak
ö0.65»/0

A suta állományból üzekedöképes
s u t á n a k ......................................... 36.6,0/

A suta állományból borjúnak 51-28 > 60 oo
A suta vadból öreg sutának. 40.8I 1
A » » üzekedöképes sutának 28-20
A » » borjúnak . . . . 40.8, » 46.,3
A bikavadból üzekedö bikának . 20-69 » 6*38
Az agancsos vadból üzekedö bikának 25.00 » 7-69

0
»

p

»
»

A 17. és 18. számmal jelölt állomány szerint (20% meddő suta, 
10% tönkre menő borjú, teljes bika állomány) 100 drb szarvasból 
kell lenni

a nyári állományban a téli állományban

öreg sutának 25 db 22.50°/o 
ünönek 9 » 8.1P »
suta borjúnak 10 » 9.,„ »
agancsárnak 39 » 35., 0 »-
villásnak 9 » 8.10 »
csaposnak 9 » 8-,0 »
bugának 10 » 9.00 »

összesen 111 db 10O.00°/0 91 db H X V /,

A suta állományból üzekedöképes
s u t á n a k ......................................... 4 u607 0

A suta állományból borjúnak 45-45 » 52-94
A » vadból öreg sutának 46-ao 1
A j> j* üzekedöképes sutának 37.», p

A » » borjúnak . . . . 37-04 » 41-86 >
A bikavadból üzekedö bikának . 17*9, > 5*26 »
Az agancsos vadból üzekedö bikának 21-03 > 6-5 »

sutának
39.70°/°

biká
nak

60.so°/o

suta
vadnak
48.70»/0

Í agancsos 
Vadnak

51*80%

16 db 17.j8°/0 
9 » 9.jg 
9 »

30 »
•89

32-97 
9-89 
9-89 
9-89

I sutának 
37-se1Vo

biká
nak

62 64%

suta
vadnak
47.t i%

agancsos
vadnak
52.75%

A 19. és 20. számmal jelölt leszállított agancsos állomány sze
rint (20%' meddő suta, 10% tönkre menő borjú) 100 drb szarvas
ból kell lenni1

1 Rajzinger Antal parádi erdőmester szerint legjobb, ha a suta állomány 60°|o, 
a bika állomány pedig 40°|0, m. p. a sutákból 55°|0 öreg suta, 22’5°|0 ünő 22‘5°|c 
borjú, a bikákból 331|s°|0 öreg bika, 33113°|0 erősebb agancsár (nyolczas—tizes), 331 !30|p 
csapostól a hatosig. Ez legközelebb áll az itt kimutatotthoz.
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A nyári állományban 
öreg sutának 25 db 24.52% | 
iinőnek 9 »
suta borjúnak 10 » 
agancsárnak 30 » 
villásnak 9 »
csaposnak 9 » 
bugának 10 »

összesen 102 db 100.co°/o

8.62 
9-80 

29.4, 
8-82 
8-82 
9-80

sutának
4.3 °/40.14

biká- 
, nak
56.88°/o

suta 
vadnak 
52 94°/o

. agancsos 
l vadnak
1 56.66°/0

A suta állományból iizekedőképes
s u t á n a k .........................................

A suta állományból borjúnak 45.43 »
A suta vadból öreg sutának 46-30 »
A » » iizekedőképes sutának
A 2. » borjúnak . 37-04 »
A bikavadból üzekedö bikának . 15-52 *
Az agancsos vadból tizekedő bikának 18,3 ’

a téli állományban
16 db 19.30%

9 » 10.98 »
IQ.™ »9

21
9
9
9

J sutának

25.6 
10.9 
10.0 
10-0

biká
nak

58.54%

suta
vadnak
52.44%

agancsos 
vadnak 
4.7 0 '56 (0

•A7.06°/o
52.94 >

37.21 >
il-8. >
6-25 *

A bika-állománynak még lejebb való szállítását alig lehetne 
javasolni, mert borjuknak, csaposoknak, villásoknak Kivetésre való 
tenyésztését nem lehet ezélul kitűzni. A mi pedig nem képezi a 
tenyésztés czélját, annak a szabályos állományban helye nincsen.

*

A fönnebbiekben elméletileg fölállított szabályszerű állományok 
az életből szerzett adatokkal egybehasonlitva, a következőket 
mutatják.

Boldogult gróf Károlyi Gyula parádi vadaskertjéből kapott 
adatok alapján levezetve, a következő táblázat mutatja a vad-állo
mány szaporodásának menetét 1878-tól kezdve 1888 végéig. Meg
jegyzendő azonban, hogy csak is a telepitett és lelövetett, vala
mint az 1888/9. év telén meglevő vadállomány volt adva, mig a 
meddőség, valamint a borjuk tönkremenésének százaléka önkénye
sen vétetett fel.1

1 Az életben az ellés eredményei erősen differálnak. A Javorinába (1. Vadász
lap 1881. év 104. 1.) 1879-ben szállítottak Sziléziából 1 bikát, 3 sutát, 1 borjut. A 
telepítés esztendejében a szaporulat 3 borjú volt. Mig ellenben aa 1880. évi télen 
szállított 22 drbból csak 19 érkezett meg élve, s ettől csak egyetlen egy borjut 
kaptak, mert a terhes állatok útközben, vagy hamar azután elvetéltek. Alighanem 
tulkésőn történt a befogatás és szállitás.
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Ezen vadállomány tényleg meg is volt 

A szabályszerű állományban lenne:

a nyáriban a téliben
darab darab

S u ta ......................... 1 2 6 1 0 0

U n ő ......................... 4 5 4 5

Suta borjú . . . . 5 0 4 5

Agancsár a hatosig 1 5 0 1 0 5

V illás..................... 4 5 4 5

Csapos ................. 4 5 4 5

B u g a ..................... 5 0 4 5

összesen 5 1 1 4 3 0 1

Az elméleti utón levezetett állomány egészen megegyező a 
tényleg létezettel; a szabályos állomány azonban nincsen meg. Össze
hasonlítva a két állományt, a következő különbségek mutatkoznak 
a téli állományban :

suta volt tényleg 151, szabály;;zerint kellett volna lenni 101 több volt 50
linó » > 44. > S> » 45 kevesebb 1
suta borjú » > 60, 2> 3> 45 több » 15
angancsár » 36, > » » » 105 kevesebb 69
villás » » 3b, s> » J> » 45 > 12
csapos > » 41, » » > 45 > 4
buga » * 59, > » > 45 több » 14

összesen 424. » » » > 431 +  79 - 86

különbség 7 7

A mint az rendesen lenni szokott, a suta állomány jóval 
nagyobb, a bika állomány pedig sokkal kissebb a kelleténél. A 
különbség azonban 4 esztendő alatt helyre lett volna hozható.

Coburg herczeg murányi uradalmának zavadkai erdőgond
nokságában megtelepitett szarvasok szaporulatát a következő táb
lázat mutatja.

1 A meglevőhöz képest 7 darabbal több; de mennyire különböző a nemek és 
korosztályok számaránya.
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Munkácson a létszám 400 bika, 1100 suta, 500 borjú. E sze
rint a szaporulat 44%. Stompfán az 40%, Ghymesen álllitólag 
68%. Ehhez képest Munkácson a szaporulat rosszabb volna, mint 
az említett két vadaskertben. Ha azonban számításba veszszük azt, 
hogy az 1100 sutához hozzá vannak számítva az ünők is, s fel- 
teszszük, hogy azok csak 3 éves korukban üzekednek, s ennél fogva 
számuk fel megy 500-ra : akkor suta csak 600 van, s abból 500 
borjú 83%. Ezt jó eredménynek lehet nevezni.

A mennyire egyezik újabb telepítéseknél a szarvas állomány 
szaporulata az elméletivel, ép annyira elüt a régi zárt vadasokban. 
Például szolgálhat erre a ghymesi vadaskert. A szaporodás való
színű menetét a következő táblázat mutatja, a melynek egybeállí
tásánál a meddőség százaléka folytonosan emelkedőnek van fel
véve. A rendelkézésre álló adatok, melyekből a levezetés történt, a 
kevetkezők:

A ghymesi vadaskertet alapították 1862-ben.
Területe 2400 hold.
Megtelepitettek 16 sutát, 6 bikát.
1878-ban a vadat kibocsátották a szabadba m. p.

sutát . . . . . 32 darabot
erős bikát . . . 16 »
gyenge bikát . 7 »
villást . . . 1 »
csapost . . . 5 »
megdöglött . . 12 7>
lelőttek . . . . 292 » 53635 kilo sulylyal

Hogy hány darab döglött vagy lövetett minden évben, az- 
adva volt, de hogy mennyi volt a suta és mennyi a bika, arra a 
súlyból kellett következtetni.

Hogy mennyi volt a borjú és az ünő, az ismeretlen.
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Hogy a villások és csaposok száma nem egyezik, annak oka 
vagy a hiányos számbavétel, vagy nagyobb lelövetés lehetett, 
miben az orvvadászok is közreműködhettek.

Azon körülmény, hogy a fönnebb közölt adatokból a vadak 
számát csakis a suták roppant nagy mértékű meddőségének felté
telével lehetett levezetni, méltán gondolkodásra serkent.

Valószínű, hogy a meddőség nem volt oly nagy mértékű. 
Talán borjú pusztult el több; mert, úgy látszik, erdeit is tenyésztet
tek ugyanazon kerített területen, az pedig tudvalevőleg sok gyenge 
borjut pusztít el, kiváltképen az ellésre közvetlenül következő időben.

Kárt tehettek az orvadászok is, a kik bizonyára nem nézték, 
sutát lőnek-e vagy bikát. Leteritették azt, a mi utjukba akadt.

A meddőn maradás oka lehetett részben a vénség is. Hisz 
majdnem törvény erejével bir telivér vadászokra nézve azon sza
bály, hogy sutát lőni nem szabad. A fönnebbi levezetést szemlélve 
szembe kell tűnni, hogy a megtelepitett suták — feltéve, hogy 
sikerült a meddőket, s illetve elöregedetteket kiválogatni lelövetés 
alkalmával — legjobb esetben 1873-ban lövettek ki, s igy ha csak
ugyan 3éves korban jutottak a vadaskertbe legalább is 13évesek 
voltak.

Valószínű azonban, hogy azoknak, valamint a vadaskertben 
elletteknek jó része 15—20 éves kort is elért.

A nagymértékű meddőn maradás okát azonban jórészt az 
ivarokban való helytelen aránynak is kell tulajdonítani. A stomfai 
vadaskert állományának kezdetben közölt kimutatását szemlélve és 
feltéve azt, hogy a bikák a hatostól kezdve részt vesznek az üze- 
kedésben: az üzekedésre szükséges bikaállomány kevésnek nem 
mondható. 1880. évben 383 sutának 6 darabot számítva egy bikára, 
kellett az üzekedésre 64 bika. Volt pedig a hatostól kezdve a 
tizennégyesig 167 darab. Jutott tehát egy bikára 2‘29 suta. Ha 
azonban csak az erős bikákat vesszük számba, olyan — t. i. 
tizenkettes és tizennégves — csak 10 volt; a mi legfeljebb 90 
sutának felelhetett meg. Mely esetben 293 sutának kellett volna 
meddőn maradni. Miután azonban a borjuk száma 64 +  64 =  
128 volt, feltéve, hogy a borjukból 10%  ment tönkre, 142 sutá
nak kellett megüzekedni. Ebből vagy azt lehet következtetni 
hogy a bika 14‘2 sutát volt képes megüzekedtetni úgy, hogy a 
tízesekből még a legerősebb 9 részt vett a szaporítás előidézé
sében.

A ghimesi vadaskertben is hasonló eset okozhatta a kedve
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zőtlen eredményt. Számítás utján azonban, biztos adatok hiányá
ban, azt igazolni nem lehet.

Hogy az erős bikák több sutát foglalnak le maguk számára; 
miirt a mennyinek megfelelni képesek, az kétséget nem szenved. 
Vadászati irók ugyan azt állítják, hogy az üzekedő tanya körül 
ólálkodó gyengébb szarvasok is hozzájutnak egy-egy sutához, s az 
üzekedő szarvas kimerültével ők végezik be a megtermékenyítés 
m unkáját: de ennek haszna számokkal igazolva nincsen.

Különben az, hogy a soknejüség, s azzal egybekötött félté
kenység az állatoknál káros hatással van a megüzekedésre, átalá- 
nosan ismert tény.

Juhászatokban erre figyelemmel vannak, s merinó juhoknál 
többnyire kézből eresztik a kosokat egyenkint az arra kiválasztott 
juhhoz.

Ennek haszna nemcsak a jövendő bárány gyapjára való ön
tudatos hatás, hanem a megüzekedtetés biztossága is. — A hol 
nem imigy járnak el, ott tényleg számos anyajuh marad meddőn. 
A kezdetben bemutatott esetben 3 éven at 25'44 % volt a meddők 
száma. — Ezt annál nagyobbnak kell ismerni, mert tudvalevőleg 
üzekedhetés alkalmával a juhászok résen vannak, s a verekedő 
kosokat tüstént szétválasztják. — Szarvasoknál annál rosszabbnak 
kell lenni a következményeknek, mennél inkább van meg az alka
lom arra, hogy néhány erősebb bika váljék urává a,sutaállomány
nak, és mennél kevésbé áll az ember hatalmában ezen zsarnokos- 
kodást megtörni.

Minél kisebb a vadaskert, annál kevesebb az üzekedő tanyák 
száma, annál kevesebb üzekedő szarvas válik urává a suta állo
mánynak, annál rosszabbnak kell tehát lenni az ellési eredmény
nek. Nyílt vadasokban ez a körülmény nem válik ártalmassá, mert 
a gyengébb bikák a hozzájuk szegődött sutákkal távolabb keres
hetnek ily tanyát. Ez hasznos a szaporodásra magára, de elő
mozdítja a kivándorlást, melynek megakadályozására nem áll esz
köz rendelkezésre.

Téves tehát az a vélemény, hogy a szarvasállományt mester
ségesen nyújtott táplálék adásával, legelők csinálásával folytonosan 
fokozni lehet. A meddő suták száma fog nagyobbodni, azok fog
ják a táplálékot elvonni a tenyészetre képesektől, s kiváltképpen 
az agancsosoktól, a melyeknek lehető szaporítása képezheti csak 
a tenyésztés czélját, mert minden jóravaló vadásznak csakis az 
agancsosok lövése okozhat örömet.
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B ) A dánt.

A dám Dittrich aus dem Winkell szerint rendszerint egy, kivé
telképen 2 borjut ellik, s az ünő jó legelőn már másod-, rosszon 
harmad éves korában üzekedik*1

J. Th. Grunert röviden azt mondja, hogy egy vagy két bor
jut ellik.2

Ez irányban közelebbi hazai adatok nem állván rendelkezésre, 
megkísértjük más utón felvilágosítást szerezni.

I. A stomfai dám állomány kim utatása:
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1880, évi állomány . 119 38 42 199 30 31 31 35 42 169 368
Lelövetett 12 — 1 13 9 3 6 5 — 23 36
1881. évi állomány . 105 35 51 191 23 19 23 25 50 140 331
Lelövetett . 2 — 1 3 7 4 — 1 — 12 15
1882 . évi állomány . 180 5 4 73 307 32 17 18 54 73 194 501
Lelövetett 2 — 1 3 10 2 4 14 — 30 33
1883 . évi állomány . 218 58 74 350 29 24 21 37 63 174 524
Lelövetett . 27 — 1 28 6 2 7 3 — 18 46
1884 . évi állomány . 226 59 4 4 329 37 19 28 51 4 4 179 508
Lelövetett . 13 — 1 14 5 4 5 9 1 24 69
1885 . évi állomány . 243 37 70 350 41 21 38 38 70 208 558
Lelövetett 9 — — 9 15 6 8 10 1 40 49
1886 . évi állomány . 225 28 60 313 77 48 80 27 60 292 605
Lelövetett 3 — 2 5 12 9 4 5 1 31 36
1887. évi állomány . 322 81 80 4 8 3 104 48 65 79 8 0 376 859
Lelövetett . 15 — 1 16 14 10 8 7 2 41 57
1888. évi állomány , 477 l i O 103 690 105 71 60 96 103 435 1125
Lelövetett . 7 — — 7 7 8 9 5 — 29 36

M a r a d t  1889-re . 470 110 103 683 98 63 51 91 103 406 1089

Ha ezen kimutatást bírálat tárgyává teszszük, a következő 
kimutatás adja a valószínű eredményeket:

1 D. a W inkell többször idézett munkája I. 132.
2 J. Th. Grunert Jagdthierkunde 131.

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 12
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II. A stomfai dám állomány valószínű szaporodása:

A 3 éves A 2 éves Az ellés eredménye

ünök hozzászámitá- 
sával kellett volna 
lenni öreg sutának

volt a 
kimutatás 

szerint

kellett volna lenni
a 3 éves | a 2 éves 

ünök hozzászámi- 
tásával

d a a b s z á z a 1 e k

1880. évben . _ _ 70 _ _
1881. » . . . — 145 95 — 69
1882' » . . . 143 138 81 102 106
1883. » . . . 196 232 63 70 59
1884. » . . . 223 249 46 39 35 U ,
1885. » . . . 268 272 58 42 51 £
1886. . . . . 318 271 53 38 44 f s
1887. » . . . 278 250 50 58 64
1888. » . . . 291 388 43 71 53

A szaporulat százaléka folytonosan esik. Kivételt csakis az
1887. és 1888. évek mutatnak. A vadászat kezelője a csökkenés 
okát a mételynek tulajdonítja, mely az 1884—1886. években ural
kodott. Tényleg a métely beálltával erős a csökkenés; de rá emel
kedés mutatkozik. A két utolsó rovat szerint a métely megszűnté
vel erős az emelkedés.

III. A stomfai dám állomány szaporodásának levezetése : 1

Év

C

tuQ
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: 0

;  a á  l i

p  
'  ÉT1
C i

ös
sz

e-
 

|
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1  
I

d a r a b

1880 80°/o s z a p o r u l a t t a l ...............................állomány 119 38 42, 199
lelövetett 12 — 1 13

1881 % »  . . . . . 145 41 58, 244
lelövetett 1 2 — i

3

1882 »  »  . . . . . 185 57 74 317
lelövetett 1 2 — 1 3

1883 62° o »  ............................... 240 73 74 387
lelövetett 27 — — 27

1884 3 1 °/0 »  ............................... 286 <4 44 406
lelövetett 13 — 1 14

1885 4 1 °/0 >  .............................. 347 43 71 462
lelövetett 9 — — 9

1886 32%  > .............................. 381 7) 61 514
lelövetett 3 — 2 5

1887 36%  »  .............................................................. 449 59 811 589
lelövetett 15 — 1 16

18S8 4 2 %  »  .............................................................. 493 8 0 1 103 676

1 A szaporulat a 3 első év eredményének átlagával 80% -ra kikerekitve véte
tett föl a 3 első évben. Egy-egy suta után átlagosan egy-egy borjú számíttatott, s a 
borjuk fele bikának, fele sutának vétetett.
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Ugyanazon jelenségek mutatkoznak, mint a szarvasállomány
nál, de nagyobb szaporulati százalékkal kell számolni.

Ezen egybehasonlitásból látható, hogy itt is úgy, mint előző
leg a szarvasoknál tapasztaltuk a megüzekedő ünőállománynak 
hozzáadása az öreg sutákhoz a tényleg kimutatott sutaállománnyal 
meg nem egyező számokat ad. Továbbá, hogy ezen számok nem 
egyeznek akár két, akár három éveseknek veszszük fel az üzekedő 
ünőket. Feltűnő az is, hogy az ünők és a csaposok száma nem 
egyenlő a múlt év borjuszámával.

Már pedig az ünők és a csaposok a borjukból lesznek. Ke
vesebben lehetnek, mint azok voltak, de többen nem. Hogy lehet 
kerített vadasban, az 1885. évben 70 suta-borjujából 1886-ban 
28 ünő, 30 bikaborjuból 70 csapos! Vagy hogy lehetett az 1887. 
év 80—80 borjújából 111 ünő, vagy 96 csapos ! 1

Eltekintve ezen következetlenségektől, a melyeket megmagya
rázni nem tudunk, az a tény felismerhető mégis, hogy a szaporu
lati százalék itt is, mint a szarvasoknál, folytonosan apad ; hogy 
kezdetben, mikor még a vadállomány túlságosan elszaporodva nem 
volt (bekerítés után — a mely 1870-ben történt — 10 évvel) 
a  szaporulat 70, 80, sőt 95, átlagosan 82°/o volt, s hogy tehát 
azt 80-%kal bátran számítás alapjául lehet venni szabad területen.

Általában véve azt mondhatjuk, hogy a dám szaporodási 
törvényei azonosak a szarvaséval, csakhogy a szaporulat nagyobb.

Hogy azonban ennek okát a gyakori ikres ellésben, vagy 
ezen vadnak, u zárt helyiséget inkább tűrő természetében kell-e 
keresni, az megfigyelések alapján lesz eldöntendő. Valószínűleg 
mindkét tényező közre hat. Figyelmet érdemel azonban az, hogy 
a  túlságos elszaporodás ezen vadnál is a szaporulat csökkenését 
vonja maga után.

IV. A dám szabályos állományának kimutatása:

S u t a B h a

Ö
ss
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se

n

3 * l | i  7 6 5 4 2 1
é V e s
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a|
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!
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<V
■

<vtuo
G<D
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t/3
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GCD
bX)
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ga

lapátos kanalas

1. Szabályos állomány 2 0 °/0 meddő sutával 25 9 10 3 6 9 9 9 9 10 99

2. Lelövési és tönkremenö állomány . 9 — í 3 3 3 — — — 1 18

3. Szabályos téli állomány . . . . 16 9 9 — 3 6 9 9 9 9 79
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Kell lenni a nyári állományb 

öreg sutának 25 db 25.23°/o 
ünőnek 9 » 9.09 »
sutaborjunak 10 » 10.10 »
lapátos és ka

nalasnak 36 » 36.37 »| biká-
csaposnak 9 » 9.09
bugának 10 » 10.lO 0

99 db 10O.00»/o .

sutának
Á l  o /' **’44 / 0

an

| suta-

Í vadnak
54.54«/o

agancsos 
>vadnak
4Ő-46°/o

a téli állományban
16 db =  20.28o/0] 

9 > =  11.8 
9 » -  11.,

27
9
9

=  34. 
=  ll.s 
=  11.,

*0

sutának/ suta- 
\ A9 o/ / vadnak 

04 10 54 »/I / 04T-42 /0

biká- I agancsos 
nak t  vadnak

ö6.96° oj 5̂-08%
79 db =  100.co%

A föntebbi 1—3 számokkal jelölt szabályos állományt a 
stomfai vadaskert 1882. évi állományára alkalmazva, a szabályos 
nyári állománynak a következőnek kellett volna lenni, ha az öreg 
suták és borjuk számát helyesnek tartjuk:
öreg sutának kellett lenni 180, volt 180, hiányzott —, több volt—
ünőnek » » 65 54 » 11 ---
suta borjúnak » 
lapátos és ka-

» 72 73 » --  » » 1

nalasnak » » 260 » 67 > 193 » » ---
csaposnak » » 65 » 54 11 * » ---
bugának » » 72 » 73 » --- » » 1

714, volt 216, hiányzott 216, több volt 2.
Ha pedig a vadállomány összes számát, t. i. 500-at veszünk

alapul, kellett volna lenni:
öreg sutának . . 25-25% 126 drb, volt 180 drb, hiány, több 54
ünőnek. . . . . 9 09 » 46 * i » 54 » — » 8
sutaborjunak . . 10-10 * 50 » » 73 » — » 23
lapátos és kanalasnak 36’37 » 182 » » 67 » 115 » —
csaposnak . . 9 09 » 46 » 1 » 54 » — » 8
bugának . 1010 » 50 » » 73 » — » 23

össszeg . 10000% 500 drb, volt 501 drb, 115, több 116
különbség . . .  1 1

Mind a két esetben látható, hogy a jelenleg fenálló eljárás 
mellett a dámnál is a bikaállomány kelleténél kisebb. Az első eset
ben az ünőkben, lapátosokban, kanalasokban és csaposokban van 
hiány, s amellett maga az összes állomány a szabályoshoz képest 
jelentékenyen kicsi. — A második esetben többlet van, a lapátos 
és kanalasokon kívül minden korosztályban. Az első esetben kí
mélet, illetve a lelövetés korlátozása, a másodikban a suták löve- 
tésének fokozása s a bikák kímélése által állítható helyre a sza
bályos állomány.

1 A mutatkozó 2 drb különbséget ide lehetett legjobban beilleszteni.
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C) Az öz.
Az őzsuta a. d. Dittrich Winkell szerint egy, két, kivételképpen 

három gidát ellik. Volt rá eset, hogy négyet is.1 Grunert azt mondja, 
hogy az öreg suták rendesen két, kivételkép három, a fiatalok 
(ünők) egy gidát ellenek.2 Dombrovszky szerint a világra jövő 
gidák száma egy-kettő.3 Grunert legrészletesebben jelölvén meg az 
ellés eredményét, utána fogunk indulni.

Az őz ünő Dittrich a. W. szerint két éves korában üzekedőképes.
Az elnevezésekre nézve Z. H. F.-et követjük.4 5
E szerint az első éves őzbak buga

a másod » » csapos
a harmad » » villás
a negyed » '» gyenge keresztes

az ötöd » » erős »
A következő szaporodási táblázatban a suták fele két, fele 

egy gidával van számítva.
A gidák télen át nagyobb havak mellett sokat szenvedvén, 

nagyobb szám t. i. a gidák x/3-ának tönkremenésére számítottunk, 
meddőséget nem tesznük fel, mert ez a vad jobban elfér egymással. 
Különben nem tudtunk rá nézve alapot szerezni.

V. Az őz szabályszerű állománya :B

S u t a B a k
3 1 a I Hl 5 I 4 | 3 | 2 | 1

T3 ■! n •r*JI tfl t/i 
ÖJO ; O V 

j-  u  4)

bf £
C  V

Vbt)-* o

Szabályszerű nyári állomány 

Lelövési tönkremenési állomány 

Téli á l l o m á n y ...........................

3

6 0  6 öreg suta
j 2 gidával =  12
I 6 ünő

lö  1 borjúval 6

“ 1
42

18

1 Dittrich Winkell I. 209. 1.
2 Jagdthierkunde 137.
3 Paul v. Dombrovszky Das Reh 13 1. A Vadászlap szerint (1881. 255. 1.) 

Gróf Hunyady Kálmán nagysárói uradalmában egy őzsuta 4 borjut ellett. A gróf 
Breuner-féle zelizi uradalomban is minden évben fordul elő eset, a melyben 1—3 őz
suta 3—3 borjúval legelész.

4 Vadászlap 1880. jun. 5. szám.
5 A Vadászlap 1892. 17. sz. 223. 1. szerint 3—4 sutára számítandó egy-egy 

bak. Az általunk felvett szám szebb vadászatot enged, s minden sutára jut bak.
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E szerint kell lenni a nyári állományban a téli állományban
öreg sutáknak 12 db 
ünőnek 6 »

20%
10 „1 sutának |, suta- 6 db =  14... 9%

6 » — 14.. g »l1 sutának!
gidának 9 » 15 .1 11 60% 6 » =  14.29 »!|42 .87u/0|

ágasbaknak 18 > ^  51 baknak|1agancsos 12 » -  28.jj >i[baknakl
csaposnak 6 » 10 ’ 35°/o |r vadnak 6 » — 14..i9 » iÍ57.13% [
bugának 9 » 15 » 40% 6 » =  U.gg »

60 db 100% 42 db =  lOO.()0%

suta-
vadr.ak
5 7 .16%

agancsos-
vadnak
42.84%

D) A  vaddisznó.

A vaddisznó-tenyésztés feltétéleinek ismerete annál fontossabb, 
mert nem hosszú idő múlva ezen érdekes vadnak előreláthatólag 
csakis vadas kertekben lesz helye. Sajnos, hogy épen erre a vadra 
vonatkozólag hiányosak a megállapítások. A következő két adat 
azonban eléggé tanulságos.

I. A vaddisznó állomány kimutatása a stomfai vadaskertben :
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1880 Á l l o m á n y ............................................... 11 5 16 9 41
L e l ö v e t e t t ...................................................... 1 1 2 1 5

1881 Á l l o m á n y ...................................................... 7 6 7 34 54
L e l ö v e t e t t ...................................................... 1 2 3 2 8

1882 Á l l o m á n y ........................... ...... 8 8 34 30 80
L e l ö v e t e t t ........................... ...... 2 4 4 3 13

1883 Á l l o m á n y ...................................................... 8 17 13 42 80
L e l ö v e t e t t ...................................................... 1 1 4 6 12

1884 Á l l o m á n y ...................................................... 8 15 25 32 80
L e l ö v e t e t t ...................................................... 2 2 3 1 8

1885 Á l l o m á n y ...................................................... 15 21 24 30 90
L e l ö v e t e t t ...................................................... 2 4 6 5 17

1886 Á l l o m á n y ...................................................... 7 6 21 30 64
L e l ö v e t e t t ...................................................... 1 4 3 3 11

1887 Állomány ...................................................... 8 8 17 40 73
L e l ö v e t e t t ...................................................... 5 6 2 7 20

1888 Á l l o m á n y ...................................................... 12 11 10 19 52
L e l ö v e t e t t ...................................................... — 1 1 9 i i

1889 M a r a d t ............................................................. 12 lo 9 10 41

Minthogy a kocza malacz 18— 19 hónapos korában s tehát 
az ellésre következő év vége felé búg először, illetve a sűdők már 
tél elején (november végével, deczemberben) megbúgnak1 a sűdő-

1 Dittrich a W. I. 226. lap.
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két a következő évben már mint anyákat kell számba venni. Ennél
fogva az 1881. évben a lelövetés után megmaradott 4 emséből a 7 
emse-südővel együtt1 11 emsének, s megmaradt 10 kanból a 7 kan- 
sűdővel 17 kannak kellett volna lenni. Pedig csak 6, illetve 7 van 
kimutatva. 1882-ben az erre vonatkozó számok megletősen egyez
nek; 1883-ban azonban megint nem: 30 sűdőből 15 koczát és 15 
kant számítva 19 emsének és 18 kannak kellett volna lenni. Ezen 
következetlenség azonban származhatik a számbavétel nehézségé
ből is, s ismételve igazolja, hogy a fönnebbi kimutatáshoz hason
lónak a számadásban mindig fel fektetve kellene lenni, hogy az 
elméleti számok után a számbavételt ismételve és irányítva a 
különbségeket kiigazitani lehessen.

A kimutatott számok után indulva is, feltűnő azonban a sza-
porulat rendkívül csekély volta és ingadozása.

1880-ban 5 emsének volt 9 malacza, tehát egynek 1-08
1881-ben 6 J> 34 » » 1 5-66
1882-ben 8 » 30 * » 2> 375
1883-ban 17 » 42 » 2'47
1884-ben 15 32 * » 243
1885-ben 21 > 30 > 1-43
1886-ban 6 » 30 » » » 5-00
1887-ben 8 40 > > » 5-00
1888-ban 11 1> 19 > » 1-72
összesen 97 $ » 266 T> » 2> 28-96
átlagosan egynek . . . 3-65

Pedig Ditrich a. W. azt mondja: búgás után 18—20 hétre a 
gyengébb emse 4—6, az erősebb gyakran 11 — 12 malaczot ellik. 
Ha már most ehez vetőleg a sűdők malaczainak számát 4-re a 
kinőtt emsééit pedig 8-ra teszszük, s előbbiek számát az utóbbiak 
kétszeresével veszszük : akkor

2 sűdőnek kellene lennie . . .  8 malaczának
1 emsének » » . . . 8 »
3 16

1-nek átlagosan kellene lenni . 5'33 malaczának.

A mi az 1881, 1886, 1887-i eredményekkel egyeznék meg.
A következő táblázat azonban még roszszabb eredményeket 

mutat.

1 A megmaradt 14 südő fele't kannak, felét emsének számítva.
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II. A Coburg herczeg tulajdonát képező balogvári vadsertés-állomány
kimutatása :
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d a r a b d a r a b 0// 0 darab

Maradvány . . . . 1879 __ 1 1 i i 4 18 26 _ 5 7 19 21 52 52 25 4 -3 78
Á llom ány szaporulattal 1880 1 i — i 3 18 25 49 3 6 19 21 18 67 43 7 1 -5 116
Apadás . — — — — — — — — — - — 2 — 2 — — — 2
Állom ány szaporulattal 1881 2 — 1 3 18 25 20 69 9 19 19 18 50 115 80 12 1-7 184
Apadás . • • • • 2 — 1 3 13 6 — 25 9 11 1 1 — 6 — — 53
Á llom ány szaporulattal 1882 — — — 5 19 20 20 64 8 18 17 50 25 118 53 15 1 -2 182
H ozatott . — — — — 2 — — 2 — 1 — — 1 — — — 3
Ö sszes állomány — — — 5 21 20 20 66 8 18118 50 25 119 — — — 185
A padás . . - — — 5 14 — 19 6 6 — 2 — 14 — — — 33
Á llom ány szaporulattal 1883 — — — 7 20 25 14 66 14 18 48 25 18 123 S'ó 3 0 -4 189
A padás . • • • • — — — 4 10 13 27 4 5 15 10 — 34 1 — — 62
Á llom ány szaporulattal 1884 — — 3 10 12 14 30 69 23 33 15 18 31 120 78 22 1 -1 189
A padás . . — — 2 6 6 5 19 16 15 — 3 - 34 17 — — 70
Állom ány szaporulattal 1885 — i 4 6 9 30 40 90 25 15 15 31 20 106 60 — 1 1 196
A padás . • — — — - 1 15 — 16 3 1 3 18 — 25 — — — 41
Á llom ány szaporulattal 1886 1 4 6 8 15 40 29 103 36 12 13 20 69 150 100 2 1 -6 253
A padás . . 1 4 6 8 13 12 — 44 29 3 3 4 — 39 2 — — 85
Á llom ány szaporulattal 1887 — — — 2 28 29 29 88 16 10 16 69 37 148 69 4 L-6 236
Apadás . • — — — 1 24 22 — 47 16 — 2 16 — 34 3 — — 84
Állom ány szaporulattal 1888 — — 1 4 7 29 26 67 10 14 53 37 17 131 80 34 1 -0 198
A padás . . — — — 2 5 26 — 33 4 5 16 17 — 42 9 — — 84
Á llom ány szaporulattal 1889 — 1 2 2 3 38 15 61 15 37 20 33 33 135 72 — 1 0 196
Hozatott . 1 - 1 — — — — — — — — 1
Ö sszes állomány — 1 2 2 3 39 15 62 15 37 20 33 30 135 — — — 197
Apadás . • • • • — 1 1 1 2 25 — 30 7 7 — 10 24 81 — — — 111
Állom ány szaporulattal 1890 — 1 1 2 14 15

I
19 52 38 o 23 6 39 126 100 32 1 2

1
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A mint a táblázatból látható, a szaporulat rendkívül kicsiny, 
még kisebb a stomfainál; a mi a domesztikáczióra hajlandó ser
tésnél megmagyarázhatlan. A kanok csekély száma nem lehetett 
oka. Házi sertéseket még kevesebb kan búg meg eredménynyel. 
A másod fű emséktől pedig már okvetetlenül várható malacz.

A fáczány.
A fáczány kakasra számítani lehető—8 jérczét.2 A fiatal jércze 

tojik 6—8, az öreg 10—15 tojást.3 A pöstyéni fáczányosban egy
1 A másodfíi emséktől már malaczokat számítva.
1 Grunert Jagdthierkunde 228. 1. Pöstyénben 1 kakasra 10 jérczét számíta

nak. Diltrich a. W. 5 kakasra 36 jérczét számit. Elvedonban Dhulop Sing indus 
herczeg telepén 1 kakasra 8 jérczét számítanak.

* A nyitrai püspökség garázdái fáczányosában fiatal jércze tojt 6 —8, öreg 
pedig 15—25—30 tojást. Egy kakasra itt 8—9 jérczét számítanak.
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fércze után 3, néha 4, egész kedvező esztendőben 6‘5 darab fáczány 
volt a szaporulat; másutt csak 2—2y2, ritkán 3. Ennek mintegy 
jele kakas, fele jércze.

A szabályos állomány 3 fiatalat számítva egy jércze után és 
8 jérczét egy kakasra, a következő volna :

Nyári állomány 
Teli

kakas
3

kis kakas

36
3

jércze

24
kis jércze

36
24

összesen

9 9

27
Kimenő »
E szerint kellene lenni

Qvj> 33 24 12 72

a nyári állományban . 
a téli >•>

3% 36%
1 1 %

25% 36%
8 9 %

A többi vadra a szaporodás törvényét számokkal kifejezni 
egyelőre nem tudjuk. Valószínű azonban, hogy a fönnebbiekhez 
hasonlón az is sikerülni fog.

Nyílt vadasok.

Hogy mily mértékben alkalmazhatók a zárt vadasokra meg
állapított szabályok a nyílt vadasokra, arra nézve határozott szá
mokkal felelni nem lehet. Szabad erdők viszonyai oly annyira 
változók, hogy majdnem mindenikre más és más számokat kell 
megállapítani. Magára a szaporodásra nézve nem állunk nagy ne
hézségekkel szemben, mert az nyilt vadasokban többnyire kedvezőbb 
lesz mint a zártakban. Az üzekedő helyeket ott a vad jobban meg
válogathatja. Meddőn ennélfogva kevesebb suta fog maradni. — 
A borjuk tönkremenése a gondozástól függ. A hol a duvadat szor
galmasan irtogatják, a téli takarmányozásról kellőképen gondos
kodnak : ott a borjukból aránylag kevés fog elpusztulni. Legnagyobb 
veszteséget a kivándorlás okoz.

A sutavad legállandóbb, mig ellenben az agancsos vad inkább 
enged vándorlási ösztönének. Ez is azonban üzekedés alkalmával 
vissza szokott térni az őszi tanyán tartózkodó sutákhoz. A Coburg 
herczegi garamvölgyi erdőkben (závadkai erdőgondnokság) 1889-ben 
a szarvas-állományt következőleg becsülték:

Üzekedő szarvas ...................... 50 darab
erős bika ................... ..........  30 »
gyenge bika ............. . . . .  40 »
suta és borjú .......................  260

összesen 380 darab
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Az onnét a szomszédos breznóbányai kincstári, meg a her- 
czegi többi erdőkbe kivándorolt vadat pedig 120 darabra becsülték. 
Az összes szarvas állomány eszerint lett volna 500 darab. Miből a 
kivándorlási százalék 24°/0, a maradó százalék 76%. A kivándor
lási százalékból 20%-kot számítani lehet a bikákra 4°/o-kot a 
sutákra.

Erre jogosít a következő számítás; a 19.20. téli állomány 
szerint kell lenni :
380 X 52'44 =  199 sutának; van 260: több 61 darab 
380 X 47.56 =  181 agancsosnak ; van 120: kevesebb 61 darab 

összesen 380.—
A bikavad hiányát tehát kiegyenlíti a suták többsége; illetve 

az a maradó, emez pedig a kivándorló. Bár bizonyos fokig ezen 
külömbözetre a suták korlátlan kímélése s a lelövésnek csak a 
bikákra kiterjesztése is hatással lehet. Megközelítőleg azonban a ki
vándorlást egyelőre ezen adat alapján 24%-kal felvenni lehet.

Ezen feltevésből kiindulva az előttünk fekvő závadkai állo
mány szabályozása következő módon történhetnék:
Suta állomány 260 drb szabályos 199; több 61, lelövendő 61 
Agancsos » 120 » » 181 ; kevesebb 61 megkímélendő 61

Összesen 380 » 380
Az agancsos állományt tehát kímélni kellene egy évig, azután 

pedig lövendő (feltéve, hogy téli állományról van szó).
suta 199 X 20 09 =  41-59 kikerekitve 42 darab 
bika 181 X 23'09 =  41.79 » 42 >

A kivándorlást megszüntetni csak elkerítéssel lehet, mire csak 
a gazdagabb birtokosok fogják szánni magukat. Tény azonban, 
hogy a ki szarvast, dámot akar tenyészteni, legjobban teszi, ha a 
vadast elkeritteti. Ezen vadak különben mindig kárt fognak tenni a 
környéken, mihelyt egy kissé elhagyia szaporodni s a kártérítések 
tetejébe még boszusága is lesz. Mig a kerített téren úgy gazdál
kodik a mint jónak látja.

Ha azonban a kerítés költsége vagy más okok a nyílt vadas 
mellett döntenének, akkor semmi szin alatt sem szabad a vadállo
mányt túlságosan elszaporodni hagyni, mert mennél nagyobb lesz 
az állomány, annál erősebb lesz a kivándorlás. Tudnivaló, hogy a 
szarvas, vaddisznó, sőt a siketfajd, nyírfajd, mogyorófajd (császár- 
madár) és a fáczány is nagyon hajlandók a vándorlásra. A dám 
már jobban ragaszkodik állásához, mig az őz már majdnem egé
szen, a nyúl és fogoly pedig tökéletesen állandó.
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A nyugalom fentartása, a kártékony vadak pusztítása, sózok 
készítése, a vadak által kedvelt fák és más növények megtelepítése 
mind oly eszközök, melyek a vadat helyhez kötik és a kivándor
lást csökkentik. Figyelemmel kell különben tartani a vadas azon 
határát, melyen a kivándorlás történni szokott. Ezeken a járás-kelés 
és egyáltalában zaj okozása akkor, mikor a vad lábon van, akadá
lyozza a kimenetelt. Koronként nem árt ott egy-két kifelé törekvő 
darabot lelőni és beleit a határon fekve hagyni.1

Hogy mennyi vadat bir meg valamely terület, azt külön czikk- 
ben tárgyaljuk, de azt is meg kell bírálni, hogy mily nagy terüle
ten lehet még valamely vadat eredményre való kilátással tenyészteni. 
Grunert azt tartja,2 hogy kedvező viszonyok között szánkást még 
1000 hektáron, vagyis 1378 kát. holdon lehet tenyészteni, míg ked
vezőtlenen legalább 2000 hektárra vagyis 2756 kát. holdra van 
szükség. Ő is azonban azt állítja, hogy jó talajon, szelíd éghajlat 
alatt védelmet nyújtó makkos erdőkben kisebb terület is elegendő, 
kiváltképen ha kellő nyugalmat szolgáltat.

Hazánk tölgyeseiben, tehát különösen ha a vágás forgást fel
emeljük 120— 150 esztendőre, már 1000 holdon is lehet szarvaso
kat mérsékelt mennyiségben tenyészteni:

Dámoknak körülbelül fél annyi, tehát 500 kát. holdnyi terület 
is elegendő. Őzet különösen ligetes vagy berkes erdőben 300 kát. 
holdon már lehet elég jó eredménnyel fentartani, és ha a viszonyok 
nem kedvezőtlenek, hasonló nagyságú területen a nyúl és fogoly 
állomány is biztosítható, sőt fáczányokat is lehet jó sikerrel ily te
rületen tenyészteni, ha a szomszédság nem rósz, kiváltképen ha 
nincs a közelben erdő és inkább rétek szegélyezik vadasunkat. 
A vad táplálására, gondozására, mindazok a miket fönnebb előad
tunk érvényesek.

Gondoskodni kell arról, hogy a nemek (him és nő) között a 
kellő arány meg legyen, — mert különben a szaporodás inkább 
csökken mint emelkedik.

Mennyi vadat bir meg valamely terület ?

a) A szarvas.

Hogy mily nagy területre van szüksége egy-egy darab vad
nak, arra nézve a nézetek nagyon eltérők. Nem is egyezhetnek.

1 Dittrich a W. Handbuch für Jáger I. 41. lap.
2 Jagdbetriebekunde 10. lap.
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A mennyire különböznek lépten-nyomon a viszonyok, annyira kell 
különbözni ezen területeknek is.

Grunert a következőket mondja: »Szarvas-tenyésztésre leg
alkalmasabb viszonyok között 2500—5000 hektár =  4345—8690 
kát. hold terjedelmű oly önálló' vadasokban, melyekből a vad, ta
pasztalás szerint a messze fekvő földekre kijárni nem szokott; és 
ott, a hol a vad fák lerágása által, mint pl. fenyvesekben, közép- 
és sarjerdőkben, nagy kárt nem okoz : egy darab szarvasra mint
egy 40 ha. =  69.5 k. holdat kell számítani; mely területet 60 ha-ra 
=  104.2 holdra kell emelni, ha a vad a fák lerágása által kárt 
okoz, mint az a lombos szálerdőkben történni szokott. Ha pedig 
ezen erdőkben olyanok volnának a viszonyok, melyek a vadat a 
nagy terület daczára gyakori kijárásra kényszeritenék a mezőre, 
vagy ha a vadas 1000—2000 ha-nál — 1738—3476 k. holdnál 
kisebb lenne: akkor egy szarvasra 80—120 ha. =  139—209.6 k. 
hold is szükséges. Ha pedig a terület 1000 ha-nál =  1738 k. hold
nál kisebb volna és szabadon állana szántóföldek és rétek között: 
akkor szarvast már egyáltalában nem lehetne tartani rajta ; dámot 
azonban igen és őzet feltétlenül.

Az előbbeniekben igen mérsékelten számított vad-állomány 
mellett is azonban, — legalább szarvasokat és dámokat illetőleg — 
szorosan ügyelni kell a vadra, nehogy erdőn, mezőn kárt okozzon, 
s ha ez megtörténnék : erdei rétek telepítése, vadőrök alkalmazása 
által igyekezni kell a kártevést megakadályozni.«

Ha szavai után indulva számítunk, 1738 holdon 8 szarvas, 
vagy 13 dám, vagy 60 őz élhetne meg kár okozása nélkül.

A munkácsi uradalom erdeit, tekintettel az erdősültség minő
ségére s illetve a vadnak többé vagy kevésbbé megfelelő minősé
gére, s végre a vad tényleges tartózkodási helyére 139,000 holdra 
lehet tenni. Azon volt 1888 telén 1900 darab szarvas. Egy darabra 
jutott 73 k. hold.

A parádi vadállomány volt 1888-ban 424 darab. A vadaskert 
területe 8092 k. h. (Ebből 654 k. h. rét és szántóföld.) Egy da
rabra jutott 19.08.

A gödöllői nézetek szerint 120 m. magasságig a tengerszine 
fölé emelkedő, forrásos völgyekkel, nedves rétekkel átszelt és mező- 
gazdasági területek által környezett hegylánczon 15 k. - h .; zárt 
erdő-állományu és forrásokban bővelkedő, de tisztásokat és mező
gazdaságilag müveit területeket nélkülöző erdőségben 20 k. h .; 
homokos, részben futóhomokos, mezőgazdaságilag müveit területek
kel átszelt, de vizszegény erdőségben, valamint 297 m. magasságig
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emelkedő hegyes vidéken, trachit-alapu agyagos-talajon, forrásdus, 
de mezőgazdaságilag müveit területeket nélkülöző erdőségben: 25 
kát. holdat kell egy darab szarvasra számítani.1

Szükséges azonban, hogy a fennálló viszonyok szerint min
denki maga számíthassa ki magának, mennyi vadat bir meg az 
általa vadtenyésztésre szánt terület. Annál inkább szükséges ez, 
mert csak azon esetben fog biztos alapon indulni. Szükséges azért 
is, hogy mások adatait megbírálni s illetve a saját viszonyaihoz 
alkalmazni tudja. Szükséges végre azért, hogy a nyert adatokból 
következtetéseket lehessen levonni.

Hogy a számítások nem lesznek tökéletesek és hogy a nyert 
adatokat tapasztalás utján szükséges lesz helyesbíteni, az a dolog 
természetéből folyik. Bizonytalan lévén a tényezők megállapítása, 
bizonytalannak kell lenni az eredménynek is. Vagy helyesebben 
mondva: az eredmény oly pontos lesz, a mily pontossággal sike
rül megállapítani a tényezőket.

Az egy darab szarvas számára szükséges legelő-terület ki
számítása ugyanazon eljárás szerint történik, mint az a legelő mar
hára nézve szokás. Mindenekelőtt ismerni kell a vad sú lyát; a 
sulyegységre szükséges tápanyagot; azután mily tápanyagmennyisé
get szolgáltat egy holdnyi terület. Ezekből azután ki lehet számí
tani az egy darab szarvas számára szükséges területet.

A gödöllői vadasokban 1881 — 18902 években lövetett:
563 drb agancsár 65892 kgr. sulylyal; átlagos súly 117.03 

kgr ; belső részek 25 kgr; agancs 3.9 kgr; összes súly 145.98 
kgr.3

24 darab villás 1729 kgr. sulylyal; kizsigerelve 72.04 kgr; 
belső részek 14 kgr; agancs 0.82 kgr; összes súly 86.86 kgr.

916 drb suta 68738 kgr. sulylyal; kizsigerelve 76.13 kgr; belső 
részek 24 k g r; összes súly 100.13

86 drb borjú 3453 kgr. sulylyal; kizsigerelve 40.15 k g r; belső 
részek 8 k g r; összes súly 48.13 kr.

1 Sajnos, több adatot kapni nem sikerült. Pedig kivánatos volna tudni, mily 
számú vad él meg bizonyos területen kár okozása nélkül és átlag mily súlyúvá 
lejlődik.

2 Az utolsó évből hiányzik az őszi lelövés.
3 Csaszkóczy Coburg herczegi erdőgondnok szerint a feltört szarvas súlyát 

l . 22-vel szorozva, kapjuk a teljes súlyt, s a teljes súlynak 17°/°-a esik a zsigerre, 
Rajzinger Antal parádi erdőmester szerint az agancsa kizsigerelt testsúly 3.3— 5.3 % -á t 
teszi ki.
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Ezen sulyokból a többi korosztályok súlyát interpolátio utján 
kiszámítva, lesz a szabályszerű állomány súlya 4

Öreg suta 24-52 % átlagos súly 100 kgr. az összes súly 2452.00 kgr.
Ünő <N00

co » » » 66.5 » » » » 586.a3 »
Suta borjú 9-30 » » » 33 » » 2 323-40 a 2
Agancsár 29.42 X> > 146 » » J> * 429o.32 ^
Villás 8-82 » » 87 » » 767-34 »
Csapos 8-82 » J> » 675 » 5 9 5 . 3 5  *
Buga 9-80 J> » 48 > » >; » 470.4o *

100 9490.04
1 darab átlagosan 94 9 kgr.

A szabályos nyári állomány3 egy darabjának (az átlagos 
szarvasnak) súlya ennélfogva Gödöllőn 94.92 kikerekitve 95 kgr. =  
0.95 q. (métermázsa).

A munkácsi uradalomban a szarvasbika átlagos súlya 201 
kgr. A gödöllői arányában 0'65°/o számítva, az átlagos szarvas súlya 
131 kgr. Ezt a számot azonban le kell szállítani 3°/o-kal, mert ott 
az ünők valószínűleg 3 éves korban üzekednek, tehát nagyobb a 
gyenge állomány. Lesz tehát az átlagos szarvas 127 kgr.

A stomfai vadaskertben a szarvasbika átlagos súlya 109 kgr. 
Az átlagos szarvas súlya 71 kgr.

A ghymesi vadaskertben a bika súlya volt kezdetben 121 .c 
kgr., később leszállóit 102.97 kg.-ra. Az átlagos szarvas súlya tehát 
volt *79 3 s lett 67 6 kgr.

Az erdők fütermése mennyiség és minőség tekintetében —

1 A szabályszerű állomány itt százalékokban van kifejezve, a mely ugyan
annyi darabot je len t; v. i. 100 darabból álló szarvasállományból kellene lenni 24.5 
darab sutának stb. A szabályszerű állomány fogalmának alapját az képezi, hogy a 
fiatalabb korosztályoknak számbelileg pótolni kell az öregebbeket, mig a legidőseb
bek évről-évre lelövetnek.

2 A borjukat ugyan legelő tekintetében nem kellene számítani, mert igen 
kevés az, a mit esznek, de a szoptató anyáknak annál többre van szükségük, minél 
fogva mégis számításba vétettek.

3 Más a nyári, más a téli állomány. A nyári állomány az, a mely a löveté- 
sek megkezdése előtt van ; a téli, a mely annak bevégzése után megmaradt, kitelel. 
A nyári legeltetéséről, a téli etetéséről kell gondoskodni.
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figyelmen kivül hagyva a talaj termőképességét, — a világosság 
fokától s az éghajlattól függ.1

A világosság, mely a talajai éri, az erdő korától, záródásától 
a fa-nemtől, üzem-módtól s a vágás nemétől függ.

Korra nézve az erdőrészek annál gyérebbek, v. i. annál 
kevésbbé záródottak, mennél idősebbek s mennél inkább világos 
ságot kívánó a fa-nem. A tölgyes alatt már 40—50 éves korban 
kezd fü jelentkezni, mely évről-évre szaporodik; cserjék jelennek 
meg s végre az agg erdő alját bokrozat és fü lepi. Ilyen termé
szetű az erdei, fekete s vörös fenyő is ; mig ellenben a bükk, a 
lucz és jegenye fenyő agg koráig megtartja erős záródását és sürü 
lombozata árnyékában semmi fü sem bir megélni.

Az a fü azonban, mely a világosságot kívánó s tehát gyér 
lombozata fa-nemek alatt nő, nem sok tápláló értékkel bir. A mezei 
gazdák azt tartják: nem jó a legelőt sűrűn beültetni fával, mert a 
fák alól nem veszik fel a füvet az állatok. Csak az a fü jó, melyet 
legalább koronként közvetlenül ér a nap.

A valóban értékes s tápláló füvet a vágások szolgáltatják. 
Ott is tesz a vad legtöbb kárt, nem elégedvén meg a füvei, hanem 
a fák zsenge hajtásait is lerágván. Legkevésbbé árt a vad a sarj- 
erdő vágásának, mert azok leghamarabb nőinek fel szája alól, és a 
sarj-bokrok széleiről csipegetvén, a középen álló szálak inkább 
megmenekülnek, felnövekedhetnek. A fa szálas formája ezen erdők 
ben nem is olyan fontos.

A vágás neme annyiban bir befolyással a fütermésre, hogy a 
maximális fütermés csak a tarvágásokban van, melyekben a talaj 
beárnyékolása egyszerre megszűnvén, a pihent és televényesedett 
földből buján veri föl magát mindenféle fü és cserje. Fokozatos 
felújításnál azonban, mikor a fákat lassankint ritkítjuk, hogy a 
megmaradókról lehulló, vagy leszálló mag vesse be a talajai, az 
árnyék soha sem szűnik meg tökéletesen s ennélfogva a fü-növés 
is csak gyenge és tápláló ereje kevés. Viszont a vad nem tesz 
annyi kárt. a csemetékben.

Mennél tökéletesebben történt az erdő felújítása, mennél gyor
sabban növő a fa-nem és erősebben árnyékoló a lombozata: annál 
rövidebb ideig tart a vágás fü-termése. Szálerdőkben a vágások 
fütermése átlagosan 10, sarjerdőkben 15 évig tart.

1 Az erdő-használattan kézikönyve. Irta Szécsi Zsigmond selmeczi ni. kir 
akad. tanár. 100 aranynyal jutalmazta s kiadta az »Orsz, erdészeti egyesület«. Buda
pest, 1884. Szerző tulajdona. Ebből vettük az alább következő, *-gal jelölt adato
kat is.
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Szálerdők a legeltetés kezdetén annyi takarmányt adnak hol
danként, a mely 2—3 q. szénával ér fel és fel és ha feltesz- 
szük, hogy a legeltetés ugyanazon helyen 1 0  évig gyakorolható: 
a termés átlagosan 1 .0— 1 .5 q.-ra tehető.

Sarjerdők körülbelül két annyit adnak. Termésük a legeltetés 
kezdetén 4—6, átlagosan 2—3 q.-ra tehető.

Ezen fütermést majdnem teljes tápláló értékkel lehet felvenni, 
mert 10—15 évig a nap majdnem teljes erővel éri azt.

A korosabb erdőrészek fütermését mind mennyiség, mind 
minőség tekintetében sokkal kisebbnek lehet venni. Nem vélek tul- 
ságba esni, ha záródottabb erdőrészekben azt a vágások fütermé- 
sének 1/i -éve, gyéresebbekben pedig y 2-ére teszem s hogy a teljes 
széna-érték;kijöjjön, ezen számokat megfelezem. Ennélfogva gyengén 
záródott korosabb erdők széna-értékét 04 2—0.16, gyengébben záró- 
dottakét pedig 0’25—0'31, átlagosan 045, illetve 0'28 q.-ra teszem.

Állattenyésztők 1 q. élő súlyra tejelő szarvasmarha számára 
3 kgr. széna értékű takarmányt számítanak napjára; tinónak 2/ 3 

annyit. A vadat, legelő-igénybevétel tekintetében, — mert már a 
borjukat is számításba vettem — a tinóval lehet egyenlőnek tenni. 
Egy métermázsa élő súlyra tehát ennélfogva számítunk 2 kgr. széna 
értéket. Alvidéki szarvasokra — melyeket itt a gödöllőiek repre- 
sentálnak — számíthatunk 0.95X2=1.9, hegységiek számára, melyek 
a munkácsiaknak felelnek meg: 1 .27X 2 = 2 . 54 kgrammot.

Minthogy alvidéken novembertől márczius végéig szokás a 
vadat takarmánynyal ellátni, a téli fennmaradó 5 hónap legeltetését 
csak 2 havi értékkel véve: a legelőnek 9 hónapon, illetve 270 
napon át kell a vadat eltartani.

Az alvidéki szarvasnak kell tehát 5 .13 q. a hegy ségi szarvas - 
nak pedig 7 .69 széna értékű takarmány. 1

A 80 éves vágásforgásu szálerdőben tart a legeltetés a vágá
sokban 15 évig, évente 1.25 q. széna értékkel =  18.75 q, a 70— 
80 éves lábas erdőben 1 0  évig, évente 0 . 1-5 q. széna értékkel =  1 .60 

q, nincs legelő a zárt korosztályokban 55 évig, évente O'O széna 
értékkel — 0  q. összesen 80 évig 2 0 . 26 q.

1 hold erdő átlagos széna értéke tehát lombos erdőben 0 . 25 

q, a fenyvesben, bükkösben 0 ' 23 q. 2

1 A stomfai vadaskertben, melynek vidéke hegyes, de nem oly zordon, mint 
a munkácsi, egy szarvas teleltetésére számítanak 6.5 q. réti szénát és 2 q. vadgesz
tenyét.

2 Fenyvesekben, bükkösökben csak a vágások fütermését lehet számitani.
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A 100 éves forgásu szálerdőben tart a legeltetés a vágások
ban 15 évig 1.2B q széna értékkel =  18’75 q; lábas erdőben 70—
100 éves korig 30 évig 0'2i q, 1 széna értékkel 6 . 30 q ; nincs legelő 
a zárt korosztályokban 55 évig semmi: összesen 100 éven át 25.06 
q =  széna értékkel.

1 hold átlagos széna értéke tehát lombos erdőben 0 . í5 q, feny
vesben, bükkösben 0 19 q.

A 150 éves forgásu szálerdőben tart a legeltetés a vágások
ban 15 évig 1.25 q széna értékkel =  18.75 q; a lábas erdőben 70—
150 éves korig 80 évig 0 .28 q széna értékkel 22.40 q ; nincs legelő
a zárt korosztályokban 55 évig semmi: összesen 150 éven át 41.16 
q széna értékkel.

1 hold átlagos széna értéke tehát lombos erdőben 0 . 27 q, 
fenyvesben, bükkösben 0 . 12 q. 2 .

A 40 éves vágásforgásu sarjerdőben van legelő a vágásokban 
15 évig 2.5 q. széna értékkel =  37.B q .; nincs legelő a felserdült 
erdőrészekben 25 : összesen 40 évig 37.B q.

1 hold erdő átlagos széna termése tehát 0 . 94 q.
Az átlagos szarvasnak ezek után kell a

80 éves vágás-forgásu tölgyes szál erdőben 2 0 .s kát. hold erdő.
80 » > 1 fenyves és bükkösben 33 .4 » »

1 0 0 * » » tölgyes szál erdőben 2 0 . 4 » »
1 0 0 » * fenyves és bükkösben 40.5 » »
150 * 2> > tölgyes szál erdőben 18.„ » » »
150 » bükkösben alvidéken 42.7 » » »
150 2> » » felvidéken 64.0 » »
40 > > sarj erdőben alvidéken 5 .46 » »

A szarvas-állomány tehát a mely táplálékot talál 1000 kát. 
holdon : 3holdon : 3

40 éves sarjerdőben...........................................183 darab
150 » vágás forgásu tölgyes szálerdőben 53 »
80 » » » s> * 48 »
80 » » » fenyvesben . 30 »
Ezen számú szarvas állomány fentartása mellett azonban az 

erdők fütermése tökéletesen ki lenne használva s koronként, mikor 
a fü gyérebben van, vagy már megkeményedett, valamint esős

1 A fönnebbi 0 .15 0.28 q. átlagát véve, mert itt már gyengébb a fák záródása.
2 Fenyvesekben, bükkösökben csak a vágások fiitermését lehet számítani.
3 Rajzinger Antal parádi erdőmester véleménye szerint 1000 holdon 60—70, 

kitűnő legelőjű talajon és 6 évenként ismétlődő makktermés melleit 80 darab volna 
fentartható, anélkül, hogy a vad elsilányódnék s az erdei kultúrákat károsítaná.

13A vadászati ismeretek kézikönyve. III.
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időben az erdő fiatal fáinak nagyon is sokat kellene szenvednie, 
úgy hogy legalább is V4-el több terülelet kell számítani. Ez eset
ben az átlagos szarvasnak kell:

80 é. vágás forgásu tölgy szál erdőben 25.6 kikerekitve 26 kát. h.
80 » » fenyves és bükkösben 41.7 » 42 » »

1 0 0 » » tölgyesben 25.g » 26 » »
1 0 0 » 7> » fenyves és bükkösben 50 6 » 51 » ■»
150 > » tölgyesben 23 fi T> 24 » »
150 » » bükkösben alvidéken 53.4 » 53 v> »
150 » » » » felvidéken 80.0 7> 80
40 » 3> » sarj erdőkben 6 .3 » 7 » »

1000 kát. holdon táplálékot lel tehát 40 éves vágásforgásu 
sarjerdőben 143 darabból álló szarvas-allomány, 150 éves tölgyes 
szálerdőben 42 drb, 80—100 éves tölgyes szálerdőben 38 drb, 80 
éves fenj^ves és bükkösben 24 drb, 100 éves fenyves és bükkös
ben 20 drb, 150 éves fenyves és bükkösben 20 drb, 150 éves 
fenyves és bükkösben alvidéken 19 drb, 150 éves vágásforgásu 
fenyves és bükkösben felvidéken 1 2  darabból álló szarvas-állomány.

Ezen számtételekből azt lehetne következtetni, hogy szarvas
tenyésztésre legjobb a sarjerdő, mert az a legtöbb vadat bírja táp
lálni. Ámde ez a következtetés egyoldalú lenne.

Mindenekelőtt figyelembe veendő, hogy az erdőnek a nyári 
legelőn kívül a téli tápláláshoz is hozzá kell járulni. Ezen szem
pontból a makktermés megbecsülhetlen. Ha ez az erdei gyümölcs 
nem is terem meg évről-évre megkivántató mennyiségben, mégis 
segít minden esztendőben többet-kevesebbet; akkor pedig, mikor 
jól beáll, rendkívül megjavítja a vadállományt, mit a következő 
évben is meglátni rajta. Ez okból tehát, ahol csak lehet, a szál
erdőt kell megtartani. Ha pedig valaki nagyobb súlyt fektet a vad 
tenyésztésére, menjen át a közép erdőre, mely mindkét mód gaz
dasági előnyeit egyesíti magában.

A különbséget különben, mely a sarjerdő és szálerdő legelő
jének értéke között van, könnyen helyre iehet pótolni az erdei rétek 
igénybevételével.

Az erdei rétek széna-termése különböző. Száraz hegyi rétek 
természetesen csekély termést adnak.

A stomfai vadaskertben.....................  1.5 q.-ra.
A parádiban........................................  2 .6 »
A Garam felsővölgyi e rdőkben .... 5— 6  »
Mármarosban......................................  6 — 8  »
Beregben................. ...........................  8  »
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teszik az átlagos széna-termést holdanként. Megjegyzendő, hogy az 
adatokat szolgáltatók oly réteket értettek, melyekre a szarvas sza
badon jár legelni. Ez okból nem fogom nagyra venni a szénater
mést, ha az alvidéken 6. q-ra számítom. Az pedig az alvidéki átla
gos szarvasnak megadja megkivántató táplálékát. Minthogy pedig a 
150 éves vágás-forgásu tölgyes 101 darab átlagos szarvassal ád 
kevesebbnek táplálékot, mint a sarj erdő : 101 kát. holdra terjedő, 
tisztásokról s illetve erdős rétekről kell gondoskodni, hogy azzal 
egyenlő szarvas-állomány bírjon megélni rajta. A 100 darabból álló 
szarvas-állománynak kell tehát 730 hold 150 éves vágásforgásu 
tölgyes szálerdő, melyben 73 hold rét van, u. i. 730 hold l0°/0-a 
73 hold rét, megél rajta 73 drb. szarvas
730—73 =  657 : 24 =  ________ 27 »

összesen 100 drb »
Ebből az következik, hogy mennél inkább fokozzuk az erdei 

rétek terjedelmét és termőképességét, annál több vad találja meg 
rajta táplálékát. Tény az, hogy mennél több a rét az erdőn s annak 
szomszédságában s mennél inkább férhet hozzá a vad mezőgaz
dasági terményekhez : annál több élhet meg az illető területen, vagy 
a meghatározott minimális szám, annál jobb kondiczióban fog lenni. 
Nyílt vadasokban ez a környék mezei gazdáinak rovására tehető ; 
zárt vadasokban mesterséges utón állítandó elő.

A fennebbi számítások követésénél azonban nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy ezen számok csak azt mutatják 
hány darab szarvas találja táplálékát valamely területen, nem pedig 
azt, hogy azon jól elfér, kellőképen üzekedik és tehát szaporodni 
is fog.

b) A  dánt.
A ghymesi vadaskertben lelőtt 1857— 1866-ig 1867— 1876-ig. 1877— 1885-ig.

lapátos átlagos súlya volt 57.12 kgr. 53. b kgr. 55.3 kgr.
kanalas » » » 47,00 » 47.4 » 44.8 »
csapos » » T> 31-90 33.9 » 32-3 »
suta » » » 28 oo 33.4 » 27 6 >

Ezen számokból a legjobbakat véve alapul.
A  lapátos átlagos súlya 57, belsőrészekkel 60.54, agancscsal 71-251

» kanalas » » 47 J> 57.34 58-75 ) átlag 65 kgr.
» csapos » » 34 > 41.48 » 42.50 » 42.3 >
» suta » » 33 > 39-96 > — » 40 >
» borjú2 » » 19 > 23-ia > — » 23 >

1 A teljes súlyt a zsigerelt 1'22-ével, az agancsot a lapátosnál 3 '71, a kana
lasnál 1'41, a csaposnál 1'02 kgr.-val számitva.

2 A szarvas borjuk arányában a bika súlyának 340,0-ával számitva.

13*
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A dám szabályos nyári állományát véve alapul.
Az öreg suta 25-25 darab 40 kgr.-mal súlya 1210.0 kgr.
* ünő 9-09 » 26.71 » » 182.0 »
» borjú2 20.20 » 23 » 464.6 9

> lapátos és kanalas 36-37 » 65 9 » 2364.0 X

» csapos 9*0 9 9 42.5 > 9 386.3 »
összesen 100.OÜ darab 4607.0 kgr.

Az átlagos dám súlya ennélfogva 46.07, kikeritve 46 kiló.
Egy métermázsa élő súlyra 2 kiló széna értéket számítva kell na
ponta az átlagos dámnak 0.92 és 270 napra 2.48 métermázsa széna. 
A különböző erdőalakokra fönnebb kimutatott holdankénti széna, 
termés alapján kell az átlagos dámnak a 

80 éves vágásforgásu tölgyszál erdőben 17 kát. hold
80 9 9 fenyves és bükkös »  28 »  2>

100 9 9 tölgyszál erdőben 17 9  >

100 ) » fenyves és bükkös »  34 »  »

150 9 » tölgyszál erdőben 16 »  »

150 » » bükkösszál »  36 »  » alsó vidéken
150 9 » »  »  54 »  9 felső
40 » » sarjerdoben 5 9  9

1000 holdon táplálékot talál tehát
40 éves vágás forgásu sarjerdoben . 200 darab

150 »  » »  tölgyszálerdőben . 63 9

8 0 - 100 »  » 9  » . 59 9

80 »  9 »  fenyő- és bükkerdőben . 36 »

100 9  9 »  9 9  » 29 >

150 9 9 »  bükkösben alsó vidéken . 28 9

150 »  » »  »  felső 9 19 9

Ezen számítás eredménye azt mutatja, hogy a dámnak táplá
lására a szarvashoz viszonyítva 65'%-nyi területre van szüksége. 
Grünert azt mondja,3 hogy ezen arány olyan, mint 6:4-hez v. i. 
hogy a dámnak 0.67 (2/3) annyi terület kell mint a szarvasnak. A 
két adat tehát megközelíti egymást.

Grunert szerint4 500— 1000 hektáron, illetve 869 —1738 kát. 
holdon dámokat még sikeresen lehet tenyészteni, ha különben a 
viszonyok ezen vadnak megfelelők.

1 Mint a szarvasnál a suta. súlyának 2/3-ával számítva.
2 A bika és suta borjukat együtt véve.
3 Jagdbetriebskunde 14. 1.
4 JagdbetriebsknnJe 15. 1.
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c) A z őz.

Miután ezen vadra nézve úgyis hiányzanak a közetlen ada
tok, de a dámnál láttuk, hogy Grunert arányszámai helyesek, 
legjobb lesz azokat egyelőre az őzre elfogadni. Szerinte az őz le
gelő igénye igy aránylik a szarvaséhoz, mit 3 a 6-hoz, v. i. az 
•őznek fél annyi terület kell mint a szarvasnak.

Az átlagos őznek kell tehát 
80 éves vágás forgásu tölgy szálerdőben 13 kát. hold
80 » fenyő és bükk » 21 »

100 » » tölgy szálerdőben 13 » »
100 1 » fenyő és bükk » 26 * »
150 » tölgy szálerdőben 12 »
150 » » bükk » 27 » alsó vidéken
150 » ) 1 » 40 » » felső )
40 » » sarjerdőben 3’5 » »

1000 holdon táplálékot talál tehát
40 éves vágás-forgásu sarjerdőben . 286 darab

150 » » tölgyszálerdőben . 83
8 0 - 100 » » » » . 77

80 » » » fenyő és bükkerdőben 48
100 » » » » » 38 »
150 » » » bükkösben alsó vidéken 37
150 1 » » » felső » 25
Grunert szerint őz állomány jól fentartható már 500 hektáron, 

v. i. 869 kát. holdon. A mi alsó vidékeinken, a hol a talajviszonyok 
jók, t. i. a talaj üde s ennélfogva a legelő bő és erőteljes, azt 
hisszük, jól fenntartható már 500 holdon is. Sarjerdőben ilyen he
lyen 143 darabból álló őz állomány leli meg táplálékát. Ily szám
mal pedig az igényteljes vadász is megelégedhetik..

d) A  vaddisznó.
A vaddisznóra nézve azt kimutatni, hogy mennyit bir meg 

belőle valamely terület, rendkívül nehéz. Leginkább attól függ, van-e 
neki való legelő ; vizi növényekkel benőtt m ocsár; túrásra alkalmas ; 
húsos gumós gyökerű növényeket termő laza talaj, makkot és vad 
gyümölcsöt szolgáltató erdő. Coburg herczegnek Gömör vármegyé
ben létező balogvári vaddisznós kertje 285 kát. hold terjedelmű, s 
tenyésztenek benne 150—250 erdeit. Egy darabra jut tehát 1.14—1.9 
kát. hold. A vad szaporodásának törvényei czimü czikkben azon
ban láttuk, hogy a szaporulat igen csekély. Ezen vadra nézve is 
kívánatos tehát a terület bővebb kiszabása.

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



198

e) A  fáczány.

Grunert szerint 20—50 hektáron, v. i. 35—87 kát. holdon 
200—600 fáczányt lehet tartani. A pozsonymegyei fáczánytenyész- 
tők nézete szerint az erdőn kívül 40 fáczányra még 1 hold tisz
tás és szántóföldre van szükség.

A pöstyéni gróf Erdődy-féle fáczányos 143 hold terjedelmű 
s évről-évre 900—1200 fáczányt tenyésztenek benne. 100 fáczányra 
tehát 10.25 — 16 hold jut, melyből leszámítva a 2.5 hold tisztást 
és szántóföldet, kell erdő 775—14.50 hold 76%—80% ; tisztás
2-50—1-50 hold 24% —15%.

A vad táplálása.

A vadnak a dolog természeténél fogva azon táplálékból kel
lene fenntartania magát, melyet számára az erdő szolgáltat. A föld
művelés s az erdészet kifejlődése, valamint a vadtenyésztés foko
zása folytán azonban ez a táplálék nem mutatkozik elegendőnek. 
Az erdő az erdészeti gazdaság jelen állapota szerint már nem az, 
ami hajdanta volt. Az ős erdőben a fa akkor dűlt ki, mikor már 
egészen elaggott, addig pedig bőven termette a vad által kedvelt 
makkot. Helyét ifjú nemzedék foglalá el, füvekkel, kórós növénye
kéi vegyest. Miután az elaggás ideje különböző időben következett 
be, az erdőnek majdnem minden pontján más és más korú fa állott. 
A változatosság tehát végtelen nagy volt s a vad lépten-nyomon 
talált valami legelni valót. Kezdetben az ember követte a természet 
felújítási módját, és szálalva használta az erdőt; a vad ezen gaz
daság mellett jól érezte magát. A mint azonban szaporodtak az 
igények az erdő jövedelme iránt, tömegesebben kezdették vágni a 
fá t; rá jöttek, hogy a fa vágatása s kiszállítása az elszórt helyek
ről költségesebb s konczentrálni kezdették a vágásokat. Létre jött 
a vágásos gazdaság, melynek utolsó fejleménye a tarvágás A vad 
ezen használat mellett sokat veszitett. Csak egyes helyeken talál
hatta meg táplálékát, gyakran ott, a honnét tartózkodási helye 
messze esett, a mi, különösen télen át rá nézve kedvezőtlen vala.

A makkos erdők helyét zárt, egyenlő minőségű erdők vál
tották fel. A vágások ugyan busásan termik a jónál jobb füveket 
viszont azonban a zárt, napot magukba nem bocsátó felserdült 
erdőrészekben úgyszólván semmi táplálák sincsen. Ennek követ
kezménye, — miután a vágásokat a kezelés könnyítése és a költ
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ségek apasztása kedvéért mindinkább konczentrálják, — a sok kár, 
mit a vad a felujuló erdőrészekben okoz.

A vadászati szenvedély azonban a vad lehető szaporítására 
törekedik. Ennek folyománya az, hogy a vad a vágásokban nem 
találván meg kellő táplálékát, kijár a mezőkre s ott kárt okoz a 
földművelésnek. Már más helyen kimutattuk, hogy ezen bajon az 
erdei tisztások fenntartása, sőt szaporitása, gondozása, s a vad 
kedvelt növényeinek termesztése által lehet segíteni.

A szántható-vethető területek vagy szabadon maradnak, vagy 
elkerittetnek. A szabadon hagyás csak kivételeles esetekben vezet 
czélra. mert a vad a termést legázolja s többet tesz belőle tönkre 
mint a mennyit le legel. Mindazonáltal nagy terjedelmű vágásokba 
kerítés nélkül is czélszerü gazdasági terményeket vetni. Ilyen a 
lengyel rozs. Ez, ha tavaszszal vetik, csak második nyáron megy 
kalászba. Az első télen tehát jó legelőt szolgáltat. Csicsókát is lehet 
a vágásokba ültetni. Ha nincs nagy tömegekben együtt a vad, nem 
töri egészen össze, s őszszel, tavaszszal kikaparja gumóit.

Czélszerübb azonban a földeket bekerittetni. A kerítést úgy 
kell elkészíttetni, hogy azt szükség esetén felnyitni lehesen. (Mozgó 
kerítés, hordozható rács-kerités.) Különben, jó tágas kapukon is be 
megy a vad, ha valami ínyére valót érez odabenn. Termeszteni 
lehet gabonát, zabot, burgonyát, csicsókát, tengerit (kukoriczát), 
kölest, sat. Ezen termények vetését úgy kell beosztani, hogy kellő 
időben rendelkezésre álljanak. A gabona őszszel jó korán elvetve 
s ennélfogva télig kellőképen megnőve, kitűnő téli takarmányt szol
gáltat, s ha a hó nem túlságosan nagy, s nincsen erősen meg
fagyva, a vad kikaparja magának. Az érett zab is, lábán hagyva, 
jó takarmány szarvasnak, dámnak, őznek, fáczánynak. Kölessel, 
száraz nyáron, sokat lehet segíteni a fővadon; fáczányoknak pedig 
ha megérett, kiváltképen kedves. Tengeri szár, a rajta hagyott csö
vekkel, még nagy havak idején is elérhető takarmány. A csicsó
kának mind szára, mind gumója kedvelt eledele a vadnak. A szár 
kiáll a hóból, minélfogva a vad legelheti, gumóit pedig, mikor 
enged a föld fagya, kikaparja. Mikor a hó elmegy, jól feljavul a tél 
szigora miatt elkényszeredett vad rajta. A burgonya őszszel fel
szabadítva jobb kondiczióba juttatja a vadat, s ellent állóbbá teszi 
a zordon idők nélkülözései ellen.

A termesztendő növények megválasztása s felszabadításának 
ideje a helyi körülményektől függ. Azokkal kell számot vetni, azok 
szerint kell megállapítani a vetés, valamint a takarmányozás forgóját.

Az erdőn magán termeszteni lehet mindent, a mit a vad ked-
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vei. Vannak pl. sziklás helyek, melyeken fa nem nő, vagy csak 
teng. Itt számos oly növényt lehet megtelepiteni, a mely kedves a 
vadnak. Ilyen a seprő jeneszter (Spartium scoparum vagy Saro- 
thamnus scoparius). Szarvas, dám, őz, nyúl nagyon szereti. Ilyen 
a reketye (Genista), zanót (Cytisus). Ide való a sárkerep (Melilotus 
falcata). Egyátalában mezei luczerna (Melilotus) féléink, a lóhere 
félék mellett, nem ajánlhatók eléggé erdei rétek javítására.

A fák közül a tölgy, a bükk, a vadalma, vadkörte, vadgesz
tenye adnak jó gyümölcsöt a vad számára. Tölgyes, bükkös erdők 
a legjobb vadasok. Vad gesztenyefát annyit kell ültetni, a mennyit 
csak lehel. Ennek gyümölcse nemcsak jó táplálék, hanem orvosság 
is. Ennek a fának nem szabad hiányozni a vadasban.

A mi a télen át kézből nyújtandó takarmányt illeti, Grunert 
a napi szükségletet szarvasnak 8, dámnak 4, őznek 3'5 fontra 
teszi. Minthogy valószínűleg vámfontot ért1 a napi szükséglet 

szarvasnak . . 4 kgr. széna érték,
dámnak . . .  2 * » »
őznek . V75 » » »

Nagyobb vadasokban, melyekben csak segíteni kell az 
etetéssel, a széna szükségletet Grunert

szarvasnak 5 mázsára == 2'5 métermázsára 
dámnak 2'5 » == T25 »
őznek 0'85 » =  0 43 »

kisebb vadasokban
szarvasnak 5 métermázsa széna és 0 75 métermázsa zabra
dámnak 2-5 » » » 037 * »
őznek 2 » » » 0'25 » »

/  erdei malacznak 125 szemes gabonára
» südőnek 25 » »
» felnőttnek 4'25 » »

teszi. Azt mondja még, hogy kisebb vadaskertekben a zabot vagy 
azt helyettesíthető erőteljes szemet nélkülözni nem lehet; hogy
vaddisznóknak a kimutatott szemes gabona V3-a helyett tölgy és 
bükk makkot, szárított berkenyét, burgonyát stb. adni lehet, de 
csicsókát nem, mert attól dugulást kap.2 Ellenben a tengerit, bor
sót, babot kitűnő takarmánynak tartja vadsertések számára is.

Goedde3 középszerű zordonságu és tartósságu telet feltételezve 
.naponkint adni rendel fejenként

1 A munka — Jagdbetriebskunde — 1880-ban jelent meg. 
a Alig hihető.
3 Vadász-Lap 1883. márczius 15-ki szám. 95. lap.
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Szarvasoknak: októberben 0'8 kgr. zabot
novembertől kezdve februárius végéig 
bikáknak 1 kgr. zabot, 15 kgr. vadgesztenyét,

1 kgr. szénát
anyasutáknak 2 kgr. szénát 
márczius és április havakban 
szarvasoknak 4 kgr. vadgesztenyét, 1 kgr szénát 
anyasutáknak 08  kgr. zabot 0 8  kgr. szénát, 
május és junius havakban szarvasoknak 4 kgr. vad- 

gesztenyét, 3 kgr. zabot.
Dámoknak : november elejétől márczius végéig

lapátosaknak 2 kgr. vadgesztenyét, 15 kgr. szénát, 
anyasutáknak 1*5 kgr. szénát.

Őzeknek : november elejétől márczius végéig
0.5 kgr. lóherét v. luczernát, vagjf 1.5 csépeletlen zabkévét. 

Vaddisznóknak: julius, augusztus, szeptember havakban
0.5 kgr. tengerit, borsót, vagy 1.5 kgr. burgonyát 
októbertől kezdve januárius végéig 
1 kgr. tengerit, borsót, vagy 2'5 kgr. burgonyát 
februáriustól kezdve junius végéig 07  kgr. tenge

rit vagy borsót.
Minthogy a tápadásban a változatosságot nem lehet eléggé 

ajánlani, szarvasoknak és dámoknak a zab helyett koronként jó 
lesz tengerit, vadgesztenye helyett makkot1 széna helyett szárított 
falombot adni.

A munkácsi vadász - személyzet nézete az, hogy a kinőtt 
szarvasnak naponta kell 3 kgr. széna, vagy 1 kgr. széna és 1 
kgr. szem.

A stomfai vadaskertben számítanak az egész téli étetésre
1 szarvasnak 3'64 q szénát és 1'22 hect. vadgesztenyét
1 dámnak 144 » » » 122 » >
Ezenkívül burgonyát szolgáltatnak ki tisztitó szerül meg nem 

kötött mennyiségben. A zabot rendesen tárnics (Gentiana) kálmos 
(Acorus calamus) gyökér por és sóval keverve adják. 1 Hect. zabra 
05  kgr. tárnicsot, 0 5 kgr. kálmost és 1 kgr. sót számítanak.

Ezentúl adnak még nyalatásra kősót darabokban.
A parádi vadaskertben adnak a szarvasoknak novembertől 

januárius végéig naponként és fejenként 4 liter csicsókát és 1 kgr.

1 A makkot öszszel kell felétetni, mert romlandó, a vadgesztenyét később, 
mert jobban tartható.
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szénát; februáriustól márczius végéig 2 liter vadgesztenyét és 
1 kgr. szénát.

A meleghegyi vadaskertben azt tartják, hogy ha jó makk
termés állott be, akkor a szarvasok zabozása elmaradhat. Ha a 
makktermés gyengébb, akkor hiányát zabbal kell pótolni. Szénával 
rendesen november második felében, tartós szárazság idején koráb
ban kezdenek etetni. Zabot, ha makk nem termett, deczember elején 
kezdenek adni, s folytatják mindkettőt április 10—15-éig. Az etetés 
ennélfogva tart 130—150 napig. Szénát 4—4'5 métermázsát számí
tanak egy darabra, zabot pedig 2'5—3 hektolitert. Dámokra 3 — 4 
hect. tengerit és árpát számítanak. Vaddisznókat jobban etetnek 
erős hidegek, nagy havak, ellés, szoptatás, nyáron pedig hosszas 
szárazság idején, ha a legelő kiszárad és ennélfogva a sertések 
nem túrhatnak, végre a lelövetési idő megkezdése előtt, hogy a 
terítékre hozandó vad megjavuljon. Az erdei etetése ennélfogva 
majdnem egész éven át folyamatban van kisebb-nagyobb mértékben. 

Vaddisznós kertekben mások számítanak 1
südőre . . . .  2.59 q. szemet 
közepes darabokra 5.00 q. »
erős » 8'50 q. »

Ez V3 részben pótolható makkal, burgonyával, malátával, leg
jobb azonban a tengeri, borsó, bab.

Ha számítani akarunk, akkor a vad élő súlyára naponta 2 
kiló széna értéket véve fel, az alvidéki átlagos szarvasnak kell na
ponta 1 9, a hegységinek 2'54, az átlagos dámnak 0.92, az őznek 
mintegy 0'6 kgr. széna érték. Ha már most feltesszük, hogy alvi- 
déken 4, felvidéken 6 hónapig kell takarmányozni a vadat, szük
séges leend télen át

az alvidéki átlagos szarvasnak 2'28 q. széna érték 
a hegységi » » 4.57 q. » »
az alvidéki dámnak . . . . 1.10 q. » »
az » őznek . . . .  0.72 q. » »
a felvidéki » . . . . 1'08 q. » »

A széna érték helyébe adandó anyagok mennyiségét követ
kező alapon számíthatjuk ki.

E. Wolf szerint 100 rész tartalmaz tápláló anyagot:
Közép minőségű széna . 49'5 részt
Jó sarju . . . . .  55'2 »
Zab szalm a......................... 40'7 »

1 Vadász-Lap 1885. 2. sz. 16. 1.
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Árpa szalma . 357 részt
Borsó szalma . . 417 »
Zöld f ü .......................... . 15-9 T>
Zöld lóhere . 11-3 T>
Burgonya . . . . . 23-0
Csicsóka . . . . . 17-6 »
Burgundi répa . . 10-2 »
Z a b ................................ . 72-9 T>
Tengeri.........................

oÓO »
B o r s ó .......................... oö

Csillagfürt (Lupinus) . . 67-5 2>
Tölgy makk . . 385 »
Bükkmakk . . . . . 31-0
Hámozott gesztenye . 482 »

Ezek szerint 1 kilo középminőségü széna pótolható:1 
0.68 kgr. zabbal,
0.63 » tengerivel,
B28 kgr. makkal, gesztenyével 
2.15 » burgonyával,
2 81 » csicsókával,
4 85 » burgundi répával.

A m. kir. honvédségnél pótolható 1 kgr széna 0.45 kgr. zab
bal, árpa, búza, vagy tengeri darával, derczeliszttel, vagy liszt gu- 
bacscsal, 178 kgr. burgonyával, 1 adag .széna helyett adható 1'5 
adag árpa- vagy zabszalma. A szénának azonban csak fele helyet
tesíthető ily módon.

Ezek szerint a Goedde által megállapított takarmány követ
kező széna értékeknek felel meg.

Szarvasoknak:
Októberben . . . 0.8 kgr. zab = :
November— februárius

1 kgr. zab =  . 1 '47 kgr. széna
bikáknak 1.5 » vadgesztenye 147 » »

l'O » széna . . l'OO

148 kgr. széna érték

3.64 kgr. széna érték

sutáknak ......................... 2.00 » »
Márczius—április
bikáknak 4 kgr. vadgesztenye . 3-36 |

4.36 »1 » széna . . . . 1-60 J >

sutáknak 0.8 » zab . . . . 148 | 1 *98 » » >
0'8 » széna . . . . 0‘80 J

1 U. i. 72 9: 49 5 =  1 : X.
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Május—junius
4 kgr. vadgesztenye 
3 » zab .

3-36 | 
4.41 ( 7.77 kgr. széna érték

Ha már most a május—júniusi etetést elhagyjuk, melyre csak 
rendkívüli rósz teleltetés és igen későn fakadó tavaszkor lehet 
szükség, de aligha ezen nagy mértékben: akkor a vad-szaporodás 
törvényei czimü czikkben 19 és 20 számok alatt foglalt állomány 
arányában — 52'44°/0 suta vad, 47.56%- agancsosvad — kellene 
fejenként

o k tó b e r b e n ............................... 1 18 kgr. széna érték
novembertől februárius végéig . 273 » » »
márczius—áprilisban . . . 2'63 » » »

v. i. azt mondhatnék: ősszel, a fagyok beállta előtt 1 25 kgr. széna 
érték, helyette 0.85 kgr. zab, vagy 0 79 tengeri, vagy 1*16 makk, 
vadgesztenye ; télen a fagyok beálltával 2.75 kgr. széna érték, he
lyette 1 kgr. széna, 0 68 kgr. zab, vagy 0’63 kgr. tengeri, vagy 
099 makk vagy vadgesztenye; tavaszszal a fagyok múltával 1'25 
kgr, széna érték, helyette 025 kgr. széna, 034 kgr. zab, vagy 
0.32 kgr. tengeri, vagy 064 makk vagy vadgesztenye.

Ha burgonyát, répát, csicsókát akarunk étetni, azt részben 
zab vagy tengeri, részben makk és gesztenye rovására lehet tenni 
s annak tannin tartalmát gubacs porral pótolni. A csicsókát tavasz
szal lehet adni, úgy mint a burgonyát.

Ezen tápláléknak elégnek kell lenni, s legrosszabb esetben 
zab, árpa, borsó szalmával lehet még segíteni, ha látszik, hogy a 
vad kívánja.

Szécsi Zsigmond szerint1 1 *25 kgr. ág nélküli száraz falomb 
széna értéke egyenlő 1 kgr. széna értékével. Ha tehát falombbal 
akarjuk a vadat takarmányozni, ezen arányban, t. i. 1’25-ször 
annyit kell adni belőle. Megjegyzendő, hogy a falomb széna értéke 
legnagyobb a fejlődés szakában, dr Neumeister szerint2 májusban 
és legkisebb novemberben. A falombot e szerint május és junius 
havakban kellene gyűjteni. Természetesen ez időben a lomb elvé
telét legjobban sinli meg a fa, minélfogva a takarmány gyűjtésre 
szánt fák lombját tisztára leszedni a fa romlása nélkül nem szabad.

A fanemek közül legjobb takarmányt szolgáltatnak: a kőris, 
hárs, kecskefűz, juhar, rezgő nyár. A kanadai nyár lombjának leg
nagyobb széna értéket tulajdonitanak.3 Bükk és tölgyfalomb szin-

1 Az erdőhasználattan kézi könyve 484. 1.
2 Vadász-Lap 1891. 28. sz. 374. 1.
3 Szécsi. Az erdőhasználattan kézikönyve 484. 1.
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tén jó vadtakarmány. Szécsi szerint azon fanemek, a melyeket a 
legelő marha leginkább rongál, a legjobb takarmányt szolgáltatják. 
A takarmány gyűjtésének módja szerinte a következő:

A takarmánynak való nem igen vastag ágakat levágatván, 
a rajtok levő lombot meg kell hagyni jól fonnyadni s azután ké
vékbe kötve el kell szállítani, hogy az eső meg ne verje; mert 
különben megfeketednek. A kévéket szellős és esőtől védett helyen 
meg kell egészen szárítani, s azután boglyákba vagy keresztbe is 
el lehet rakatni.

A lombtakarmányt vadtenyésztők állítása szerint könnyebben 
emészti a vad. Neumeister pedig azt állítja, hogy a falombbal való 
takarmányozás visszatartja a vadat a fák kérgének rágcsálásától.

A fönnebb szolgáltatott számszerinti adatok csak tájékozásul 
szolgálnak a vad téli takarmányozására. A vadas termékenységi, 
erdészeti és klímái viszonyaitól, meg a területnek vaddal való meg- 
terheltetésétől függ minden. Megeshetik, hogy1 egyik-másik vadas
kertben némely dolog fölösleges, mig a másikban nélkülözhetlen. 
Kedvező talajon, buja növényzet, makk termő fák jó termése és 
enyhe éghajlat alatt az amúgy is későn beköszöntő tél oly jó 
húsban találja a vadat, hogy a számára elkészített etetőket csak 
akkor keresi fel, mikor a kedvezőtlenebb viszonyok között létező 
vad már erősen járja. Szakértő, a vadat megfigyelő vadász azon 
körülményekből, hogy mily erőben van a vad, mily módon s mily 
gyakran keresi föl az etetőket, hosszabb vagy rövidebb ideig ma
rad ott, elfogadja-e a kevésbbé kedvelt táplálékot vagy nem : meg 
fogja tudni ítélni, vájjon a takarmányozás megfelelő-e avagy nem.

A valódi szükségletet meghaladó takarmányadás csak pazar
lás és szükségtelen felhajtása a költségeknek. A fukarkodás azon
ban ép oly hiba. Adni kell annyit, a mennyi szükséges arra, hogy 
a vad jó erőben maradjon s hogy a tél viszontagságaival meg
küzdeni bírjon. Számítani kell arra, hogy valami táplálékot a vadon 
is szolgáltat számára

A zabot szecskával vegyest kell adni. A szarvas, dám, őz 
kérődzők lévén, számítani kell a bendő megtöltésére, úgy, mint 
a szarvas-marhánál, juhnál.

Habár az ismétlés veszedelmének tesszük is ki magunkat, 
idézzük dr Wurm következő szavait.2 Megsózott réti széna, lóhere 
s nevezetesen az egészséges lomb-takarmány (még zsenge korában, 
augusztusban gyűjtve s a napon hirtelen megszáritva), bikk és

1 L. Vadász-Lap 1886. jul. 15. sz. 279. 1.
2 Vadász-Lap 1889. 11. sz. 139— 141. 1.
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tölgymakk, vadgesztenye, továbbá fenyő-lomb, szárított berkenye, 
csillagfürt, disznóbab, zab, borsószalma, répa, vad-gyümölcs, krumpli 
(az utóbbi három azonban csak fagymentes napokon) szolgáltatják 
a legjobb téli takarmányt. E takarmányok nyújtását idejekorán kell 
kezdeni s nemcsak akkor, mikor már kitört az ínség, s azt okvet
lenül egész a tavaszig kell kihúzni. Mert ha ez utóbbit elmulaszt
juk, akkor a vad beteges mohósággal esik neki az első tavaszi 
zöldnek, s ettől nemhogy erőt, hanem halálthozó betegségeket kap. 
— »Hogyan szülhet, — kérdi joggal Schimpke, — az oly borjas 
szarvastehén, mely egész télen át koplalt s tavaszkor erős has
menésben szenvedett: erős, egészséges borját ? Ez utóbbi az ily 
esetben legtö'obnyire már magával hozza világra a betegségek 
csiráját.«

A felsorolt tápanyagokból azonban nemcsak egyikét vagy 
másikát kell nyújtani, hanem közülök lehető többfélét egyszerre, 
mert a változatos eledel jobban éleszti az étvágyat, előmozdítja az 
emésztést és a nedv-elválasztást, mint a mindig egyforma étel. 
Mint általán az összes vadállatok, úgy a szarvasok is némely vidé
keken határozott hajlamot mutatnak bizonyos tápanyagok iránt, 
melyeket ugyanazon vadnem, de más területeken határozottan 
visszautasít; az ily kívánalmat a tenyésztőnek a lehetőség szerint 
teljesítenie kell. A fagyöngyöt, a fővad eme kedvencz nyalánksá
gát, természetesen szintén nem kell elvonni. Tisztán szénával való 
etetés alig jobb a semminél s ezért határozottan elvetendő«.

Minthogy szarvasoknál, dámoknál, őzeknél az agancs fejlesz
tése legkiválóbb feladata a vadtenyésztésnek, a fokozás lehetőségé
vel és eszközeivel számos vadtenyésztő és tudós foglalkozik.

Dr. Neumeister1 számítása szerint az 5 kgr. súlyú agancshoz 
szükséges 1.064876 kgr. foszforsavas mész előállítására kell levegőn
szárított tölgyfa lomb

májusban szedve. . 187.8 kgr.
julius elején » . . 276 6 f>
augusztus » . . 440.0 »
szeptember elején szedve . 4148 »
október > » . 469.1 2>
november » » . 806.7 2>
erdei szénából . . . . 415.4 » Ez utóbbi-

bán azonban nincsen meg a szükséges mész mennyiség, t. i. 
1.41147 kgr. Ezt csak is 739.8 kgr. erdei széna bírja szolgáltatni.

Ezen takarmány mennyiség azonban csak is az agancsok 
1 Vadász-Lap 1891. 28. sz. 374. 1.

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



207

kifejlődésére szükséges foszfort és meszet szolgáltatja ; a csontok 
számára még külön kell a szarvasnak takarmányt felvenni, valamint 
az izmok képzésése is. A szarvas élő súlyára 2 kgr. széna értéket 
számítván a 260 kgr. súlyú szarvasnak napi takarmány szükséglete 
5.02 kgr. széna érték, az évi (365 napi) pedig 1898 kgr. Ezen 
szarvasnak agancsa 5.06 kgr. súlyú volt. Kifejlesztésére a fönnebbiek 
szerint 739.08 kgr. erdei, avagy 184 95 kgr. réti széna kellett. A 
test, csontok, zsigerek fejlesztésére kell tehát 1713.05 kgr. széna, 
v. i. az évi takarmányszükséglet 10%-a az agancs, 90%-a a test 
kifejlesztésére fordittatik.

Ha azonban a foszforsav és a mész az agancs kifejlődésére 
okvetlenül szükséges, önként felmerül a kérdés, hogy nem lehetne-e 
azt közvetlenül szolgáltatni a vadnak. Neumeister ajánlja e czélra 
a tisztított foszforsavas meszet, melyet vagy a nyalatókon vagy a 
takarmánynyal lehet nyújtani. Ez utóbbi esetben jobban vesszi fel 
az állati organizmus. A gyengébb szarvasra számit naponta 20, az 
erősebbre 40 grm-ot. Állítólag azonban nagyobb mennyiség sem 
árt, mert a fölösleg a vizelettel és hullatékkal kimegy, Legjobbnak 
tartja 30 mázsa zabhoz egy mázsa foszforsoros meszet keverni. 
Hogy a vad a meszet el ne fújja, legjobb azt darált zabbal keverni, 
így szívesebben is veszi fel a vad. Számítás utján következőleg 
állapíthatjuk meg a szükségletet. A szabályszerű állományban 
mintegy 45 szarvas erősebb, 55 gyengébb. Kell tehát 100 szarvas
nak naponta l -8 +  11 =  29  kgr. foszforsavas mész.

Jó hatásúnak látszik a Holfeld Károly által egybeállitott s a követ
kező czikkben bővebben tárgyalt étek-por, melyet szintén 1: 30-hoz 
arányban kell adni, egy-egy szarvasra átlag naponta 33 grmot 
számítván.

Hogy a foszforsavas mész jó hatással van az agancsképző
désre, azt tapasztalatok igazolják. Dr. Grf. Strachwitz Fridrik azt 
mondja1, hogy szarvasai sokkal több ágú agancsokkal dicsekedtek 
a Holfeld-féle étekpor használata u tán : pl. 2 éves villás páratlan 
nyolczassá, 3 éves hatos jó páratlan tizenkettessé leve ; 4 éves dám 
bikáknak olyan lapátjai levének mint másutt a kapitális lapátosoknak. 
A Magyarországról hozatott páratlan tizenkettes kapitális tizenné- 
gyessé nőtte ki magát. Vadaskertben löt tizenkettes agancsa 7.15 
kgr. súlyú s alulról kezdve egészen fel gyöngyözött vala. Mind
ezeknél s tapasztalásainál fogva tehát azt állítja, hogy a Holfeld- 
féle étekpor mind a testsúlyra, mind az agancsozatra kiváló jó hatást

1 Dér Weidmann. 1891. 4. sz. 34. 1.
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gyakorol. A ramsaui erdőkben a gyengébb szarvasok korábban, 
némelyek 14 nappal előbb vetették le agancsaikat.1

Holfeld újabban2 kimutatja, hogy a Clary herczegi eichwaldi 
vadaskertben (Cseh Erczhegységben) az étekpor használata előtt 
a tizes agancsok súlya 2.400—3.150 kgr. volt, azután pedig 
3 300—4.200-ra emelkedett. A szintén Clary herczegi tuppelburgi 
vadaskertben egy 9 esztendős szarvas páratlan 18-as agancsa 7.75 
kgr-ot nyomott.

Az őz takarmányozása sokkal bajosabb ; mert ezen vad na
gyon válogatós s még a finomabb szénát, sarjut sem veszi fel 
szívesen, Inkább nyúl a lombtakarmányhoz. Legkedvesebb neki a 
vágásokban ledöntött fák, kiváltképen a rezgő nyár rügyei s a 
vékony ágak héja.

A gróf Schönberg féle erdők közelében oly helyen, a mely igen 
kedvező az őz tenyészetére, s a hol azelőtt télen át az őz a szük
séges táplálékot megtalálta, az 1881. évi télen, midőn 58 cmt meg
haladó hó esett komolyan hozzá kellett látni az őzek takarmányo
zásához. A kísérletek azonban nem vezettek sikerre. Az őzek nem 
nyúltak hozzá az adott táplálékhoz. Végre füstölt borsó szalmával 
tettek próbát. Az eredmény meglepő volt. Az őzek nemcsak fel
vették azt, hanem annyira megkedvelték, hogy az étető közelében 
telepedtek meg, s pompásan teleltek ki. Egy darab sem ment 
tönkre.

A készítés titka a következő: a kicsépelt borsó szalmát oly 
padláson kell tartani, a melynek nincsen kürtője, hogy a füst által 
járhassa. Mikor szükség van rá, akkor csomóba kötve mintegy 
méter magasan fára vagy ágra kell akasztani úgy elhelyezve, hogy 
a hó el ne borítsa. Körisfa ágak oda tevésével könnyebben rá lehet 
vezetni az őzeket.

Az őzek táplálásáról Csetneki a következőket mondja :3
Az őz táplálékát kétféle osztályba lehet sorozni. Az elsőbe tar

toznak azon növények, melyek a földön lent vannak elterülve ; a 
füvek lóhere, repcze, földi eper, áfonya vagy folymincz, szeder, sat, 
vagy lehullott gyümölcsök: makk, vadalma sat., a másodikba a 
melyek a földtől bizonyos magasságban bokrokon és fákon elérhető 
magasságban vannak: málna és szeder hajtásai, gyümölcsei, mo
gyoró bokor, vörös és fekete berkenye, körisfa, kecskefüz, s más 
fák és cserjék hajtásai, bogj’ói, rügyei és kérge. E különbségeket

1 Dér Deutsche Jager 1892. 14. sz. 34. 1.
2 Die Bsdeutung des Pfoforsaurenkalkes etc. Cári Holfeld Teplicz 1893.
3 Vadász-Lap 1880. 6. sz. 107. 1.
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tekintve világos, hogy már 30—60 cmnyi magas havak mellett az 
őz táplálkozására egyedül a második osztálybeliek maradfiak íenn, 
mig az első osztálybeliek számára hozzá nem férhetők.

A mondattakat szem előtt tartva, érthető, miért kénytelen az őz 
elvonulni a szálas zárt erdőből, legyen az akár fenyves, akár tölgyes 
vagy bükkös, s ha nemjyonulhat el, mert kerítés vagy nagy és meg 
fagyott hó akadályozza, miért kénytelen elpusztulni, daczára annak, 
hogy a szálas erdő a legjobb talajjal, fris ivóvízzel, sózóhelyekkel, 
vagy lóherre vetésekkel bir. Kénytelen elvonulni, vagy elpusztulni 
mert terített asztalát a nagy hó elfödi.

Ellenben, a hol az erdőség vágásokkal bir, vagy különböző 
s gyéren álló fanemekből áll, melyek alatt bőven van bokor és 
cserje; ott az őz minden időben megtalálja táplálékát a második 
osztálybeli növényekből, még akkor is, ha egy métert meg halad 
a hó vastagsága és a mellett kérges i s ; mivel tápláléka tanyája 
közvetlen közelében meg van, s ott maradhat és legelhet mindaddig 
mig a föld járhatóbbá nem válik. Ilyen helyeken az őz éhen nem 
hal; mig a stíriai, karintiai, ausztriai havasokban nagy havu teleken 
őz és szarvas száz és száz számra hull el.

Az őz teleltetésére, Csetneki előadott nézetének megfelelően, 
legjobb az olyan erdő, a mely a legtöbb bokrot, cserjét, 
vadgyümölcsöt termi s melyben a vágások mindenfelé szét 
vannak szórva. Sok vágás, tehát kisebb s egymással el
lentett irányban haladó több vágássor, szálaló gazdaság, közép és 
sarjerdő felelnek meg legjobban az őz igényeinek. Az ily erdő 
azonban minden vadnak, télen-nyáron a legkedvesebb. A né
met erdészek a legújabb időben a szálaló gazdaságért küzdenek 
erdei gazdasági okokból. Kis vágásoknak csak a hegységi vagy 
erdők szállítási viszonyai állanak útjában, de még ott is kisebbítik 
a vágásokat, a mennyire csak lehet. Alvidéki tölgyesek, bükkösök 
olyatén kezelése, illetve rendezése, hogy a vad jól érezze magát 
bennök és jól teleljen ki, nem ütközik nehézségekbe.

A fáczányok tavaszszal bogarakon, hernyókon1 férgeken és 
zsenge növényi hajtásakon, nyáron korán érő füvek és gabona 
magján, valamint erdei bogyókon, őszszel és télen erdei bogyókon 
tölgy és bükk makkon élnek. A hol ezen tápanyagokat szűkén 
szolgáltatja az erdő, termeszteni kell számukra kölest, tengerit, 
repczét, sőt búzát is. A repcze leveleit télen át nagyon kedvelik.

Rendezett fáczányosokban mesterséges utón is táplálják a
1 A gödöllői vadasokban azt tapasztalták, hogy mióta a fáczányok elszapo

rodtak, kevesebb kárt tesz a cserebogár és különféle hernyó.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 14
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fáczányokat. Szabad fáczányosokban legalább öszszel és télen át 
kell étetni. Az élelmet a czélra készült étetőken szolgáltatják ki. 
Ezek le vannak írva az étetők és a vad fogása czimü czikkekben. 
Az élelmet minden nap napkelte előtt szórják ki. A rendes élelem, 
melyet adni szoktak: búza, kendermag, köles, tatárka, apróra vag
dalt répa, káposzta levél, fagyöngy, párzás idején hangya tojás. A 
rozsot és zabot a fáczány nem kedveli.

A pöstyéni fáczányosban következőleg történik az étetés.
Márczius 20 tói május 15-ig fejenként 0.04 sőt .0.08 liter ga

bona, melynek 0.66 része búza, 0.33 része árpa.
Május 15-től a befogatásig, azaz október 20-ig naponként és 

fejenként 0 02—0.04 liter hasonló élelem.
Október 20-tól kezdve márczius 26-ig 0.08 liter hasonló éle

lem, továbbá 0.05 kgr. czukorrépa.
A fáczány csirkék étetése a mesterséges fáczánytenyésztés 

czimü czikkben van leírva.
Foglyok étetésére rosta-alja is elegendő. Még jobb, ha burgonyát, 

répát is mellékelnek hozzá. Csak azt ne sajnálja a vadászattulaj
donos s a kis fáradságot, mit az élelem kiszórása, s az igen egy
szerű étetők elkészítése okoz, s megfogja látni, menynyivel jobban 
telelnek ki foglyai és menynyivel nagyobb a szaporulat.

A fogoly étetők felette egyszerűek. Természetesen azon he
lyeken és idejekorán készítendők, a hol ezen madarak tartózkodni 
szoktak. A még őszszel elkészítettekre rá szoknak, s ha idejekorán 
kezdjük a takarmányozást, mellette telelnek. Alacsony, lapos fedelű 
három oldal felül zárt, homokos talajú kunyhók a legjobbak. De 
bokros helyeken a bokrok alatt is lehet elszórni, illetve kitenni a 
táplálékot. Nyílt helyeken néhány egymásra rakott és kis ágasok
kal feltámasztott tövis ágból is lehet rögtönözni számukra étetőt. 
Alacsonyra hagyván azokat, hogy a foglyok alája bújhassanak, s 
a ragadozó madarak elől védve legyenek. A védelem ez irányban 
okozható kevés szalma rá hányásával, a mely alatt a hó sem lepi 

be a kitett táplálékot.
Nyulak  is rá szorulnak nagy havas teleken, s mikor a hó 

kérges, a táplálásra. Ezt annál inkább kell nekik nyújtani, mert 
különben bemennek a kertekbe, s ott kárt tesznek, de egyúttal a 
kirakott hurkokba megfogódnak. Lehet alacsony bokrokra szénát is 
kirakni, bár jobban szeretik a borsó szalmát, lóherét, luczernát, a 
lombtakarmány pedig jobb egészségükre válik s nem rágcsálják 
meg úgy a fák kérgét.1 Nagyon kedvelik az apró rakásokban —

1 A szénát több helyen ártalmasnak találták. L. a következő czikket.
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kévékben — kitett zabot és búzát, kiváltképen azonban a répát és 
káposztát. Utóbbiból elegendő a csimája is. Erdőben, csalitosokban 
itt-ott egy-egy nyár- vagy nyírfa levágatása kitűnő szolgálatot tesz : 
azon hosszabb ideig elélősködnek. Ezt különben nem lehet eléggé 
ajánlani őzek számára is. A ki télen a folyó vágásokban a vad 
nyomait a rőzse körül szemléli, maga is meggyőződhetik arról 
mennyire szereti minden kérődző vad a nyers fa gallyakat, rügyeket.

A gondozott nyúl állomány jobban együtt marad és nem ván
dorol el a falvak közelébe avagy idegen területre.

A  hibás takarmányozás rossz következményei s az ajánlott óvszerek.

A vad táplálása egjúke a legnehezebb feladatoknak. A kultúra 
előhaladása folytán a földművelés olyannyira megváltoztatta a föld- 
szinén a növények elterjedését és csoportosulását, az erdők gaz
dasági kezelése olyannyira más alakot adott az erdőnek, mint a 
milyennel az hajdanta birt: hogy mainapság a vad már csak el
vétve találja meg vadasainkban azt s úgy, a mire s a mint táp
lálkozásánál szüksége van, s mi magunk sem találjuk el egyköny- 
nyen, mivel s mi utón pótoljuk azt, a miben hiányt szenved.

Mindazáltal nemcsak ezen okoknak tulajdonítandó az, hogy 
a vad az erdőkben ma már nem találja meg a kellő és szükséges 
mennyiségű táplálékot. Oka ennek jórészt a vad túlságos felszapo- 
ritása is. A nehezen hozzáférhető rengetegekben, Bereg, Mármaros 
erdeiben, nincs a miatt panasz. Mig a munkácsi erdők felszapori- 
tott szarvasállománya már rászorul a kézből nyújtott táplálékra.

Azt lehetne gondolni, hogy nemes vadunk a füvet evő állatok 
osztályába tartozván, csak biztosítani kell számára nyáron a legelőt, 
télen a szénát, s nemcsak megél, hanem meg is javul.

A tapasztalás azonban az ellenkezőt bizonyítja: vadasokban, 
melyekben bőven szolgáltatják ki a takarmányt, satnyul a vad, sőt 
pusztul, és az újabb időkben egy rossz szokást, a fenyőfák kér
gének rágását, a fatörzsek hántását vette fel.

A Waidmann czimü vadászati folyóirat erre nézve következő
képpen nyilatkozik: 1 Köztudomású az a tény, hogy a fővad a 
fák kérgének lerágása által oly érzékeny károkat szokott okozni az 
erdőben, hogy némely erdőtulajdonosok ültetvényeiknek ezen vesze
delemtől való megmentése végett a fővad kiirtására határozták el 
magukat.

A baj okát a legtekintélyesebb vadászati irók a helytelen 
takarmányozásnak tulajdonítják.

1 Vadász-Lap 1890. 23. sz. 306. 1.

14*
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Beüss a táplálkozásnál megkivántató változatosság hiányában 
keresi az okot. Szerinte a vad, ha éhségét természetes módon akarja 
csillapítani, folytonos és az emésztésre jótékonyan ható mozgásban 
van, hogy órákra terjedő menetekben megfelelő fáradságban és 
kisebb harapásokban keresse össze megkivántató táplálékát. E köz
ben ideje van azt jól megrágni. Ez, s a folytonos változatosság 
— lépten-nyomon másnemű falat — elősegíti és fokozza a nyál 
elválasztását. A jászol mellett azonban teli szájjal és a lövéstől való 
félelem által fokozott mohósággal markolász a felhalmozott kész
letben, futólag dömöczköli össze lenyelhető csomókba, s alig nyá- 
laZva be nyeli le hirtelen. A jóllakás alig tart negyedóráig s nem 
egyéb a gyomornak megtömésénél száraz, rosszul megrágott, nyál
tól át nem hatott takarmánycsomóknál, melyeket a gyomor maga 
erejéből megemészteni képtelen. Ez lehet szerinte oka annak, hogy 
a vad oly táplálékot keres, a mely a nyál elválasztását fokozza. 
Ezt a kemény, sok rágást követelő fakéregben találja meg, mely
nek tannintartalma a nyálat elválasztó mirigyeket izgatja s a gyomrot 
emésztésre ingerli.

A gyomor folytonosan ismétlődő tultömése s általában véve 
az elégtelen táplálkozás mellett eltompul és elgyengül idővel az. 
emésztő szervezet. Igazolják ezt az állatvilág életéből merített meg
figyelések is. Szigorú teleken, nagy havazások után szokás a nyu- 
lakat is takarmányozni. Hamar rászoknak a számukra kitett szé
nára ; de e mellett megrágják a gyümölcsfákat s az erdei cseme
téket is, s mégis oly nagy számban hullanak el, hogy sokszor 
aggódni kell a megkivántató szaporulat miatt. Másutt ellenben, a 
hol nem gondoskodnak a csekély számú nyulak etetéséről, mégis 
erős, kövér nyulakat lőttek s mitsem tudnak ezen vad tömeges 
elhullásáról. Az 1885/6. évi szigorú télen több fővadetetőn vettek 
észre nyulakat, melyek mint rendes vendégek jelentek meg a 
szarvasok számára terített asztalnál. Ezeket később mind elhullva 
találták meg az étetők közelében. A távolabb fekvő erdőrészekben 
ellenben döglött nyúlnak nyomát sem találták. A hol szénát vagy 
lóherét tettek ki az apró vad számára, annak tömeges elhullása 
volt a következmény; míg a hol nyirfavesszőket adtak neki, egyes 
késői és satnya példányokat leszámítva, a nyomorúságos takarmá
nyozás daczára valamennyi kitelelt; a hol végre zab és borsószal
mát adtak, vagy a nyulak rá járhattak az őszi vetésekre, ott is 
csekély volt a veszteség.

YVallenfels erdőmester azt Írja a cseh erdészeti egyesület 1873. 
évi közlönyében, hogy az 1845. évi télen a nyulak szénával való
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takarmányozás folytán majdnem kiirtattak, a hol pedig ugyanakkor 
zabkévékat raktak ki számukra, egészségesek maradtak, veszteség 
nélkül teleltek ki. Hasonló volt az eset az őznél. A folytonosan 
ugyanazon takarmányon tartott vadállomány úgy minőség, mint 
mennyiség tekintetében gyorsan hanyatlott, mig a magára hagyott, 
nehezebb viszonyok között is gyarapodott, daczára annak, hogy 
az első esetben a lelövetést mérsékelték, utóbbiban pedig nem.

A háziállatok életében is tapasztalhatók hasonló dolgok. Állat- 
tenyésztők jól tudják, hogy az istállón álló marha akkor érzi magát 
legjobban, ha a takarmányozásban meg van a kellő változatosság. 
Dr. Grouven kísérleteket tett ez irányban, s azt mondja, hogy sem 
az ember, sem a marha nem élhet meg néhány tápanyag kizáró
lagos használatából. Elveti a folytonos egynemű takarmányozást, 
nagy változatosságot ajánl, s a mennyire csak lehet, úgy kívánná 
rendezni az étetést és az istállózást, hogy minden állat szabadon 

* választhatná meg mind mennyiség, mind minőség tekintetében az 
ösztönének legjobban megfelelő táplálékot. Grouven nagyszámú 
kísérletével megmutatta, hogy a háziállatok feltétlenül megkövetelik 
a változatosságot a takarmányozásban. A midőn eg}Tfolytában ugyan
azon táplálékra kényszerűé azokat, mindig satnyulás és sorvadás 
következett rá, sőt a végsőig fokozott esetekben az állatok elhul
lottak. A szegény paraszt istállójában, kinek nincsen módjában a 
megkivántató változatosságot nyújtani marhájának takarmányban, 
mindig elcsenevészik az. Ez okból fajulnak el az állatok parasz
toknál hamarabb, mint jómódú birtokosoknál.

Mindezen okoknál fogva Reuss a vad ma divatos monoton 
etetési módját hibásnak tartja, mert megakasztja az anyatermészet 
által minden teremtménynek megadott tisztitó és ürülési folyamatot; 
mesterségesen táplálja a hitványt, meghosszabbítja életét, elősegíti a 
satnya beteges szervezetek szaporodását, átörökíti nemzedékről- 
nemzedékre az elfajulást. Miután a divatos takarmányozási mód 
bizonyos összefüggésben van a fővad megrongált egészségével; 
takarmányozott területeken — kiváltképpen vadas kertekben — a 
fővad a leggyorsabban, a legfeltűnőbben hanyatlik és satnyul; az 
elfajulás a természetellenes táplálkozással összefüggésben van; végre 
a vad mindenütt zárt vadasakban kezdette először hántani a fák 
kérgét: jogosítottnak tartja magát azon következtetésre, hogy az 
újabb kornak tulságig vitt vadóvása idézte elő mint természetes követ
kezményt a kéregrágást.

A takarmányozás e mellett erősen befolyásolja még a vad 
szokásait, és fokozza a károkat, melyeket az erdőben elkövet azzal,
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hogy túlságosan nagy csapatokba vonja össze. A régibb irók is 
panaszkodtak e miatt: de még csak 10—15, legföljebb 20 darab
ból álló csapatokról beszéltek. Ezen csapatokat a családi kötelék 
tartotta együtt. Manapság a csapatok nagysága az étetők számától 
függ. Ha 100—150 darabból álló vadállomány mellett csak egy 
étetőhely van, akkor a vad — legalább is a takarmányozási idő 
alatt — egyetlen óriási csapatot képez, s vezetteti magát napról- 
napra a legidősebbek által a jászolhoz. Az ily tömörülés azonban 
nem lehet jó, mert nagy csapatban a vad mindig versengő mohó
sággal eszik, s egy helyen tesz kárt az erdőben, a mi annál érez
hetőbb is.

Drömer a takarmány száraz voltában találja a baj okát.1 
Emlékeztet arra, hogy gyakran lehet találni elhullott vadat, a mely
nek külseje semmi közeleső okra nem enged következtetni. A gyo
mor meg van töltve, a bőr alatt bőven van zsiradék. A mely állaton 
zsír van, az nem eshetett el éhség m iatt; mert a mig a testben 
zsir van, csekély tápanyag is elegendő az élet fenntartására. A halál 
oka tehát csak a takarmány lehet, a melyből a vad bőven részesült.

Például felhozza, hogy vadászterületen, melynek kezelését át
vette, s a hol a vadat gondosan táplálták, minden télen számos 
nyúl és őz hullott el. Takarmányul zabkévéket, jóféle lóherét és 
réti szénát adtak. Ennek daczára éppen az étetők közelében volt 
legnagyobb mértékű a halandóság. Egy másik vadas területen düle- 
dező színhez, mely a legjobb szénával volt megtöltve, jártak éjente 
a nyulak, s daczára a bőséges és jó tápláléknak, majdnem vala
mennyien elpusztultak. Húsban jók voltak, gyomruk teli, de tar
talma nem kásás, — mint rendesen — hanem szárazabb. A halált 
ennélfogva csakis a nedv hiánya okozhatta. Az őzek takarmányo
zása csillagfürttel (Lupinus) szintén pusztulást okozott.

Igaz, mondja, a vad nagyon keveset szokott inni, a mezei 
nyúl pedig soha; a rendesen nedvdús, természetes tápanyag elég
séges nedűt ád a testnek, hogy az emésztés rendesen lefolyjék, s 
hogy a testből kiváló nedvek pótoltassanak. A szervezetre szük
séges nedvek bevitele rögtön megakad, vagy csökken, mihelyest 
télen át a vad száraz takarmányt kap s nem férhet a zöldvetések
hez. Azon arányban) a mint a vad táplálásánál a száraz anyagot 
fokozatosan nedvdússal — répával — váltottam fel, kisebbeden a 
halandóság, úgy hogy az utolsó télen égy vadat sem veszítettem.

Ha azonban száraz takarmány daczára sikerül a teleltetés,

1 Vadász-Lap 1890. 32. sz. 421. ].
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akkor tavaszszal áll be a baj, mikor azt egyszerre váltja fel a nedv
dús táplálék; akkor hull a vad.

Nem állítja ugyan, hogy kizárólag répával kellene táplálni 
télen át a vadat; de azt mondja, figyeljük meg, mely tápláléknak 
ád elsőséget, s látni fogjuk, hogy a legjobb száraz takarmányt alig 
érinti meg, mig ellenben a répát utolsó falatig felszedi. Ő maga ki
zárólag répát használ, oly módon, hogy a szekér elhagyott utakon 
haladva, a vadállomány nagysága szerint, minden 10—20 lépésnyire 
egy-egy répát dob le. Többet, vagy éppen rakásokat hagyni nem 
jó, mert a nyulak jól lakván belőle, levizelik, s azután többé nem 
nyúlnak hozzá. Őzek, nyulak az elhullatott répát még akkor is 
megtalálják, ha be vannak havazva. A kőkeményre fagyott répa is 
jót tesz a vadnak.

A termés behordása után az őzek szeretnek burgonyaföldeken 
tartózkodni s csülkeikkel kikaparják a földeken maradt gumókot. 
Azon kell tehát lenni, hogy ilyen földek rendelkezésökre álljanak.

A czukorrépa azonban bőven adva árt az őzeknek.1 A Jagd- 
zeitung irja erre vonatkozólag, hogy Deersheimban a czukorkrizis 
miatt sok répaföld kiszedetlen maradt. Az ottani vadászattulajdo
nosok csakhamar észrevették, hogy az őzek rájok kaptak. Alig két 
hét múlva azonban több mint 30 hullott el belőlük, s a végbevitt 
vizsgálat kimutatta, hogy vékony beleik sárgás, kocsonyás anyag
gal, a hashártya pedig kocsonyás folyadékkal volt befutva. Az egész 
idő alatt az őzek hullatéka sohasem volt rendes, hanem mindig 
híg, tehát a répa hasmenést okozott. A téli évszak beálltával az 
őzek ott hagyták a répaföldeket s a szénára kaptak, a mi azután 
helyreállitá egészségüket. Mihelyt azonban olvadt a hó, az őzek 
újra felkeresték a répaföldeket, s a baj ismétlődött.

Erre azonban azt lehet mondani: a jóból a sok is megárt.
Bcrnasz Alfréd , Pálffy Ede gróf vadásza, a fa kérgének hán

tását a fővad nappali takarmányozásának tulajdonítja.2 »E1 sem 
tudom képzelni,« mondja, »hogy a táplálék után járó vad, haj
danta máskor indult volna legelészni, mint este, s reggel pedig nyu
galomra nem vonult volna, a mint azt természete megköveteli. Ezen 
szabály alól télen sem kellett eltérnie, mert hiszen az összes legelő
helyek rendelkezésére állottak, melyeket éjente kétségtelenül fel is 
keresett, nappal pedig pihent. A téli élet ugyan valamivel nehezebb 
volt rá nézve, de a megszokott életrendnek megváltoztatását még 
sem tette szükségessé. Napjainkban másként áll a dolog. A fővad

1 Vadász-Lap 1885. 17. sz. 227. 1.
2 Vadász-Lap 1890. 7. sz. 89. 1.
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takarmányozása mindig és mindenütt nappal történik, a mivel a 
vadat életrendjének megváltoztatására kényszerítik, a mi valószínű
leg káros befolyással van rá. Az esztendő' melegebb szakaiban éjjel 
tevékeny s nappal pihenő test és gyomor, télen a mesterséges takar
mányozás folytán ellenkező tevékenységre kényszerül, s épp ez az, 
a mi a vad szervezetét, legalább egy időre abnormis helyzetbe 
sodorja. Ennek feltétlen és közvetlen okozata az elsatnyulás.*

Emlékeztet arra, mennyire el van csigázva a vadász, ha szor
galmasan látogatta a nagy kakas dürgő helyeit, ha négy héten át 
cserkészett a rigyető szarvasokra, még akkor is, ha az elmulasztott 
álmot nappal pótolta. Nem idézhet-e a megfordított életrend a vad
nál is elgyengülést, belső betegségeket, melyek mellett a vad még 
él ugyan, de nyomorultan lézeng, és segélyszereket keres baja eny
hítésére ? Nem lehet a kéreg is, melyet rágcsál, gyógyszer ? De men
jünk tovább, mondja. Vájjon a rákényszeritett természetellenes élet
mód, nem hathat-e úgy a vadra, hogy természetellenes szokásokat 
vesz fel, s oly hajlandóságokat, melyeket hajdan, korlátozatlan és 
szabad életmódja mellett nem mutatott?

A fővadnak ezen, az erdészeti gazdaságra oly káros szokása, 
semmiesetre sem lehet szerinte a szükséges tápláló anyag keresésé
nek következménye, mert csak a múlt század közepétől kezdve 
harapódzott el, tehát oly időtől kezdve, mikor a vad természetes 
életmódja mindinkább szükebb és szükebb határok közé szorult. Az 
életmód változtatására pedig a vadnak évente kétszer kell rászokni, 
még pedig épp abban az időben, mikor a legtöbb eledelre és leg
nagyobb nyugalomra volna szüksége: őszszel a rigyetés, tavaszszal 
az agancslevetés után, s terhesség idején.

Holfeld Károly, Clary-Aldringen herczeg főerdőmestere, azt 
tartja,1 hogy a fővad nem csupán a fák kérgében található nagy
mennyiségű csersav miatt rágja a fák héját, hanem inkább a mész 
és foszforsav miatt.2 Ennek igazolására azt hozza fel, hogy a bikák 
kiváltképpen az agancsképződés első szakában, suták felfolyatott 
állapotukban, borjuk pedig növekedésük kezdetén ; azonkívül széna- 
és sarjukaszálás után ; tartós szárazság idején, vagy hosszas eső
zések után, végre enyhe, kevés havu teleken tesznek legtöbb kárt 
a fenyőfák kérgének rágcsálása által.3

Ezen tények tüzetes vizsgálata Holfeld szerint arra vezet,

1 Vadász-Lap és die Bedeutung des phosphorsauren Kalkes. Kari Holfeld. 
Teplitz 189C.

2 Mész van a fenyőkéregben 60°/0-ig, foszforsav 16%-ig.
2 Die Bedeutung des phosphorsauren Kalkes. 9. 1.
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hogy az okok összefüggenek azzal, a mi a szarvasmarhánál azt a 
beteges állapotot idézi elő, a mi a mészfoszfát hiányának, illetve 
kevésségének következménye. Ha a bikák épp az agancsképzés 
idejében, a suták felfolyatott állapotban, a borjuk pedig testi növe
kedésük szakában hántják leginkább a fák kérgét: akkor ennek 
oka az, hogy az élet ezen folyamatai alatt a testnek nagyobb 
mennyiségű mészfoszfátra van szüksége, mint pl. a bikánál az 
agancs, a sutánál az ébrény, a borjúnak saját csontjai fejlesztésére.

A mészfoszfát szükséges voltát az agancsképződésre igazolja 
Dr. v. Stöckhart is.1 Azt mondja ugyanis: »A szarvas agancsa
ugyanazon anyagokból áll, mint csontja. A benne foglalt foszforsav 
annyi, a mennyi 300 font buzaszemben, vagy 600 font közönséges 
szénában, vagy körülbelül 100 font fris fiatal repcze, rozs, vagy 
buzalevélben van.«

»Ha a szarvas kizárólag ezen anyagok valamelyikével táplál- 
tatnék, akkor a rendes táplálkozására megkivántató anyagokon kívül, 
még a fönt kitett mennyiséget kellene számára kiszolgáltatni az 
agancsképződés 4—5 hónapja alatt.

»A fiatal vetések kedvelése tehát, melyet ezen állatoknál 
tapasztalunk, természetes és chemiailag igazolt. Ezenkívül azonban 
még nagyobb mennyiségű mészre van szükségük, melyet, ha más
képpen nem juthatnak hozzá, a fák kérgének lerágása által szerez
nek meg.*

»Ha tehát képesek vagyunk,* mondja Holfeld, »a szarvasbiká
nak az agancs, a sutának, borjúnak a csontozat s illetve az anya 
méhében fejlődő főtus számára megkivántató mészfoszfátokat mes
terséges utón szolgáltatni, akkor megszűnik a fák kérgének hántása.«

Széna- és sarjukaszálás után a gyorsan felsarjadzó füvek a 
vadnál épp úgy, mint a szarvasmarhánál savképződés következté
ben gyomorbántalmakat idéznek elő, minek következtében a csont 
felujulására s illetve képződésére szükséges ásványi anyagok a test
ből a hugygyal együtt kiválnak. Dr. Wolf tanár a nedves, lapos 
réteken nőtt füveket elemezve, melyeknek legelése után leginkább 
tapasztalták a kéregrágást, azokban csupán 0 54% meszet és 0'25°/0 
foszforsavat talált, mig a jó réti szénában 15'95% mész és 741%  
foszforsav szokott lenni.

Tartós meleg esők után a buján sarjadzó füvek sok vizet 
tartalmazván, szintén gyomorbántalmakat okoznak, a melyek az
után a savképződést és annak beteges következményeit idézik elő.

Tartós szárazság idején a növényekben kevés a protein és az
1 Chemischer Ackersmann czimü folyóirat 1860. 30. 1.
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ásványi só, kiváltképpen a mészfoszfát, ennélfogva azok nem táp
lálók és nehezen emészthetők.

Enyhe, hóban szegény teleken a vad a száraz avart legeli, 
a mely tápláló anyagokban szegény és nehezen emészthető, minél
fogva emésztési zavarok állanak be, melyek épp úgy, mint a szarvas- 
marhánál a mészrevágyást (Kalkhunger) idézik elő. Egyúttal az is 
az oka, hogy az ily enyhe teleken nem látogatván rendesen az 
étetőket, szervezete nem kapja meg a megkivántató ásványi sókat, 
minélfogva kénytelen azt a fák kérgének lerágása utján megszerezni.1

Ezekből következtetve Holfeld keveréket állított egybe, mely- 
lyel a hiányzó, s illetve szükséges anyagokat akarja pótolni. Csak
hogy jelentékeny nehézséggel állunk szemben, annak a vad által 
való felvételét illetve ; mert a mint a fönnebbiekből látható, oly év
szakokban és időkben van rá a legnagyobb szükség, mikor a vad 
mesterséges takarmányt vagy éppen nem, vagy csak alig fogad el. 
A nyalatókon sem lehet belé juttatni a kellő mennyiségű anyagot, 
mert azokat nem látogatja állandóan. Mindazonáltal mégis a sózok 
azok, melyeken ez irányban leginkább lehet valamit tenni.

Holfeld keveréke a következő:

T a k a r m á n y b a  v a l ó  por .

20 kgr. porrá törött török gubacs,
5 2> » » cserkéreg,

10 2> boróka-bogyó,
5 » » » ánizsmag,
5 » édes kömény (olasz kapor),
5 > lestyángyökér,2
5 » » » foenum graecum,
5 » » florenczi violagyökér,

40 » » » ketted foszforsavas mész,3
25 » » mákolajlepény,
25 2> konyhasó.

Ezt a porkeveréket télen búza- vagy rozskorpával és árpacsí
rával kell összekeverni, 30—40 sulyrész korpára 1 sulyrész s egy 
darab szarvasra átlagosan 34 gr. port vevén ; azután jó tiszta vízzel 
meg kell nedvesíteni, s a kiszolgáltatni szokott szemtakarmány —

1 D e igy volt az régente is s még sem hántott a vad.
2 Levisticum officinale Koch. Radix levistici (patikában). Löböstök. Levestikon.
3 Etetésre való foszforsavas meszet készít az M. Brockmann-féle chemiai gyár 

Entritsch-Leipzigban. Ezt magában kiszolgáltatni nem tanácsos, mert a válú fene
kére hull s a vadnak, kiváltképpen a fiatalabbnak, egymagában árt.
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zab, tengeri, lupina, makk, tatárka, gesztenye közé, utóbbit lehető
leg összetörve, elvegyiteni. A szénán kívül — ha csak lehet — 
árnyékban szárított falombot kell adni. A hársfa lombja a legjobb.

Kiváltképpen arra kell ügyelni, hogy a porból mindenik vad
nak kijusson a maga része. Hogy tehát a később érkező vad is 
kaphasson belőle, Holfeld szénából vágott szecskát is poroztat és 
azt letakart válukba szóratja, melyeket annak idején felnyittat.

Miután a tápkeverék hatását Holfeld szarvasoknál igazolva 
találta, kísérleteket tett őzekkel is. Tekintetbe véve azt, hogy az 
őzbak őszkor veti le agancsait és télen, mikor a növénytenyészet 
szünetel, rak fel ú jakat; képzelni lehet, hogy az agancs fejleszté
sére a szóban forgó anyagok jó hatással lehetnek.

Szigorú, nagyhavu teleken megtörténik, hogy a gyengébb 
szervezetű őzek közül igen sok elhull a nélkül, hogy annak okát 
tudnók. Az elhullott vad legnagyobb részét rendesen az egyéves 
üszők és a természettől fogva gyengébb egyébb példányok, vagy a 
megfolyatott suták képezik.

Be van bizonyítva, hogy a teljesen kifejlett állatoknak, külö
nösen a meddőn maradt sutáknak csak kevés ásványi sóra van 
szükségük, úgy, hogy a fölös mennyiség kiválik belőlük. A fiatal 
őzeknek azonban a saját, valamint a megfolyatott sutáknak a ben- 
nök fejlő borjú csontjainak, a fiatal őzbakoknak agancsaik növesz
tésére nagy mennyiségű mészre és foszforsavra van szükségük.

Miután pedig ez a szükséglet náluk télen és kiváltképpen 
tavasz felé áll be leginkább ; ha azt nem fedezhetik, elsatnyulnak, 
s végre elhullanak.

Minthogy a kifejlett vadnak, baknak, ügy mint meddő sutá- 
nnk csak igen kevés ásványi sóra van szüksége : megérthető, hogy 
a szigorú teleket is könnyebben kiállja, mint a fejlődő fiatal vad, 
és a teherben lévő su ta ; de megérthető az is, hogy a bak, ha mes
terséges utón nem kapja a sókat, csak idősebb korában rak fel 
erősebb agancsokat.

Holfeld takarmánykeveréke a következő (a nyálatokhoz szük
séges keverék a Nyalatok czimü czikkben olvasható) :

10 kgr. porrá törött ánizsmag,
10 » » » édes kömény (íenchel),
10 » » » violagyökér,
10 » » » lestyán,
10 » » » foenum graecum,
2'5 » » » török gubacs,
2'5 » » » édes gyökér,
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25 kgr. porrá törött mákolajlepény,
40 » » » kelted foszforsavas mész,
30 > » » konyhasó.

Hogy a Holfeld-féle étekpor élvezete a fák kérgének s ma
guknak a fiatal facsemetéknek lerágását megszünteti, tapasztalatok 
igazolják.

Gróf dr. Strachwitz azt mondja,1 hogy az étekpor kiszolgál
tatása után a fák kérgének rágcsálása, ha meg nem szűnt is, any- 
nyira kevesbbedett, hogy valóságos kárról alig lehetett szó. Vala
mennyi vadnak súlya gyarapodott.

A Deutsche lágerben2 Ramsauból közük, hogy ott azelőtt 
5 étetőn évente 15 szarvas szokott elhullani; 1891. és. 1892. télen 
a Holfeld-féle por használata után azonban ez a baj megszűnt. 
A port gesztenyével és kukoriczával keverve adták.

Wagner G. schönbachi (Szász-Altenburgi herczegség) főerdész
nek Holfeld szívességéből velem közölt levele szerint az orvvadászok 
elől bekerített vadasban az őzek satnyulni kezdettek a leggondo
sabb takarmányozás mellett is, és a fenyőcsemetéket földig lerág
ták. Nyolcz napba tellett, mig a korpával kevert és zabbal elegyí
tett étekporhoz hozzá nyúltak, azután azonban még ki is nyalták 
a válukat s azóta csak alig és csak kivételesen rágnak le fenyő
csemetéket.

Dr.. Wurm a hibás takarmányozásról ezeket m ondja:3 »Annyi 
vadat, mint a régi korban volt, most már nem kívánhatunk; de a 
mire törekedhetünk, az, hogy mérsékelt számban tartsuk fel a fő
vadat s fejleszszük hanyatlást mutató szervezetét s emeljük a tökély 
nagyobb fokára«.

»A régi korban a túlságos óvás által előidézett állat-járvá
nyok, melyek minden túlságos elszaporodásnál mint természetes sza
bályozók lépnek fel, valamint az alkalmas tápláléknak kölcsönös le
foglalása hatottak kártékonyán. Később a tulszük vadaskertek bel
tenyészetükkel és kimért, mindig egyforma táplálékukkal akadályoz
ták a természetes fejlődést; mig a szabadban maradt fővad a mezei 
és erdei kultúra lázas tevékenysége által szakadatlanul nyugtala
nítva, a kevésbbé alkalmas területekre szorult. A bajok természetesen 
szaporodtak a birtokok parczellázása s az ember létért való küz

1 Dér Waidmann 1891. 4. sz. 34. 1.
2 1892. 14. sz. 116. 1.
3 Vadász-Lap 1889. 8. sz. 102. 1.

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



2 2 1

delmének fokozódása folytán. Minél kevesebb lett a vad, annál- 
inkább terjedt szabadban is a beltenyészet.*1

»A beltenyészet átszármaztatja az utódokra a szülők minden 
tulajdonságait, de egyúttal az ivadék gyorsított elfajulására vezet, 
ha — mint a rossz bánásmódban részesült fővadnál — mindkét 
szülő satnyul. A mai napság dívó erdei gazdaság, mely mindenütt 
lehetőleg tiszta egyenlő minőségű faállományra törekedik, megszo
rítja a táplálkozásra megkivántató alkalmat az erdőben, épp úgy, 
mint nyílt mezőben a kerítés, kóbor eb, vadőr és a paraszt lesi 
puskás. Jól, s különösen változatosan táplált fővad, úgy látszik, 
nem rágja a fák héját, sem a csemetéket.

A fák  kérgének rágcsálása a fövad által iijabb keletű.2

Ezt bizonyítja Reuss H. erdőmester.3 Szerinte Popé ugyanazt 
állítja, hogy a fenyő kérgének meghántása a fővad által minden 
időben megvolt, s meg is kisérti bizonyítani, de siker nélkül, mert 
a régi sebek a gyántaszedés után is maradhattak vissza. Bősen 
1753-ban határozottan kiemeli, hogy a hántás eredetét csupán 
20—30 évre lehet visszavinni. Adatai szerint az első eset 1725 
tájára tehető. Wolf, Maibom, Popé stb. által a Harcz-hegység vidé
kein végzett kutatások nem tudják azt előbbre visszavinni a XV11I. 
század közepénél. Ezek szerint a fák kérgének rágcsálása a fővad 
által a múlt század első felében veszi kezdetét, mint pl. a Harcz- 
hegység erdeiben, hol, úgy látszik, ezek a kártevések helyi jelleggel 
bírtak, mert a Backmann- és Burgsdorff-féle hagyományok is csupán 
ezen hegységre vonatkozhatnak, és Sierstorpf még 1813-ban is ha
tározottan Seesen és Harzburg erdőterületeiről beszél. Más német 
irók, mint Mellin, Dittrich v. W.,Bechstein stb. még e század elején 
is emlitetlenül hagyják a hántás által okozott károkat; de még az 
1831-ből származó Pfeil-féle feljegyzés, valamint a Behlen-féle 
1841-ből minden kétséget kizárólag azt bizonyítják, hogy abban a 
korban a kéreg rágása mindig inkább helyi korlátok között lépett fel.

A bajor Oberpfalzból 1825-ben hangzott fel Reber erdőtaná
csos utján az első panasz, s majdnem egyidejűleg Thüringiából is 
hallható lett. 1843-ban Hessenbői a Habichtswaldból érkezett tudó
sítás; 1845-ben pedig Hartig említi azt fel, mint a gróf Wernigerod- 
féle unterhausi erdőségekből eredő különös megfigyelést. Körülbelül

1 Minden kis kör szarvasai csak egymással párosodhatnak.
2 Vadász-Lap 1888. 17. sz. 215. 1.
3 Die SchálbeschMdigu’tgen dur.'h Hochwild, speziell in Fich'enlestánden. Berlin.
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ez időtájt magára vonja azonban az egész erdészközönség figyel
mét. A megjelenő értekezések között e bajé az elsőség; az egye
sületek ezen veszedelem fölött vitatkoznak, s alig egy évtized után 
hadilábon áll az erdészet a szarvasokkal.

Hasonló az eset Ausztriában. Mária Theréziának az erdészetre 
vonatkozó 1754. évi rendeletéi még mitsem tudnak a károkról, 
pedig a fővad által okozott károkkal behatóan foglalkoznak, s még 
sokkal jelentéktelenebb dolgokat is figyelemre méltatnak. Feistmantel 
1835-ben emlékszik meg rólok először egyik müvében, de hogy 
hol szerezte tapasztalatait, azt nem mondja meg. Alsó-Ausztriában 
a legrégibb tudósítások nem előzik meg a 40-es éveket; az 50-es 
és 60-as években különösen a berki erdőkben látszottak elterjedni 
az e fajta károk, de számos vidéken még manapság sem ismerik azt.

Stájerországban a negyvenes és ötvenes évek óta figyelték 
meg, de a nagyobb károk a hetvenes évekkel kezdődnek. Az ottani 
erdőbirtokosok az állandó étetőkkel hozzák kapcsolatba, s átalában 
a fokozott vadóvásnak s illetve a vadászterületek bérbeadásának 
tulajdonítják.

Csehországban 1810-ig mennek vissza az adatok ; akkor vették 
észre először a worliki uradalom vadaskertjében. 1830-ban a neu- 
hausi, 1845 ben a dobriczi, 1849-ben a tepliczi, 1858-ban a boden- 
bachi, 1860-ban a purgliczi, 1862-ben az opocznói stb. uradalmak
ból érkeztek jelentések.

Nálunk Magj^afrországon még panaszok nem igen hallhatók. 
Egerváry Gyula szerint a Bakonyban, főleg kőrisfákon tesznek a 
kéreg lerágása által nagy kárt a szarvasok.

A fővad ezen kártevése nem lehet természeti tulajdonság, 
mert fogaipak képződése nem vall arra úgy, mint a nyúlé. A tör
téneti kutatás minden kétséget kizárólag arra utal, hogy a fővad
nak ezen szokása mindig valamely haladásban levő erdészeti, vagy 
vadászati újítással esik össze, s hogy azt arra a hibára mintegy 
rákényszeritették, mert a károk évről-évre terjednek. Fővaddús feny
vesek középkorú állatjai, mezekben 20 év előtt nyoma sem volt a 
rágásnak, manapság majdnem tökéletesen tönkre vannak téve. Lehet, 
hogy oly fenyvesekben, melyekben most még nem észlelhető, 5 év 
múlva kárát fogják látni. A kultúra haladásával tart lépést a baj ; 
csak az őserdők maradnak mindenütt sértetlenül.

Következtetések.

A fönnebb előadottakat egybevetve, kétséget sem szenved, 
hogy a vadnak táplálása nem oly könnyű dolog, mint azt sokan
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hiszik, s hogy azt kevés helyen végezik úgy, a mint kellene. Meg
lehet, most még nem mutatkoznak a rossz következmények, vagy 
az illetők nem veszik azokat észre : mert vagy nem figyelnek fájok, 
vagy mert nincs alkalmuk az egybehasonlitásra.

Reuss nézetei tagadhatlanul figyelemre méltók. Állattenyésztők 
is fontosságot túlajdonitanak a táplálék változatosságának. Ez a vál
tozatosság magával hozza azt is, a mit Drömel ajánl, hogy répát 
is adjunk a vadnak; de épp úgy adhatunk, vagy juttathatunk neki 
burgonyát, csicsókát, nedvesítsük meg a szénát, szecskát, áztassuk 
vízben a szemes takarmányt. Kíméljük meg az erdőn előforduló 
vad gyömölcsfákat: almát, körtét, mert azok is jó szolgálatot tesz
nek ez irányban. Épp ez okból szaporítsuk is. Akad arra való hely, 
csak keresni kell. A foszforsavas mész szolgáltatása nyáron csakis 
nyalatok utján lehetséges, mert ezen időben a vad az etetőket fel 
nem keresi. A mely vadaskertekben azonban azt megteszi, ott nem 
szabad elmulasztani, mert az agancsképzésre is jó hatással van.

Télen át a Holfeld-féle keverék jó szolgálatot tesz, s kivált
képpen az agancsozat fejlesztése érdekében ajánlható.

Az étetésnek estére hagyása — mint azt Bernasz kívánja — 
miután a vad természetére van állapítva, a mennyiben kivihető, 
szintén ajánlatos. A kiszolgáltatást nehezíti ugyan, mert ha nagyobb 
az étetők száma, sok munkásra van szükség. A vadját szerető 
vadász azonban ettől nem fog visszariadni. Szénával s más szálas 
takarmánynyal azonban ezt megtenni nem lehet, mert azt egyszerre 
kell nagyobb mennyiségben kitenni s a vad rámegy, mikor neki 
tetszik. Csak úgy lehet ezt is szabályozni, ha az étető padlásáról 
naponta estve kellő mennyiségű szénát hányatunk a rácsokra. A sze
mes és gumós takarmányt minden nehézség nélkül lehet este ki
szolgáltatni s ha felhagynak azzal, hogy a vadat arra hívják, maga
magától fog később, még pedig éjjel megjelenni felszedésére.

A széna s egyátalában a száraz takarmány ellen felhozott 
panaszok, a mennyiben szarvasokra, dámokra vonatkoznak, aligha 
nem túlzottak, s valószínűleg más okoknak is kell belejátszani. 
Mégis a takarmányozásnak egész súlyát arra helyezni nem volna 
tanácsos, de a mint a kezdetben előadott étetési példákból látható, 
nem is szokott — legalább a mi vadaskertjeinkben — megtörténni.

A szálas takarmány nyújtásánál, de egyátalában a takarmá
nyozásnál egyik legnagyobb hibának tekinthető az étetők konczen- 
trálása. »Nem lehet eléggé óvni,* mondja a Vadász-Lapban valaki,1 
»az állandó nagyszabású étetők felállításától, melyek rendesen a

1 Vadász Lap 1886. 5. sz. 62. 1.
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a vadas főbb pontjain rendeztetnek be. Az ily étetőkhöz összegyü
lekezik valamennyi vad, közelükben tölti az egész telet, a nélkül, 
hogy természetes táplálékot keresne, melyet pedig még erős hava
zások után is találhat, habár szűkén is, de a mely rá nézve a leg
egészségesebb. Az ily etetők azért sem ajánlatosak, mert az erősebb 
vad elveri a gyengébbet, a mely azután éhezni kénytelen. Több 
kisebb étető fölállítása előnyösebbnek mutatkozik.«

Minél többfelé osztjuk el a takarmányozást, annál jobb. A vad 
természete hozza ezt magával. A szabadban, kiváltképpen a régi 
korlátlan időben bizonyára kisebb csapatokban élt. Igazolja ezt 
Reuss fönnebbi állítása, hogy t. i. akkor még csak 10—15, legföl
jebb 20 tagból álló csapatokat képezett, melyeknek alapja a családi 
élet volt.

A vadnak ezen elkülönítése nemcsak a táplálkozás szempont
jából kívánatos, hanem a szaporulatéból is. A kis csapat külön- 
külön keres magának üzekedő helyet, megkapja saját üzekedő 
szarvasát, a mely a kisebb számú sutákat biztosabban terméke
nyíti : nem marad tehát annyi meddő suta s nagyobb lesz a borjuk 
száma. Arra kellene törekedni, hogy lehetőleg minden 10—15 da
rabra külön étető állittassék fel, s a szemes, meg gumós takar
mány is külön-külön szolgáltassák ki.

A vadak pusztulásának, vagy legalább megbetegedésének foko- 
zói lehetnek az étetők i s ; mert ott egyik a másiknak, úgyszólván, 
szájából veszi ki a falatot. Epidémiák a központi nagy étetőkön 
ennélfogva, valamint a belső férgek is, jobban és gyorsabban ter
jednek el a vadállomány között. Erre az eredményre jut a Deutsche 
Jáger czimü lap egy czikke is.1

»Hogy tápláló, a természetes tápláléknak leginkább megfelelő 
takarmányozást érjünk el,« mondja a Vadász-Lap,2 *a vadnak helyes 
arányban és elégséges mennyiségben szénhydrátot és protein-anj'a- 
gokat tartalmazó táplálékot kell nyújtanunk. Miután a réti széna 
szénhydrátban szegény, oly anyagokkal kell kiegészíteni, a melyek 
a hiányt pótolni képesek. Ilyenek a tölgy- és bükkmakk, vadgesz
tenye, zab és lóhere. Mondják, hogy az agancsképződésre külö
nösen kedvezően hat az étetés fehér disznóbabbal.* Ennek oka a

m

bab gazdag foszforsav-tartalma lehet.
Kiváló természetes táplálék a vad számára a fáknak rügye, 

kiváltképpen a lágyfáké, milyenek a nyárfa-félék, fűzfa-félék. A nyír
fáét js kedveli a vad. Télen át ilyen fák ledöntetése itt-ott elszórva

1 Vadász-Lap 1891. 25. sz. 332. 1.
2 » » íonnebb idézett szama.
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a vadas területén gyakran többet használ a vadnak, mint a legjobb 
széna kirakása. Őzek egymagában kitelelnek ra jta ; de szarvasok, 
dámok is szívesen veszik és hasznát vallják.

»Minél inkább közeledik a kikelet*, mondja tovább a már 
kétszer idézett Vadász-Lap, »annál bővebb és jobb legyen a nyúj
tott takarmány s átalában véve nem szabad azzal rögtön felhagyni, 
mihelyest beköszöntőitek az első melegebb napok, s a hó olvadni 
kezd. Ez a vadat rákényszerítené egészen az új fűre, a mi már 
nem egyizben bajt hozott. Hogy a megerősödött, jól kitelelt vad az 
ivadékot javítani, nemesbbiteni fogja, az eléggé világos. Hogy remél
hetnénk a téli nyomorúságtól elsatnyult, tavaszi hasmenéstől elcsi
gázott hasas sutától erős borjut ? Ez utóbbi ily esetben már szüle
tésekor magán viseli a sorvadás bélyegét.*

Valóban a hasas suták gondozása és jóltartása télen át a jövő 
nemzedék érdekében elkerülhetlen; a fiatal borjuk pedig a jövő 
nemzedék magvát képezik. Mindazáltal nemcsak a sutákat, hanem 
egyátalában az összes vadat jól és helyesen kell gondozni s jól 
mondja az elébb ismételve idézett lap : nagyobb gondot kell fordíta
nunk a vad egyéni erejére, mint mennyiségére, mert az utóbbi egy
magában nem elégséges arra, hogy valamely vadászterületről azt 
mondhassák, hogy az helyesen, igazi vadász módon van gondozva.

Ha végig pilantunk a fönnebbiekben előadattakon, a vad te
nyésztésnek és táplálásnak alapelveit a következőkben foglalhat
juk egybe :

1. A vadmennyisége szigorú arányban legyen a terület nagy
ságával és minőségével.

2. A természetes táplálék elébe teendő a mesterségesnek.
3. Mennél változatosabb a takarmány, annál jobb.
4. Száraz takarmány mellett mindig nedvdus is adandó.
5. A vadnak tanintartalmu anyagok is nyújtandók.
6. Széna és lombtakarmányhoz szemeset is kell csatolni.
7. Mennél több és kisebb az étető, és mennél inkább van el

szórva a vadasterületén, annál jobb.
8. Lehetőleg későn este kell kiszolgáltam a takarmányt, s a va

dat arra hívni nem szabad.
9. Foszfor és mészdus anyagok előmozdítják az agancs és 

csontképződést, megszüntetik a fák kérgének rágását.
10. Sónyalatók kellő számban legyenek.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 15
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A fővad satnyulása.

Daczára a szorgalmas és elégségesnek látszó étetésnek, sajnos, 
azt tapasztaljuk, hogy vadaskertjeinkben a vad satnyul, sőt pusz
tul. Dr. Wurm azt mondja, hogy erre bizonyítékok az összes je
lentékenyebb agancs gyűjtemények, képek és történeti feljegyzések. 
Még a keleti tenger vidéki tartományok jávor-szarvasa is jelenleg 
már csak ágas agancsokat, s csak ritkán gyenge lapátokat rak fel. 
Tout dégénére entre les mains de l’homme.1 2

Dr. Altum a következőket Írja: »A hajdani időkből s még a 
múlt század végéről is oly kapitális és súlyos szarvasokról és 
agancsokról vannak tudósításaink, a milyenek most már elő nem 
fordulnak. Gyakran történik említés tizennyolczas, huszas, sót 
nuszonhatosokról. Coburg herczegségben 1736-ban negyvenhatost 
lőttek, mely 550 fontot nyomott. IV. Vilmos bajor herczeg negy
venkét ágast ejtett el. Móriczburgi éttermét 14 huszonnégyes, 18 
huszonhatos, s kisebb számú huszonnyolczas, sőt ötvenkét ágas 
díszíti. Az egyik huszonnégyes agancs súlya — a fa fejen kívül
— 75 font. Ily óriási arányokat még megközelítőleg is alig fogunk 
látni ma napság, bármely szarvas agancsnál. Ámbár az ágak soka
sága nagyobbrészt rendellenes képződésen és elágazáson alapszik 
úgy, hogy az ily agancsak, zoologiailag tekintve sokkal kevesebb 
águaknak tekintendők, még is a napjainkban élő fővadat csak az 
őserejü törzs hitvány epigonjainak kell tekintenünk. Hajdanában 
6, 7, 9 sőt 10 mázsás — huszonkét ágas — szarvasok fordultak 
elő, s ha egyes vidékek szarvasainak közepes súlya meghaladta a 
4 mázsát, ámbár az egyes példányok 5—6 mázsások is valának
— az ily vidékek szarvasait nem tartották sem erőseknek sem 
súlyosoknak. Egyébiránt hajdanában a szarvasokat feltöretlenül, úgy 
a mint a terítékre jutottak, szokták mérni.1

Göddé kiszámította, hogy 1690-ben a nyolczas hasonló vi
szonyok között olyan súlyú volt, mint ma a tizenkettes. Ma napság 
a közönséges képződésit tizenkettes agancs csak kivételképen húzza 
le Németországon a 7 fontot.

1 Vadász-Lap 1889. 8. sz. 101. 1.
2 Kár, hogy most is nem úgy mérik, mert voltaképen ez adja meg az egész 

súlyt. Kereskedelmi érdekből azután mérhetnék zsigerelve is. A vadászati védegylet
nek kellene ezt kezébe venni. Rugós mérleggel a tett helyén volna megejthető a 
mérv és lövés után azonnal. Cogho szerint a zsiger súlya az összes súlynak 33.3°/o-a, 
ellenben Csaszkóczy mérése szerint a zsigerekre 17.7°/q esik. A mi valószínűbb.

(
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Nálunk az 1881 — 1891. évi agancs kiállitásakon a legsúlyosabb 
agancs a grf. Andrássy Géza által 1885-ben Kemenczén lőtt tizen- 
négyes volt, 9.7 kgr. sulylyal. A Vay Dénes báró tizenhatosa 
Dolháról s a Dőry Lajos húszasa Zdenyováról csak 9 kgrmot, a 
Hoyos József gróf húszasa Munkácsról 8.55 kgrmot, a Coburg 
Fülöp herczeg tizenkettese Nyihovóból 9.55 kgrmot s az Eszterházy 
Mihály gróf nyolczasa Szinevérről 7.9 kgrmot nyomott. Pedig ezek 
a legkiválóbb, pályadijat nyert agancsok valának. Mindazáltal tény 
az, hogy a mi szarvasaink a németországiakkal szemben kiválók.

Négy mázsás szarvas ma már ritkaság. G. L. Hartig 1810-ben 
még a szarvas suták közepes súlyát 180—250, az agancsárokét 
300—500 fontban állapította meg zsigerestől. Ma napság pedig 
Dombrovszky szerint a hizási évadban a tizesek közepes súlya 
zsigerelve.

Skócziában......... 137 kiló 56 mm. nyomszélességgel
Németországban . 148 » 59 » »
Csehországban . . 168 » 68 » »
Bukovinában . . . 204 » 87 » »

Gödöllőn az 1881 —1890. években elejtett agancsárok közepes 
súlya 145.88 kiló volt.

A mármarosi teljesen kifejtett szarvas bikának súlya1 kizsige
relt állapotban közvetlenül a bögés előtt tiz ágastól kezdve felfelé 
átlagosan 250 kilóra tehető, vannak azonban kiváló példányok, 
melyek 270—280 kilót is nyomnak. A hatosak és nyolczasak 
közepes súlya 140— 160, a villásaké pedig 80— 100 kilóra tehető. 
A bükkös erdőkben tartózkodók 8— 10%-al könnyebek a fenyvesek 
lakóinál. Erős tizenhat-tizennyolcz ágasok agancsának súlya 8— 10 
kiló, miglen húszast is lőttek már 5—6 kilós agancscsal.

A závadkai erdőben lőtt tizenkettes súlya 260, kizsigerelve 
215 kiló2 volt.

A munkácsi vadasokban 1870-től kezdve 1888-ig (bezárólag) 
lőtt szarvasok közepes súlya 201 kiló volt.3

legnehezebb legkönnyebb átlag
4 n y á rsas ......... . . súlya 98 kiló 90 kiló 93 kiló volt
5 h a to s ............. * 1 3 0  » 90 » 119 » >

74 nyolczas . . . . » 236 » 105 » 176 » »
136 tiz e s ............... 130 » 195 »
183 tizenkettes . . . » 277 » 132 » 206 »

1 Kellner Valér m. kir. erdőmesternek hozzám intézett levele szerint.
2 Csaszkóczy Coburg herczegi erdőgondnok kimutatása szerint. ' 4 j

Honig Antal gróf Schönborn erdőfelügyelője Munkácson.

15*
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legnehezebb legkötínyebb átlag

132 tizennégyes . . . . súlya 282 kiló 1 4 0 kiló 208 kiló volt
70 tizenhatos........ » 283 » 175 219 »

23 tizennyolczas.. . » 277 » 175 > 218 » >

1 0  huszas ............. » 257 » 2 1 2 234 » >

2  huszonkettes . . » 274 » 268 271 » >

Gróf Károlyi Alajos stomfai vadaskertjében az 1884— 1888. 
évek alatt lőtt vadak átlagos súlya volt1:

szarvas bika zsigerelve agancs nélkül 
» suta * » »

dám bika » > »
» suta » > »

őzbak » » »
vadkan » » *

. . .  86.7 kiló 

. .  . 65.4 »

..  47.4 »
. . . 27.0 »
. . . 14.6 »
. . .  43 5 »

Gróf Forgách Károly ghymesi vadaskerjében
szarvas bika 

» »
» suta 

szarvas bika 
» suta

1862—1866 időközben 95 kgr 
1867— 1876 » 121 »
1867— 1876 » 754 »
1877— 1886 » 104, »
1877— 1886 » 72, »

Ivernois a közepes súlyt 12 darab tizenkettesnél 1085 , 21 drb 
tízesnél 1117, 29 drb nyolczasnál 953, 47 drb szarvas sutánál 597r 
15 drb meddő sutánál 721 kilónak találta.

A Harczhegység szarvasai szintén hanyatlanak: tizennégyen 
már a ritkaságok közé tartozik, tizenhatost az utóbbi tiz év alatt 
nem is lőttek.

Cogho szerint a czölöp-épitmények korabeli gyengébb szarva
sok 16—18%-al múlták felül testi nagyságra a mi korunkbelieket, 
mig az erősebbek a maiaknál 22—25%-al voltak erősebbek.2

Schimpke azt m ondja: tagadhatlan, hogy a szarvasok egyedi 
nagysága mindenütt, a hol csak fővadállományról még szó lehet, 
jobban megfogyatkozott, mint a darabok száma.

Reuss erdőmester azt állítja3 hogy úgy a közönséges de ki
váltképen az erdészetileg müveit vadasokban a takarmányozás da
czára a vad kivétel nélkül satnyul, egészségben hanyatlik.

1 Lászlóffy Gábor pozsonyi kir. erdőfeliigyelö által szerzett adatok.
2 Ha az Ivernois 108.5 kilo súlya átlagos szarvasát a munkácsi 206 kilo, 

tehát 97.5 kilóval súlyosabb átlagos szarvasával egybehasonlitjuk, a sulykülönbözet 
89 % . Cogho állítása tehát nem sokat mond.

3 Vadász-Lap 1S88. 20. sz. 255. 1.

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



229

A legtöbb iró a satnyulásokat a helytelen takarmányozásnak 
tulajdonítja. így pl. Bernas Alfréd azt mondja : »Vadaskertjeinkben 
a vad étetése majdnem kivétel nélkül megfordítva történik s valóban 
nem tévedek, ha felteszem, hogy éppen e körülmény egyik leg
lényegesebb oka annak, hogy vadaskerti fő vadunk satnyul*

A degenerálás oka azonban nem egyedül az, hanem az 
agancsárok korai lelövése, a vad túlságos felszaporitása, s a vada
sok meg nem felelő minősége és helytelen kezelése. Ha a táplálás 
hiányos volta volna az ok, annak javításával és bővítésével meg 
volna szüntethető. Vadaskertek elsatnyult állományából szabadba, 
vagy újonnan felfogott, jó termőhelyü és minőségű vadasokba 
áthelyezett szarvasok, vagy azok ivadékai tapasztalás szerint meg
javulnak, derekabbakká lesznek. A hol a tizenketteseket már lelövik 
ott nem pompázhatnak tizennyolczasok, huszonhatosak. Nem is 
minden vadasban degencerál egyiránt a vad. Juhtenyésztők tudják, 
hogy a legelő változatossága jótékony hatású. A fővad is azt 
szereti; főképen az hajtja barangolásra. Minnél kisebb a vadaskert 
területe, mennél több benne a v ad ; annál satnyább is.

A vadaskert helyének, terjedelmének megválasztása, a vad 
számának meghatározása, a legnehezebb feladat. Egy kis rét, berek, 
■domb kihagyása, vagy bevonása gyakran döntő lehet.

Kétségtelen : okos takarmányozással sokat lehet elérni, de nem 
mindent.

A lelövés szabályozása is fontos. Sindevész suták silány bor
jukat ellenek. Satnya üzekedő szarvas nem nemzhet derék agan- 
csárokat.

Az őz állomány gondozása.

Az őz kiváltképen a kisebb terjedelmű erdők birtokosaira 
nézve bir fontossággal: egyrészt azért, mert oly területeken is, me
lyek szarvas és dám tenyésztésre nem elegendő nagyok, még sike
resen tenyészthető ; másrészt pedig, mert cserkészése szintoly élve
zetet nyújt, mint a szarvasé, amannak mintegy iskolája, s agancsa 
szintúgy szép vadász-trófeát szolgáltat.

Arra nézve, hogy mily kis területen tenyészthető sikeresen őz, 
tanulságos példát szolgáltat Dombrovszky,1 ki 250 holdas vadas
kertben 25 drbot tartott fenn. A vadaskert talaja pedig nem valami 
jó minőségű, mert kőgörgeteges, sziklás ; három-ötöd részét Erica 
(hanga) borítja s csak a mélyebb fekvésű két-öíöd részen terem

1 Das Reh. Becs 1876. 79—81. lap.
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jobb fü. Uralkodó fája az erdei fenyő, s csak közbe szórva talál
ható tölgy, nyir, luczfenyő, rezgő nyár, hárs ; a mi szintén gyenge- 
minőségű talajra vall.

Az őz állomány gondozójának mindenek előtt arra kell töre
kedni, hogy vadját saját vadasához kösse. Ezt eléri, ha azt ked
vessé teszi számára. Az őz szeret kóborolni; a bak üzekedés köz
ben folytonosan lábon van, s épenséggel nem köti magát valamely 
területhez. Még sem barangol el annyira, mint a szarvas, és vissza 
tér helyére, ha ott mindazt megtalálja, a mi léteiét kellemessé teszi.

Az őznek a vadasban megtartására vagy oda csábítására 
mindenek előtt megkívánt dolog az ivó viz. Ha ebben hiányt szen
ved, nyári hőségben elhúzódik oda, a hol azt talál. Ha tehát ter
mészettől fogva források, vagy iható vizet tartalmazó semlyékek 
vannak a vadasban, vagy annak közelében, azok tisztántartását, 
hozzá férhetővé tételét nem szabad elmulasztani. Ilyenek nem lé
tezése esetében kutakat kell ásatni, ha a talajviszonyok azt meg
engedik s az itatókat rendesen el kell látni fris ivó vízzel. Sem
lyékek kellő mélységre való kiásatásával, úgy hogy az oldalak 
levágatnak, s tehát az őz le mehet a vizig, igen jó itatót lehet 
előállitáni.1 Ha kutakat, itatókat nem lehet ásatni, hordatni kell a 
vizet. A mesterséges itatókat legjobb a nyagalatók közelében elhe
lyezni. Itatóknak legjobbak és legtartósabbak a tölgyfából készült 
dézsák. A hol odvas tuskók vannak, azok is felhasználhatók, de 
előzőleg kiégetendők, hogy a viz ne romoljék oly könnyen meg 
bennük. E czélból különben mindig jó valami kevés sót tenni a 
vízbe. Czementből állandóbb itatok készittethetők.

Mesterséges itatok szükségét csökkenteni lehet lédus táplálék 
termesztésével. Csalamadé a tekintetben kitűnő szolgálatot tesz, 
valamint a burgonya, burgundi répa s a csicsóka is. Az erre szánt 
földet úgy kell bekerittetni, hogy az egyik része legelésre felnyit
ható másik része zárva tartható legyen. Ezt úgy lehet tervezni, hogy 
a kerítésnek csak egyik oldala legyen mozgó.2 Ha takarmány ter
mesztésre elegendő terület áll rendelkezésre, a későbbi szükséglet 
fedezéséről későbbi vetéssel lehet gondoskodni.

Száraz talajú vidékeken a mesterséges legelők hathatós segítői 
a vadtenyésztésnek. Homokos talajon a csalamádé, baltaczim 
(esparsett), köles, rozs és luczerna tesznek kitűnő szolgálatot. Más
féle talajon az erdei tisztások, nyiladékok, utak, csemete sor-közök

1 A kecskeméti állami minta szőllotelepen van ilyen futó homok semlyékéből 
kiásatott kis tavacska kristály tiszta vizzel.

2 Itt megint a hordozható rácskerités tesz kitűnő szolgálatot.
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gondozása segít. A trágyázás hamuval, thomas-salakkal, chili salét
rommal, a bevetés jobb füvekkel, kiváltképen here, bükköny, kerep 
s illetve luczerna félékkel, széna murvával sokat javít a legelőkön. 
A rétek, nyiladékok, utak megfogasolása, meggereblyélése, esetleg 
— ha lehet — leégetése mindig jó, ha megelőzi a vetést.

Az őzek téli takarmányozása még fontosabb a nyárinál, kivált
képen a tél vége felé kell arról gondoskodni. A zöld legelőre való 
átmenet, a közeledő vedlés, a bakok agancsainak növekedése, a 
suták terhességének előhaladottsága teszi azt a vadra nagyon kí
vánatossá.

Az őzek téli takarmányozása azonban rendkívül ne
héz feladat. Más helyen már bővebben volt erről szó. A vad ter
mészetének, szokásának megfelelő táplálék mindig a legjobb. Ezt 
a táplálékot mindenek előtt az álló erdő fáinak, — a vágások cse
metéinek, sarjainak, — és a mindenféle cserjéknek gyümölcse és 
gyenge ágai, levelei szolgáltatják. A cserjék számát szaporítani 
czélszerü a seprőjeneszterrel (Spartium, Pfriemen-Kraut, Haasen- 
Kraut), melyet az őz igen szeret. Ha vágatás folyik az erdőn, a 
levágott fák gályáin, rügyein megél szépen az egész télen át. Külö
nösen kedveli a rezgő nyár vékonyabb gályáit. Egy ízben azok vá- 
gatásával kötöttem helyhez a szomszédságba kijáró s ott rendesen

i

lelövöldözött őzek megmaradt részét erdőnkhöz.
Tákarmánynak nem jó a széna, még a legjobb sarju sem. A 

nedves talajon termett széna méreg az őzeknek, hasmenést s más 
betegségeket okoz. Legjobb a száraz lóhere, melyet baltaczimmel 
csépeletlen árpa szalmával kevertek. Ezeket felülmúlja még a ta- 
vaszszal szedetett lombtakarmány.

Kedves eledele az őznek s egyúttal orvossága is télen a vörös 
berkenye. Dombrovszky azt mondja róla, hogy gyakran megfigyelé, 
mint ágaskodtak őzei az étetők padlásán készletben lévő gyümölcs 
kötegek után,1 Ez oknál fognál őzes vadaskertekben ezen fanem 
tenyésztését, — de' még szarvasokéban is — a hol csak megterem 
nem volna szabad elmulasztani. Szereti, s igen jót tesz neki ezen 
kívül a fagyöngy is. Csakhogy az ritkán áll rendelkezésre, tenyész
téséhez pedig nem értünk. Az egyetlen a mivel szaporodását elő
segíthetjük, a huros rigó kímélése.

Fenyő gályák veszedelmesek, mert azokról rászokik a vad a 
fák héjának rágcsálására. Eltekintve azonban ettől, a vadra magára 
is káros, mert a levelekben, vesszők héjában lévő gyanta gyomrá-

1 Felvidéki erdők tulajdonosai csak oly szívesen szállítanák e gyümölcsöt, 
m int a rizikét. Fenyvesek vágásai tele vannak vele.
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bán megcsomósodik s ki nem mehetvén gyomorbajokat, sőt halált 
is okoz.1

Az őznek helyhez kötésére s oda csábítására kitűnő szolgála
tot tesznek a nyalatok. A legegyszerűbbek a legjobbak is. Ezeket 
úgy kell elhelyezni, hogy télen át a hó el ne takarhassa. Feny
vesekben sűrű lombozatu fák alá. Télen át is lombot tartó tölgyek 
hasonló szolgálatot tesznek, valamint szikla párkányok, kissé ma
gasabbra hagyott odvas fa tuskók. Legrosszabb esetben kősót le
het beszorítani ágak vagy karók közé.

Gondoskodni kell arról is, hogy a vad az egész éven át, de 
különösen ellés idején s azután legalább is négy-hat hétig a leg
nagyobb nyugalmat élvezhesse. Ebben az időben legtöbb kárt 
szenved az őz állomány. A hulladék-fa szedőkből csáklya és hurok 
vetők válnak. A vadas nyári felszabadításának rósz következmé
nyeiről Dombrovszky tanulságos esetet beszél.2

Birtoka határán vasutat építettek. Gyakori esőzések folytán 
mindjárt az ellésre következő időben sok gomba termett. A mun
kások szedegetni kezdették. Ő ezt türé. Visszaéltek jóságaival. 
Hétről-hétre találtak emberei hurkokat. 16 suta, 23 gidájából őszre 
csak 5 maradott. A többit agyonverték. A kis őzecskét könnyű 
vaczkan meglepni. Ha megfutamodik, durva kiáltásra azonnal 
lelapul.

Az őz állomány sikeres szaporodásának s a vadászat fokozá
sának hathatós eszköze a bakok és suták helyes aránya. A bakok 
kizárólagos lövetésének a suták szigorú kímélése mellett utóvégre 
az a következménye, hogy utóbbiak egy része meg nem üzekedik. 
Az elvénült suták pedig, a melyek leginkább foglalják le maguk 
számára a bakokat, nemzésre képtelenek lévén, nemcsak nem 
vesznek részt az állomány szaporításában, hanem még akadályoz
zák is. Jól kezeknek tartott őzesekben megtörtént, hogy 20—22 
suta mellett csak 4 bakot láttak s hogy e nagyszámú suta közül 
csak egyetlen egynek volt gidája.3

A suták feltétlen kímélése a bakok korlátlan követésével egybe
kötve nem felel meg az okszerű vadtenyésztés követelményeinek. A 
mily arányban lövetnek a bakok, abban az arányban kell lőni a 
sutákat is, mert kétségbe vonhatlan tény, hogy a bak csak bizo
nyos számú sutát bir megtermékenyíteni. (A régi időkben 3—4 
sutára számítottak egy bakot.)

1 Vadász-lap 1888. 35. sz. 457. 1.
2 Das Reh. 14. 1.
3 Fiiras Nándor Vadász Lap 1890. 25. sz. 329. 1.
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A suták közül mindig az öregeket s illetve meddőket kell 
lelőni.1 A fiatalok közül csak a csenevészeket. Az egészséges, jól 
kifejlődött fiatal sutától várható a jó szaporulat. Igaz, hogy az 
üsző első alkalommal csak egy gidát ellik, s csak azon túl kettő t; 
de az sem tagadható, hogy a vén egyetlen egyet sem hoz világra.

A bakok közül az öregek lövendők. Ez különben meg is 
történik, de nem kizárólagosan. Minden fiatal bak lelövése a jövő
beli szaporulat kárára történik. A vén bakok nemcsak azért érde
mesek a lelövésre, mert nem mozdítják elő kellőképen a szaporo
dást, hanem azért is, mert a termékenyítő erővel biró fiatalabbakat 
elverik ; gyengébbeket sőt sutákat is megölnek, ha buja vágyaik
nak útjában vannak, illetve azoknak ellent állanak. Szavahihető 
vadászok tesznek tanúságot erről.2 Ha tehát valamely vadászterü
leten oly bak tartózkodik, mely az' üzekedési idő kezdetén a sutá
kat és fiatal bakokat szenvedéllyel üldözi s agancsaival döfködi: 
az olyat minél előbb le kell lőni, mi hivogatás utján legkönnyeb
ben történik meg.

Nyáron, mikor a sebek a vadra nézve a pondrók miatt külö
nösen ártalmasak, nem egy őz suta és fiatal bak pusztul el a vén 
bakoktól kapott sebek miatt. Már ez magában elegendő ok arra, 
hogy az ilyen zsémbes vénekre idejekorán cserkésszék a vadat 
tenyésztő vadász.

A mezei nyul-állomány gondozása.

Általános vélemény, hogy a nyúl nem szorul gondozásra. 
Van benne némi igazság. Oly vidékeken, melyek tökéletesen meg
felelnek ezen vad természetének, kellő táplálékot és kedvező tar
tózkodási helyet szolgáltatnak: a nyul-állomány gondozás nélkül 
és kíméletlen lelövés mellett is szép szokott lenni. Zordon, termé
ketlen és késői fagyoknak kitett vidékeken azonban tapasztalás 
szerint gyenge s nagyon is rászorul a gondozásra, óvásra.

A mezei nyúl a nagyközönség vadja: a kissé jobb módú 
polgár asztalán annak idején nem szokott hiányzani. Általában 
véve húsát többre becsülik a szarvasénál, sőt az őzénél is. A 
rómaiak és a görögök is nagyra tartották. Martiális azt mondja, 
hogy a négy lábú állatok között neki van legizletesebb húsa. A 
keleti népek undorodnak tőle. Mahomed és Mózes tana tiltja élve-

1 Vadász-Lap 1892. 17. sz. 224. 1.
2 Dombrowszky : Das Reh 26. 27. 1.
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zetét. Sokan az egészen fiatal südőnek adnak elsőséget ;x táplálé- 
konyság tekintetében azonban az a kinőttet illeti meg. Télen és 
hidegebb vidéken izletesebb, zamatosabb, jobb a nyúl húsa. Szintúgy 
erdőben, hol illatosabb füvekkel táplálkozik, mig homokos, lápos, 
tőzeges földön, terméketlen, száraz vidéken rosszabb.

A nyúlnak mindig megvan a megfelelő ára, s miután kevés 
gondozást kiván, s tehát alig okoz költséget, a vad tenyésztőnek 
aránylag véve a legnagyobb hasznot hozza.

Nagyobb kárt a nyúl nyílt mezőben nem okozhat; már kicsi 
termeténél fogva is csekély az az anyag, melyet felemészt. Némi 
kárt azonban mégis csinál az uj ültetvények, káposzta- és répa- 
netnüek palántáinak lerágcsálásával. Jelentékenynyé válik a kár, 
melyet kertekben, faiskolákban, gyümölcsösökben a csemeték, sőt 
vastagabb fák kérgének lerágcsálása által elkövet, s a mely annál 
nagyobb, mennél havasabb a tél, s mennél kérgesebb a hó Ez az 
utóbbi kártétel az, mely miatt legtöbb a panasz ellene. Ezen ron
gálásaitól nem lehet védekezni, csak sürü kerítés, avagy a cseme
ték és fák bekötözese által, a mi pedig a gyümölcstenyésztést 
költségessé teszi. A nyúl állomány tulszaporodása sok kárt okozhat 
erdei ültetvényekben is. Fiatal akácz ültetéseket havas teleken a 
nyulak annyira megrágcsálnak, hogy ezeket tőben le kell vágatni. 
Szerencsére e fanem azt nem sínyli meg. Harmadszori lerágás után 
pedig a nyúl rendesen már nem bántja, kivévén, ha rendkívül 
nagy a hó.

A fák megrágcsálását még is lehet valamit csökkenteni, ha 
u. i. a nyúl rágcsálásra való hajlandóságát kielégitjük. Ezt megte
hetjük, ha az erdei vágásoktól a galy vagy rőzsefát csak tavasz 
felé takarittatjuk ki, vagy legalább annak egy kis részét meghagy
juk számára télen át az erdőn, kiváltképen, ha nagyon havas az 
időjárás; vagy lágy fanemeket, különösen kecskefűz, nyár-, avagy 
akáczfákat vágatunk le, vagy ha ezt bizonyos okok miatt nem 
tehetnők, azok ágait lenyesetjük. Még gyümölcsösökben is jó szol
gálatot tesz ily ágaknak elszórása.

Jó szolgálatot tesz ezenkívül a seprő-jeneszter tenyésztése, 
melyet a német nyul-rekettyének nevez. Ennek a növénynek ágai 
úgy szólván leveletlenek, s ennélfogva nem csinálnak árnyékot, s 
minthogy csak kisebbszerü — 1 — 1’5 m. magas — cserje, árok 
partokra, kisebb vízmosásokba, avagy erdősített nagyobbak széleire, 
sőt tagok szegélyezésére is igen alkalmas, s még rósz talajon is

1 Tény az, hogy a zsenge südö kirántva, később pedig paprikásnak elkészítve, 
kitűnő eledel.
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megél. Zölden maradó fiatal ágait szereti mindenféle vad : szarvas, 
őz, s igy a nyúl is. Ezen ágak rágcsálása által kielégitheti rágcsá- 
lási ösztönét. A magot vetés előtt 24 óráig áztatni, vagy forró 
vízzel leönteni kell, különben rosszul kél.

Ezeken kívül még más módon kell gondoskodni a táplálásról. 
E czélra jó a vegyitett széna, hüvelyes növények szalmája, gumó
sok, — burgonya, burgundia — hulladéka, káposzta torzsa. Erre 
a táplálékra is csak a rosszabb, kiváltképen nagy havas időben, 
vagy ha a hó kérges, szorul rá, mert ilyenkor a zöld vetéshez 
nem férhet hozzá. Kövér táplálás, mint alább látható, a nyul-állo- 
mány szaporodására nincs jó befolyással.

A nyúlnak számos ellensége lévén mind a földön járó, mind 
a levegőben repülő vadak között, gondoskodni kell arról, hogy 
szükség esetén rejtek helyet találjon. Ez oknál fogva neki is ked
veznek a csenderesek. Vagy ki ne tapasztalta volna, hogy kisebb 
a mezők között alszórt bokrocskák meghajtása, mindig szolgáltat 
pár nyulat? Nemcsak rejtekül szükségesek azonban azok neki, 
hanem az idő viszontagságai ellen való meghuzódásra is. A mos
tani gazdaság mellett, a mely télire valósággal tarmezőt hagy maga 
után, jobban iá van arra szorulva a nyúl, mint valaha. A mele
gebb évszakokban is javára válnak azonban a csenderesek a nyúl
nak, mert vagy csak azokban fiadzik, vagy rósz időjárás beálltával 
azokba húzódik, s nem pusztul el annyi belőle.

Minthogy a nyúlnak oly számos az ellensége, a kártékony 
ragadozó vadak irtása rendkívül előmozdítja szaporulatát. Azt mond
ják ugyan némelyek, hogy nagyszámú róka mellett is van néinutt 
szép állomány; ez azonban nem azt bizonyítja, hogy a róka nem 
tesz kárt benne; hanem, hogy a helyi viszonyok fölötte kedvezők 
rá nézve. Különben nem a róka teszi a legnagyobb kárt a nyul- 
ban; mert az csak fiai kicsi korában fogdossa a südőket, s szigorú 
télen az öregeket, máskor inkább egerészik: legtöbbet pusztítanak 
el belőle a ragadozó madarak, melyek között a varjuk nem a 
legmegvetendőbbek. Az orvmadarak pusztítása tehát a legjobb esz
köz a nyúl állomány szaporítására.

Tapasztalt dolog, hogy a nyulanya több kan, mint nőstény 
fiat ellik. Fischer F. erdész azt állítja,1 hogy az előbbiek száma 
majdnem háromszorosan múlja felül az utóbbiakat. »Növeli ezen 
aránytalanságot•-< úgymond »az is, hogy a kan jobban tudja meg
óvni magát a ragadozók támadásai elől, mint a nőstény, a mely 
kiváltképpen poczakosság idején, nehézkes, gyámoltalan s igy

1 Vadász-Lap 1885. 5. sz. 55. 1. i
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könnyebben esik prédául. Népes vadasterületeken néha hat-nyolcz 
kan futkosik a bakzó nőstény után, s megesik, hogy kimerülvén 
a sok üldözéstől, elpusztul. Az is tapasztalt dolog, hogy még a 
fiait szoptató anyát is üldözik buja ösztöneikkel.

Ezen tapasztalásból kiindulva, Dombrovszky a kan nyulak 
szorgalmasabb lövését s a nőstények kímélését ajánlja.1 Nehéznek 
látszik ennek végrehajtása, miután a két ivart alig lehet egymástól 
megkülönböztetni. Elárulják azonban magukat viselkedésükkel. Azt 
kell felhasználni a vadászatok alkalmával. Az elütő viselkedés azzal 
nyilvánul, hogy a nőstény — félénkebb lévén — mindig jobban 
tart ki a kannál, a mely már messziről fel kél és futva menekül. 
Ennek természetes következménye, hogy a nőstény aránylag gyak
rabban kerül puska elé. Azt mondja Dombrowszky, hogy erről 
legjobban meg lehet győződni foglyok pásztázó vadászatánál. Az 
ilyenkor lőtt nyulak majdnem valamennyié nőstény. Pásztázó és 
köritő vadászatok alkalmával a nőstény nyulakból legtöbb pusztul 
el, mig a rendes hajtóvadászatokon a legkevesebb.

Téli pásztázó vadászatokon, mondja Dombrowszky, kétféle 
módon mozdíthatjuk elő a nőstény nyulak kímélését. Egyrészt 
azzal, ha a jobb puskásokat a szárnyakra állítjuk, mely felé in
kább az előlre menekülő kanok futnak ; másrészt pedig, hogy a 
hajtők előtt közvetlenül felkelő és rögtön visszaforduló nyulakat 
nem engedjük lövetni, mert azok majdnem kivétel nélkül nőstények. 
Ennek különben az a haszna is meg van, hogy a vadászok vona
lát jobb rendben lehet tartani, mert a hátrafelé lövöldöző vadász 
szükségképen visszamaradozik s vele rendesen néhány hajtó. 
Ezzel felbomlik a rend, s nem egy a sor előtt előre iparkodó nyúl 
lövés nélkül menekül.

A közönséges hajtó vadászatoknál is fel kell hagyni puská
sok állításával a hajtok közé, vagy mögé ; mert azokra is kivétel 
nélkül nőstény nyulak mennek.

Dombrowszky határozottan állítja, hogy a ki ezen szabályo
kat szigorú következetességgel megtartja, eljárását legalább 30 szá
zalékkal nagyobb szaporulat fogja jutalmazni.

Elő lehet mozdítani a nyul-állomány szaporodását és csök
kenteni mezőben, kertekben okozni szokott kártevéseit, ha az erdei 
rétek szénaterméséből valamit kis szalmával, vagy egyébb arra 
alkalmas anyaggal fedett petrenczékben künn hagyunk számukra; 
ha a szántásra-vetésre alkalmas területeket gabonával bevettetjük, 
s a földek széleit jeneszterrel, csicsókával beszegjük; sőt valami

1 Vadász-Lap 1889. 16. sz. 207—208. 1.
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répa és káposztafélét is termesztünk, s azt télire a földben hagyjuk. 
Repcze, s egyáltalában őszszel és télen a kövér táplálék nem válik 
javára a nyúl állománynak, mert attól még bujább lesz, s mihelyest 
lágyul az idő, bakzani kezd. Korai bakzás következménye pedig 
korai ellés, mire rendesen a südők pusztulása következik. Enyhe 
telek, — a mint azt Fischer F. erdész kimutatja1, — ezen oknál 
fogva mindig károsak a nyúl szaporulatra.

Végre még az a kérdés döntendő el, sikeresnek mutatkoz
tak-e a Hartung-féle nyulkertek ? Sajnos, a felelet nem igenlő. Igaz 
ugyan, hogy az első-második évben a szaporulat szép ; de azután 
különféle betegségek kezdenek pusztítani s tönkre megy valamennyi.

A kertek, melylyekkel a kísérleteket tették, 2—2'5 hold na
gyok voltak. Ily szűk hely természetesen nem felelhetett meg a 
szabad mozgásra, a futásra utalt vadnak. Azonkívül a legelőben 
sem nyújthatott kellő változatosságot. Nagyobb területekkel talán 
jobb sikert lehetne elérni. A most divatba jött drót-fonadékkal hu- 
zatva be a kerítés alsó részét, felül pedig egyenes drót-szálakkal, 
nem is kerülnének oly sokba. Ha pedig egy-két évig jó a szaporu
lat, s az állomány egészséges marad, nem kell túllépni ezt az időt. 
Egyáltalában hiba az, s más vadak ilyetén szaporításánál is elkö
vetett, hogy nem elégszenek meg a mérsékelt szaporulattal, hanem 
túlhajtják a dolgot.

Mindezek daczára az előzőleg előadott dolgok biztosabbak és 
olcsóbbak. Csak ott lehetne a kerti tenyésztést ajánlani, a hol az 
egészen tönkrement nyul-állományt egy évi szaporulat kibocsátásá
val gyorsabban felemelni volna a feladat. Ez esetben is jó volna 
a südőket, mihelyest önállóvá váltak a szabadba bocsájtani; ősszel 
pedig az öregeket is világgá ereszteni. Előzőleg azonban a raga
dozó vadak száma kellőképen meg legyen apasztva.

A fogoly tenyésztése.

A fogoly tenyésztésével csak ott lehet boldogulni, a hol a 
vidék arra való. Ellenkező esetben a legnagyobb gondozás, a raga
dozó vadak legszorgalmasabb irtása sem vezet czélra.

A fogoly a sik, vagy szelíden dombos vidéket kedveli, a hol 
szántóföld, rét, bokros váltakozik egymással. A termékeny föld, 
szelíd kiima, legkedvesebb lakó helye. A porhanyós, vagy homo
kos föld kedvesebb neki, mint a kemény, kötött. Abban könnyeb-

1 Vadász Lap 18SS. 5. sz. 55. 1.
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ben kapargálhat. Homokos helyek azért kedveltek, mert a csibék 
nem szenvednek annyit a nedvesség miatt, a sár nem tapad lá
bukra, s tehát nem akadályozza járás-kelésben, táplálék után való 
futkosásban.

A hol a fogoly télen át kellő védelmet talál,1 a hol tehát 
bokros helyek mindenfelé vannak a mezőben, hogy azokba raga
dozók elől menekülhessen; a hol tövis, vagy más bokrok között 
kis fészereket állítanak fel, hol zordon hideg és havas időkben 
meghúzhatja magát, s az ember a szükséges táplálékkal ellátja: 
ott a fogoly állomány jól szokott kitelelni. A hol azonban ezek 
nincsenek meg, mint pl az alvidéki síkságokon és folyóink széles 
és jól müveit termékeny völgyein, ott nem marad más hátra, mint 
télire befogatni annyit, a mennyit lehet, és arra való kamarákban 
kitelelhetvén tavaszszal kibocsátani.

A fogoly szaporodásának legnagyobb akadálya az, hogy ezen 
madár a mostani mezőgazdasági viszonyok között, melyek a 
luczerna s lóhere termesztés fokozását követelik, ezek között fész
kel, s a korai kaszálás alkalmával fészkei tönkre mennek.2 Mint
hogy tavaszszal ezen takarmány-félék sokkal korábban sűrűsödnek 
meg, mint a gabonafélék, nem csoda, ha a fogoly jérczék, kivált
képen a fiatalabbak, elébe helyezik azokat más növényzettel borí
tott földeknél. Ez oknál íogva gyakran nem elegendő a szakavatott 
teleltetés, hanem a kotlás sikere is biztosítandó. Már Döbel aján
lotta e czélra mesterséges szoktató-kertek felállítását.

Döbel szerint a kertet következő módon kell felállítani: 6— 12 
m. széles és ugyanolyan hosszú bokros, füves terület négy sarkán, 
— valamint közben a hol szükséges, — czölöpöket ásatván a 
földbe, azokra deszkákat kell szögeztetni.3 Az ily módon elkészített 
kerítés 2 m. magas legyen. Egyik oldalán ajtó alkalmazandó ; te
tejét pedig jó sürü hálóval kell bevonni. Ha a bekerített helyen 
belül nem léteznék forrás, akkor sekély vályúk helyezendők el 
benne, melyeket kívülről naponta friss ívó vizzel ellátni lehessen. 
Egy szekér homok, rakáson hagyva igen kedves melléklet. Az ilyen 
kertbe 4—5 pár foglyot lehet ereszteni. A befogott madarakat gon
dosan kell etetni, s ha már párokra szakadtak, szabadon lehet 
bocsátani, de azután is még mindig táplálékkal kell ellátni. Az ily 
módon helyhez szoktatott foglyok a közelségben fészkelnek.

1 Z. H. F. Vadász-Lap 1891. 5 sz. 63—66. 1.
2 Vadász-Lap 1890. 14. sz. 179. 1.
3 Azt hiszszük, a drótfonadék még jobban felelne meg a czélnak s nem is 

kerülne többe.
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Fischer Ödön főerdész1 azt tanácsolja, hogy a foglyokat csak 
akkor kell szabadon bocsátani, ha már csibéiket kiköltötték. Sze
rinte ez az egyetlen mód arra, hogy luczernában, lóherében ne 
fészkeljenek. Az általa javasolt kotló-kertek kisebbek az előbb leirt 
szoktató-kerteknél. Oly bokros helyen tanácsolja azokat felállítani, 
a melynek közelében a fogolycsalád táplálékát meg fogja találni.

A Fischer által javasolt kertecske 2 m. magas s legföljebb 
6.65 m2 oldalú. Az ily kalitkában 6 pár fogoly fér el és fészkel
het. A kalitka oldalai földbe ásott oszlopokra feszitett drótfonadék
kal vannak behúzva. Használható erre a Kerítés czimü czikkben 
leirt gyári fonadék is. A fonadék nyílásainak 4 cm-nél szükebbnek 
kell lenni, hogy a menyét se tudjon rajta keresztül bújni. A fona
dék alját biztosítani kell kikaparás ellen, mire nézve vagy kőből, 
vagy téglából rakandó alap, vagy deszka ásandó be félig a földbe, 
vagy tüskés drót. A tetejét befödni nem szükséges, mert szárnyas 
ragadozók ellen a foglyokat a kerítésen belül létező bokrok meg
védelmezik. Hogy pedig ők maguk a kerítésen ki ne szállhassanak, 
s a kakasok egymással ne veszekedhessenek, szárnyaikat gummi 
szalaggal le kell kötni. Erre 1 cm. széles s oly hosszú szalagok 
valók, a melyek nem szorítanak erősen. Ezen békók levevése után 
a foglyok kezdetben nem tudnak oly gyorsan repülni, mint annak 
előtte, de csakhamar visszanyerik ebbell ügyességüket. A kalitka 
egyik oldalán ajtó hagyandó etetés-itatás s egyáltalában közlekedés 
végett.

A kotló-kertekbe az enyhébb idő beálltával, tehát februárius 
végén, vagy márczius eleján kell a foglyokat betenni, mindenesetre 
azonban a párosodás megkezdése előtt. A tavaszszal, illetve ezen 
időtájt befogottak, hamarabb párzanak. Arra kell ügyelni, hogy ne 
csupa kakasok vagy jérczék jussanak együvé, hanem vegyesen 
öregek és fiatalok. A foglyok első napokban ugyan nyugtalanok, 
de hamar megszoknak. A kakasok is egymáshoz törődnek, s mi
után mindenik kaphat párt, csakhamar megosztozkodnak.

A kotló-kertbe zárt jércze annyit tojik, mint a szabadban, s 
tojásait 21—23 nap alatt kikölti. Mihelyest a jérczék kotlani kezde
nek, a kakasokat, ha pedig a csibék kikeltek, a jérczéket is csibéik
kel együtt szabadon kell bocsátani. Minthogy a jérczék nem egy
szerre kezdik meg a kotlást, természetes, hogy a csibék sem búj
nak ki egyszerre, ennélfogva tehat a kertet naponta többször kell 
megnézni.

Táplálékul búza adandó árpával vegyesen, m. p. hetenként
1 Vadász-Lap 1892. 5. sz. 6 0 —63. 1.
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többször, s hogy a foglyok ne nyugtalanittassanak, a fonadékon 
vagy a tetőn át szórandó az be. Az itatókat is úgy kell elhelyezni, 
hogy csövön át, vagy locsoló öntözőjével a vizet beléjök ereszteni 
lehessen.

Mikor az utolsó család is kivonult a kertecskéből a fonadé- 
kot le lehet szedetni és jövő időre eltenni.

A fogoly családok rendesen a kertecske közelében maradnak.
Fogolytojásokat tyúkokkal is ki lehet költetni. Döbel erre be

kerített bokros helyen belül 7 m. hosszú és 3.5 m. széles félszer 
építését ajánlja, melynek félereszü fedele elől magasabb. A félszer 
alját deszkával rakatja ki, hogy arra a csirkék táplálékát kiszórni 
lehessen. A kotló-ketreczek 1.2 m. hosszú, 45 cm. magas és széles 
ládák, melyeknek oldalai deszkával, eleje pedig léczekkel van el
zárva, hogy a fogoly-csibék azok között keresztül bujkálhassanak, 
a kotló azonban nem. Fedelük szintén félereszü, hogy az eső vize 
lefolyjék róla.

A csibéket kezdetben hangya tojással kell etetni, de óvakod
jék minden tenyésztő a vörös hangyáktól. Tizennégy nap múlva 
hajdinát (tatárka, pohánka), búzát és darát kell adni. A csibék a 
bekeritett helyen maradnak s a Következő évben párokra szakadva 
benépesítik a környéket.1

Részünkről azt tartjuk, hogyha felnőttek, szabadon bocsát
hatók. Ellenkező esetben tágabb helyen tartandók és teleltetendők, s 
a fennebb leirt kotló-kertekben párosodván és fiakat nevelvén bocsá 
tandók világgá.

A foglyok mesterséges f'ehnevelés evei hazánk b a n Hidassy László 
tett kísérletet 1879-ben.3 Johann Exinger bécsi czégtől 200 tojást 
hozatott, a melynek 94°/o-a 21—28 nap alatt kikelt, s igy 188 
csibét kapott, felnevelni azonban nem bírta.

C. Sachse2 szintén nevelt fel foglyokat. Első napokban főtt 
tojást és tejben áztatott kenyeret adott nekik. Hernyókat nem fogad
tak el, hangyatojásokat azonban szívesen. Azon is nevelte fel őket 
4 hetes korukig. Ekkor már kezdették csipkedni a gyenge lóherét 
s a fehér kenyérre rá sem néztek többé, ellenben buzaszemek 
ízlettek nekik.

Hrebenda Pál Radvánszky Béla báró erdésze Sajó-Kazán első 
ízben ért sikert.3 1879-ban a báró rendeletére 100 fogoly tojást 
hozatott Exingertől. A tojásokat 3 házi tyuk alá osztotta el, s azok

1 Vadász-Lap 1890. 14. sz. 170— 181. 1.
2 Vadász-Lap 1880. jul. 10. sz. 298. 1.
3 Vadász-Lap 1880. szept. 10. sz. 371. 1.
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kikeltettek 92 csibét. A tyúkokat az első nap után kénytelen volt 
eltávolítani, mert néhány csibét agyon tapostak. Nyolcz napig 
hangyatojással étetett, s addig a csirkék mind egészségesek marad
tak. Kilenczedik napra azonban kölest és keményen főzött tojást 
apróra vagdalva adott elébük s e percztől fogva elkezdettek bete
geskedni, s egyik a másik után görcsöket kapva, kimúlt. 16 nap 
múlva csak 7 volt életben. Ezeket világgá bocsátotta.

1880-ban újra hozatott tojásokat. 150 darabot kapott, s azt 
6 tyuk alá osztotta e l ; mert a múlt esztendőben azt tapasztald, 
hogy nem szabad egy tyuk alá többet rakni 25 tojásnál. Egy tyuk- 
alja tojás elromlott, mert a kotló megdöglött, a megmaradt 125 
tojásból kikelt 88 csibe v. i. 70.4 %•

Minden egyes fogoly csibét a tyuk alól elvéve 24 óráig ko
sárban ílanell között tartott. Egy napos korukban apróra vagdalt 
tojást adott nekik, és nappal kerített helyen verőfényen, éjjel pe
dig flanell között tartotta 8 napig. Negyedik nap az apró tojáson 
kívül kerti salátát is adott nekik. Azt igen kedvelték. Kilenczedik 
napon áttette őket a fogolyházba, s az annak előtte levő kis 
kertbe gyepdarabokat rakott; zöld gályákból árnyékos búvóhelyeket 
készített, saláta- és kelkáposzta-bokrokat szurkált a földbe és homok
rakásokat hordatott fürdésre. Éjjelre azonban 14 napos korukig 
kosárba rakta, hogy jobban melegítsék egymást; a kosár tetejét 
pedig lekötötte vászonnal.

A hangyatojást szerinte csak 3 napos korig kell adni tisztán, 
kiválogatva; ettől fogva hangyástól-földestől, úgy mint a hangya
bolyban van, azért hogy a hangyatojás meg ne savanyodjék, hogy 
a hangyát is megegyék és hogy a bolyból visszamaradt földet is 
használják. Sem vörös-, sem király-hangya-tojást nem szabad adni 
nekik, mert ezektől hasmenést kapnak, sőt az erdei hangya sem 
ajánlható, hanem csak a közönséges kicsi mezei hangya4

Tizennégy napos korukban megkínálta megmosott tiszta búzá
val, de egy sem nyúlt hozzá. Legjobb tápszernek bizonyult a 
hangyatojás földestől, hangyástól, kerti saláta, kelkáposzta és foly
tonosan friss kutviz lapos edényekben, hogy bele mászhassanak. 
Búzát csak aratáskor kell adni, körülbelül 2 hónapos korukban, 
m. p. eleintén kalászostul, mert igy jobban hozzá szoknak.

Veszedelmes idő a fogoly csibékre, mikor a szárnytollaik kez
denek nőni.

A csibéket 2 hónapos korukban bocsátotta ki a szabadba pász
tor ügyelete alatt, a ki azokat haza is hajtotta: oly szelídek voltak.

1 Hasonlóképen nyilatkozik br. Neurath. Vadász-Lap 1881. jnl, 30. sz. 247. 1.

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 16
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A foglyokat kamarában teleltette ; kirostált buzaaljával, földbe 
ásott fejes káposztával, később pedig a helyett sarlózott zöld búzá
val tartotta. A kamarából márczius első napjaiban bocsátotta ki. 
Igen szépen párzottak : 44 pár volt. A költés eredménye is kielé
gítette. Az évben már 35 fogoly csapatot talált a határban, mig az 
előtt egy sem volt.

Ugyanezen nevelési módot igazolja a Vadász Lap 1883. évi 
május 5-iki számában T. M. név alatt valaki, bár a végleges ered
mény, melyet elért, nem volt buzditó. 100 fogoly tojásból kikelt 47 
csibe.1 Ebből görcsöket kapva elpusztult 10. A tyuk agyon tapo
sott 11-et. A macska elriasztott 13-at. Elhullott 5. Ki lett bocsátva
8. Mindezek daczára közöljük eljárását, mert röviden és átnézetesen 
adja a szabályokat.

A fogolytojásból egy tyuk alá elhelyezhető 30—35 tojás.
Költésre és vezetésre jobbak az apró tyúkok, mert nem tapos

nak annyit agyon. Vezetés nélkül azért bajos a fogolycsibéket fel
nevelni, mert ápoló hiányában, egymásra lévén utalva, alvás végett 
oly szorosan bújnak össze, hogy gyakran egy-kettő megful.

A fogoly csibe első tápláléka a hangyatojás tisztán,2 2 hetes 
korában földdel és hangyával együtt a hangyaboly.

Két hetes korukban ki lehet vinni a fogolycsirkéket a sza
badba, hol azonban árnyékos helynek, úgy mint bokroknak és fák
nak kell lenni, nemkülönben egy picziny félszemek, a hová az eső 
elől menekülhessenek, mert az eső ártalmukra van. Továbbá száraz 
homoknak kell lenni egy sarokban, friss víznek kis vályúban.

Négy hetes korukban már gyepeinek, csipkedik a füvet, meg
eszik a salátát, és igen szeretik a zöld luczernát.

Öt hetes korukban lehet nekik kölesalját szórni, mely telve 
van apró fümagvakkal; de azért a hangya-bolylyal fölhagyni nem 
szabad, mert e nélkül szorulást kapva eldöglenek.

Két hónapos korukban már megélnek a szin kölesen, később 
buzaaljon ; de zöldséget, zöld luczernás füvet, salátát és másnemű 
növényt folyvást kell adni nekik.

Ha csak lehetséges, a fogolycsibék felnevelésével ne kínlódjék 
az ember, hanem bízza azt a mezőkön létező foglyokra.

1 Ezen nincs ok felakadni. Tapasztalás szerint kocsin, vasúton szállított tojá
sokból kevés szokott kikelni. Csoda, hogy Hidassynak és Hrebendának oly nagy 
százalék kelt ki.

2 T. M. azt mondja, hogy első és második nap tojás fejérét vagdalt össze 
cziczka fark kőró levelekkel. Csipegették, de nem akarták elnyelni, s éhség miatt 
csipogtak folytonosan.

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



243

Legföljebb 12 —16 óra múlva a csirkék kikelése után a mezőre 
kell vinni őket. Addig tollal vagy puha rongyokkal béllelt fazékban 
vagy kosárban tartandók. Ha a rossz időjárás miatt az említett idő 
alatt szabadba nem volnának vihetők, hangyatojással kell etetni, de 
tyuk alá tenni semmiesetre sem szabad, mert azután nem csatlakoz
nak a fogolyhoz.

Már jó eleve meg kell keresni1 az oly helyeket, a hol kotló 
fcglyok tartózkodnak. Harmat felszállta után az ily helyekre kell 
menni és vizslával felkeresni azokat. Ha ez sikerült, akkor le kell 
tenni annyi csirkét, a mennyi a csapatnak szánva van és kissé el
távolodni. A csirkék csipogni fognak, a fogolykakas és jércze pedig 
versenyeznek, hogy a kis árvákat magukhoz csalják.

Ha a fogolycsapat nem igen erős (nem sok a csirkéje), hat 
árvát is adhatunk neki, kevesebb csirkével bíróknak, többet. Ha 
több öreg kakas van a csapatnál, akkor tizet lehet rájuk tukmálni.

A felnőtt fcgolycsibéket, ha a határban nincsen fogoly, télen 
át benn kell tartani. Ezidőben legjobb táplálékuk a burgundi répa, 
téli saláta, egy kevés mag. Ha pedig van a határban fogoly, azon 
ci helyen, a hol azok estenden kijárni szoktak, szabadon kell eresz
teni az öthetes fogolycsibéket. A vad foglyok felvállalják őket, s egye
sítik saját magzatjaikkal.

Szabadban a következő módon sikerült a fogoly felnevelése.1
Két évi sikereden kisértezés után, a magát meg nem nevező 

közlő, a kastély előtt elterülő rét közepén létező, mintegy 6 m. á t
mérőjű, 10— 12 m. magas fenyőcsoportot körülkerittetett drót háló
val, melynek nyílásai 5—8 cm.2 nagyságúak lehettek. Ide zárta be 
a  kotló tyúkokat, alájok rakatván a réteken kaszálás alkalmával 
talált fáczány- és fogolytojásokat.

A tyúkok eledele közé, mikor a fáczány- és fogolycsibék ki
keltek, hangyatojást, majd zúzott kölest, végre egész kölest kever- 
tetett. Ezenkívül adatott nekik naponta kétszer friss vizet.

Alighogy a fáczány- és fogolycsirkék futni tudtak, már ki
bújtak a drótkerítésen ; átkutatták a rétet, a nekik inkább való táp
lálékot keresve. Ha esni kezdett, vagy az apróságot megijeszté 
valami, teljes erejükből a kerítés mögé siettek, a tyúkhoz. Ily módon 
napról-napra erősbödtek, majd repülni is próbálkoztak ; végre búcsút 
vettek: előbb a fáczányok, majd nemsokára a foglyok is.

Valamennyi fogolytenyésztő megegyezik abban, hogy a fogoly 
felnevelése nagy vesződséggel van ugyan egybekötve; de igen sok

1 Vadászlap. 1883. április 20. sz. 148. 1.

16*
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mulatságot és gyönyörűséget okoz és idővel dúsan fizeti vissza a 
reá fordított gondot és fáradságot.

A vadon tenyésztés legjobb eszközének tartja Reman erdő- 
mester A a fogoly állomány kímélését, t. i. kellő számú jérezék és- 
kakasok meghagyását a jövő évadra; a kártékony vadak szorgal
mas pusztítását ; az orvvadászok üldözését; csenderesek telepítésé- 
sét a mezőben, s a foglyok szorgalmas etetését télen á t ; ha pedig 
a foglyok télen át nagyon is sok veszedelemnek vannak kitéve; 
azok befogását és teleltetését kamarákban. Hozzá tehetjük : párzás 
idején a hármasával talált foglyok (2 kakas, 1 tjuik) közül az 
egyik kakas lelövését.

A foglyok teleltetését kamarákban, — fogolyházakban —- 
Zalabéri Horváth Ferencz következőleg irta le.2

»A kamarában való helyes és okszerű teleltetés főkelléke, 
hogy a befogott fogolynak ott is, úgy táplálék, mint mozgás tekin
tetében megközelitőleg mindaz megadassák, amit természete kiván, 
A kamarának tehát akkép kell berendezve lennie, hogy a vadnak 
a zord idő ellen védett, de mindamellett szellős menhelye legyen, 
tágas udvarán szabadon mozoghasson, s a neki nyújtott eledelhez 
kényelmesen s tolakodás nélkül hozzá juthasson.

A kamara, vagy inkább a telelésre szolgáló berendezés két 
egymásra szolgáló helyiségből álljon, u. m. a tulajdonképeni ka
marából és annak udvarából. A kamara, mely az elzárt foglyoknak 
zord időben menhelyül, éjjen át pedig alvóul szolgál, ponyva, vagy 
a szárnyasok erős meleget fejlesztő kigőzölgésénél fogva inkább 
apró szemű háló mennyezettel ellátott 6—7 láb (1‘86—2’17 m.) 
magas, észak felől zárt, kelet és nyugat felől a mennyezet alatt 
1 — l -5 lábnyira (0.31—0-47 m.-nyíre) alkalmazott drót-fonadékkal 
elzárt, szelelő lyukakkal ellátott szoba, mely délfelől a foglyok ki
ás bejárására szolgáló két oly szerkezetű ajtóval legyen ellátva, 
hogy azokat tolás utján kivül-belül is el lehessen zárni. A kamara 
keleti vagy nyugati oldalán még egy jól elzárható ajtó legyen, 
melyen a foglyok gondozásával megbízott egyén a kamara kellő 
tisztántartása végett ki és bejárhasson. A kamara mindkét ajtajá
nak küszöbe, valamint maga az egész berendezés környékének 
színvonalánál 10—15 cm-rel magasabb legyen, nehogy az eső és 
hó leve belefolyhassék.

A kamara déli ajtaja közvetlenül a kamara udvarára nyíljék. 
Ez maga még egyszer oly térfogatú legyen, mint maga a kamara.

1 Vadász-Lap 1881. jul. 30. sz. 247. 1.
2 Vadász-Lap 1891. 5. sz. 65—66. 1.
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Ha talaját éles homok segítségével kissé egyenetlenné csináljuk, a 
fogoly éppenséggel nem bánja.

Az udvar falait legczélszerübben sodrony fonadékkal huzat
juk b e ; de mennyezete határozottan erős hálóból legyen, s az 
udvart a duczok segítségével lapos, közönséges háztető módjára fedje.

Az oldalakra két jól zárható ajtó alkalmaztassák : egy kisebb, 
melyen a befogott foglyokat a szállító ketreczből belé ereszteni és 
tavaszszal ismét ketreczbe bocsátani lehessen, és egy rendes, melyen 
a  vad gondozója ki- és bejárhasson, az udvart tisztán tarthassa, 
homokkal elláthassa, s az alacsony ládikákba vetett zöldelő gabo
nát, főleg buza-vetést az udvarba betolhassa, a leéltet pedig 
■eltávolithassa.

Habár a tulajdonképeni kamarában egy—egy pár fogolyra 
32 cm.2-nyi térfogatnál többet számítani nem kell, az udvarnak, 
— mint már emlitva volt, — sokkal nagyobb térfogatúnak azért 
kell lennie, mert a fogoly főigényeinek egyike az, hogy kivált 
télen gyorsan és szabadon mozoghasson.

A fogoly, mint minden tyúkféle, a tisztaságot és főleg azt 
szereti, hogy elbuvó helye száraz legyen. Ügyelni kell tehát arra, 
hogy a kamara, valamint az udvar is, — minthogy csekély helyen 
aránylag igen sok lakó van, — naponta sepertessék, mindkettő 
száraz homokkal behintessék, s hogy az udvaron viztócsák ne 
legyenek. Az udvaron tartható a homokkészlet, mert a talaj egye
netlenségét nemcsak szereti, de védett oldalain szívesen sütkérezik. 
Minthogy a fogoly folyton kotorászik, úgy a kamarába, mint az 
udvarba rendes tápláló szerén kívül lazán összekötött, félig kiesé- 
pett búzakévéket, félig érett köles csomókat, czirok czimert és 
íöreket jó elhelyezni.

Nagy havazások alkalmával az udvar drót vagy spárga-háló
ból készült tetejét ha csak részben is, gyékénynyel vagy ponyvák
kal annyira fedjük be, hogy a kamarából ki-kijáró s szabadban 
tartózkodó foglyok az udvaron fekete földet is találjanak; ha ilyen
kor nehány leszúrt gyalogfenyőbokrot vagy kis ligetecskét képező 
fenyő-ágat találnak: igen szívesen alája bújnak. Az udvarnak szánt 
hely térfogatának meghatározása alkalmával, mindezek figyelembe 
és tekintetbe veendők, nehogy a mozgásra és etetésre szánt helyet 
szűkre mérjük.

A fogoly helyes és oly módon való teleltetése, hogy a ka
marában tartott vad alkalmas tenyészanyagul szolgáljon : leginkább 
annak gondos etetésétől függ. Ennek tekintetéből tehát arra keli 
ügyelnünk, hogy ahhoz hasonló eledelt kapjon, mint a milyent
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magának szabad állapotban keres. Tudva, hogy a fogoly szabad 
állapotban szemet és rovart eszik, de kivált télen zöldet és nyerset 
is csipeget, a mi táplálékánál némileg a vizet pótolja s tavaszszal 
egész szervezetének tisztításául szolgál : arra kell ügyelnünk, hogy 
a kamarában tartott fogolynak nyújtott táplálék is ezen kivánal
maknak megfeleljen és pedig azért, mert a csupán szemen telelte
tett fogoly, ha tavaszszal zöldelő vetésre kerül, ennek mohón neki 
esik és hasmenésben vág)' elvész, vagy annyira elgyengül, hogy 
vagy igen későn, vagy épen nem párosodhatik.

Ezen általános megjegyzést előre bocsátva, vegyük a nyúj
tandó tápszereket egyenkint tekintetbe. Rovar télen nem igen for
dulván elő, a kamarában való teleltetésnél, számításba nem jön s 
igy csak a száraz szemről és zöld vagy nyers tápszerekről szól
hatunk. Tudjuk, hogy a fogolynak legkedvesebb eledele a vad 
mohar magja s hogy a köles, czirok és búza vagy egyéb gabona- 
nemüeket csak akkor keresi, ha fűmaghoz nem igen ju t ; minthogy 
azonban a táplálék változtatása a helyes tartásnak egyik főténye
zője : a kamarában való etetést is ezen alapra kell fektetnünk. Mag
gal telt vadmohar rendelkezésünkre nem igen állván, e helyett oly 
időben kaszált takarmány mohart használjunk, melynek czimere 
már kifejlett, de magja tökéletesen megérve még nincs.

Addig mig a nagy havazások be nem állanak s a foglyoknak 
nyújtott eledelt a hó gyorsan el nem lepi: minden táplálék az- 
udvaron szórandó; — jól berendezett udvarokon azonban ez nagy 
havazáskor is megejthető, mert mint feljebb említettük, arra kelt 
törekednünk, hogy a fogoly az udvaron fekete földet is minden
kor találjon.

A száraz takarmány mindig szalmájában vagy sásában s a 
mennyire lehet laza kötésű csomókban nyujtassék s hogy a fogoly 
kotorászó természete is kielégittessék: buza-töreket és széna-murvát 
is szórjunk részükre. Az ily módon szórt táplálék, a száraz vagy 
nedves időjárás szerint minden másod-harmadnap eltisztitandó és 
frissel cserélendő fel, mely alkalommal az udvar kiseprendő és 
száraz homokkal beterítendő. Ha az udvar egyik-másik helyét fü 
vagy kicsirázott gabna verné fel, ez meghagyandó ; szalmás ga
bona különben, kivált zord időben és erős havazások alkalmával* 
magába a kamarába is helyezendő.

A foglyoknak nyújtandó nyers vagy zöld táplálék, telelteté- 
sükben főtényező lévén, annak mikénti és mi arányban való nyúj
tására kellő gondot és figyelmet kell fordítanunk. Miután a téli 
táplálék ezen része leginkább a nyáron bőven felszedett r o v a r o k a t
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és vizet pótolni van hivatva s az emésztő szervek kellő fentartá- 
sára szolgál, de a fogoly főeledelét nem, vagy csak szükségben 
képezi, az elzárt foglyok etetését úgy kell berendezni, hogy főtáp
lálékukat száraz eledel képezze, de e mellett valami zöldet vagy 
nyerset mindig találjanak. E végre legczélszerübb, ha könnyű, 
sekély ládikákba már kora ősszel buza-ocsut vagy rostaalját kez
dünk vetni s ezt mindaddig, mig csak lehet, sőt fagygyal istállóban 
is folytatjuk ; e módon a kamarában telelendő vadnak legkedvesebb 
s legtermészetesebb zöld eledelét nyújthatjuk.

Miután azonban nagy mennyiségben befogott vadat gabona
vetéssel ellátni nehéz, ezt más zöld táplálékkal is pótolhatjuk. Erre 
nézve legalkalmasabbak a czikkekre vagdalt káposzta- és répa-fajok. 
A friss táplálék nyújtását akkép kell intézni, hogy az elzárt vad, 
a száraz mellett, nyerset is mindig találjon az udvaron, különben 
igen mohón reá kap, mi a tél elején nem kívánatos ; mig ellenben 
tavasz felé, midőn a fogoly szabadban is leginkább zölddel táplál
kozik, természetének a kamarában is megfelel.

A foglyok szabadba való kibocsátásának idejét azon időpont 
határozza meg, melyen a csapatok párokra szakadni kezdenek. — 
Az ilyenkor kibocsátott párok együtt maradnak s párosodnak s 
alkalmas költő-helyet keresnek. Fiatal, füves vágásokban, gazos 
helyeken s csenderesekben a kibocsátott fogoly-párok, kivált ha 
eleinte egy kis szemet hintünk szám ukra: hamar megtalálják mind
azt, mire szükségük van és megszoknak ; de nem úgy a sík me
zőn, a hol mindaddig mig az őszi vetések neki nem indulnak, nem 
csak az idő viszontagságainak, de a vándor ragadozó madarak 
üldözéseinek is ki vannak téve. — Addig tehát, mig ily területeken 
elegendő csenderesek nincsenek, a kibocsátandó fogoly-párok ré
szére ágakból s hasonlókból ideiglenes oly menhelyeket kell elő
állítanunk, melyekben azoknak táplálékot is nyújtva, azokat helyhez 
köthessük.

Ha a kamarából kibocsátott párokon kívül feles kakasok 
fenmaradnak, ezeket bízvást letollazhatjuk, mert a szabadban is 
rendesen több a kakas mint a jércze s ezek szerelmi harczai nem 
egy tyúkot késztetnek meddőségre.«

Már fönnebb idéztük azon mondást, hogy a fölös fogoly
kakasokat le kell lőni. A fogolynál tapasztalt dolog, hogy több a 
kakas mint a jércze. Tavaszszal a pár nélkül való fogoly rendesen 
kakas. Ennek oka az lehet, hogy vadászatok alkalmával több -jércze 
kerül puska elé, mint a kakas, mert inkább meglapulnak a vizsla 
előtt. Ezen aránytalanság károsan hat a szaporulatra, mert a pár
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nélkül maradt kakasok zaklatják a párosodottakat s a rendes tojást 
és fészkelést akadályozzák.

A fölös kakasok lelövésére Schützenberger Arthur, a csalo
gató jércze segítségével való lelövést ajánlja.1 Erre természetesen 
külön kell engedélyt kérni, mert a törvény tavaszszal, költés idején, 
tiltja a foglyok lövetését.

Az engedélyadás feltételei a következők volnának :
1. A fölös kakasok lövetése csak márczius 15-ikével veheti 

kezdetét, hogy t. i., a foglyok előbb kellőleg párosodhassanak.
2. A lelövés nem vizsla, hanem hivójércze segítségével tör

ténjék.
3. A lelőtt kakasok kórházaknak ajándékozandók.
A lelövés következőképen történik :
Csináltatni kell 05  na. magas, széles és hosszú kalitkát deszká

ból. A sötét kamarának csak egyik oldalán középmagasságban van 
dróthálóval zárt, kis négyszögletű nyílás. Belül egy kis deszkaáll
vány a butorozat, kétfelül eledel- és víztartóval. Felül fogantyú 
alkalmazandó továbbszállítás végett.

A mezőben a kalitot kissé magasabbra kell tenni, hogy a 
lövésben ne akadályozzon. E czélra vagy 4 czöveket kell leveretni, 
vagy csak 1-et, s az arra való megerősítésre már előre el kell készí
teni a kalitot.

Miután a czélzás ■— kivált esthomályban — nehéz oly tárgyra, 
mint a fogoly a tarlón, vagy a gazos fűben, a vadásznak nem 
szabad 10 méternél messzebb állani a kalittól, s az is jól takart 
helyen, bokrok mögött történjék.

A kálit ablaka a vadásztól ellenkező oldal felé legyen fordítva.
Eleinte esténként több kakas is repül a jércze hivogatására, 

gyakran párosával, s ilyenkor konok verekedés támad, melynek 
hevessége igazolja, hogy mily káros a páratlanul maradó kakas a 
fészkelő párok költési munkájára. A páratlan kakasok messze távol
ságból is eljönnek és sebes röpüléssel vágnak le a földre a kalitka 
közelében.. Gyakran futva érkeznek, folyvást hívogatva.

Érdekes a felgerjedt kakas magaviseleté ; köszörülő és változó 
hangját nem lehet leírni. A jércze hívása ellenben mintegy ?pinkk<L 
hangzik. E hívást a kakaséval felcserélni nem lehet; nem kell tehát 
attól tartani, hogy az ember hívásra jövő jérczét lő kakas helyett.

Ha az esthomály oly erős kezd lenni, hogy nem lehet eléggé 
látni, a lelövést a következő reggelre vagy estére kell hagyni. A

1 Vadászlap 1884. 16. sz. 213. 1.
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kakasok az éjen át a közelségben maradnak, s a jércze hivására 
azonnal megjelennek.

A kakasok lövését mindaddig kell folytatni, mig csak a jércze 
hivására jönnek. Mikor már elmaradnak, akkor 500 m. kerületen 
nincs páratlan kakas. Ez esetben mintegy kilométernyi távolságban 
más alkalmas helyet kell keresni a munka folytatására.

Az utolsó kakas megjelenésére szabadon bocsátandó a jércze.
A foglyok legnagyobb pusztítói a ragadozó madarak ; kivált

képen télen tesznek nagy kárt, mikor a fogolycsapat puszta sík téren 
kénytelen élelme után járni. A téli ragadozó madarak irtása ennél
fogva egyik legfőbb teendője a fogolytenyésztőnek a termés betaka
rítása után.

A foglyok pusztulásának egyik okául azonban Hrebenda 
erdész1 a búzavetőmag páczolását találta. Mesterséges utón nevelt 
foglyai szép reményekre jogosították, s mindent elkövetett védel
mükre. Nagy volt tehát ijedelme, mikor november havában, pár 
nappal előbb elvetett búzatábla mellett elhaladva, döglött foglyot 
vett észre ; mellette nem messzire talált egy másikat is. Bonczolás 
alkalmával a begy falain a buzaszemek körül kékes színbe játszó 
zöld foltokat talált. A vízbe tett buzaszemek azt kékeszöldre fes
tették.

Miután a vetőbúza páczolásáról a földművelés le nem mond
hat, gondoskodni kellene valahogy arról, hogy a szárnyasokra nézve 
káros voltát elveszítse. Talán páczolás után a búzát gondosan meg
lehetne mosatni, mert hisz a rézgálicz már megtevé hatását, meg
ölvén a gombacsirákat. Talán mélyebb vetés, illetve a magnak 
vékony alászántása is használna.

Vannak azonban, kik a páczoltbuza károsságát tagadják.2 Azt 
mondják: ha káros volna, fogolyállományunk már nem léteznék, 
mert most mindenütt páczolnak. Az egerek sem sinlik meg, pedig 
azokra is ártalmasnak kellene lennie. Meg lehet tehát, hogy a páczo
lás módja volt rossz, vagy talán nagyon is erős volt a gáliczoldat.

Hogy a fogoly vadászat nagy élvezetet nyújt a vadásznak, az 
kétséget nem szenved ; mégis vitatárgyát képezheti az, hogy hasz
nos madár-e a fogoly, vagy nem ? Hogy hasznos, bizonyítja a 
következő tény.3 Csehországi Rozenau uradalomban fogolyvadászat 
alkalmával, káposztaföldön akként lőtt valaki foglyot, hogy a nagyon 
megtelt begy felszakadt, s belőle 5 teljesen kifejlett káposztahernyó

1 Vadászlap 1881. deczember 17. sz. 459. 1.
2 U. o. 1S82. január 15. sz. 22 1.
3 U. o. 1882. április 25. sz. 147. 1.
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s tömérdek dudvamag hullott ki. El lehet képzelni, hogy 15—20 
fogolyból álló csapat is mennyi hernyót pusziit el naponta, s mily 
nagy tábla répa- vagy káposztaföldet szabadit meg.1 Az a kevés 
búza, vagy másféle szem, melyet elél, e mellett a haszon mellett, 
alig vehető figyelembe, mert leginkább csak az elhullott gabona
szemeket szedegeti fel. A fogoly tehát hasznosságánál fogva is meg
érdemli a gondozást.

Egy igen érdekes fogolyfajta volna meghonosítható hazánk 
havasain és hegységeiben. Ez a kövi fogoly.2 Hazája déli Európa 
és az Alpesek. Brehm szerint a XVI. században előfordult a Rajna 
vidékén is. Jelenleg a Bajor hegységen túl, északnak nem talál
ható. Svájczban nem ritka madár. A franczia Jura hegységben és 
az alsó Alpesekben is található. Ausztriában és nálunk az Alpeseken 
és tengermelléken mindenütt található a dombokon, sőt a síkságon 
is. A kövi fogoly igazi hegységi madár, mely a nyarat az erdős 
■vidék fölött, vagy annak határán, henye és eltörpült íenyvek, ha
vasi rózsák alatt, omladékos hegyszakadékokban tölti. Télire pedig 
magasabb fekvésű völgyekbe húzódik, ritkán a rónaságra.

A Kárpát-Egyesület 1882-ben, a dürgés idején egy kakast 
bocsátott ki két jérczével a bélai mészhavasokban.3 A megtelepítés 
sikerült. 1883-ban, a télen át, az ott nevelkedett csapat együtt járt. 
Egy másik kakast két jérczével 1883 tavaszán bocsátottak ki a 
bélai cseppkőbarlang környékén.4 Azóta nem hallottunk rólok hirt.

Nem ártana több helyen kísérletet tenni. A hegységi vadászat 
ezzel is nyerne érdekében.

Fáczány tenyésztés.

Nincsen vadunk, melynek tenyésztése oly jól fizetné ki ma
gát, mint a fáczányé. Ez a legkelendőbb és legjobb áron fizetett 
vad. A gyors vasúti közlekedés lehetővé teszi szállítását messze 
földre; minélfogva a vadtenyésztő nincsen kis körre szorítva az 
értékesítéssel. Lövetésének ideje is összeesvén fogyasztásának leg
jobb évadjával, a vadászási és az értékesítési érdek nem ütközik 
egymásba. Francziaország, Olaszország, Belgium a legjobb piaczok

1 Ha számolni akarunk, s a hernyók évadját 30 napra tesszük ; egy-egy fogoly 
pedig naponta 5 hernyót fogyaszt : 30 nap alatt 150-et és 20 egyedből álló csapat 
2000-et, 100 fogoly pedig 15000-et pusztit el.

2 Részletesen leírva a Vadászlap 1883. február 25. sz. 72. 1.
3 Vadászlap 1882. szeptember 5. sz. 304. 1.
4 U. o. 1883. február 25. sz. 6-3. 1.
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számára. Tekintettel azon magas árakra, melyeket a karácsony 
táján lőtt, vagy elevenen befogott s kóser pecsenyének való fáczá- 
nyokért kapni lehet, bízvást állítható, hogy az első helyet foglalja 
él a többnyire deficzittel küzdő vadászati pénztárak felsegitésére 
szolgáló vadak között.

Kártékony rovarok pusztítása által a fáczány erdőre, mezőre 
hasznossá teszi magát. A gödöllői uradalomban erdészek és vadá
szok azt találták, hogy a mely erdőrészben nagyobb mennyiségben 
tartózkodnak fáczányok, mindig kevesebb kárt tesznek a hernyók 
s, a cserebogarak.

A mezőben kevés kárt tesz, mert a gabnaérés idejében csirkéi 
még aprók. Tartós szárazság idején néhány burgonyagumót kapar 
ki és vagdal fel. Ősszel azonban az érő tengerit, kölest, tatárkát 
megdézsmálja. Attől azonban bő etetéssel távol tartható.

A fáczány tenyészésének kellékei.

A fáczány nem egy könnyen hagyja el a helyet, a mely 
életföltételeinek megfelel. Daczára hiresztelt kóbor ösztönének, ál
landó vad.

Életföltételei: kellő táplálék, nyugalom, védelem.
A szelíd éghajlatot kedveli. Rövid, hideg nyarak, késő tavasz- 

szal ismétlődő havazások, hideg esőzések csirkéinek ártanak. Maga 
jó, erős hideget megbir.

Az 3 886/87., 1890/91. és 1892/93. igen hideg és havas tele
ken a gödöllői erdőkben a fáczányok minden szembetűnő kár nél
kül teleltek ki, sokkal jobban, mint a foglyok. Fiscber is azt tapasz
talta, hogy, mig hosszú, tartós teleken a fogoly- és a nyulállomány 
sokat szenvedett, a fáczányok közül még azok is, melyek a vadas 
legfélreesőbb részeiben tartózkodtak s annálfogva az étetőket nem 
is látogatták, jól tartották fenn magukat.

Ez világos bizonyíték arra, hogy a vadon élő fáczányok min
den viszonyokhoz alkalmazkodni tudnak. Csak fiatal korában nagyon 
érzékeny a fáczány. Igen veszedelmes rá nézve, ha nyolczadnapos 
csibekoráig tartós esőzések, vagy hidegek állanak be éjjeli fagyok
kal. Az ilyen időjárás mellett nagyrésze elpusztulhat.

Jól mondja Wittmann, hogy a fáczány csakúgy mint a fogoly 
a kultúra m adara; nyáron inkább szereti a mezőt, mint az erdőt; 
Ennél azonban mi sem természetesebb: ott találja meg akkor igazán 
és bőven megfelelő táplálékát, mig ellenben télen az erdőn van 
terítve asztala.
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A fáczány természeti sajátságainál fogva a sík föld és a dom
bos vidék kisebb terjedelmű, ligetes, szántóföldek és rétek által 
körül övedzett, tulnyomólag lombos fanemekből álló erdeit kedveli. 
Ellenben kerüli a nagy terjedelmű zárt erdőket, valamint a száraz 
és hideg magaslatokat. Mennél termékenyebb a talaj, annál jobban 
prosperál a fáczány.

Folyómenti berkekben, kiváltképen ha bogyót termő cserjék 
bőven vannak bennök, az ember segedelme nélkül is átéli a telet. 
Nyáron sehol sem talál annyi csiga- és bogárfélét, meg pondrót. 
Nem áll az, hogy a fáczánynak vizre van szüksége, sem az, hogy 
árvizek elpusztítják. Pettera Hubert gödöllői cs. és kir. vadászmester 
azt mondja, hogy a fáczány valódi prairie tyuk. A gödöllői vada
sakban u. i. a múlt évtized száraz esztendőiben, a midőn a futó
homokos száraz erdőrészekben egy csepp víz sem volt található, 
a fáczányok egészen jól érezték magokat. Wittmann pedig azt 
mondja: fáczányállomány boldogulására víztócsák vagy folyások 
kívánatosak ugyan, de nem feltétlenül szükségesek.1 Részemről azt 
hiszem, burgundi répával beültetett s a fáczányos területén meg
felelően elosztott néhány m2-nyi táblácskák száraz s vízszegény 
talajon is fenntartják a fáczányállományt.

Az erdő és tisztások földjében hangya bőven legyen. Witt
mann azt mondja,2 hogy valamennyi hangya — legyen az vörös 
vagy fekete — kedves a fáczánynak, sőt még a nagy erdei hangya 
is alkalmas a fáczáncsibék etetésére, daczára annak, hogy fáczány- 
tenyésztők attól az első 5—6 héten óva intenek. Coman: > Die Fasanen* 
czimü munkájában egészen helyesen jegyzi meg, hogy a némely 
hangyafajoktól való félelem egyike a fáezánytenyésztők fején meg
maradt czopfoknak.

Valamennyi fanem közül a tölgy legkedvesebb a fáczánynak, 
egyrészt azért, mert annak makkja kedvelt eledelét képezi, másrészt 
azonban és főképen, mert a tölgy télen át is megtartván lombozatát, 
annak oltalma alatt éjjeli ragadozók és orvadászok elől jobban meg
védettnek érzi magát és mert a tölgy alatt legbővebben van meg 
mindenféle cserje-bokor, melyek közül a bogyót termők télen át 
azon esetben is kellő élelemmel ellátják, ha egészen magára is van 
e tekintetben hagyva. A cserjések sürjései azonkívül igen jó védel
met szolgáltatnak napközben. Ha télen lombos fák, nyárára sürje- 
sek nem állanak rendelkezésre, azokat ültetni, illetve mesterséges 
utón kell előállítani. Fény vek is igen jó szolgálatot tesznek e tekin-

1 Wittmann. Dér Edelfasan 19. 1.
2 U. o. J 86. 1.
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tetben. A boróka is figyelmet érdemel még azért is, mert némelyek 
a bogyóitól izet kapott fáczánysültet igen kedvelik. A bokrok közül 
legjobb a galagonya, kökény, sóskafa, benge, som ; a fák közül az 
eper. Legjobb sürjeseket a vágások szolgáltatnak.

A fáczány szereti a ligetes erdőket. A ligetek részint fűvel le
gyenek benőve, részint mezei növényekkel legyenek bevetve. Ezek 
közül legkedveltebbek a búza,1 árpa, köles, kender, tatárka (pohánka), 
tengeri (kukoricza), burgundi répa. Általában véve 40 fáczányra 
1 hold tisztást (szántóföldet és rétet lehet számítani). Rövid sürü, 
gyepes tisztásokra a fáczányoknak kiváltképen azért van szüksége, 
hogy eső után azokon járkálhassanak s különösen a fiatalok ma
gukat száritgathassák.

Fáczányos közelében idegen erdők ne legyenek, mert a fáczá- 
nyok szeretvén a mezőkön kóborolni s onnét arrafelé szállanak, a 
merre fát látnak.

Ha a fáczányost nagyterjedelmü s a vadászattulajdonos bir
tokát képező mezőgazdaságilag müveit földek környezik, csende
resek telepítése el nem kerülhető. A csenderesek czélja egyrészt 
védelmül, másrészt gyülekező helyül fog szolgálni azon fáczányok 
számára, a melyek nyáron át a mezőkön szóródtak szét. Védelemre 
nyáron az elemi csapások (zivatarok, esőzések), ősszel a ragadozó 
madarak ellen van szükség. Ha a csendereseket futó remizek kötik 
egymással s az erdővel össze, akkor a csoportosulás s az erdőbe 
vonulás jobban van biztosítva. Viszont ezen az utón tavaszszal 
jobban történik meg a kivonulás a mezőbe. Hogy a csendereseket 
nem szabad a határ közelében telepíteni, azt mindenki természetes
nek fogja találni.

A legjobb csendereseket tölgy- és gyertyánból lehet nevelni. 
Ezek a fanemek azért legjobbak, mert ha magasra felnyúltak, tőből 
kivágva újra sarjadzanak. Luczfenyő ültetvények megtűrvén a nyírást, 
szintén jó szolgálatot tesznek.

Ragadozó vadak lehetetlenné vagy legalább silánynyá teszik 
a fáczánytenyésztést. Mielőtt a ragadozók száma kellő mértékre 
nem apasztatott, fáczányok megtelepítésére gondolni sem szabad.

A megtelepítés legtöbb esetben azért nem sikerült, mert azok 
tönkre teszik a kibocsátott s a helyiséget nem ismerő madarakat. 
Nem a hely kedvezőtlen voltának, hanem a ragadozó vadak rongá
lásainak róvható fel legtöbb esetben a balsiker. Hogy a kártékony 
vadak irtását a fáczányok megtelepedése után is a legnagyobb 
szorgalommal folytatni kell, azt megokolni fölösleges. Erre nézve

1 Rozsot, zabot a fáczány nem szeret.
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Dreviczky Nándor azt ajánlja, hogy az erdőszélén mintegy 3—4 
méternyire a határtól gyalogutat kell csináltatni s azt is tisztán tar
tani. A gyaloguton helyenként kelepczék állitandók fel. Ennek 
haszna abban áll, hogy a mezőből s más erdőből a fáczányosba 
lopódzó nyersfélék, vagy a falvakból kiránduló macskák szíveseb
ben mennek a száraz utón, mint a harmatos fűben, s igy biztosab
ban fogódnak meg. (Különben bővebben lásd a ragadozók irtása 
czimü czikket.)

Miután a fáczányokat gyakran férgek kínozzák, szükségét 
érzik a fürdésnek homokban vagy porban. Ha magától nem volna 
arravaló hely a fáczányosban, akkor az etetők közelében kell olya
nokat csináltatni. Valamely tisztáson le kell hántatni a gyepet s a 
jól megtisztított helyet 10—15 cm-nyi vastagon meg kell hordatni 
homokkal. Az etetők közelében azért jobbak ezek a homokfürösz- 
tők, mert a fáczányok jóllakás után szeretik azokat felkeresni, hogy 
az őket nyugtalanító tetvektől megszabaduljanak. Száraz helyen — 
fedél alatt — hamuval keverve még hatásosabbak.

Végre a fáczánytenyésztés egyik lényeges feltétele a nyuga
lom. A fáczányost tehát ne szelje keresztül nyilvános ut. Idegenek 
nem kíméletesek. Még a személyzet se térjen le költés idején a 
rendes utakról, mert sohasem lehet biztos abban, hogy fészken ülő 
jérczét nem ver-e föl, a mely azután nem mer visszatérni tojásai
hoz. Természetes, hogy ezidőben annál kevésbbé engedhető meg a 
marhalegeltetés. Az erdei munkálatokat is el kell végeztetni a köl
tés megkezdődése előtt. Szárazfa, gomba, erdei gyümölcsök szedése 
annál kevésbé engedhető meg.

A fáczány helyhezkötése.

Fáczánytenyésztők panaszkodni szoktak a fáczánynak kóbor
lásra való hajlandósága miatt, azt állitván, hogy szeret elvándo
rolni s annak megakadályozására különféle mesterséges szereket 
ajánlanak. A vándorlási kedv azonban, mint azt Wittmann ki
mutatja,1 természetes okok következése.

Tavaszszal leginkább azért hagyja el téli szállását, mert ott 
nem talál költésre való helyet. Miután e czélra azokat a tisztásokat 
szereti választani, a melyeken múlt évben állva maradt a fű és a 
g a z ; segíthetünk a dolgon, ha nem kaszáltatunk le tisztára minden 
füves területet.

Mesterséges utón is lehet költőhelyeket készíttetni. Kicsi mélye-

1 Dér Edelfasan 23—27., 137. lap.

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



2 5 5

dést kell imitt amott a vágásokban, tisztásokon, nyiladékok szélein 
a földbe kivágatni, s rőzsével, gályákkal betakarni. Ha a lyukak 
hozzáférhetők, többnyire el is foglalják a tojó fáczányok.

Hogy a fáczány nyárára a mezőbe vándorol, annál természe
tesebb nincs a világon. Ott találja legkedvesebb táplálékát. Ott talál 
meg mindent, a mit csak szeme-szája kíván. Innét őt elzárni, vissza
tartani természetellenes dolog. A mezőben elszórt csenderesek azon
ban együtt tartják, visszavezetik s megvédik, kiváltképen őszfelé, 
mikor az a termények learatásával fokozatosan kopárodik s többé 
sem táplálékot, sem védelmet nem szolgáltat. Ezidőben különben a 
fáczány maga-magától visszahúzódik az erdőbe, s ha ott megtalálja 
léte feltételeit, benne is marad.

A tél beálltn előtt a kellő táplálék híján kívül az is vándor
lásra készteti a fáczányt, ha nem érzi magát biztonságban. Ha nem 
talál elég sűrűséget, a hol nappal, lombos fát, a hol éjjel meghúz
hassa magát, akkor biz az útra kél jobb helyet keresendő. A télen 
is lombos tölgyet, a tövises sürü cserjéseket ezidőben igen sokra 
becsüli.

A fáczánytenyésztés módjai.

A fáczánytenyésztésnek három módja van: a házi, a mester
séges és a vad.

A házi tenyésztés nem számítható a vadászathoz. A tojásból 
pulykák vagy tyúkok költik a fáczánycsibéket, melyeknek szárnyait 
megcsonkítják, hogy szállani ne tudjanak. Zárt kertekben tartják s 
használat idején hálókba fogják, de előbb még hizlalják is.

A mesterséges erdei tenyésztés az, mikor a szaporításra szük
séges tojásokat a szabadban összegyűjtik, pulykákkal, házi tyúkok
kal, kiváltképpen fáczányjérczékkel kiköltetik s a felnőtt csibéket 
szabadon bocsátják.

A vadon tenyésztő a költést, valamint a csibék fölnevelését 
magára a fáczányra bízza, legfeljebb a szaporulat biztosítása czéljá- 
ból fogat be télire kellő számú jérczét és kakast, s azonkívül a lét 
feltételeit igyekszik javítani.

Mind a házi, mind a mesterséges tenyésztés számos nehézség
gel és nem csekély költséggel van egybekötve, s a siker annak 
daczára még sem tökéletesen biztos.

Mielőtt a mesterségesen nevelt fáczányokat szabadon lehetne 
ereszteni, a tenyésztő sok bajjal kénytelen megküzdeni.1

1 Vadászlap 1885. 35. sz. 478—479. 1.
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A tojásokból nem egy megyen tönkre. Sokat összetapos a 
kotló. Jó és a czélnak megfelelő kotlókat szerezni különben is nem 
könnyű dolog.

A fáczánycsibék is életük első napjaiban sok veszedelemnek 
vannak kitéve. Hideg eső tönkreteheti legnagyobb részüket. Mérges 
rovarok, kiváltképen a habzó csigák élvezete, halálthozó rájok 
nézve. Mindennemű ragadozó les rájok ; még a patkányok is sokat 
elpusztítanak.

Maguk az öregek is az élet nehézségeivel való megküzdés 
tekintetében, mögötte maradnak a vadon felnövekedetteknek. Ezek 
ellenségek üldözése elől jobban tudnak menekülni, az időjárás mos- 
tohaságainak jobban bírnak ellentállani.

A mesterségesen felnevelt fáczány, indíthatta a vadászokat és 
természetbúvárokat arra, hogy ezen érdekes szárnyast buta jelzővel 
illessék. Elfeledkezének arról, hogy a tyúkfélék egyáltalában nem 
tűnnek ki valami nagy leleményesség által. A siketfajd, a nyírfajd, 
a fogoly épp oly vigyázatlan fészke helyének megválasztásában, s 
tojásait gyakran alig néhány lépésnyire rakja le a legjártabb ösvény
től. A siket fajdot éjjel épp úgy meg lehet lopni fán. Vagy tán 
butább a fáczány, mikor a rosszul vezetett vizsla elől a fára mene
kül s onnan hagyja magát lelövetni, mint a siketfajd, mely az úgy
nevezett fajdugató kutya által fára hagyja magát kergetni s ott be
várja a vadászt ?

Költség tekintetében a vadonnevelés a legelőnyösebb. Ennél a 
fáczányos gondozására, bármily nagy legyen az, nincsen külön 
emberre szükség; mig a mesterséges tenyésztésnél ákár kevés, akár 
sok fáczány nevelése a czél, hónapokon át egy és esetleg több 
ember tisztán csak a kotlókkal, csirkékkel van elfoglalva s azokat 
egy pillanatra sem hagyhatja el.1

Az etetés is sokba kerül. Egy elismert német szakember a 
mesterségesen nevelt fáczány költségét 3—5 márkára becsüli; 
Dombrovoszky pedig azt állítja, hogy az épp annyiba kerül, a 
mennyiért eladható. A nyitrai püspökség garázdái fáczányosában 
állítólag, pláne 10— 15 frtba kerülne.

Kétséget nem szenved, hogy vad fáczányosokban is kell 
etetni; de az csak télen át szükséges.2 Ezidőben is nem válogatós,

1 Nagyobb tenyésztésnél állandó segédre s több munkásra van szükség, kik a 
hangyatojásokat gyűjtik.

2 A gödöllői erdők számos helyein a közelmúlt nagyon havas esztendők teleit 
a íáczányok etetés nélkül egészen jól állották ki. Mig a fogolycsapatok elpusztultak, 
a fáczányállomány csökkenését nem észlelték.
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selejtesebb anyaggal is megelégszik, kiváltképen, ha elegendő mennyi
séget kap belőle. Számításnál figyelembe veendő az a körülmény 
is, hogy a télen kiszórt mag nem marad meg mind a iáczány 
számára egyedül. Osztozkodik abban vele az erdő s mező minden 
magotevő állatja. Rá jár az etetőkre a verében kívül czinke, varjú, 
szarka, szajkó, rigó, egér, mókus, nyúl, sőt a tengerire még az őz 
is. Mindezek daczára, bőségesen adott eledel mellett is, a vad fáczá- 
nyok etetési költségei sohasem érik el á szelíd fáczányokét. 

lm egy példa.
A gróf Bombelles-féle uradalom két fáczányosában 53 etetőn 

1884. évi szeptembertől kezdve 1885. évi április közepéig, s tehát 
egy hideg évszakon kiszórtak :

230 mérő II. oszt. kukoriczát 1 frt 50 kr.-val — 345 frt.
200 » III. » * 1 » — * =  200 »
200 » búza- és rozs-alját 1 » — » =  200 »
150 » egészen meg nem

érett kukoriczacsövet -  > 40 » =  60 »
Az etetés költségei voltak összesen.................  805 frt

Ezzel szemben ugyanazon idő alatt beszállítottak 3200 drb fáczányt
» » tenyésztésre fentartottak.............  1600 »

Etettek összesen............................  4800 drb fáczányt
Került egy fáczány etetése egy télen átlagosan 16‘6 krajczárba.

Ez a szám természetesen csak átlagos, mert a tenyésztésre 
fentartott, úgy szintén a februárius és márcziusban tenyésztésre 
íogott és eladott fáczányok okvetlenül többet fogyasztottak, mint 
az őszszel lelőttek, melyek csak rövid ideig látogathatták az étetőket.

Ha a fennebbi étetési költségeket 4820 darab mesterséges 
utón felnevelt fáczány étetési költségével, különösen csirkekorában, 
összehasonlithatnók, rengeteg külömbséget kapnánk; pedig ahhoz 
még hozzá kellene számítanunk sok más költséget, a mely itt el
marad. Már a tojások gyűjtése, házi kezelésnél a tojók fentartása, 
vagy a tojások vásárlása, a kotlók szerzése és fentartása, a fáczá- 
nyos és munkások fizetése, az épületek fentartása stb. tetemes költ
ségbe kerül. Jó, gyakorlott fáczányost mai napság nem is lehet 
kapni; ha pedig a mi kárunkon tanul, akkor . . . mibe kerül az ! 
és mily követelővé válik az ityen em ber! 1

A vad fáczányokkal alig van baj. A legnagyobb költség és 
baj a megtelepítés. Az étetés, kiváltképpen ha a viszonyok kedve-

1 Próbát kellene tenni asszonyokkal. Kiváló csirkenevelők jó fáczánynevelők 
is lennének.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 17
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



2 5 8

zők, nem kerül sokba. Kezdetben ugyan lassan megyen a szapo
rodás ; de azután rohanósan halad, csak kimélni kell a jérczéket, 
szorgalmasan étetni télen át és pusztítani a kártékony ragadozókat.1 
Gödöllő környékén már oly erdőrészekben is van szép fáczány- 
állomány, a hol más gondot nem fordítanak rá, mint hogy pusztít
ják a ragadozó vadakat.

A fáczányok mesterséges nevelése.

a) Há z i  n e v e l é s .
A legegyszerűbb és legolcsóbb mód, mely Francziaországban 

gyakorlatos, a következő : 2
Tenyésztő kertnek kisebb-nagyobb,3 olyan gazos és bokros 

helyt választanak, melyen alacsony, ágas bogas fák is vannak. 
Ezt bekerittetik rácscsal, deszkával, vagy sövénynyel. Ha patakot

1 A gróf Bombelles-féle griinhofi fáczányosba Horvátországban 1869-ben 
hozatták az első fáczányokat, még pedig morvaországi Napajedelböl 50 drbot. 1872-ben 
Alsó-Ausztriából hozattak 40 darabot, és magok felneveltek stájerországi Brunsee- 
ből hozatott 70 örvös fáczánytojásból 50 darabot. 1874-ben 20, 1876-ban 30 fáczány- 
tyukot hozattak. A szerzett és nevelt fáczányok száma tehát 190 darab volt. Ezen 
törzsből lőttek ;

1872. 63 darabot.
1873. 73 »
1874. 92
1875. 211 >
1876. 96
1877. 286
1878. 453 >
1879 626 >
1880. 1097
1881. 1804 >
1882. 1812 >
1883. 2616 >
1884. 2302 >
1885. 4178 >
1886. 2418 >
1887. 3019 >
1888. 2740 »
1889. 3543 >
1890. ,•— 3300 >

19 esztendő alatt . 30729 darabot
Azonkívül 1881 év óta 1890-i Franczia- és Németországba, valamint Ausz

triába és Magyarországra elszállítottak 14,000 élő fáczányt. (Dér Edelfasan W itt 
mán Páltól.)

2 Vadász-Lap 1887. 12. sz. 150. 1. Zalabéri Horváth Ferencz.
3 18—20 tyuk számára legalább is 100 Q 0-nyi terület.
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belé vezetni nem lehet, naponta friss vízzel megtöltött kádból toll- 
vastagságu csövön, cserép tálakból készült medenczékbe állandóan 
vizet folyatnak. A vizmedenczékből kiömlő viz folyvást megújuló 
gyenge növényzetet idézvén elő, a csibéket gyenge zöld táplálékkal 
látja el, s a fáczányok által kedvelt rovarokat is oda csalja. így 
mindenük meg van, a mi tenyésztésükre szükséges.

A télire befogott fáczányok szárnyai utolsó ízének végét, hogy 
repülni ne tudjanak, eltörik. Tavaszszal kibocsátják azokat a kertbe, 
a  hol párosodnak, fészket raknak, költenek és csirkéiket is föl
nevelik.

Némelyek idegen helyről hozatják a tojásokat és pulykákkal 
költetik ki. A szekéren, vagy vasúton szállított tojásoknak azonban 
•80%-a nem szokott kikelni.

A fáczányokat az aránylag kicsi területen szemes és szalmás 
gabonával, később pedig a múlt évről eltett köles kévékkel látják 
el bőven.

Az ily módon nevelt fiatal fáczányok azon részének, mely a 
jövő évre tenyésztő anyagnak van szánva, szárnya hegyét, mielőtt 
kifestenének, eltörik ; a többit pedig, mihelyt arra való, szabadon 
eresztik, vagy eladják. A törött szárnyuak emberek és házi állatok
kal való folytonos érintkezés következtében annyira megszelídül
nek, hogy a házi szárnyasok társaságában tyúkólban kitünően te
lelnek s a tyúkok társaságából ki sem válnak.

b) A z e r d e i  n e v e l é s . 1

A mesterséges fáczánynevelés az olyan vadásztulajdonosok
nak való, a kik nem rendelkeznek nagy terület fölött s még is sok 
fáczányt akarnak lőni.

A területnek, melyen a fáczányok felnevelendők, s illetve a 
fáczányosnak mindazon tulajdonságokkal kell bírni, melyek a fáczány 
tenyészésére szükségesek.

A szükséges épületek és eszközök a következők:
1. A k'óltöház (67. ábra) 3'0 m. magas favázas falból készült épít

mény, melynek menyezete nincs, hanem a két fedél zárja fölül be a 
belső tért. Ablaka legföljebb 1—2 van, csak éppen annyi és olyan 
nagy, hogy látni lehessen benne. Az ablak magasan van a falban 
elhelyezve s csak léczekkel zárva. Ez a könnyebb szellőzés végett

1 Ezen czikknél kiváltképen W ittmann Pált követtem, de hazai adatokat is 
felhasználtam.

17*
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szükséges. A talaj téglával legyen kirakva, hogy egerek, patkányok 
nem egy könnyen törhessenek be.1

A költőház nagyságát a következő módon lehet kiszámítani:
Ha egy pulyka alá 30, egy tyúk alá 20 tojást lehet tenni s- 

a költőketrecz pulykák számára 70 cm., tyúkok számára 50 cm. 
széles és ugyanoly hosszú, tehát kikeritve 0'5 illetve 0 25 m2 terü
letet foglal e l ; ha a ketreczek két sorban helyeztetnek el a fal mel
lett s közöttük a középen, hogy járni-kelni s a szükséges tennivaló
kat elvégezni lehessen, legalább 1 m. széles köz marad: akkor egy- 
egy ketreczre kell járóval együtt

pulykák számára 0'84 m2 terület 
tyúkok » 0‘50 » »

Ha tehát 1000 tojást kellene kiköltetni, akkor arra 33 pulyka
vagy tyúkketrecz fogna kelleni, s azok számára 

tisztán pulykáknak 27'72 m2 
» tyúkoknak 25'60 * 

területre volna szükség, vagyis az épületet

68. ábra. Költó'ketrecze. 
a) nyitva. b) zárva.

pulykáknak 11'55 m. hosszúra és 2'4 m. szélesre 
tyúkoknak 12'50 » » » 20  » »

kellene csináltatni.
Ha a költőkamrát nagyobbra csináltatjuk, akkor tenyészfáczá- 

nyok teleltetésére is lehet azt használni. (Lásd a vadontenyésztésnél.)
A költőháznak a bejáróval ellenkező oldalához deszkából 5 m. 

hosszú és 2'5 m. magas, fedetlen alkotmány van toldva a kotlók 
etetésére. Ennek egyik végében deszkafedél alatt, hamuval kevert 
homok van 10— 15 cm. vastagon hintve, fürdésre.

2. A költöketreczek. A költőketreczek (68. ábra) a kotlók felvéte
lére szolgálnak. Pulykák számára valók széle-hossza 70 cm., a házi

1 A nyitrai püspökség garázdái láozányosában költetésre az úgynevezett sötét
v. i. étető kamrát használják. *

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



26 L

tyúkoknak elegendő 50 cm. A magasság 45 cm. A ketrecz eleje pánto
kon (charnier) jár s felemelhető ; közepén drót fonadékkal elzárt négy- 
szögű nyilás van hagyva, hogy a kotló folytonosan friss levegőt 
kapjon, de a ketreczből ki ne mehessen. A ketrecz tetejét vastagabb 
deszka borítja, melyet le lehet venni.

3. A nevelő szín. Ha csirkék a tojásokból kikeltek, kotlóikkal együtt 
a nevelő színbe (69. ábra) jutnak. Ezen épület az egyik oldalán nyitva 
van s 12 m. hosszú és 4 m. széles, elül 3, hátul 1*5 m. magas. 
Az egyik végébe 4 m. hosszú és széles szoba van építve az őr s 
a konyha számára, hol a csibék eledelét főzik. Könnyű s hátrafelé 
hajló fél fedele van. Talajának fele hosszában félig ki van desz- 
kázva, félig ki van verve agyaggal.

69. ábra. A  n eve lő  szh t.

A )  Alaprajz. B ) A nevelöház képe. Cj A nevelöház oldalról nézve. 

a. őrszoba, b. agyaggal kivert rész, d. deszkázott rész.

A nevelőszínt lehetőleg a kotlóház közelében azon tisztáson 
kell felállítani, a melyen a csibék kezdetben legelni fognak, hogy a 
kikelő csirkéket, meg a kotlókat messzire hordani ne kelljen és hogy 
eső beálltával hamar lehessen azokat fedél alá hozni. A nyitott 
oldal kelet felé nézzen, hogy a csirkék a reggeli napot élvez
hessék.

4. A nevelő ketreezek a vezető pulykák s a fáczánycsibék befoga
dására szolgálnak s a nevelő színben hátul a padozott talajra állíttat
nak fel. Ez okból — mert a talaj padozva van — fenekük 
nincsen.

A nevelő ketreczek (70. ábra) négyszögletű ládák, melyek elől 
70 cm. szélesek s hátrafelé 1 m. hosszuk (mélyek), elől 60, hátuk 
30 cm. magasak s ennélfogva fedelük — a mely levehető — hátra
felé csapinós. Elől tolókás ajtóval zárhatók. Kétféle ajtót szokás
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használni: a nappali 10 cm. közű keskeny léczekkel van ellátva, 
hogy a csibék kijárhassanak, a kotló azonban nem ; az éjjeli 
deszkából van csinálva, hogy egerek és patkányok be ne mehesse
nek a ketrecz belsejébe. Minthogy azonban eső után a csibék is, a 
kotló is nedves, teljes elzárás mellett a levegő a ketrecz belsejében 
megfülled, jobb, ha az éjjeli ajtó sürü drót fonadékkal van behúzva, 
melyen egér, patkány keresztül nem hatolhat, a friss levegő azon
ban keresztül járhat.

Rendesen 30—35 csirkét szokás egy-egy kotlóra bizni, s a 
szerint kiszámítható, mennyi nevelő ketreczre leend szükség s mily 
nagyra kell építeni a nevelő színt.

5. Fáczány etetők. Ezek a » été tők* czimü czikkben vannak 
leírva. Csibék számára természetesen kisebbeket kell készíttetni.

70. ábra. N e ve lő  ketrecz.

A )  Felülről ne'zve. B ) Oldalt nézve. B )  Szembe nézve (ajtó).

6. A kotlák. A mesterséges fáczánytenyésztésnél a tojások kiköl- 
tetése pulykák és házi tyúkok által történik. Pulykák jobbak azért, 
mert több tojást lehet alájok rakni, türelmesebben ülnek a tojáso
kon, jobban és gondosabban vezetik a csibéket és jobban meg
védelmezik támadások ellen. Hibájuk az, hogy nehezek, ügyetlenek 
lévén, több tojást törnek el, több csibét taposnak agyon. 
Még is előbbi okokból fáczányosok jobban szeretik a házi 
tyúkoknál.

A pulykákat idejekorán kell megszerezni, s télen át jól kell 
tartani, hogy korán tojjanak és kotoljanak. Kívánatos u. i., hogy 
már egy darabig saját tojásaikon üljenek, mielőtt a törékeny fáczány- 
tojásokat alájuk rakja az ember.1 Költés közben u. i. folyton veszí
tenek súlyúkból s tehát könnyebbek lévén, nem tesznek annyi 
tojást tönkre; az pedig ismert dolog, hogy az nekik nem árt, ha a

1 Úgy is lehet segiteni a dolgon, hogy előbb keményre főzött tyúktojásokat 
tesz alájuk az ember s azon hagyja egy darabig ülni.

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



2C 3

rendes időn túl is ülnek a fészken, ha egyébként jól gondoz
tatnak.

Az is jó, ha a pulykákat a kotlás beállta előtt már jó ideig 
a kotlóházban étették, mert hozzá szoknak a helyhez s nem oly 
vadak, inkább mondva félénkek s tehát nem nyugtalankodván, nem 
tesznek annyi kárt.

Arra különösen kell figyelni, hogy a kotlók meg ne tetvesed- 
jenek, mert különben nyugtalankodnak és sok tojást össze törnek. 
A tetvek ellen ajánlott szerek közül legjobb a homok-fürdő, mely
nek hatását fokozza szitált hamu közbekeverése. Ha a kotlók kök 
tés közben nagyon elrestülnek s a homok-fürdőt nem használják, 
akkor jól be kell őket porozni rovarporral. Mások a fészeknek 
korommal való behintését ajánlják, voltak esetek, úgymond, a mi
dőn tetvektől agyon kínzott tyúkok azzal lettek megóva a biztos 
haláltól, hogy koromba ültették őket. Csibék is megmenthetők ily 
módon a férgektől.

7. A tojások megszerzése. Jó tojások megszerzése a legfontosabb 
feladat, de a legnehezebb is. A telepitő kénytelen azokat hozatni, a 
midőn kétféle bajnak van kitéve : vagy rossz tojásokat kap, vagy 
elveszítik azok csírázó képeségüket szállítás közben. A kinek mód' 
jában van saját fáczányosában szedetni a tojásokat, az a legszeren
csésebb és legbiztosabban halad.

A jó tojás tulajdonságai a következők: a csiraképes tojásban 
a széknek és a fehérnek világosan el kell különítve lenni egymás
tól ; ellenkező esetben, t. i. ha a tojás belseje zavaros, vagy vér-erek 
láthatók benne, vagy a csira a szék fölött nem látható: a tojás 
kotló alá nem való.

A tojásokat jóságokra nézve következőleg szokás megvizs
gálni. Ha a tojáshéja fehéres és fénylő, akkor már rendesen nem köl
tésre való. A belső megvizsgálására lemezpapirosból (Pappendekel) 
készült oly átmérőjű hengert kell készíteni, a melybe éppen belefér 
a tojás. A henger belseje feketére legyen festve. A tojást az egyik 
nyílásába teszi az ember és sötét szobában, lámpa- vagy gyertya
világosság felé taitva a cső másik végén be néz. Különben még 
egyszerűbb dolog a tojást a hüvelyk- és mutatóujak közé fogni, 
úgy, hogy tompább vége az ember felé legyen fordulva, s úgy tar
tani a világosság felé.

8. A tojások szállítása. Szállítás közben a tojások többnyire el
veszítik magvas voltukat, a mennyiben a kocsi rázása következté
ben a tojásfehére és széke összekavarodik egymással. Ez oknál
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fogva szállítás alkalmával arra kell ügyelni, hogy a rázás hatása 
mennél inkább csökkenhessék. Legjobban jár tehát az, a ki gyalog, 
emberrel szállíttathatja a jó apróra vágott szecska közé csomagolt 
fáczánytojásokat.

Közönséges szekereken legveszedelmesebb a tojások szállítása ; 
vasúton legjobban lehet azt tenni, de jól kell csomagolni.

9. A tojások csomagolása következőkápen történik : Kisebb fa
láda fenekére 8 cm. vastagon finomra vágott szecskát kell tenni. 
Ebbe kell beállitgatni a tojásokat vékonyabb végükkel, úgy, hogy 
mintegy 4 cm.-nyire legyenek egymástól. A tojásokat azután 10 cm 
vastagon szecskával kell betakarni s abba a rétegbe ismét az előbb 
leirt módon a tojásokat berakni, ezt ismételvén addig, mig a láda 
meg nem telt. Hogy a szecska jól leülepedjék, a szecskát újra meg 
újra jól le kell nyomkodni. A fedelet úgy kell reá tenni, hogy erő
szakkal kelljen a ládához nyomni, tudván, hogy a hegyén álló tojás 
nagy nyomást megbir. Biztosabb a szállítás, ha a ládácska más, 
kissé nagyobb ládába tétetik, miközben minden oldalfelől a hézag
különbség szalmával tömetik ki.

10. A tojások eltartása legjobban gabonában, vagy hamuban, 
száraz homokban történik. Jó száraz, szellős hely, szükséges felté
tel. A tojásokat hegyére kell felállítani; azután azonban napról- 
napra meg kell fordítani. Ez azért szükséges, hogy a mag (csira), 
bele ne sülyedjen a székbe, vagy el ne szakadjon tőle. Három hétnél 
tovább a tojásokat tartani nem tanácsos, mert vagy elveszítik csirádzó 
képességüket, vagy gyenge, beteges csibék kelnek ki belőlük.

11. A tojások gyűjtése. A kinek fáczányjai vannak a szabadban, 
az legjobban teszi, ha maga gyűjti magának a tojásokat.

A fáczányok a szerint, a milyen a tavasz és a kiima, már- 
czius vége felé vagy április elején kezdenek dürrögni s az eltart 
négy-öt hétig. A dürgés megkezdését követő nyolcz-tiz napon a 
tojások szedését meg lehet kezdeni. Ezen időben s azt megelőzőleg 
a fáczányokat jól kell tartani. A tojások gyűjtését azonnal meg kell 
kezdeni, mihelyst 3—4 tojás van a fészekben, nehogy már kotló- 
jérczéket verjenek fel az emberek. A tojásokat tisztára elszedni nem 
volna okos dolog, mert akkor a fáczány fészkére többé vissza nem 
tér; vagy 1—2 tojást kell meghagyni neki, vagy fából kell készít
tetni hamis tojásokat, s azokat kell oda tenni az övé helyébe. Hogy 
ezen tojásokat idejekorán kell elkészíttetni s befesteni, lakkal be
vonni, hogy szaguk ne legyen, azt mindenki önmagától el fogja 
találni. A tojásgyüjtőknek napról-napra be kell járni a fáczányost,

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



mig csak a kellő szánul tojás meg nincsen. A talált tojásokat szecs
kával telt kosárba kell rakni.

A tojásaiktól megrabolt jérczék még meglehetős számú csir
két nevelnek fel, ha a tojások gyűjtése kellő időben szűnik meg, s 
illetve néhány tojást hagytak számukra. Ez hasznára válik az állo
mánynak, mert ők erőteljesebb nemzedéket nevelnek.

12. A fészkek elkészítése. Miután a kotlórekeszek a kotlóházban 
megfelelőleg elhelyeztettek, a fészkek készítendők el. Ez követ
kezőleg történik: a rekesz fenekét előbb tört szalmával jól kirakja 
az ember, a zugokba is elég szalmát dömöczkölvén ; erre azután 
marokba fogott zsupszalmából koszorút csinál körös-körül, az egészet 
pedig jó, tiszta, egészséges szénával tölti és rakja ki oldalt 
felől is.

13. A kotlák kezelése. Egy-egy pulyka alá 25—30, nagyobb házi 
tyúk alá 20 táczánytojást lehet tenni; mindig jobb azonban, ha 
kevesebb tojás van alatta.

Czélszerü a kotlókról naplót készíteni, melybe feljegyeztetik, 
hogy mikor, mennyi, miféle tojás tétetett alájuk s előreláthatólag 
mikorra várható a kikelés. Ezen adatokat czédulára Írva, a meg
felelő számmal ellátott kotlórekeszre ragasztani szintén tanácsos.

A kotlókat előbb meg kell étetni, itatni, s azután tenni a 
fészekre. Ezt világos nappal kell megtenni, mert csak akkor lehet 
sikerre számítani, ha a kotló minden ellenkezés nélkül foglalja el 
helyiét s fogadja el a tojásokat magáénak. A ketrecz fedelét addig 
feltenni nem szabad, mig az meg nem történt.

Déltájban a kotlókat le kell venni a fészekről s az étetőbe 
kell ereszteni s búzával, tengerivel jól kell tartani, friss vizet bőven 
ki kell szolgáltatni számukra, időt kell engedni nekik, hogy a 
homokfürdőt használhassák. Ez idő alatt a tojásokat meg kell 
kavarni, az eltörötíeket el kell távolítani, s a fészket, valamint a 
bepiszkolt tojásokat a kotló hulladékától meg kell tisztítani. A kot- 
lóknak ez alkalommai nem szabad egy óránál tovább maradni a 
fészken kívül; különben a javarésze önmagától tér vissza helyére. 
Ha a kotlók el vannak helyezve, a ketreczekre reá kell rakni a 
fedelet s a kotlóházat el lehet zárni, nem lévén ott más tenni való 
másnap délig.

14. A tojások megvizsgálása a fészkekben. A tizedik napon — az 
ültetés után — meg lehet kezdeni a tojások megvizsgálását arra 
nézve, hogy vájjon számítani lehet-e kikelésökre. Ezt az elsötétített 
költő házban lehet végezni, az alatt az idő alatt, mig a kotlók étkez
nek. A megvizsgálás a fönnebb leirt módon történik. A  mely tojá
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sok belseje most még tiszta, azokból már nem lesz csirke, de a 
konyhában még felhasználhatók.

15 .A nevelő szín rendbehozása. Előbbi munkák elvégeztével rendbe 
kell hozni a nevelő szint, sorba állítani a padozaton a nevelő-reke
szeket úgy, hogy kettő között mindig 3 cm.-nyi hézag maradjon, 
elibök pedig kifutó udvarocskákat kell készíteni. Erre való nézve 
2—3 m. hosszú és 30 cm. széles deszkákat kell a ketreczek közé 
állítva betolni s kettőt-kettőt a végén szintoly széles deszkának 
rászögezésével egybe kötni. Ily módon négyszögletű udvarocska 
támad minden ketrecz előtt, a mely kezdetben csak 50 cm. széles 
— a ketrecztől számítva —, későb azonban a deszkák kihúzásával 
megfelelően nagyobbitható. A nevelő ketreczek talaját végre be kell 
hinteni homokkal s az egyik szögletbe egy csomó szalmát kell 
tenni, a melyen a kotló azután megülni szokott.

16. A fáczánycsibék kikelése. A kotlás 23. napjától kezdve már 
számítani lehet a csibék kikelésére. Egyébiránt a különböző fáczány 
fajok kikelési ideje különböző és 1—2 napi különbséggel 18—32 
nap között váltakozik. A legrövidebb ideig, vagyis 18— 19 napig tart 
a páva fáczánynál, 22—25 napig az ezüst, arany, Amherst és közön
séges fáczánynál, a leghosszabb ideig — 28—32 napig — a csillám 
fáczánynál (Glanzfasan) és a tragopanoknál. Kivétel csak a fog
ságban élő fáczányoknál fordul elő, a szabadban majdnem biztosan 
lehet rá számítani.

A mi közönséges fáczányunknál tehát a 22. napon túl már 
szemmel kell tartani folyvást a fészkeket, s ezen naptól fogva a 
fáczányos csak igen rövid időre hagyhatja el a költő házat

A 24. napon rendesen már kezdik a csibék vágni a tojás 
héját. Ekkor a kotlókat csak igen rövid időre szabad levenni a 
fészekről, mert most hamar agyon lehet a kikelő csibéket nyomni. 
Ép ellenkezőleg a fészken kell azokat hagyni s folyton utánna 
nézni, nem keltek-e már ki csibék s azokat azonnal el kell venni, 
mert némelyik kotló, ha a csirkéket érzi, abban hagyja a költést. 
Csak az utolsó 2—3 csirkét szokás a kotló alatt hagyni, hogy 
látását megszokja; mert némelyik észre veszi az idegen nemet és 
agyon vágja. Persze az ilyen kotlót nevelésre, vezetésre használni 
nem lehet. A 26. napon már be van végezve a kelés, s ha ekkor 
még keletien tojás van a kotló alatt, ezekre azontúl már várni nem 
lehet, mert rendesen gyenge csibék válnak belőtök ; különben más 
kotló alá tehetők. Várni azért sem lehet rájuk, mert a kotlókat a 
már kikelt csibékkel mielőbb a nevelő szinbe kell vinni. Hogy az
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elkésett tojásban van a csirke, azt meg lehet tudni, ha a tojást 
füléhez tartja az ember, akkor meg lehet hallani mozgolódását.

Megtörténik néha, hogy a csibe nem bir a tojásból kibonta
kozni; ha ebeli vergődése 10— 12 órán túl tart, segíteni kell rajta. 
A bábaságnál azonban óvatosnak kell lenni, s a csibe által vágott 
nyílást csak lassanként szabad nagyobbitani, s esetleg egészen szét 
hasítani, azt is csak akkor, ha a kivágyó csibe által vágott nyílás 
barna, mert csak akkor érett már a kihúzásra a kicsi fáczányoska. 
Ha az ily módon kiszabadított csirke köldökén a legkisebb nyoma 
is van a vérnek, az el van veszve.

Ha a kotló valamely tojást kissé behorpasztott — mondja 
Cronau —, azt a fészek szélére kell tenni, a hol még meleget kap, 
de a nyomásnak nincs kitéve. Mikor már valamennyi csibe kibújt, 
akkor azt is meg lehet törni. Néha sikerül a csirkét épen ki
szabadítani, a midőn persze formálisan le kell róla hántani az 
összeszáradt héjat.1

Megesik néha, hogy több csibe kel ki, mint a mennyi volt a 
tojás. Ez esetben valamely tojásból két csirke származott.

Hogy miért íulnak néha a csibék a tojásba, annak sokféle 
okát szokták adni, s tulajdonítják zivataroknak, meg a villám hatásá
nak is ; valószínű azonban, hogy a rósz kezelésben rejlett a hiba. 
Kétségtelen, hogy a kelő csibének levegőre van szüksége, s hogy 
azt a tojás héját keresztül kapja. Tudjuk azt, hogy romlott, dohos 
szalma, széna között tartott tojás belseje dohossá válik. Következés
képen a fulladt, romlott levegőt is meg kell sinleni a belőle fejlődő 
piczi állatkának

A kikelés sikere kedvező viszonyok között 8O°/0, kedvezőt
lenekben 40—60°/o-

17. A kikelt csibék kezelése. A kikelt csibéket, hogy megszáradja
nak egyelőre száraz és tiszta tollal töltött fazekakba vagy fölül 
nem egészen légmentesen záródó szalmából font kosarakba kell 
tenni, melyeknek feneke és oldala száraz és puha rongyokkal van 
kibélelve. A csirkék az első 24 órában semmi táplálékot sem 
kapnak.

Mielőtt a csibék innét kivétetnének, a kotlókat le kell venni a 
fészkekről, jól meg kell etetni és itatni s időt kell nekik engedni, 
hogy a homokban jól kifürödjék magukat. Ha nagyon tetvesek 
szabadon bocsátandók; ha azonban nem nélkülözhetők, jól bepo- 
rozandók rovarporral. Tetves kotlótól megtetvesednek a csibék is, 
a mi igen nagy baj.

1 Vadász-Lap 1885. 8. sz.
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18 . A  csibék és kotlók áthelyezése a nevelő színbe. A tetvektől 
megtisztult s jól tartott kotlókat most a nevelő szinbe kell vinni és 

..a ketreczekben elhelyezni. Egy-egy pulyka alá legföljebb 25 fáczány 
csibét szabad tenni. Többet adni nem szabad, mert a hiányos taka
rás folytán, kiváltképen nedves időben, a csibék meghűlhetnének.

Ez annál nagyobb baj, mert a meghűlés következményei nem 
mutatkoznak rögtön.

Házi tyúkokra kevés fáczány csibét lehet bízni, Cronau szerint 
a selyem-tyuk 7—8, a közönséges s a selyem-tyuk keresztezésé
ből származott kotló 8—10, a Yokohamah tyuk 10—12 Amherst 
fáczány csibét képes csak gondozni.

Természetes és igazolt tény, hogy a kotló fáczány alkalma
sabb a fáczány csibék felnevelésére, mint a házi tyuk. Ritka eset 
ugyan, hogy a fáczány jércze a fogságban kotoljon, de ha teszi, jobb 
anyát kívánni nem lehet. A házi tyuk hibája a kíméletlen kotrás, 
miközben nem egyszer a kis fáczány .csirkét is fellöki. A fáczány 
jércze is kaparász ugyan, de sokkal gyöngébben és fiókjaira nagyobb 
figyelemmel. Mindezek daczára alkalmaztatása csak kivételes.1

Ha a kotlók a nevelő ketreczekben a csibékkel együtt el van
nak helyezve, akkor a ketreczet be kell zárni az éjjeli ajtóval. A 
fáczány csibék a kotló szárnyai alá menekülnek, vagy annak gyön
géd hívására oda bújnak. Ha még is akad olyan, a melyik kívül 
marad, s a szelíd hívásnak sem enged, mit ijedt csipogásával árul 
el, azt kézzel kell az anya alá tenni. Ha ez megtörtént, mintegy óra 
hosszáig magára kell hagyni a családot.

19. A fáczány csibék etetése. Az óra eltelte után — mialatt már 
összeszoktak — kapják az első táplálékot. Ez áll keményre főtt s 
apróra vágott tyúktojás fehéréből, melyhez egy kevés szintén apróra 
vágott egérfark cziczkóró (Achillea millefolium) fiatal gyenge leve
lei vannak keverve. Ezt az eledelt kicsi sima deszkácskán nyújtjuk 
az apróságnak, megengedvén a kotlának is, hogy abból csipeges
sen. A kotlót azonban előbb jól kell tartani búzával, kukoriczával, 
s vizet is kell tenni rekesztékébe lapos edényben. Neki csak azért 
szabad a finom eledelhez nyúlni, hogy mutassa a fiókáknak, mire 
való legyen az voltaképen. Csakhamar felismerik annak jóságát 
s másnap már a nappali rácsos ajtón kívül lehet elibök tenni az 
étellel behintett deszkácskát, hol a kotló nem éri el. Egyszerre keve
set kell adni nekik, de többször napjában, mert különben sokat 
eltaposnának belőle. A deszkácskát, melyen a tojás vagdalékot kap-

1 Vadász-Lap 1885. 8. sz.
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ják, naponta tisztára kell mosatni, s úgy szintén a ketreczet kitisz- 
togattatni. A tisztaságot egyátalában nem lehet eléggé ajánlani.

Ez időtől fogva a fáczányos pillanatra sem hagyhatja el a. 
nevelő szint. Azért is van számára szoba építve oda. Éjjel kivált
képen arra kell ügyelni, hogy valami ragadozó a ketreczek egyi
kébe ne hathasson. Mihelyest tehát a kotló riasztó hangját hallja 
talpon legyen, hogy a rablót elriassza vagy, a mi még jobb : lelője. 
De arra is kell ügyelnie, hogy a kotló alól eltévedt és aggódva csipogó 
csibét az anya védő tollai alá tegye. Ez okból kívánatos, hogy a 
nevelő színben és előtt éjjente mindig égjen néhány lámpa. Ez távol 
tartja a ragadozókat és elejét veszi a kotlók és a csibék sok ria
dalmának.

A cziczkóró leveleivel vegyitett tojásvagdalékot csak három 
napig kapják a csibék, azután kezdetét veszi étetés lepénnnyel, mond
hatnák rántottával. Ezt következőleg szokás készíteni. Egy liter 
frissen fejt tejet tűzre tevén, 30 jó és friss tyúktojást1 erősen fel 
vernek s folytonos kavarás közben a forrásban levő tejbe öntik és 
addig hagyják forrani, még a tej savója ki nem válik. Ha ez meg
történt, a rántottét vászon zsacskóba öntik, a savót le hagyják 
folyni s hogy egészen kiváljék, prés alatt kinyomják. Ha már savó 
nem csepeg, a lepény kész és használható, de hogy ki ne szárad
jon, nedves rongyban tartandó.2

Etetésre levág az ember a lepényből egy darabot, apróra vag
dalja és összekeveri szintén apróra vagdalt cziczkóró-levelekkel. A 
fáczány csibék csontképzésének előmozdítására Cronau foszforsavas 
mésznek a táplálékba való keverését ajánlja, és 10 csibére abból 
egy kávéskanálnyit számit. Természetesen mennél nagyobbak lesz-, 
nek a csirkék, annál többet kell adni belőle.

Minden napra újra kell főzni a szükséges lepényt, mert ha 
megsavanyodik, nem használható.

Naponta háromszor-négyszer szokás ezt a táplálékot nyújtani 
a fáczány csibéknek. Közbe-közbe pedig, de mindig a lepény után, 
hangyatojásokkal váltván fel azt. A fáczány csibék felnevelése hangya
tojás nélkül lehetetlen; mennél többet kapnak belőle életük első. 
heteiben, annál jobban gyarapodnak. A hangyatojásokat azért kell 
a lepény után adni, mert különben ezen kedvelt eledellel jól lakván, 
arra rá sem néznének.

1 1. héten 3 csirkére, második és harmadik héten 2 csirkére számítanak 
egy tojást.

2 Tojás lepény helyett frissen készített és jól kipréselt túrót is lehet adni a 
fáczány csibéknek azon esetben, ha hangyabolynak bővében van a fáczány tenyésztő. 
(P. Wit'.mann 191. 1)
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Már fönnebb volt említve, hogy bármely hangya tojásai hasz
nálhatók, s mégis ott, a hol a mesterségss fáczánytenyésztés dívik, 
vagy a hangyatojásokat madarak számára gyűjtik, nem könnyű 
feladat azoknak kellő mennyiségben való beszerzése. Mégis arra 
kell törekedni, hogy annyi legyen belőle, hogy naponta legalább 
háromszor lehessen feltálalni. Dreviczky azt mondja1: szerencsére 
az apró hangyák mindenütt találhatók, habár a felületes szemlé
lőnek fel sem tűnnek. A föld alatt tartózkodnak s vagy semminő, 
vagy csak kis bolyt készítenek. Hideg és nedves időben mélyen a 
föld alá hordják bábjaikat, verőfényes időben azonban közel a fel
színhez tartják. A csak kissé gyakorlott ember is könnyen fel
kutatja őket, s ha szorgalmas és az időjárás kedvező, egymaga 
is összegyüjthet 300 fáczány csibe számára szükséges mennyiséget.

A hangyabábokat különben nem tisztán szokás a fáczány 
csibéknek adni, hanem hangyástól, földestől, úgy a mint össze
szedték, mert már a néhány napos csibe is örömest kapkodja fel 
az élő hangyákat. Piczi korában, az igaz, a vörös és nagy erdei 
hangya alkalmatlanságot okoz neki, mert tollazata közé mászván 
csípései elől nem tud szabadulni, később azonban előbb lecsipegeti 
csődjeiről, kiszedegeti tollai közül, s csak azután lát a földön mász
kálok után. Azért kezdetben okosabb a kis feketét adni neki s csak 
azután, mikor már ügyesebb lett, menni át a nagyra s végre a 
vörösre. Sokat sem szabad egyszerre adnia, mig kellőleg bele nem 
tanult a vele való bánásba.

Sok hangyabolyt egyszerre szerezni nem jó, mert a hangyák 
megdöglenek, a bábok elromlanák; csak annyit kell szedetni, a 
mennyi egy-két napra elegendő. Tiszta tojásokat, ha sok van belő
lük, előbb meleg kemenczében meg kell ölni, s megszáriteni és 
csak úgy tarthatók el hosszabb időn át.

Némelyek fáczányjaikat légypondrókkal tartják, melyeket úgy
nevezett pondró- vagy kukaczgödrökben nevelnek. E czélból dög- 
hust — melyet előbb a legyeknek tettek ki, hogy, mint mondani 
szokás, beköpjék — gödörbe tesznek el jól betakarva s illetve el
földelve. Mindazonáltal vigyázni kell, hogy oly állat húsa ne hasz
náltassák, a mely ragadós betegségben hullott el. Dr. Moreau franczia 
fáczánytenyésztő tüdőfenésedésben eldöglött tehén húsában nevelt 
légypondrók etetése folytán két nap alatt 80 fáczányt veszített el.2

Lisztkukaczok tenyésztése nagyban túlságosan költséges, mi
nélfogva nem is foglalkozunk vele.

1 Vadászlap 1887. 17. lap.
2 Vadászlap 1882. 334. lap.
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Friss vizet — Wittmann szerint — naponta kétszer kell adni 
a fáczánycsibéknek1 lapos edényekben, melyeket úgy kell elhe
lyezni a ketrecz előtt, hogy a kotló is a rácsozaton kinyújtott fejé
vel elérhesse. Az edény azonban elég nehéz legyen, hogy a csir
kék fel ne fordithassák. Arra is kell ügyelni, hogy körötte a talaj 
mindig száraz legyen, mert ha a csibék megndevesitik magokat, 
könnyen megfáznak s annak következtében tönkre mennek.

Ha a fáczánycsibék már két hetesek, olcsóbb tápláléKra lehet 
átmenni. Ez hámozott kölesből készül, melyet frissen fejt tejben 
főznek meg. 1 liter tejre 1 liter kölest szokás számítani. A köles
nek tisztának és hibátlannak kell lenni s addig kell azt folytonos 
keverés mellett főzni, mig a puliszka nem kemény, töredékeny. Ha 
oda égett, kozmás, nem használható. Kezdetben, hogy az átmenet 
az uj táplálékra ne legyen olyan nagyon érezhető, néhány tojást 
is kell a puliszkába keverni. Ha a puliczka kihűlt, addig kell asztal
tábláján dörzsölni, mig egészen szét nem morzsolódik, úgyszólván 
minden szem, melyből főtt, egymástól el nem válik. A főtt köles 
közé is apróra vagdalt cziczkóró, sőt fölváltva csalán, petrezselyem 
vagy salátalevelek keverendők, hogy a csibék lassanként különféle 
zöldségre szokjanak.

A tojáslepényről a tejben főtt kölesre nem szabad egyszerre 
átmenni, hanem kezdetben csak keverni kell az előbbi közé, azután 
egy, később két étetésnél, végre a negyedik héten mind a három 
vagy négy étetésnél azt adni egyedül.

A negyedik héten már kevés nyers hámozott, később hámo- 
zatlan kölest és búzát is lehet adni a fáczánycsibéknek, hogy las
sanként a szemes gabona felvételére szokjanak.

Etetés alkalmával rá kell szoktatni a csibéket, hogy az ember 
hívására vagy füttyentésére jöjjenek az étkezéshez.

Idő közben az etető udvarkákat lassan-lassan nagyobbitani, 
ha pedig azok deszkáin át szökelleni kezdenek, — a mi már 8 nap 
múlva megtörténni szokott, — azokat még egy deszka rátevésével 
magasabbra (60 cm-re) emelni kell. Mihelyst az idő közeledik, hogy 
ezt a felemelt kerítést átugranák, az egyes udvarokat elválasztó 
deszkák eltávolitandók, úgy, hogy egy közös udvaron történjék az 
etetés.

Minthogy az egymással összekeverendő csibék nem találnak 
mind vissza nevelőanyjukhoz, megtörténik, hogy egy kotlóhoz több 
csirke csatlakozik, mint alatta elfér. Ez időtől kezdve tehát jobb a

1 A garázdái fáczányosban a csibék életük első hat hetében vizet nem kap
nak. Grun *rt szerint a 9. naptól kezdve adandó nekik viz.
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ketreczeket nem a deszka ajtóval zárni el éjszakára, hanem drót
hálóval behuzottal.

20. A fáczánycsibék legelőre vezetése. Most már elérkezett az ideje 
annak, hogy a íáczánycsibék lassanként a legelőre szoktassanak. 
Csakhogy ez nem megy minden baj nélkül, mert ha a kotlokat 
egyszerre bocsátanák ki, akkor abból csúnya verekedés támadna, 
mit sok csibe életével fizetne meg. A kotlókat tehát lassanként kell 
egymáshoz szoktatni.

A cseh fáczányosok ezt következőképen csinálják A
Szép tiszta és csendes reggelen, harmat felszállta után, a puly

kákat mintegy 20 lépésnyire a nevelő színtől rövid spárgával földbe 
vert czövekekhez kötözik, úgy, hogy egymást fejeikkel elérhessék. 
Azonnal vagdalni kezdik egymást, de a résen levő fáczányos 
nyirfavesszővel szétveri őket. Végre megnyugszanak, akkor hoz
zájuk eresztik a fáczánycsibéket s ott hagyják mintegy 2 óra hosz- 
szat, hogy bogarakat fogdossanak.

A mint melegedni kezd az idő, párjával feloldják a kotlókat 
s a ketreczekbe hajtják, mely alkalommal azok bizony újra össze
kapnak. Segít azonban a nyirfavessző. Mikor mind a kotlók, mind 
a csibék visszatértek helyükre, enni kapnak. Délután, ha szűnni 
kezd a forróság, ismétlődik a dolog, úgy mint reggel történt.

Másnap már három pulykát hajtanak egyszerre haza, délután 
négyet, s úgy tovább, napról-napra többet. A harcz mindig újra 
ismétlődik, a békéltetés ugyanaz marad, mig végre összeszokik a 
női társaság is, és közösen végzi feladatát, a csibék gondozását.

Ha a kotlók összeszoktak, akkor lassanként messzebbre hajt
ják ki őket a csibesereggel egyetemben.

A kihajtás, mint már említve volt, mindig harmatfelszállta után 
történik. Indulás előtt jól tartják valamennyit. Arra keik ügyelni, 
hogy a kotlók előre ne szaladjanak, mert különben a csibék elfá
radnak s elmaradoznak. Ha az idő szép, egész nap künn maradhat 
a szabadban az apróság, délben azonban meg kell jól etetni, itatni. 
Pihenőnek árnyékos helyet kell választani, a hol homok is van für
désre, hogy apraja-nagyja megszabaduljon a kínzó tetvektől.

Zivataroktól óvni kell a csibéket, mert ha még gyengék, a 
megázás veszedelmes lehet rájuk nézve. Ez oknál fogva, ha gyanús 
az idő, nem szabad messze távozni a nevelő színtől. Ha minden 
elővigyázat daczára egyszerre csak esni kezd, nem szabad gyorsan 
hajtani haza a sereget, mert különben sok csirke elmarad, és el-

1 Compendium dér Jagdkunde, Ch. Liebig.

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



273

vész. Legrosszabb esetben valamely közeli sűrűségbe kell hajtani 
őket, a melyet nem kell félteni az elárasztástól.

Erősen megázott fáczánycsibék görcsöket kapnak ; de csak
hamar magukhoz jönnek, ha meleg szobában hosszabb időre tollal 
vagy puha rongyokkal bélelt kosarakra tétetnek. Hogy azonban kö
vetkezései a meghűlésnek nem lesznek-e, az csak később dűl el.

Ha a csibék átázva érkeztek haza, veszedelmes volna a ket- 
reczeket levegő által át nem járható ajtóval zárni el, mert a ki
gőzölgés és testi meleg fülledt levegőt okozna, a mely ártalmas 
lenne egészségökre. Ilyenkor jobb a nappali ajtóval zárni el a ket- 
reczeket s leiül nyitva hagyni, hogy pedig valami baj ne történjék, 
egész éjjel ébren maradva őrizni őket.

Mennél erősebbek a fáczánycsibék és mennél inkább fogy a 
bogárság a nevelőszin közelében, annál nagyobb kirándulásokat 
lehet és kell velők tenni. Száraz időben természetesen kevesebb 
a zsákmány, a csirke nép kevés bogarat, pondrót, csigát talál 
Esővel váltakozó meleg időben azonban bő aratása van. Első eset
ben tehát bővebben kell kiszolgáltatni a főtt kölest s a hangya
bolyt.

Veszedelmesek a fáczánycsibékre azon helyek, a hol mérges 
pókok gyakoriak. A hol pedig sok szöcske (kabócza) van, ott nem 
szabad velők soká maradni, mert gyomrukat tultömik, minek kö
vetkeztében emésztési zavarok állanak be.

Mikor a fáczányos csibéit legelőre hajtja, fegyverét mindig 
magánál hordja, mert különben sólyom, karvaly, menyét szeme 
láttára viszi el a csibét.

21. A  fáczányok fára szoktatása. Mihelyst a csibék fogoly nagy
ságot értek el, tehát úgy julius vége felé, szoktatni kell őket a fán 
való hálásra. Korábban is mutatnak ugyan már hajlandóságot erre, 
de veszedelmes volna őket előbb még a szabadban hálatni.

A nevelő szin közelében olyan nagy fát választ ki a fáczá
nyos, melynek alsó ágai nem messze vannak a földtől. Ezen fák 
alját megtisztittatja gaztól, bokroktól s az ágakhoz létrákat, vagy 
átfúrt és létrafogakkal ellátott rudakat támaszt, úgy, hogy félre ne 
fordulhassanak. A fák alá pedig nehány nevelőketreczet állít.

Mikor nyugodalmas, csendes éjszakára van kilátás, esteli ete
tés után a nevelőketreczekbe egy-egy pulykát zár, a többit pedig 
magára hagyja.

Ha azok szokva voltak az előtt fán hálni, most mindjárt fel
használják az alkalmat a rég élvezett nyugalomra, s a létrák segít
ségével felszökellenek az ágakra. A kotlók példáját követi a csirke-

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 18
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



274

csapat a gyengék kivételével, melyek a ketreczekben keresnek mene
déket. Néhány nap múlva azonban azok is már a fán hálnak. A 
fáczányos ez időtől kezdve a fát őrzi, mire nézve kunyhót kell 
készíttetni számára. Ha ragadozók éjjeli látogatásától lehet tartani 
a helyet lámpákkal, vagy lángolva tartott tűzzel kell megvilágítani 
egész éjen át.

Másnap reggel, mihelyt a csibék a fáról leszállottak, meg kell 
azokat étetni s ismét legelőre hajtani. Aratás után már föllehet 
keresni velők a tarlókat, hogy a gabonára jobban rá szokjanak, s 
hogy a lágy étellel fel lehessen hagyni, melynek készítése nemcsak 
költséges, de körülményes is.

A tarlóra járás eltart szeptember közepéig, azután már csak 
inkább az erdőkben történik a legeltetés, midőn már legjobb rendes 
fáczányétetőn szolgáltatni ki számukra a takarmányt. Különben már 
augusztusban kezdenek a fáczányok elszéledni s októberben rende
sen az egész nevelés követte a példát.

22. A fáczányok elszéledése. Mihelyt a fáczányok elszéledtek, a 
fáczányos gondja az étetők rendben tartására és a ragadozók irtá
sára irányul, mert nem egy a sok fáradsággal felneveltek közül 
válik azok áldozatává.

Az elkóborlás megakadályozására nézve »a fáczány tenyészté
sének kellékei« czimü czikk ád felvilágosítást.

23. A tojások biztosítása a jövő évre. Erről gondoskodni a kezdet
ben előadott okoknál fogva fölötte kívánatos. Annyi jérczét kell 
tehát a jövő évre fentartani, a mennyi a tojások előállítására szük
séges.

Grunnert azt mondja.1 hogy ha a kotlók alá tett tojások után 
30% a szabadon ereszthető fáczánycsibe, akkor a siker jónak 
mondható. A nyitrai püspökség garázdái fáczányosában tényleg egy- 
egy jércze után mesterséges nevelés mellett 4—5 fáczányra számí
tanak, a mi 16 tojást számítva egy jérczére, a fönnebbi adatnak 
megfelel. 100 fáczány előállítására tehát 334 tojás, annak tojására 
pedig — átlagosan 12 tojást várva egy jérczétől — 28 tojó szük
séges.

Hogy a jérczék lehetőleg egy időben tojjanak, arra kell töre
kedni, hogy lehetőleg egy korúak legyenek. Vének és gyengék 
későn kezdenek tojni. Ennélfogva azon kell lenni, hogy a tojóállo
mány erőteljes fiatal jérczékből álljon, s eshetőségeket is számításba 
véve, 100 fáczány előállítására legalább is 30 tojót kell teleltetni.

1 Jagibetriebskunde 30. 1.
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Wittman, 100 fáczány előállítására 15 jérczét számit,1 a mi a fön- 
nebbi adatok után kevésnek látszik.

Kakast egy-egy jérczére vadontenyésztésnél 6—8-at, itt leg
följebb 10-et lehet számitani azért, mert a szelíd fáczányos kisebb 
és erősebb gondozás alatt áll. Ennélfogva 100 fáczány nevelésére 
szükséges tojások megtermékenyítésére 3—4 kakas rezerválandó.

A legtöbb helyen a tenyészfáczányokat a vadászat megkez
dése előtt összefogdossák s arra a czélra épített kamrában telelte
tik. Ez nem válik javára a tojó képességnek. Jobb azokat a vadá
szat bevégzése után szabadon bocsátani Kellő gondozás mellett 
jól telelnek ki, egészségesek maradnak, jobban és korábban dürög 
nek és tojnak.

A  fáczány vadon tenyésztése.

Dombrovszky csakis a vadontenyésztést tartja vadászosnak ; 
a  mesterségeset a baromfitenyésztéshez számítja. Igaza van.

A vadontenyésztés eszközei kevesek, egyszerűek. Ha a hely 
alkalmas fáczányok számára, arról kell gondoskodni, hogy:

1. Megfelelő magvasnövények termesztésével és kiszórásával 
télen át segítségére legyünk az állománynak;

2. A fészkelő helyek szaporittassanak s helyesen legyenek fel
osztva a területen;

3. A ragadozó vadak hathatósan üldöztessenek.
Ha ezek megvannak, akkor a vadon tenyésztés szaporulata 

alig marad vissza a mesterségesé mögött.
A megtelepítés rendesen idegen helyről hozatott tenyészfáczá- 

nyok segítségével történik. Legjobb olyan fáczányosból hozatni a 
tenyészállatokat, a hol szintén vadon tenyésztik a fáczányt. Egy- 
egy kakasra 5 —10 tyúkot lehet számitani, de ha csak 10— 15 tyúk
kal akarunk kezdeni, akkor jó lesz biztosság okáért 2—3 kakast 
hozatni.

Kibocsátani legjobb korra tavaszszal 1 — 2 héttel a dürgés kez
dette elő tt; minthogy azonban ekkor a fáczányok drágák, meglehet 
azt tenni őszszel, vagy télen is. Ekkor ugyanazon pénzen több 
darabot lehet szerezni, s a fáczányok nem is futnak annyira.

Mielőtt a tenyészfáczányokat kibocsátanók, az étetőknek készen 
s eleséggel ellátva kell lenni.

A kibocsátás legczélszerübben estve, alkonyat idején történik. 
Azért jó ez az idő, mert a szállitásközben megfélemlett állatok a 
sötétben nem szállanak el messzire, reggelig megnyugosznak, s ha

1 Dér Edelfasan 190, 1.

18*
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a szükséges táplálékot megtalálják és az erdő nekik tetszik, meg
állapodnak benne.

A szárnyak bekenése sárral nem használ. A fáczány jól tud 
futni, s ha tehát akar, ellábol; de szárny nélkül könnyen prédájául 
esik a ragadozóknak.

Másik módja a megtelepítésnek a mesterséges, mely már fön- 
nebb le van írva.

Habár a vadontenyésztés kizárja a mesterségeset, még sem 
árt, ha egy-két pulyka rendelkezésre áll, hogy a netán árván 
maradott,1 vagy az oly fészkek tojásait ki lehessen költeni, a melye
ket két jércze használt; a mi alkalmas fészkelőhelyek hiányában 
erős vadállománynál megszokott történni.

A háznál kiköltött apró fáczánycsibéket azután a szabadban 
kotló fáczányjérczékhez kell adni ápolás végett, természetesen olya
noknak, melyeknek hasonló korú csibéi vannak.

Hogy a kis csibéket a szabadban el lehessen helyezni, tudni 
kell, hogy hol tartózkodnak arra való fáczánykotlók. 12—16 órá
val a csibék kikelése után azon tájékra megyen az ember, kosár
ban vagy ha szeles az idő fazékban magával vivén a tollak, vagy 
rongyok közé pólyáit csibéket. Ha rossz idő állana be, s tehát a 
kitevéssel várni kell, akkor 24 órával tovább étel nélkül a csibéket 
hagyni nem lehet, hanem apróra vagdalt tojásfehérét vagy hangya
tojást kell nekik adni. Tyúk vagy pulyka kotló alá tenni nem 
szabad, mert különben nem fognak a fáczányjérczéhez csatlakozni.

Ha a harmat már felszállott, füves helyeken — nyiladékok, 
vágások szélein, tisztásakon — hová a fáczánykotló ezidőben fiait 
legelni viszi, föl kell keresni azt. Hogy ez hamarább történjék meg, 
a kalapjába tesz 1—2 csibécskét az ember a földre s pár lépésre 
távozik. Azok természetesen csipogni kezdenek, mire a közelben 
lévő fáczánykotló tüstént közeledik. Ezt az alkalmat fel kell hasz
nálni, hogy valamelyik csibéjét meglehessen látni. Ha az nem idő
sebb 3—4 napnál, akkor csibéink kitehetők. Nagy korkülönbség 
mellett a kitettek biztosan tönkremennek.

Ha tehát a kotló csirkéinek kora nem nagyon elütő, néhány 
csirkét kitesz az ember a fűbe; négynél többet egy kotlóra rátuk
málni nem szabad, mert nem bírná megvédeni hideg és nedvesség ellen.

A kitevést rendesen jó siker koronázza.
Ha a szabadban csibéink korával egyező csibék már nem 

találhatók, akkor nem marad más hátra, mint azokat otthon felnevelni.
1 Olyan fészkek tojásait, melyektől kaszálás vagy más alkalommal elverték a 

kotló jérczét,
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Minthogy a mesterséges' neveléshez megkívántaié eszközök 
nem állanak rendelkezésre, megelégszünk a nevelőketreczczel, melyet 
úgy kell elkészíttetni, hogy a víz sem felülről, sem alulról bele ne 
hatolhasson. Hozzá kis udvart kerítünk deszkából, melyet szükség 
szerint nagyobbitani, s hálóval betakarni lehet. (71. ábra.)

A ketrecz a) fedele ezen 
esetben állandó, s alja is 
deszkából van készítve.
Az udvar felől van a csibék 
kijárója, mely nappal rá
csos, éjjel zárt ajtóval zá
ródik. Hátul van ajtó a 70. ábra. F ácsanynevelő .

kotló számára, hogy ki- a) Nevelő ketrecz. b) Kifutó udvar.

venni, megjáratni és fürdetni lehessen. Az udvar 60 cm. magas, 
mintegy 3 m hosszú deszkákból készült.

Ezt az alkotmányt ki kell tenni a fáczánykertben gyepre. A 
kotló kitevése és a kezelés, étetés úgy történik, mint a mesterséges 
nevelésnél le van Írva.

Hat hetes korukban a csibék szabadon eresztetnek. Erre való 
nézve az egész alkotmányt, a ketreczet az éjjeli ajtóval elzárván, 
oly helyre kell vitetni, a hol fiatal fáczánycsibéket vezető fáczán)^- 
kotlók tartózkodnak, legelésznek. Legjobb az olyan hely, a hol 
közel búza- vagy kölesföld van. Miután a kotlót — mely az eset
ben rendesen házi tyúk — s a csibéket az udvarban jól tartottuk, 
le kell venni az azt boritó hálót, s magára hagyni a társaságot, 
kinyitván a ketrecz mindkét ajtaját is.

Az udvaron és amellett ezentúl is kell szórni táplálékot, kölest, 
búzát, hangyabolyt. Mindazáltal a társaság nem sokáig marad 
együtt: a csibék csatlakoznak a közelben járó csapatokhoz, úgy 
hogy végre a köti ótyúk magára marad.

A leirt módon az elkésett fáczányok felnevelése rendesen jól 
sikerül

Minthogy a feltűnő tollazatú kakas sokkal inkább ki van téve 
mindenféle veszedelemnek, a párosodás biztosítására az állomány 
akként szabályozandó, hogy 4—5 jérczére jusson egy-egy kakas. 
Azon kell lenni, hogy tenyésztésre a legerőteljesebb egyedek tartas
sanak fenn. Erre teleltetésre való befogás alkalmával fordítandó 
figyelem.

Befogni legjobb a vadászat megkezdése előtt. Dombrovszky 
csak kakasokat tanácsol befogni; a jérczéket szabadon rendeli 
hagyni. »Nem kell elfelejteni* úgymond, hogy a télire való elzárás
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felforgatása a természet rendjének.* Ezt elismerve azonban a kaka
sokat is szabadon kellene ereszteni a vadászatok bevégzése után.

Minthogy azonban esetleg a jérczék számát is biztosítani kell,, 
jobb, ha a jövő szaporulat számára szükséges állományt a vadá
szatok megkezdése előtt befogatjuk, s azok végeztével szabadon 
bocsátjuk. A gödöllői erdőkben nem fognak be fáczányokat télire, 
még is van elegendő. A monostori szigeten, ellenben, kamarában 
teleltetik a szükséges törzsállományt.

A  fáczánykamara téglából épül, 3 m. magas favázas fallal, s 
két részből áll.

A  világos kamarának, mely a fáczányok rendes tartózkodási 
helyéül szolgál, tedele nincs. A menyezetet lazán kifeszitett, vas
tag spárgából készült háló képezi. A talaj folyami homokkal van 
kiverve 30 cm. vastagon. Nyugvóhelyül ágas fák vannak felállítva. 
Itt kapják az élelmet Ivásra vályúban napról-napra friss vizet, télen, 
mikor a viz megfagy, havat kapnak. Fürdésre az egyik szögletben 
vékony homok van felhalmozva. Ha csak rövid időn át tartatnak 
benne a fáczányok, egyre-egyre elegendő 0 5  m2 terület; ha egész 
télen át tartatnak benne, 075 m2-re van szükség. 100 fáczány telel- 
tetésére tehát 75 m2 terület, vagyis ha az épületem , széles, 1875 
m. hosszú helyiségre van szükség.

A  sötét kamara az előbbinek folytatása, ajtó utján közle
kedik vele s be van födve. Menyezetül 15 m. magasságban háló 
van lazán kifeszitve. Elég ha fél olyan területű, mint a világos 
kamara. Ablaka nincs, hanem világosságot azon ajtón át kap, mely 
a világos kamarával egybeköti. Ez szolgál a fáczányoknak mene
dékül.

Mikor az étető a világos kamarába akar lépni, megkopogtatja 
az ajtót, s a fáczányok a sötét kamarába menekülnek. Zavarásuk 
nélkül lehet tehát a világos kamarát kitisztítani, friss vizet adni, az 
ételt kiszórni stb. Ha a fáczányokat megfogni kell, ide hajtatnak. 
Az ajtó elébe pokróczot akasztanak, s a sötétben könnyen megyen 
a megfogás.

A fáczányok kamarában való tartásánál nem ajánlható eléggé 
a tisztaság. Az eledelt egyszerre, kellő mennyiségben, de nem túl
ságosan kell kiszolgáltatni. Gondoskodni kell változatosságról. Leg
jobb keverve adni búzát, kölest, tengerit, s a mellé káposztaféléket, 
melyek gyökerestől ásatnak be a földbe. Azonkívül jó még a bur
gonya, burgundi répa. A viz mindig tiszta, a hó friss legyen.

A fáczányok egészséges voltára nagyon kell ügyelni. A kama
rába csak tökéletesen kifejlett és egészséges példányok veendők fel.
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Ha a fáczányos észreveszi, hogy időközben valamelyik fáczány meg- 
rühesedett, vagy hasmenést kapott, avagy az a gyanú, hogy tuber- 
kulosisa van, azt pusztítsa el azonnal, mert ha a betegség elterjedt, 
nagyobb a baj.

Elhullott fáczányokat azonnal el kell takarítani, mert a meg
maradónak könnyen rákapnak azok felfalására. Ha ez a szokás el- 
harapódzik, gyengébb példányokat agyon is vernek, kiváltképpen, 
ha nagyon szűk a helyük.

A kamarában való teleltetés régi előítélet, mely a honosítás 
idejéből maradt ránk. A ki a ragadozókat féken bírja tartani, télen 
a fáczányokat egy kis rosta-aljával éhség ellen meg tudja védeni: 
az legjobban teleltet a szabad erdőn.

A tenyészfáczányok edzettsége jó hatással van erőteljes, ellent - 
állásra képes ivadék felnevelésére, és a csibék évről-évre ismétlődő 
elhullását bámulatosan csökkenti.

Az étetés a szabadban az étetőknél leirt étetőkön történik.
Nemcsak azok alá kell azonban a magot szórni, hanem kezdetben 

az odavezető utakra is, hogy a fáczányok könnyebben oda találjanak. 
Az étetést meg kell kezdeni, mihelyt a mező le van aratva. Soha 
sem szabad többet szórni, mint a mennyit felszednek. Etetésre 
búzát, tengerit, árpát, tatárkát szokás használni. A fáczány meg
elégszik a csekélyebb maggal is, ez okból a rosta-alja is jó neki, 
vagy azt keverni lehet a jobb maggal.

Az étetőn a kiszórás korán reggel történjék, s jó, ha kiáltásra 
szokik rá a vad, legalább akkor valamennyi siet oda s nem marad 
némely rész étien.

Novembertől kezdve márczius végéig 100 fáczányra naponta 
számítani lehet 7 liter búzát, vagy 8 liter árpát, tengerit. Szeptem
ber, október áprilisra annak felét.

Talán lényegtelennek látszó, de azért igen jó hatású az éte- 
tőkhöz vezető utaknak behintése párzáskor tisztára rostált mész- 
vakolat porral, mely közé dara vastagságú kevés csontliszt van 
keverve. A tojónak ezidőben nagy mennyiségre van szüksége az 
említett anyagokból. A költségekért bőven jutalmaz a tojások minősége.

A pöstyéni fáczányosban a vadontenyésztés következő módon 
történik.1

Minden esztendőben október 20—24-től kezdve (a nagy vadá
szatok megkezdése előtt) befognak 3—400 fáczányjérczét és 30—40 
kakast.2

1 Gróf Erdődi Ferencz tulajdona.
2 E szerint egy-egy kakasra tiz-tiz jérczét számítanak.
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A befogás az étetőkön történik hálóval, s mindig csak nap
pal. Az éjjeli befogás nem jó. A befogott fáczányokat kamarákban 
teleltetik.

A fáczánykamara 6 '65 m. széles, 18-96 m. hosszú, oldalai 
téglából vannak felépítve 2 85 m. magasra. Fedele nincs. A menye- 
zetet kifeszitett háló képezi. A talaj folyami homokkal van keverve 
32 cm. vastagon. Nyugvóhelyül ágas fák vannak felállitgatva.

Ezen nagy kamara közvetlen szomszédságában van az étető- 
kamara, a mely 5 m. széles s ugyanolyan hosszú s be van fedv§. 
Menyezetüi a földszín fölött 2 '8 m . magasságban háló van kifeszitve. 
Itt kapják az élelmet. Naponta adnak október 20-tól márczius 20-ig 
100 fáczánynak 8 liter szemet, melynek kétharmada búza, egyhar- 
mada árpa; ezenkívül 5—6 kg. répát.

Befogás után kezdődik a rendes vadászat, a szabadban visszaL 
maradt fáczányokra, a midőn azokat mind lelövik, esetleg hálókba 
megfogják. Befogás előtt csak azon fáczányokra vadásznak, melyek 
a fáczányosból kirepültek, a szomszédos földeken barangolnak s a 
fáczányosba úgy sem térnének vissza.

Márczius 20-án a befogott fáczányokat szabadon bocsátják s 
azok künn az erdőn tojnak és költenek.

A szabadon bocsátott fáczányokat egész éven át étetik. A 
szórt tápanyagnak nyáron nem kell bőségesnek lenni, mert azon
kívül is találnak eledelt. Inkább a helyhezkötés végett szükséges az.

A gyöngytyúk tenyésztése vadon.

A gyöngytyúknak vadon tenyésztését a kétegyházi uradalom
ban kísértették meg.1

1885. évben a kétegyházi kastély parkjában többször látható 
volt, mint tartózkodik a sűrűkben és rebben fel, magas fákon át 
szállva a gyöntyúk. E gyöngytyúkok a park észak-keleti részén 
lévő csikós- (ménes) laktól jöttek, hol a csikósnak az évben szer
zett idősb gyöngytyúkjai voltak. Látva, hogy milyen szépen repül
nek és igen szeretnek a sűrűkben tartózkodni, néhány tojót és 
kakast szereztek s az uradalom kakucsi erdejében bocsátották el, a 
hol fáczányos is van. 1883-ban 12 tyúk- és kakassal kezdették meg 
a tenyésztést. 1877-ben lehetett mintegy 100—125 tyúk és kellő 
kakas. Ezek rendesen eljártak a fáczányétetőkre.

1 Vadász-Lap 1887. 14. sz. 174. 1. Szekér Károly.
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Szépen kotlottak s roppant sok volt a tojás ; később a vadonba 
költött csirke-kelés is, igen kedvező vo lt; de ez csak addig tartott, 
mig hűvösebb esős idő be nem állott. Ez majdnem mind elpusztitá 
a kis csirkéket s alig 7 darab maradt 8 öreg tojó és 2 kakassal 
az erdőn. Szép látvány volt nézni, a mint azok az erdőn sétáltak, 
de mégis csodálatos volt, hogy ott sokkal kevésbbé repültek, mint 
a parkban előző évben tapasztalták.

Nem sikerült az erdőn való szaporítás és vadon nevelésük, 
sőt csak az öregek állandó ott tartása sem, mert aratás után egy 
napon behúzódtak a közéllévő majorba, honnan többszöri vissza
hajtásaik után is csak megint ama, vagy más majorba mentek.

Most az erdő melletti csősz-laknál tartanak több tjuikot és 
kakast, melyek többnyire a közel gabonában és bokrokban tojnak 
és költenek igen sok csirkét, de annál kevesebbet, sőt ugyszólva 
semmit sem képesek felnevelni, hacsak nem fedél alatt és ott is a 
leggondosabb ügyelet nincs rájuk.

A gyöngytyúk a pulykánál sokkal gyengébb, szabadban min
dig fázik és éhes (habár ennivalója van is elég), mig csak el nem 
pusztul. Noha itt semmi betegséget sem észleltek, a túlérzékenységen 
kívül, mégis hálátlan vesződségnek bizonyult tenyésztésük ; e miatt 
s annálfogva, hogy vadonban nem tenyészthetők mint erdei vad, 
többé a lőjegyzékbe sem vétetik be.

A mi a gyöngytyúkot mint vadat illeti, meg kell még itt 
említeni, hogy csak kissé üldözve is, nagy kiabálással és igen jól 
repül át házat, istállót egyaránt. Húsa igen ízletes, kivált a meg
kísértett és most is félvadon tartottáké; szép és nagy mellhúsa 
van, folytatni kellene a kísérleteket. Idővel még is elvadulnának s 
magok is felnevelnék fiaikat.

A mufflón tenyésztése.

A mufflón a hazánkban megtelepitett vadnemek közé számí
tandó. Az indigenatust gr. Forgách Károly szerezte meg számára, 
ki egy darabig 800 kát. hold terjedelmű vadaskertben tenyésztette 
Ghymesen dámmal vegyesen; 1883-ban pedig mintegy 100 drbot 
szabadba bocsátott, csak 50 drbot tartván meg tartalékul 135 kát. 
hold terjedelmű vadaskertben. A kibocsátottak 1885-ben, tehát két 
év alatt 200 drbra szaporodtak. Szaporodási képessége ennélfogva 
jelentékeny, s tehát nagy mennyiség lelövése válik évenként lehe-
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tővé, sőt szükségessé. Gróf Forgách Károly azt írja1: a mufflónnak 
szaporulata rendkívüli, meddő juh ritkaság, sok két bárányt is ellik.

Dombrovszky szerint,2 a mufflónnak legjobban felelnek meg a 
nagyobb lombos, kiváltképpen tölgyes (leginkább cseres) erdők, 
melyekben sziklás és kőgörgetes helyek fordulnak elő,3) s a melyek
nek kiimája nem nagyon zordon. Gróf Forgách Károly szerint4 ere
deti hazájánál zordonabb időjárással biró éghajlatunk alatt ott lehet 
meghonosítani, a hol a zerge még nem tenyészik, azaz körülbelül 
1248 m. (3000') tengerszín feletti magasságban. Ghymensen az 
1880—81. évi szigorú télen a fagyópont alatt 24°-nyi hidegben is 
nemcsak nem szenvedett, hanem a kitett takarmányt, többi között 
még a zabot sem fogadta el.

Azt állítják,5 hogy a mufflón nem tesz kárt az erdőben. 
Lászlóffy Gábor kir. erdőfelügyelő ellenben azt mondja róla,6 hogy 
a legkártékonyabb vad Ghymes vidékén, főleg azért, mert kis helyen 
aránytalan nagy az állomány s az ottani, kéreghántásra berendezett 
tölgyesek fiatal hajtásait kíméletlenül lerágja. Gróí Forgách és Bacs- 
kády állítása szerint a mufflón kedvencz eledele az Erica, Euforbia, 
csalán és földi bodza. Mennyiben helyes ezen állítás, bizonyítja 
azon körülmény, hogy tartózkodása helyén, főleg a vágásokban, a 
jelzett növények nagy mennyiségben és sértetlen állapotban talál
hatók,7 mig ellenben nincsen fiatal tölgyhajtás, mit érintetlenül ha
gyott volna

Nem is lehet az másképpen. A mufflón juhfajta. Gr. Forgách 
Károly maga mondja: »A mufflón elvitázhatlanul a házi juh őse.« 
A házi juh pedig határozottan kártékony az erdőre; csak a kecske 
múlja felül e tekintetben. Ehhez jő még az, hogy szeret csapatos
tól járni. Dembrovszky azt mondja,8 hogy hazájában 50—100 drb- 
ból álló falkákban jár (már a hol t. i. bővebben fordul elő), s csak 
üzekedés idején szakad szét egy kos és 3—4 juhból álló kis csapatokra. 
Képzelhető, hogy mily nagy pusztítást vihet végbe az oly nagy falka.

1 Vadász-Lap 1885. 3. sz. 66. 1.
s Dér Wildpark 105. I.
* Vadász-Lap 1880. 10. sz. 123. 1. Bacskády Károly, kitől a legtöbb adatot 

vettem, Írja, hogy a Chymesi várrom legközelében levő szikla-csoport nyáron a leg
tikkasztóbb hőségben is legkedvesebb tartózkodási helyük.

4 Vadász-Lap 1885. 5 sz. 66. 1.
5 Dombrowszky idé ett munkájának 105. lapján.
6 Nálam levő iratában.
7 Ezzel szemben gróf Forgách azt állítja, hogy vadaskertjéből a fűtejet 

.(Euphorbia) a mufflón kiirtotta.
8 Dér Wildpark 103. 1.
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Tápláléka, melyet csak nappal szed fel, a fűfélékén kivül, a 
makk. Bacskády irja : hogy a szelid gesztenyét is nagyon szereti, 
s azonkívül a fiatal rügyeket (tehát a fák hajtásait), vad gyümöl
csöket, almát, körtét, cseresnyét stb. Állatkertből hozatott szelid muff- 
lónok gr. Forgách szerint a fűtejet oly mohón falták, hogy annak 
nedve csak úgy folyt ki szájukból.

Betegségei közül nevezetesebb az agyvelő rázkódás, melye- 
valószinüleg az üzekedés alkalmával szerez, mikor fejjel megy egy
másnak, mint a közönséges kos. Megkapja azonkívül a kergeséget. 
Métely nem bántja.

A Ghymesre hozatott moufflonok (Ovis Musimon) a frank
furti és brüsseli állatkertekből erednek; nevezetesen: 1868. év nya
rán Frankfurtból egy kos és egy nőstény bárány, ugyanazon év
ben Brüsselből szintén egy kos és egy nőstyény bárány, 1869. év
ben Frankfurtból egy kos és két nőstény bárány, végre 1871. év
ben Frankfurtból két nőstény bárány érkezett; megérkeztük után. 
rövid ideig kisebb bekerített téren tartva, utóbb a vadaskertbe át
helyeztettek. Valamennyi, rövid idő múlva tökéletesen elvadult, ki
véve a Brüsselből eredőket; ezek késő őszszel kerültek Ghymesre, 
e szerint hosszabb ideig élvén emberi társaságban, szeliden marad
tak ; a kost három éves korában meg kellett lőni, mert mint min
den szeliditett vad, bizonyos időben gonosz természetű lett és ha
talmas szarvaival a legerősebb embert térden sújtva, földre terítette ; 
nősténytársa 1879. évi őszszel, 11 éves korában bekövetkezett vesz
téig, szelid maradt ugyan, de szarvai nem lévén, nem árthatott, sőt 
azon becses tulajdonsággal birt,hogy minden évben rendesen egy egész
séges bárányt ellett.

Üzekedési idejük deczember hóra esik, ilyenkor a nőstények 
birka módra mekegnek, a kosok pedig szerelmi párbajokat vívnak 
és aránytalanul erős szarvaikat összekoczantva, tompa, az erdők
ben messzire hallatszó morajt idéznek elő ; igen gyakran egyik vagy 
másik verekedési ingerét életével fizeti; ez okból tanácsos, a szük
ségelt számon felüli kosokat az üzekedés beállta előtt lelőni.

Fogamzás esetében 21 hét múlva, tehát ápril hó folyamán a 
nőstény megellik, báránya rögtön igen fürge ; harmad, negyed napra 
gummi-elasticum-lapta szökéseihéz hasonlitható ugrásokat könnyű
séggel visz véghez.

Betöltve harmadik évét, a moufflón teljesen ki van fejlődve* 
ekkor a kos hossza 125— 130 cm., ebből 10 cm. a farkára számít
ható ; magassága a nyakszirten 70—80 cm., súlya teljesen kizsige
relve 30—38 k g , a nőstény súly és nagyságra nézve kisebb.
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A kos báránynak három hónapos korában kezd a szarva 
nőni, és pedig homlokától mind a két oldalon hátrafelé, innen kör
alakban a végét előre hajtva; a kinőtt kos szarva fekete, ránczos, 
körülete hosszában 65—70 cm., a tövénél kerületben 22—25 cm. 
vastag. A corsikai faj szarva rövidebb és vastagabb, a sardiniai 
szarva hosszabb és vékonyabb, súlyra nézve külömbség nem létezik. 
A nőstényeknél mindeddig a legkisebb korcs szarv sem mutatkozott.

Életmódjára nézve a moufflon-vad a társaságot kedveli, kisebb- 
nagyobb csapatokban, — egészen eltérőleg más vadak szokásaitól, 
nemcsak az esti és reggeli órákban, hanem egész napokon át — 
barangol, és ezen nyughatatlan természete végett a hason természetű 
dámvadat kivéve, minden más vad kerüli és pusztul előle; a csapa
tot rendes körülmények közt, annak legvénebb nősténye vezeti, 
mint ez a szarvas-, dám-, őz- és vadsertésnél történik.

Táplálásáról a legelőn kívül nem szükséges gondoskodni, 
mert mint fönnebb említve volt, még a legszigorúbb télen sem vette 
azt föl, még a zabot sem fogadta el.

A muftión húsa gr. Forgách szerint kitűnő, porhanyós, finom 
és nem rostos s az egész éven át élvezhető, kivévén a vénebb 
kosokat, melyek az üzekedési évadban utálatos szaguak.1

A lelövés előirányzása.

A vadászat okszerű kezelésének feladata a lelövésre meg- 
kivántató anyagot előállitani. Ezen anyag jelen levő mennyiségét a 
vadszaporodás törvényeinek okszerű alkalmazásával lehet megálla
pítani. A vadászat gyakorlásának feladata viszont a vadállományt a 
szaporodás törvényeinek megfelelően úgy szabályozni, hogy a nor
mális vadállomány, v. i. az a vadmennyiség oly számban és kor
osztályzati fokozatban meglegyen, a mely számban a rendelkezésre 
álló területen jól megélni, díszleni és magát oly arányban szaporí
tani képes legyen, hogy bizonyos számú, megfelelő korú vad év- 
ről-évre vadászásra készen álljon. Nem elegendő tehát, a mit Ditt- 
rich a. W. mond,2 hogy nem kell többet lőni a szaporulatnál, hanem 
a fiatal vad lövetésénél is a selejtes kiszedésén túl menni semmi 
esetre sem szabad.

Mielőtt a rendes, vagy szabályszerű lelövési állományt meg
állapítani lehetne, eltávolitandó mindaz, s illetve lelövendő, a mi a

1 Talán ezen is lehetne segíteni, ug / mint Dittrich a. W. a dámbikasa tanitja 
a herék kivágása által, minek a lelövés után azonnal kell megtörténni.

2 I 14. 1.
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vadtenyésztésre fölösleges, v. i. a mi a szabályszerű vadállományon 
túl van, s ennélfogva azt túlságosan elszaporitaná, vagy a kor
osztályok helyes arányát zavarná. »Az óvás és lelövés által a ter
mészetszerű egyensúlyban tartott helyes arány«, mondja dr. Wurm, 
'*a hím- és nőnemű állatok között igen lényeges; erőteljes ivadék 
nevelésére az oly szabály, melyet vajmi gyakran figyelmen kívül 
hagynak.«

Részünkről ezeknél fogva, — a mint alább ki fog tűnni — 
a sutáknak arányos lövetését szintúgy rendeljük, mint a bikákét. 
Hogy nézetünkkel nem állunk egyedül, idézzük a következő 
sorokat.1

»A suták lövetésénél a figyelem mindig arra fordítandó, hogy 
a két nem között megkivántató helyes arány soha se zavartassák 
meg, azaz sem több, sem kevesebb sutát nem szabad tenyészteni, 
mint a mennyit a meglevő agancsárok megtermékenyíteni birnak. 
A sok suta általában véve egyik oka a degenerácziónak. Vén sutá
kat irgalom nélkül le kell lövetni, mig a borjúval járókat feltétlenül 
kímélni kell.«

Zalabéri Horváth Ferencz a falkát vezető vén suták lelövését 
tiltja, mert a falka különben azonnal feloszlik és más falkához csat
lakozik.2

»A bikák közül kíméljük az idegen területről bőgés idején 
hozzánk bevándorló erős példányokat, valamint a saját tenyészté
sünkből valókat is bizonyos korig. Ne lőjjunk hatosnál gyengébbet. 
Sokat fog lendíteni vadállományunk nemesítésén, de a vadászatok
nak is nagyobb ingert fog kölcsönözni3

Dr. Wurm hasonlóképpen nyilatkozik,4 azt tanácsolván : hogy 
»késő őszszel és télen át a suták és borjuk egy része lelövessék. 
Kimélendők az öreg, ellőképpes suták, a meddőknek bizonyultak 
pedig lelövendők. Soha se engedné azonban meg, hogy az anya
sutát lőjjék le borjú mellől. A suta mellett könnyebben boldogul 
télen át a tapasztalatlan borjú, mint az anya vezetésétől meg
fosztva. De satnya borjukból soha sem lesz szép állat, sőt ivadéka 
is nyomorult; mig ellenben kifejlett idősebb suták erőteljesebb bor
jukat nemzenek, mint az ünők.« Ezen tanácsok a kiválasztásra 
nézve becsesek.

1 Vadász-Lap 1886. 5. sz. 63. 1.

2 Vadász-Lap 1890. 16. sz. 209. 1.
s U. i. 1886. 5. sz. 63. 1.

4 U. i. 1889. 11. sz. 140. 1.
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A vén meddő suták ismertető jelei : a nagyobb s mélyebb 
termet, kevésbbé kaczér mozdulatok, széles ajkak és szürkülő fej.1

Igaz, hogy a vadállomány — különösen nyílt vadasokban — 
matematikai pontossággal meg nem állapítható; nem is egészen 
állandó ; sőt zárt vadasokban is állhatnak be esetek, melyek a leg
jobban átgondolt rendszert is halomra döntik. Számítások azonban 
oly értékkel bírnak, a mily pontosak az alapul szolgált tényezők. 
Mennél bizonytalanabbak azok, annál inkább válik szükségessé a 
levezetett eredményeknek kiigazítása, a fennálló körülményeknek 
figyelembe vételével felemelése, vagy leszállítása. Katasztrófák ellen 
pedig nem léteznek biztos óvszerek. Járványok csak úgy tönkre 
tehetik, sőt többnyire tönkre is teszik a túlságosan nagy, rendezet
len állományt, mint a szabályozottat. Valószínű számítás szerint a 
rendszeres és szakavatott gazdálkodásnak mindig a lehető legjobb 
eredményre kell jutni.

Eltekintve azonban mindezektől, a vadas gondolkozó tulajdo
nosa bizonyára keres valamely szabályt, mely zsinórmértékül szol
gáljon neki arra, hogy az elébe terjesztett lelövési előirányzatot 
kellőképpen megbírálhassa, s czéljainak megfelelően megállapíthassa. 
A vadászat kezelőjének pedig okvetetlen szüksége van arra, hogy 
kellő előrelátással dolgozhassa ki azt, s oly alapokra fektesse, 
melyek bizonyító erővel bírnak s a valószínű, vagy czélul kitűzött 
jövő képét előre megvilágositani képesek.

A most következő dolgok sokban elütnek a jelenleg uralkodó 
hagyományos nézetektől. Azt tartják, sutát lőni egyáltalában nem 
szabad'; legföljebb a meddők lelövetését engedik meg. Sokan még 
azt sem teszik meg kellő mértékben. Folyománya ezen szabálynak 
a vad túlságos elszaporodása. Legalább arra vall az, hogy az ország 
minden részéből érkeznek panaszok a szarvasok által okozott kár
tevések miatt, és kérések a szarvasok lövetésének megengedésére 
tilalmi időben. Előrelátó vadászoknak számot kell vetni a szarva
sok, dámok stb. kártékonyságával. Poroszországban már törvényt 
akarnak hozni2 a kártérítések szabályozására, s az állománynak 
hivatalból intézhető csökkentésére. Eddig lehetett czélja hazánkban 
a vadállomány feltétlen szaporításának. Csakugyan tönkre volt az 
téve. Ma már ideje a mérséklésre gondolni.

A lelövendő vadak számát elsősorban a szabályszerű s a 
létező vadállomány között meglevő különbözet, s ezen belül a

1 Zalabéri Horváth Ferencz. Vadász-Lap 1890. 16. sz. 213. 1.
2 A törvényjavaslat már ott fekszik a képviselöház asztalán, Talán már 

törvénynyé is vált. A Vadász-Lap kivonatosan közölte.
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A. A szarvas.

A vad szaporodásának törvényei czimü czikkben ki van mutatva, 
mily arányban kell állani egymással a korosztályoknak, hogy a ki
tűzött czélt elérni lehessen. A va.d-tenyésztőnek arra kell törekedni, 
hogy azt az arányt létrehozza és fenntartsa. A mi tehát azt zavarná, 
le kell lövetni.

Az ott felhozott példa szerint a rendelkezésre álló területen 
500 szarvasból álló szabályszerű állomány bir jól megélni ; van 
pedig 574 darab. Mindenek előtt ezen 74 fölös darab sorsa iránt 
kell intézkedni. A téli állományt véve alapul, melyet az étetőkön 
való megjelenés, vagy a havon hagyott nyomok után stb. bizto
sabban lehet megállapítani, 58 fölös suta mutatkozik. Ezt annál 
inkább le lehet, sőt le kell lövetni, mert mind a suta-, mind a bika
állomány fiatalabb korosztályaiban fölösleg van. Hogy előbb a 
meddő sutákat kell lelőni, s csak ha azokból nem telnék ki a tel
jes szám, sorra venni ellőképes sutákat is, kiváltképen a tenyész
tésre nem valókat; az magától érthető.

Első esztendőben az ünők fölöslegét még kímélni lehet, hogy 
annál jobb alkalom legyen a fiatalabb állatoknál mutatkozó kor
osztálybeli fölöslegek különbözeteinek okait kutatni, és hogy eset
leges hibák födözésére tartalékul szolgáljanak. Második, harmadik, 
esetleg negyedik évben lelőhető az ünők és borjuk korosztályában 
jelenleg mutatkozó s azon idő alatt létrejövő fölösleg.

A bikáknál is fölösleg van Összesen 16 darab.1 A borjuk és 
csaposokban azonban a fölösleg csekély ; de különben is azokat 
lelövetni kár volna: csakis a 13 agancsár ítélendő arra. Ez termé
szetesen akképen osztandó fel, hogy valamennyi legalább is mint 
tizes jusson a puskacsöve elé.

Miután a következők szerint a rendes lelövetési szám 41 
agancsár volna, de a szabályszerű 180-al szemben csak 165 van, 
29-et lelőve, marad 136, melyhez jő az év végén a következő kor
osztályból 44, s tehát meg lesz a normális 180 darab. A következő 
évben azután lőhető 47, a reá következőben 45, s végre az arra 
következőben a szabályszerű 44 db.

1 Ez rendkívül ritka és kedvező körülmény ; rendesen a bikákban a szabály
szerű állományhoz képest hiány mutatkozik, melyet megtakarítás utján kell pótolni.

te n y é s z té s re  n em  a lk a lm a s , h ib á s  á lla to k  m e n n y is é g e , m á s o d s o rb a n
p ed ig  a  s z a b á ly s z e rű  te n y é s z té s  u t já n  lé tre jö v ő  m in ő s é g  é s  fö lö s le g
a d ja  m eg .
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A szabályszerű lelövetés menetét a következő táblázat mutatja;

Suta Bika 1

Ö
ss

ze
se

n4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

é V e s
d a r a b

A nyári szabályszerű állomány ellés után 24 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 117
A téli állomány üzekedéskor . . . . 15 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 108
Üzekedés beállta előtt le kell lőni 1 . 9 9
Az egész vadászati évad alatt le kell lőni 2 — — — — 3 6 — — — — — — 9
Marad az év végén téli állomány 15 9 9 9 — 3 9 9 9 9 9 9 99
Korban előlép tavaszszal . . . . . 24 9 9 — 3 9 9 9 9 9 9 — 99
Az uj ellés a d ......................................... — — — 9 — — — — — — — 9 18

Helyre áll a nyári állom ány................... 24 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 117

Hasonló táblázat állítható egybe bármely szabályos állományra 
nézve. Különben a lelövésállomány nem más, mint a kimenő.

Százalékokban kifejezve a lelövetési állomány a következő :

lelövendő : a nyári a téli
állományból állományból

öreg suta az egész állományból 7 ,69°/0l ......... 8 • 33°/0l
14-esbika » » » 2 ’5 6 :» M 5 -28 2 '7 7 » > 1 6 ‘66
12-es » » » » 5 -1 3 » ; . . . .  5 ‘56» j
öreg suta az összes sutákból . 17 * 65 » ......... 21 '43»

» » a suta vadból..........  15*00» . . . . .  17’65»
öreg bika a bika vadból.. . . .  13'64 » ........  15-79 »

» » az agancsos vadból. 15‘79v ......... 18*75 »
suta csak az öreg su tákból... 37'56 » ......... 60-00»
bika csak a tizennégyesekből . .  100‘00 » ......... ÍOO'OO »

» » * tizenkettesekből . . 67 -00 » ......... 67*»0»

A vad szaporodásának törvényei czimü czikkben felvett pél
dára alkalmazva az előbbi számokat, a következő eredmény szár
mazik, a szabályszerű állományra vonatkozólag:

1 Azon időben, mikor legbiztosabban választhatók ki.
2 A bikák lelövését időhöz kötni nem kell, csak. az agancsok legyenek töké

letesen kifejlődve; mert az üzekedést a tízesek is elvégezik. Néhány darab különben 
marad a rigyelés idejére is, mulatság végett, néha kényszerűségből.
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Az összes téli állomány 500 db. Lelövendő 8 ‘33° 0
öreg s u t a ................................................................— 41 65 db.

Az összes sutaállomány 194'5 db. Lelövendő 21 '43%
öreg s u t a ......................... ...... ......................................  41 '66  »

Az összes suta vad állomány 236'15 db. Lelövendő
17'65%  öreg s u t a ............................................. =  41 ‘68 »

Az összes öreg sutaállomány 69 '5  db. Lelövendő
69 5% öreg s u t a ................................................... =  41 '70  »

Átlagosan . . . =  41 67 db.
Az összes téli állomány 500 db. Lelövendő 2 '77%

14-es bika .............................................  • . — 13'85 db.
Az összes téli állomány 500 db. Lelövendő 5 '56%

12-es bika . ................................................... =  27~80 *
Összesen öreg bika . = 4 1  65 db. 

Az összes téli bikaállomány 305'5 db. Lelövendő
1 3 ' 6 4 % ................................................................=  41 -67 *

Az összes téli agancsos állomány 263'85 db. Lelö
vendő 1 5 ' 7 9 % ....................................................=  41 66 »

Átlagosan. . . == 41 '66 db.
Ezek szerint lelövendő évente : öreg suta 41 db.

» » » » öreg bika 41 »
A mint az előbbi számítás eredménye mutatja, a fönnebbi

százalék számok mindig ugyanazon eredményre vezetnek, mert a 
tizedes törteket a végső eredményben úgy is figyelmen kívül kell 
hagyni. Ennek folyománya az, hogy alapul azon mennyiség veendő, 
a mely legbiztosabban állapítható meg. Télen a vad legbiztosabban 
és legkönnyebben vehető számba. Akkor az étetőkön bizalmasabb 
is, minélfogva még a korosztályok is megállapíthatók. Több személy 
által ismételt számlálásokkal a számbavétel tökéletesíthető. Ez meg
történvén, a szabályszerű vadállományt kell megállapítani. Tavasz- 
szal ismét meg kell hasonló módon figyelni az ellés eredményét. 
A fölös számú vadak a lelövési előirányzatba veendők fel. Azon
felül pedig a fönnebb adott százalék számok alkalmazásával a ren
desen lövendő vadak száma állapítandó meg. Néhány évi egybe- 
hasonlitó eljárás után ki fog tűnni, hogy a fönnebb 75% -ban meg
állapított ellési siker nem kicsi, vagy nagy-e ? Ha ezen eset beállana, 
a tenyész suták számát a siker arányában le kell szállítani, vagy 
fel kell emelni. Ha pl. 24 suta 20 borjút ellenék, akkor a siker 
83 '33% . 2 X 9  =  18 borjú ellésére, tehát kell 18: 0 83 =  21 69, 
kikeritve 22 suta. A fennebbiekben, valamint a vadak szaporodásá
nak törvényei czimü czikkben végbevitt számításokat, tehát 24 suta

A Vadászati ismeretek kézikönyve. III. 19
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



2 9 0

helyett 22-nek behelyezésével kellene végrehajtani, és a kapott 
százalék számokat használni.

A vad szaporodásának törvényei czimü czikkben levezetett 
különböző szabályszerű állományokra vonatkozólag a lelövendő 
vadak mennyiségét és minőségét mindig a nyári- és téli állomány 
között fennálló különbözet adja. Valamennyire a százalék számokat 
kiszámítva adni, talán nem vezetne czélra, miután mindig legjobb, 
ha a vadászat kezelője a viszonyoknak legjobban megfelelő szabály- 
szerű állományt maga számítja k i ; az pedig sokkal különbözőbb 
lehet, mint az említett czikkben felvéve van.

Érdekesnek látszik azonban a 19. 20. számokkal jelzettel fog
lalkozni, minthogy az a parádi vadaskertre oly jól illik. A szabály
szerű állományt a következő táblázat mutatja:

Suta | B i k a

Ö
ss

ze
se

n 
II

3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
é V e s

d a r a b

A nyári állomány . . . . 25 9 . o1 3 6 6 6 9 9 9 10 102
A téli » . . . . 16 9 9 3 6 6 6 9 9 9 82
K ü lö n b ö z e t............................ 9 — 1 3 3 — — 3 — — 1 20
Ebből tönkre megyen. 1 1 2
L e lö v e n d ő ............................ 9 3 3 3 18

Ezen számok százalékokban kifejezve, a lelő vetésre nézve a 
következő adatokat szolgáltatják :
Lelövendő az egész téli állományból összesen 22 

» » » > » öreg suta 11
» » » » » erős bika 7
» » » t> » gyenge bika 3

összes sutákból öreg suta.
» sutavadból » » •
» bikavadból » bika. . 
» » gyenge » .

agancsos vadból öreg » . 
» » gyenge » .

26
20
12

6
15
7

:s
00% 1
00 »
31 
66 
48 » 
90 * 
50 » j 
25 » \ 
39 » \ 
70 » j

10-97%

18-75%

23-69%

1 Rajzinger Antal parádi erdőmester szintén hasonló eredményre jutott, csak
hogy ö az öszeget úgy osztja fel, hogy annak fele a bikákra jusson egyenletesen 
korosztályonként, fele pedig a sutákra, felerészét az öreg sutákból, felerészét pedig a 
sutabogukból véve. A sutaborjuk lelövése ellen nem lehet kifogást tenni, mert úgy 
intézhető a dolog, hogy a meddőkön fölül maradó sutákat borjú korban lövetjük le.
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Ezen adatokat a parádi állományra alkalmazva, a melynek 
szabályszerű téli állománya :

öreg suta 100 db. Lelövendő 430 X 11 =  47 db.1
ünő 45 »
sutaborjú 45 2
erős bika 45

105
Lelövendő 430X 7-31  = 31  db.1

gyenge bika 60 > 430X 3-66  =  16 » 1
villás 45 db.
csapos 45 2
buga 45 2
összesen 430 db. Lelövendő 430 X 22 =  94 db.

Az a kérdés merül már most fel, mi jo b b ; őszszel üzeke- 
dés után lövetni a sutát, agancsost, vagy agancsost őszszel a 
sutát nyáron.

A vad húsának használatára való figyelemből jobb lenne 
nyáron, üzekedés előtt lőni, mikor a szarvas legjobb húsban van. 
Szarvasoknál azonban a haszon mellékes. Fődolog a szép és kifej
lett agancs és a szép vadászat. Minthogy azonban az aganca töké
letesen csak az üzekedést megelőző időre fejlődik ki, s a legszebb, 
legizgalmasabb vadászat agancsárokra rigyetéskor van : agancsáro- 
kat mindenki augusztus végénél hamarább nem szívesen fog lőni.

Minthogy az agancsárok túlságos nagy számának, s az abból 
következő kivándorlásnak megakadályozása czéljából bizonyos ese
tekben az agancs állomány leszállítandó, s ennél fogva hatosok is 
lövendők: czélszerübb ezeket nyár derekán, mikor legerősebbek, 
lelőni. Az erősebb szarvasok rigyetés táján lövendők, m. p. úgy, 
hogy miután a suta állomány megüzekedésére szükséges bikákat 
annak bevégezteig fenntartani kell, üzekedés közben a fölös számú 
erős szarvast lőjük le ; az üzekedőket pedig csak azután, esetleg, 
ha kissé jobb húsba jutottak.

A fönnebbi szabályszerű nyári állományban a suták száma 
25. Megüzekedtetésükre kell 4 bika Lelőhető 6 erős és 3 gyenge. 
Nyáron tehát le kell lőni a három gyengét, üzekedés alatt 2 erőset, 
üzekedés vége felé pedig a hátra levő négyet, úgy hogy az üze
kedést 3 tizenkettes és 1 tizes fejezze be.

Dr. Wurm azonban azt mondja, hogy tudvalévő miszerint az 
agancsár összes szervezetét, de különösen fejdiszének alakját és 
minőségét rendkívüli hasonlatossággal átörökíti utódaira. Ez oknál

1 A szaporodás törvényeinek V. táblájában foglaltak szerint 46, 30, 15. A 
csekély különbséget az okozza, hogy ott a szabályos állományt, hogy a 3, 6, 9. szá
mokkal arányban legyen 3-al osztható borjú számból kellett megállapítani.

19*
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



292

fogva kívánatosnak tartja, hogy erős, de nemzőképes, szép formájú 
és erős agancsu öreg bikák éveken át megkiméltessenek, s a vad
állományt inkább a gyengébb, hitványabb agancsárok lelövetése 
által szabályozzuk.

Ezen javaslathoz bizonyos fokig én is hozzájárulok. Addig 
mig az a kiváló bika csakugyan nemzőképességének teljes erejében 
van, s mig a gyengébb szarvasok lelövése által a selejtes, a hibás 
megyen ki.1

A ki azonban jó és derék csaposokat, villásokat, hatos- nyolcza- 
sokat lő, annak nem állhat rendelkezésére kelő számú tizes, tizen
kettes. Pedig épen ennek előállítása képezi czélját a szabályos állo
mány felállításának. A mi pedig azt az erős, kitűnő bikát illeti, 
megtette kötelességét, ha a számára kijelölt idő alatt erőteljesen 
üzekedik. Az üzekedő bikának oly hosszú időre való fenntartása, 
hogy saját leányaival üzekedjék, nem lehet hasznos az utódokra.

A sutákat jobb lenne nyáron lőni, ámbár tagadhatlan, hogy 
öszszel, kiváltképpen annak vége felé legjobb karban vannak, sőt 
döhérek is.2 Azokat kell azonban közülök okvetlenül és mindenek
előtt lelövetni, a melyek meddők. A még meg maradó fölös szám 
azután lelőhető őszszel. Minthogy azonban a meddő, a selejtes suták 
kiválasztása és felkeresése időt és gondot kíván : lelövését a kezelő- 
személyzetre kellene bízni, s e czélra rendelkezésére mennél hosz- 
szabb időt engedni, hogy a praeliminált számot okvetetlenül, de jól 
és gondosan kiválasztva, lelőhesse.

Azoknak megnyugtatására, kik attól tartanak, hogy meddők 
örve alatt derüre-borura lőnék a szoptató sutákat, azt lehet fel
hozni, hogy a szoptató s meddő sutát tőgyéről bárki könnyen meg
különböztetheti, s hogy azon időben, mikor a suta borjúval jár, 
csak diplomatikus és tényleges szolgálatban lévő tisztviselőknek és 
szolgáknak engedtessék meg, s hogy az ilyen vad feltétlenül iga
zolvány mellett szállítandó.

A suták nyári lövetése mellett szól az is, hogy őszzel nem 
lehet tudni, miképpen állja ki a vad a telet. Tavaszszal tehát rósz 
tél után a lelövés csökkentéseivel helyre lehet pótolni a vadállo
mányban netán bekövetkezett veszteségeket.

A fönnebbieket a stomfai állományra alkalmazva, következő 
módon történnék a lelövés.

1 Azon fiatal agancsárokat, melyeknek agancshegye nem keményedik meg, 
törik, hasad, okvetlenül le kell lőni.

1 Döhér a. m. kövér. A német faist helyébe ajánljuk.
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A stomfai szarvasállomány lelövésének szabályozása.
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1888 Nyári állomány 416 59 68 543 5 13 22 28 47 29 44 68
ii

256 799
Le kellett volna lő n i. 291 —

1889 Lett volna . . . . 184 68 74 — 18 22 28 47 29 — — 44 68 73
Lelőni és megdöglik. 68 — 8 — 18 — 3 13 7 — — — — 7

1890 Lett volna . . . . 184 66 74 — 22 25 34 22 44 — — 68 66 73
Lelőni és megdöglik. 66 — 8 — 22 3 8 — — — — — — 7

1891 Lett volna . . . . 184 66 74 — 2 2 26 22 44 68 — — 66 66 73
Lelőni és megdöglik. 66 — 8 — 22 4 — — 24 — — — — 7

1892 Lelt volna . . . . 184 66 74 — 22 22 44 44 66 — — *16 66 73
Lelőni és megdöglik . 66 — 8 — 22 — — — 22 — — — — 7

1893 Lenne szabályos nyári -

állomány . . . . 184 66 74 324 22 44 44 44 66 — — 66 66 73 425 749
Lelövési és tönkre- ■

menő állom ány. 66 — 8 74 22 22 — — 22 — — — — 7 73 147
1894 Azellésutáni állomány 184 66 74 324 22 44 44 44 66 — — 66 66 73 425 742

Nyáron át lelőni . 66 — — 66 22 — — — 22 — — — — - 461 110
Marad üzekedésre. 118166 74 258 — 44 44 44 44 — — 66 66 73 881 639
Üzekedés közben és

azután lelövendő . — — — — _ 2 2 — — — — — - — 22
Télen át elpusztul — — 8 8 — — — — — — — — — 7 7 r
Megmarad a téli sza- ■ I

bályos állományból

GOf-H 66 66 250 22 44 44 44 — — 66 66 66 352 602

|

Mig az 1888-ban tényleg létezett állományból 68*2°/0 volt a 
suta: a szabályosban 43%. Mig az 1888-ban tényleg létezett állo
mányból, 31 '8%  volt a bika: a szabályosban 56’7°/0.

Az arány tehát a szabályos állományban a bikák, mint a 
tenyésztés czélját képező alany javára lényegesen javult.
A suták száma az 1888. évi nyári állományban . 543 drb volt
A s z a b á ly o s b a n ................................................  324 »

több volt tehát 219 darabbal
A bikák száma v o l t ...........................................  256 darab
A szabályosban ................................ ......  425 »

kevesebb volt tehát 169 darabbal
169 tenyésztendő bikától tehát 219 a tenyésztésre nem szük

séges suta vonta el a táplálékot és helyet. Minek következménye 
az volt, hogy az 50 darabbal nagyobb állományból aránytalanul 
kevesebbet lehetett lőni. Pl. akkor volt tizennégyes 5 drb. A szabá
lyosban pedig 22.
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A meleghegyi szarvasállomány szabályozása.1
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M arad v án y .......................j 1892 16 5 2 4 27 _ i . i 3 2 4 4 15 42
Állomány és szaporulat . | 1893 21 2 4 5 32 í — — 1 3 2 4 4 5 20 52
L e lö v é s ............................ | 5 — — — 5 í — — — — — — — — 1 6
Maradvány és szaporulat. 1894 18 4 5 4 31 — — i 3 2 4 4 5 4 23 54
L e lö v é s ............................ 4 — — — 4 — — i — — — — — — 1, 5
Maradvány és szaporulat. 1895 18 5 4 4 30 — — 3 2 4 4 5 4 4 26 57
L e lö v é s ............................ 5 — — — 5Í — — 1 — — — - - 1 6
Maradvány és szaporulat. 1896 18 4 4 4 30, — 2 2 4 4 5 4 4 4 29 59
L e lö v é s ............................ 4 — — — 4 — — — 2 — — — — — 2 6
Maradvány és szaporulat. 1897 18 4 4 4 30 2 2 2 4 5 4 4 4 4 31 61
Lelövés 4 — — — 4I 2 — — 2 1 — — — 5 9
Maradvány és szaporulat. | 1898 4 — — — 41 2 2 2 4 4 4 4 4 4 30 60
Lelövés (szabályszerű) 4 — — — 4 2 — — 2 — — — — — 4 8
Normális téli állomány . 14 4 4 4 26 — 2 2 2 4 4 4 4 4 26 52

nyári > 18 4 4 4 30 2 2 2 4 4 4 4 4 4 30, 60
» szaporulat . . — — — 4 4 — — — — — - — — 4 4 8
» lelövés , 4 4 2 2 4 8

Ezen példák valószínűleg elegendők lesznek annak megvilágí
tására, mikép számítandó ki a lelövetési és közelítendő meg 
a szabályszerű állomány.

B) A dám.

Minthogy a dám szaporodásának törvényei úgy szólván meg
egyeznek a szarvaséval, az arra nézve nyert adatok számos eset
ben erre is használhatók. Mindazonáltal az ott kimutatott szabályos 
állománynak megfelelően a lelövetésre a következő adatok hasz
nálhatók.

Lelövendő évente az 1—3 számú a nyári állo a téli állo
szabályos állományból mányból mányból

Az egész vadállományból öreg suta 9  0 9 8/ o 1 1 '3b°/o
• » » » » bika 9 09 * 1 1 3 8  >:>

» öreg sutákból öreg suta 36'00 » 56-2b »
» összes sutavadból öreg suta 16'67 » 20 93  »

» agancsosvadból bika 20‘oo * 25'00 *

1 A szaporulat az átlagos 49% -al van felvéve.
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Ezek szerint lelövendő 
a nyári állomány

756 darabjából . öreg suta 756X 0.909 =  64'9
756 » . bika 756 X 0‘909 =  64'9
180 sutájából . öreg suta 180X 0.36 =  64'8
389 sutavadjából » » 389 X 04667 =  64’8
325 agancsvadjából bika 325 X 0‘20 =  65

65 bika x/3-a 21 2/3, lelövendő erős lapátos .
gyenge lapátos 

erős kanalas

kikerekitve 65
» 65
» 65
» 65
■» 65

. 22
22

. . . 21
Az 500 db nyári állományból

bika . . 500 X 0'909 =  45’45 » 45
öreg suta . 500 X 0 909 =  45'45 » 45

A 126 db suta állományból
öreg suta 126 X 0‘36 =  45‘36 » 45

A 272db. suta vadból öreg suta 272 X 04667 =  45'34 » 45
A 228 db. agancs vadból

bika . 228 X 0’20 =  45'60 » 45
A 45 bika 1/3-a 15, lelövendő erős lap á to s .......................................15

gyenge la p á to s ............................... 15
erős kanalas......................................15

A lelövés idejét ugyan úgy lehet szabályozni mint a szarvasnál.

C) Az őz.

Az őzre nézve, a mely sokkal szaporább a szarvasnál és dám- 
nál, de egyúttal még az utóbbinál is kisebb területen megfér, sok
kal nehezebb a lelövés irányzására szabályokat felállítani; annál 
inkább, mert a túlságos elszaporodás következményeiről nincsenek 
adataink. Miután azonban valószínű, hogy a természet törvényei rá 
nézve nem szenvednek kivételt : az állomány okszerű szabályo
zása, illetve mérséklése szintén szükséges. A szaporodás törvényei 
czimü czikkben kimutatott szabályos állomány fenntartásának felté
tele mellett tehát a lelövetésre nézve a következő adatok használandók :

Lelövendő évente a nyári állományból a téli állományból

az egész vad állományból öreg suta 10°/o 1 4 -29°/o

» » » » keresztesbak 10 » 14’29 »
az öreg sutákból öreg suta 50 » 100 »
az összes suta vadból » 2> 10 » 25 »
az » agancsos vadból keresztesbak 25 » 33'35 »

1 A lelövendő bikáknak 1/3-a erős lapátos. 
» » Vj-a gyenge »
» » 1/ j 'a erős kanalas.
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Megfontolandó azon kérdés, mikor lövessük az őzet ? Á bakra 
nézve könnyű ezt eldönteni: mikor agancsa tökéletesen ki van fej - 
lődve, mikor legjobb húsban van, mikor legkellemesebb a vadászat 
rája. Az őzbakot ennél fogva júniustól kezdve lőhetjük deczember 
végéig. Április—májusban kissé korán volna lőni, mert részint még 
nem szedte fel magát eléggé, részint a lövésre sem tökéletesen jó.

A sutára nézve figyelemmel kell lenni arra, hogy nagy havas 
telek igen nagy károkat szoktak tenni az őz állományban. Ezen 
rövidebb lábú vadnak csak hamar hasát éri a hó, attól meghűl, a 
mi tönkre menését vonja maga után.1 Tél múlta előtt ez okból nem 
tudhatjuk, nem fogunk e kárt szenvedni az állományban, s milyen 
nagy leend ez. A sutákat tehát tavaszig meg kell kímélni. Ez idő
ben azonban már ellésre készen vannak, s nem fog akadni vadász 
a ki lelője azokat. Nem marad tehát más hátra, mint a nyár ele
jén, mikor a suta borjával jár, a meddőket lődözni le, s ha azok
ból nem telnék ki az előirányzott mennyiség augusztusban az üze- 
kedés idején lehet még a hátralévőt leteriteni.

Ezen eljárás folyamánya azonban az, hogy a bikák száma 
2/3-al nagyobb (18 helyett 30) s az eljárás folytatása mellett az 
állomány mégis túlszaporodik. Nem marad tehát más hátra, mint 
koronként a tényleges állományt a szabályossal egybehasonlitani, 
s ha az jelentékenyen túl van hágva, megfelelő lelövetéssel amazt 
leszállítani.

D) As erdei.

A minthogy az erdeire nézve nem állítottunk fel szabályos 
állományt, nem is állíthatunk fel számokban kifejezett szabályt a 
lelövetésre sem. Általában véve azt mondhatjuk, a mennyi a malacz, 
annyit lehet lőni. Még is úgy látszik, hogy az emsék túl szaporo
dását szintén akadályozni kell.

E) A f  áczány.
t

A vad szaparodás törvényei czimü czikkben felállított szabá
lyos nyári állományból (99 drb) lőhető kakas 36 drb v. i. S6'Z6°/0

jércze 36 » v. i. 36'36 »
*

1 A téli nagy havak káros voltát az őzekre mérsékelni lehet fenyves erdő- 
csoportok megtelepítésével oly helyeken, a hol télen át a vad tartózkodni szeret.' 
Ezek alatt a hó nem szokott oly nagy lenni, sőt tiszta havatlan helyek is marad
nak, hol a vad jó fekvő helyet készíthet magának. Ila  az étető ezen helyek közelében 
van felállítva, a vad nem kénytelen sokat járni-kelni, s meg van óva a meghűléstől.
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A többi vad lelövetésének előirányzására határozott számokat 
levezetni nem lehet; de nincs is annak czélja, mert a mit biztos
sággal számba venni nem lehet, arra nézve határozott számok meg
állapítása illuzórikus. Már a fáczányosokra előbb megállapított szá
mok is ezen szempontból bírálhatók meg, annál is inkább, mert 
azokból a jövő évre szükséges tenyészanyagot befogatván, a mi már 
azon felül szabadon ‘marad, azt le lehet lövetni. Még is, ha tud
juk, mennyi a teleltetett, s illetve a szabadba eresztett vagy meg
kímélt állomány, következtethetünk a szaporulatra, melyet mindig 
le lehet lőni.

A nyúlva is lehetne ily hozzávetőleges számot megállapítani. 
Régi vadász mondás : a nyúl bagzás kezdetén másod magával indul 
a mezőre, s Egyed napján tizenhatod magával tér vissza az erdőre. 
Sok baj éri azonban az idő alatt, s tegyük fel, hogy a mai kedve
zőtlenebb viszonyok között csak tized magával tér vissza, vagyis 
kettőből lesz 10: akkor 8-at le lehet lőni, a mi 8%. Minthogy azon
ban hó dús telek nagy kárt szoktak tenni benne : 6O9/0-nál nem 
kellene nagyobbra praeliminálni a lelövetést, s inkább koronként 
diminuálni erősebben a felszaporodott állományt.

A fogolyra ugyanazon százalékot vehetjük. Egy-egy jércze 
u. i. rendesen 10— 11-et, az öregebbje 14—18-at tojik ugyan; de 
átlagosan 10 csirkénél többre számítani nem lehet. Ahány pár foglyot 
tudunk tehát párzáskor, anyiszor 6 fogoly lövetését előirányozhatjuk. 
A fölösen maradó 4 darabot szaporításra s a tél veszedelmei 
következtében való tönkre menés pótlására jó fenntartani.

A vad lövetésének időszaki tilalmazása.

A vadak lövetésének tilalmazásait czivilizált országokban a 
törvény szabályozza. Okul erre az szolgál, hogy tapasztalás szerint 
ott, a kol szabad a vadászat, a vad ki szokott pusztulni.

A tilalmazás vizsgálatánál kétféle szempontból kell kiindulni: 
állami és vadászati érdekből tekintvén azt.

Az állam érdeke azt hozza magával, hogy a vad hasznosit- 
tassék s a mellett a földművelés a lehető legkisebb kárt szenvedje.

A vadászati érdek lehető legnagyobb számú vadra törekszik s 
a mellett a lehető legnagyobb hasznot és legtöbb élvezetet kívánja elérni.

A két érdek tehát nem azonos. A törvényhozás ennélfogva 
majd a vadászok érdekében, majd a földbirtokosok védelmére kény
telen hozni törvényeket.

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



2 9 8

Mikor a vad-lövetés tilalmazásának kérdését tárgyalta a vadász
közönség, csak az az egyetlen momentum lebegett szem előtt, 
hogy minden lehető megtörténjék a szaporítás előmozdítására. Áta- 
lánosan érezhető volt országszerte a vadak számának csökkenése. 
Nagy vad épenséggel kevés helyen volt található s ott is kicsi volt 
a száma. A zerge ritkaság számba ment havasainkon. Siketfajd 
csak néhány nagybirtokos rengetegeiben dürgött. Apró vadból nagy 
területek megvadászása után alig kerül néhány a puska elé. Csak 
vizi szárnyasoknak voltunk bővében. Nem csoda tehát, hogy ezen 
viszonyok javítása után áhítozott minden vadász.

A törvényhozás engedett az általános kívánságnak. Törvényt 
hozott, melyben a szaporításra irányuló momentum jutott 
túlsúlyra. Az eredmények megfeleltek a várakozásnak. Vadállomá
nyunk felszaporodott, annyira, hogy már a földművelő s gyümölcsfa - 
tenyésztő közönség panaszkodni kezd miatta. Tárgyilagosan gon
dolkozó vadászok számot vetnek a földművelés igényeivel. Elisme* 
rik, hogy a vadászatnak azzal nem szabad összeütközésbe jönni. 
Igyekszenek a szarvas-állományt csökkenteni. Miután pedig a vadá- 
szási idő nagyon is kurtára van szabva, annak meghosszabbítását 
örekszenek megnyerni.

A vadász azon kívánságát, hogy többet lőhessen, egyrészt 
okszerű vadtenyésztéssel elégítheti ki, másrészt pedig a tilalmazó 
idő korlátainak tágításával.

A tilalmazási idő megállapítására szabályul annak kell szol
gálni, hogy a vad a pároskodás, terhesség, szoptatás, illetve költés 
idejében nyugalmat élvezzen ; hogy akkor jusson terítékre, mikor 
legjobban használható ; hogy némely ritka fajok az ország faunája 
számara fentartassanak.

Ezen momentumokból a párosodás nem részesülhet szigorú 
figyelemben azon állatoknál, melyek polygámiában élnek. Ezeknél a 
hímek számának csökkentése nem akadályozza a szaporulat erős
ségét. Sőt monogámiában élő állatoknál is ez időben ismerhető fel 
a hímek túl nagy száma s az a szükségnek megfelelően csökkent
hető. Szarvasoknál, dámoknál, őzeknél: a rigyetés, fajdoknál: dür- 
gés idejében szabadnak kell lenni a hímek lövetésének. Foglyoknál, 
fáczánoknál, császármadaraknál szintén.

Legkitűnőbb vadainknál tehát párosodás idején a tilalmazás- 
nak szüksége elesik.

Terhesség, szoptatás idején viszont a meddő sutákat lehet leg
jobban kiválasztani, párosodás után ezek vannak legjobb húsban s 
tehát legnagyobb haszonnal hozhatók értékesítés tekintetében téri-
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tékre. A meddőknek eltávolítása pedig vadtenyésztési érdekből szük
séges. Többnyire az elvénhedt suták ilyenek. Ezek tehát haszon 
nélkül szaporítják a vadállományt, fogyasztják a legelőt. Miattuk a 
szaporulat nagy vadállomány mellett is aránylag kicsiny, minek 
következtében a vadászat tulajdonosa nagy költekezés mellett is 
keveset lőhet.

Rőtvadunknál tehát a suták lelövetésének absolut tilalma árt 
a vadtenyésztés érdekeinek.

A vad lövetésének túlságos tilalmazása árt magának az ok
szerű vadászati gazdaságnak is. Ha vadtenyésztő nem hasznosít
hatja vadját akkor, mikor azt legczélszerübbnek tartja : sem a vad 
mennyiségét nem korlátozhatja megfelelően, sem a lelőtt vadat nem 
értékesítheti előnyösen. A lelövetésre designált vadat pedig oly 
rövid idő alatt lelőni, mint pl. nálunk a szarvasra a törvény által 
megállapítva van, kivált nagyobb terjedelmű vadasokban alig lehet. 
A vad lövetésének rövid időre való szorítása ellenben a piacz el
árasztását s azzal a vadhús árának csökkenését vonja maga után.

A vad lövetésének korlátozása az orvvadászat jövedelmezősé
gének s azzal magának az orvvadászatnak csökkentését kívánja 
elérni. Bizonyos tekintetben van is hatása: kevesebb helyen lehet 
a vadat eladni. A mennyiben azonban a vadhús drágulását vonja 
maga után, a vadorzás üzletének nem árt annyira, a mint azt egy
általában hiszik. Ép ellenkezőleg, mennél biztosabban és könnyeb
ben láthatja el magát az inyes közönség vadhússal: annál kevésbbé 
lesz hajla'ndó lopott vadat vásárolni.

A tilalmazás tehát nem csökkenti az orvvadászást.
Mindezeket egybevéve : a vad lövetésének tilalmazása nincs 

hasznára sem az okszerű vadtenyésztésnek, sem a vadászat gya
korlásának, az orvvadászatnak pedig nem árt.

Az orvvadászat korlátozásának legiobb eszköze a vadászati 
törvény 38. §-ának alkalmazása. Ezt a törvény által adott jogot 
kellene minél nagyobb mértékben igénybe venni, sőt átalánositani. 
Erdei kártevések mérséklésére jó eredményű vo lt; azért is vétetett 
át az erdőtörvényből. (115— 116. §§.) Mihelyst az orvvadászat 
szűnni fog, fel fog lélekzeni a vadászközönség és saját érdekében 
hajlandóbb lesz liberális engedményekre a tilalmazás tekintetében

Van azonban a tilalmazásnak más oldala, mely sérti bizonyos 
vadtenyésztők érdekeit.

Vadászati törvényünk különbséget tesz a nyílt és zárt vada
sok között tilalmazás tekintetében. Nyílt vadasokra állapit meg tilal- 
mazási időt; zárt vadasokra nem (18. §.) Ez helyes. A zárt vadas
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már magán viseli a házi tenyésztés jellegét; azt pedig korlátozni 
nem szabad. Hasznosítása különben kérdésessé válik. Ezen elv 
azonban nincsen következetesen alkalmazva. Tilalmazási időben 
vadaskert tulajdonosa lőheti ugyan vadját, de el nem adhatja. Ezen 
időben a vadnak mind eladása, mind vásárlása tilos. (10. §.) A tör
vény nagylelkűen ád az egyik kezével valamit, de a másikkal pedig 
elveszi. A vadtenyésztő pedig nem mer panaszkodni, mert fél a nem 
korrekt vadász hírétől. Pedig, miután az állam érdeke az, hogy ott, 
a hol a földművelés praevaleál, a barangolni szerető s a mezőkön 
kárt okozó nagy vad inkább zárt vadasokban tenyésztessék : oly- 
képen kellene intézkedni, hogy azok, t. i. a vadaskertek telepítése 
előmozdittassék. Erre kétféle eszköz áll rendelkezésre: nemcsak a 
lövetésnek, hanem a hasznosításnak is szabaddá tétele ; az erdő 
kezelésének a vadászat érdekeire való tekintetből megengedése.

A mennyire tévesnek tekinthető a fönnebbiek után a vaá 
némely fajai lövetésének túlzott korlátozása, ép oly szükséges és 
elkerülhetetlen a tilalmazás párzás s illetve költés s fia nevelés ide
jén nyulakra, foglyokra, fáczányokra, császármadarakra — de csak 
a jérczékre, melynek lövetését átalában tiltani kell — s átalában 
Véve a madarak legnagyobb részére, mert ezen Vadakat másképen 
megvédeni nem lehet. Ezen vadak kerített vadasokba el nem 
zárhatók.

A fiatal vadnak, borjúnak kímélete vadászati gazdaság szem
pontjából kívánatos. Soha sem volna szabad vadat előbb lövetni, 
mig hasznosításra kiválóan alkalmassá nem vált. A szarvas-, dám-, 
őzborju húsának értéke nem áll oly magasan az öreg vad húsához 
képest, mint a szarvas marhánál. Az előnyösebb ertékesités tehát 
nem szolgálhat okul a lelövetésre ezen korban. Figyelembe veendő 
azonban viszont az, hogy nagy hiba lenne a vadtenyésztőt arra 
kényszeríteni, hogy sindevész borjukat teleltessen és neveljen.

A magyar vadászati törvény csak a zerge gidára tesz kivé
telt, megtiltván lövetését egyátalában, szarvas, dám, őzborjuét azon
ban nem. Az is megérdemelné pedig a védelmet; ha már tilalmazni 
kell annak kedvéért, legalább az üzekedés bekövetkezteig.

Az országos fauna fenntartása érdekében a magyar vadászati 
törvény nem intézkedik, kivévén, hogy nyír és siketfajd jérczéket, 
zergegidákat egyátalában tilalom alá helyez. Ugyan azt tehetné a 
császármadár (mogyoró fájd) jérczéjével is. Nincs gondoskodva a 
borzról, melyet a kártékony vadak közé számit, s a melyet Porosz- 
országban csak októberben és novemberben szabad vadászni, nincs
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gondoskodva a marmotáról1 és hódról, mely utóbbi a Duna men
tén állítólag még található. Nincs gondoskodva a mufflónról, mely 
már sikeresen meg van telepítve, s a melyre nézve csak azt a kér
dést lehet föltenni : megérdemli-e a kíméletet ? mert szapora és erdő
rontó, mint a kecske.

A hasznosítást tekintve, minden vad nyár derekán legjobb 
állapotban szokott lenni.

A szarvas legkitűnőbb állapotban van junius közepétől kezdve 
szeptember közepéig. Dittrich a. W. azt mondja, hogy ezen időben 
mind húsa, mind bőre a legjobb.2 Legjobb húsban van azonban 
augusztusban. Az augusztusi szarvas rég idők óta ideálja az inye- 
seknek. Télen át a szarvas sovány, húsa, bőre rossz, keveset érő. 
Agancsait a szarvas julius vége felé tisztítja, kész, szép agancs 
azonban csak augusztus vége felé látható. Akkor már nemcsak 
meg van keményedve, de kellő színét is megkapta. Ősszel és télen 
át legszebbek, legjobbak az agancsok. A szabad lövés idejének 
agancsárokra nézve a fönnebbiek szerint junius közepétől kezdve 
mintegy karácsonyig kellene tartani.

A meddő suták legjobb húsban vannak rigyetés után, de jók 
nyár elejen is. Őszszel megkülönböztetésük nehezebb, mint nyár 
elején, mikor a fias suta borjúval jár. A suták lövetésének idejét 
Zalabéri Horváth Ferencz julius és augusztus hónapokban kívánja 
tenni, mert akkor a meddő vén suta legjobban megismerhető és 
tartózkodási helye majdnem biztosan megállapítható.3

A dámra nézve ugyan az áll. Dittrich a. W. azt mondja, hogy 
júliustól kezdve szeptember végéig a dám döhér, húsa4 kitűnő izü 
Heréitek egész éven át döhérek; suták kiváltképpen a meddők késő 
ősszel azok, s akkor a legjobbak. Nyársasok, ünők, borjuk egész 
éven át kitűnők.5 Hasznosítás szempontjából a lelövetés ideje tehát 
im ez. Üzekedés idején, sőt már annak közeledtével a dámbika 
bakszagu, minélfogva ezen időben, t. i. szeptember közepétől kezdve 
november végéig dámbikát — ha húsát hasznositani kívánjuk — 
lőni nem kellene, kivévén a sindevészeket (Kümmerer), a melyek
nél ez az eset nincs meg. Ha azonban a dám csak átlutó vad, a

1 A marmotát vagy morgát Bajorországban csak augusztus 16-ától kezdve 
szabad vadász.ni óktóber végéig.

5 Handbuch für Jáger I. 41.

3 Vadász-Lap 1890. 16. sz. 209. 1.

4 Döhér vasmegyei tájnyelven a. m. hízott, kövér. A némét faiszt szó magyar 
visszaadására ajánlott kifejezés.

5 Handbuch für Jáger I. 134. 1.
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heréket a bika eleste után tüstént kivágva, hasznosítani s élvezhetőn 
megtartani lehet. Ditrich szerint ez esetben a bakbűz a húsba nem 
megy át.1

Az őz bőre télen át legrosszabb, sőt gyakran nem is használ
ható, mert vékony és úgy mint a szarvasét a bögöly pondrók át- 
lyuggatták. Junius—júliusban már eltűntek a lyukak. Az őzbak ez 
időtájban igen jó húsban szokott lenni; legjobban azonban novem
berben, ha zöld vetésre járhat, és jó makktermés van. Nem zsírt, 
hanem húst vesz magára bőven, csak a fodor háj és vese környéke 
bővelkedik zsírban. Mind a nyári, mind az őszi üzekedés idején
kissé lesoványodik, de jó legelő mellett ez nem apasztja nagyon
használhatóságát. A suta, kiváltképen a meddő késő ősszel, a leg
jobb húsban van, s belső részei is legdöhérebbek.2

A zerge legjobb nyár derekán, ősz elején : augusztustól október 
végéig. Már lakó helyénél fogva van ez igy. A tavasz a magas régiók
ban, hol e vad él, későn áll be, a nyarat hamar váltja fel az ősz
és a hó esés, mi alsóbb helyekre kényszeríti ; messze le azonban 
nem mehet. Ez időben kellene tehát a bakot lőni. Csakhogy ez némi 
nehézséggel jár, mert üzekedés előtt, tehát október végéig magá
nosán és elrejtőzködve él. Ez az oka, hogy többnyire késő őszszel 
lövik; mikor a meddő nőstények is lövendők.

A vaddisznó legdöhérebb októbertől kezdve karácsonyig, 
kiváltképpen, ha jó tölgy- és makktermés van. Húsa miatt tehát 
akkor legjobb lőni. Különben mint kártékony vad nem számíthat 
tilalmazásra.

A többi vadra nézve a hasznosítás legjobb ideje az, mikor 
teljesen kinőtt és táplálékát legbővebben találja, vagy préme a leg
használhatóbb. Mindazonáltal a fiatal állatokat gyöngébb, finomabb 
husiik kedvéért korábban is szeretik lőni, ha nincsenek is tökéle
tesen kifejlődve.

A fönnebb felsoroltak szolgálnak alapul a tilalmazási vagy 
szabad lövetési idő meghatározására. Ezen idő majdnem minden 
országban más és más. Nemcsak a kiima zordonabb vagy szelidebb 
volta okozta ezt, hanem majd ez, majd amaz érdek kielégítése lebeg 
a törvényhozó szeme előtt. Nálunk a szabad vadászás ideje igen 
rövidre van szabva, minek okául az szolgált, hogy vadállományunk 
igen is erősen meg volt apadva. Messzebb terjedő kímélettel kíván
ták felszaporitani. A czél már el van érve, sőt sok helyen túl is 
van haladva.

1 Handbuch fiir Jáger I. 134.
2 Handbuch ftir Jager I. 213.
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A vadak betegségei.

A vadak is szenvednek betegségekben. Nagyrészt azok a 
betegségek észlelhetők náluk, melyeket a rokon házi állatoknál 
ismerünk. Zárt vadasokban a betegségek gyakoriabbak és veszedel
mesebbek ; de nyílt vadasokban is megtörténik; hogy majdnem az 
egész állományt tönkreteszik.

A betegségek oka legnagyob részben hiányos táplálkozás, 
meghűlés, fertőzés.

Hiányos táplálkozásról jól gondozott vadasokban nem lehetne 
szó. Minden vadaskert tulajdonosa gondoskodik arról, hogy a vad 
a megkivántató táplálékban részesüljön. Még is a túlságosan fel
szaporodott vadállomány kénytelen gyakorta, kiváltképen esős, havas 
teleken, oly táplálékhoz nyúlni, a mely rá nézve ártalmas. Nyílt 
vadasokban, melyekben a vad táplálására télen át nem fordítanak 
oly gondot, még inkább beállhat ez az eset. Az úgynevezett szőr- 
lap dák (bezoár-, szarvas-, zerge-golyók) többnyire ez okból szár
maznak.1 A vad nem találván megfelelő táplálékot, a fák gályáin 
élősködik.

A szarvas-marha gyomrában talált szőr-lapták nem felnyalt 
szőrből vannak képződve, — mint eddig hitték, — hanem emész
tetlen növény rostból. Szarvasoknál, dámoknál, őzeknél, zergéknél 
hasonlóképen az ágak farostjából alakulnak. Néha halált is okoz
nak. Praeventiv szer ellenök a betegség okának elhárítása, a jó 
táplálás megfelelő anyagokkal. Orvosságul keserű anyagokat, m. p. 
tisztán keserű, vagy kesernyés és illő olajokat tartalmazó szereket 
(tárnics, kalmus) kell adni közép sókkal.

Rósz telek után kiváltképen az őzekből sok vész e l : azt 
szokták mondani aszkórban. Éhség, emészthellen anyagok felhalmo
zódása a gyomorban volt a valódi ok.2 Aszkórnak az erős lesová- 
nyodás a tünete. A legjobb orvossága jól tápláló takarmány és a 
soványodás egyébb okainak lehető eltávolítása. Ha szironyos v. i. 
kérges a hó, a vad alatt beszakad, csüdjeit felvágja, feltöri, s ennél
fogva nem járhat táplálék után, gondoskodni kell tehát arról, hogy 
a szükséges takarmányt a közelben kaphassa.

Meghűlés veszedelmének erős, nagy havu teleken van kitéve 
a vad3 egyrészt, azért, mert táplálék után járta alkalmával hasig

1 Gyakran azonban tunya emésztés következményei.

2 Okozói lehetnek azonban tüdő és egyéb férgek is.
3 Különösen az őz és a nyúl.
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kénytelen a hóban gázolni, melle és gyomra megázik, másrészt 
azért, mert nem képes magának jó és állandó vaczkot készíteni 
Némileg mérsékelni lehet ezt a bajt, ha az étetőket a vad téli 
szállásai közelében állíttatjuk fel és szükség esetén a két helyet 
kilapátolt utakkal kötjük egybe.1 A téli szállásokat is kitelhetőleg 
javítani kell, hogy az időjárás viszontagságai ellen jobb védelmet 
nyújtsanak. E czélra nem ajánlható eléggé fenyő csoportok ültetése 
Ezek télen is zöld lombozatán nem hull oly könnyen át a hó, 
alattak pedig moha réteg borítja a talajai, melyből jó vaczkot csinál
hat magának a vad.

Fertőzés utján számos betegség terjed e l : szarvasoknál, de 
Grunent szerint nyulaknál is a lépfene, nyulaknál a rüh, fáczányok- 
nál a tyukkolea (gregarinosis)2 és a diphteritis.

Lépfenében elhullott állatok kadavereinek elrothadása a vadas 
területén akár temetetlen, akár temetett állapotban az anthrax 
bacillusainak széthurczolását okozhatja. Hozzájárulnak ehez az 
egerek, melyek a hús kedvéért a gödrökbe lyukakat fúrnak Ez 
oknál fogva lépfenében elhullott állatokat az erdőn eltakarítani nem 
szabad, ha pedig ez nem volna elkerülhető, akkor a kadávert okvet
lenül desinficiálni kell karbolsavval, vagy sublimátummal. Miután 
a lépfene igen veszedelmes betegség és gyógyítására gondolni leg
alább a mai tudás szerint nem lehet, minden elhullott vad halálá
nak okát meg kell állapíttatni, s ha lépfene konstatáltatnék a desin- 
fekcziót a legnagyobb gonddal végezni.

Vadsertéseknél is beszélnek lépfenéről,3 az azonban vagy 
disznó orbáncz vagy disznó vész. Mindkét betegség ellen nincs alkal
mazható orvosság. Előbbi ellen a Pasteur-féle oltás használna 
praeventiv szerül: ámde hogy lehessen ezt végbe vinni!

A riiJiót megkaphatják a nyulak kutyáktól, s még inkább 
juhoktól; előbbiek a földön hemperegve hullatják el a rüh-atkákat, 
utóbbiakról a fák és cserjék alsó ágaira, onnét a vadra tapadnak.

A tyuk kolera, a gregasinosis tyúkokról ragadhat át a fá- 
czányokra. Ellenszer a gondos desinfekczió. Az állatok hulladékát 
gondosan el kell távolítani, sőt az egész teleltető kamarát is jól 
ki kell tisztogattatni és karbolsavval desinficziálni.

Az egyes betegségekre átmenve mindenek előtt meg kell 
jegyezni, hogy azok fellépése alkalmával legjobb állatorvos tanácsát

1 Lásd a hóekékről szóló czikket 44. 45. lap
3 Gomba által előidézett betegség. A szem bedagad, könnyezik. A fül tájin 

daganat, a szájban krupos lerakodások képződnek.
3 Grunert. Jagdbetriebskunde 43. 1.
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venni igénybe, ki a betegség mivoltát megállapítván, az alkalma
zandó szerek iránt tanácsot ád. Hogy a vad az orvosságot felvegye, 
arról a vadászat kezdőjének kell gondoskodni. Ő ismeri legjobban 
a vad természetét; ő tudja legjobban megmondani, mivel keverve 
fogja azt legszívesebben felvenni.

Télen át könnyebb az orvosság beadása, mert a vad mester
séges utón takarmányoztatván, különféle, s általa kedvelt tápszerek 
állanak rendelkezésre, melyek közé azt elkeverni lehet. Nyáron át 
azonban, mikor a vad jó legelőt talál, s válogathat benne ; sokkal 
nehezebb a feladat. A sózókon minden körülmények között legbiz
tosabban lehet felvétetni az orvosságot. Azonkívül oly nyalánksá
got kell választani, a mely az illető évszakban rendelkezésre áll, 
s a vadnak kedves : répát, burgonyát, csicsókát, vagy gyümölcsöket, 
zabot, tengerit, darát stb. Gyakran csak ismételt kísérletek után sikerül 
a legjobb csalogató eledel eltalálása.

Vérhast kap a vad kemény és szigorú telek után, a mikor 
tavasz beálltával mohón esik neki a gyenge hajtásoknak. Vérhast 
és véres vizelést okoznak a gyantás és illő olajat tartalmazó rügyek 
is. A fekete, jegenye és kanadai nyár erősen mézgás rügyei ez 
oknál fogva tavaszszal, mikor a nedvforgás megindul, ártalmasak. 
A vérhas nem ritka betegség; gyakran az egész őz állomány is 
elpusztul miatta. A vad gondos és helyes takarmányozása télen át 
a legbiztosabb praeventiv szer ellene. Akkor is jó szolgálatot tesz 
azonban, ha a baj beállott; azonban tannin tartalmú anyagokat is 
kell adni mellette. Legjobb a vadgesztenye és tölgy-makk etetése.

A métely nedves esztendők csapása. Ilyenkor szokott ez a belső 
élősdiek — úgynevezett máj-nadályok (distomidae) — által okozott 
betegség leginkább kifejlődni s némely esztendőkben a vad állo
mányban roppant pusztítást visz végbe.1 Mindazáltal száraz eszten
dőkben is felszedheti azt a vad vizenyős legelőkön. A máj-métely 
gyakran előforduló betegség. Kívülről a sárgás szemhéj és nyelvről, 
fakó sárgás szőrről lehet felismerni. Bonczolásnál a májban tök
mag alakú fehér férgek találhatók. Egyetlen szer ellene a nedves 
legelők kiszárítása.

A métely ellen jó szolgálatot látszik tenni a megfagyott do
hány. A Nyírségen a sarju dohányt lábán hagyják mig a dér meg 
nem csípte. Akkor rá hajtják a juhokat, s gazdák állítása szerint 
azok azt szívesen eszik s jó hatással van rájok. A puszta-teremi

1 A hetvenes évek második felében Puszta-Terem és Ecsed vidékének erdeiben 
az őz-állományban nagy pusztítást vitt végbe a métely. Százakra ment az eldöglött 
őzek száma. A beteg őz sárgás fakó szintivé lett.

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 20
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s ecsedi erdőkben pusztító métely idején ily dohányt rendeltem 
hordatni a vész által megtámadott vadasokba, s a betegség megszűnt. 
Hogy azonban tisztán a dohány okozta-e, vagy már úgy is szűnő 
félben volt: az kérdés.

A tüdőben élősködő férgek a vadnál sokkal inkább vannak 
elterjedve, mint azt eddig hittük. Dr. Müller A. orvos1 az általa 
megvizsgált őzek és nyulak tüdejében majdnem kivétel nélkül talált 
különböző élődiek által okozott betegséget.

A tüdőférgek által okozott betegség felismerhető a tüdő szövet 
helyenkénti megvastagodásán, mely leginkább a tüdő szélein kelet
kezik s a nagyobb hörgő ágak mentén terjed el. A lobos góczok 
mogyoró, sőt dió nagyságúak; néha nagyobb tüdő részekre is 
kiterjednek, némelykor az egész tüdőre is. A góczok színe néha 
világosabb, néha sotétebb sárgás, és szürkésen pettyes. Utóbbi 
esetben szabad szemmel is felismerhető. A szin azonban némely
kor nem feltűnő, s akkor csak tapogatás utján válnak észrevehetővé 
csomók, a melyekben a férgek petéi és álczái, néha nagyobb üre
gekben a kifejlett férgek vannak. A férgek jelenléte tüdőlobot és 
hörgő hurutot idéz elő. Ennek következménye, ha ugyan az állat 
meg nem fullad, a test általános elgyengülése, elsoványodása.

A vadnál eddig megfigyelt tüdő férgek : a Pseudalius capilla- 
ris a zergében (gyakrabban a juhnál); a Strongylus micrurust 
(Mehlis). Dr. Müller az őz állandó lakójának találta. Az előtt a 
borjúnál ismerték mint járványosán fellépőt. Állítólag a dámban is 
előfordul; a Strongylus filiaria (Rúd.) néha egész birkanyájakat 
pusztít el. Az őz, dám, zergében fordul elő. A Strongylus commu- 
tatus (Dies) különösen a nyulakat pusztítja. Szarvasoknál állítólag 
eddig nem észleltek volna tüdőférgeket. Részemről ellenkezőt állít
hatok, 1857-ben a meleghegyi vadaskertben a tüdőfonálféreg nagy 
pusztítást vitt végbe a szarvasok között. ,A tüdő mintha át lett 
volna huzgálva hosszú kötő pamuk forma fehér szálakkal. Nagy 
számú szarvas pusztult el miatta.

Miután a tüdő férgek fejlődésének menete még egészen kiku
tatva nincsen, az irtás módja ismeretlen. Meleg nyarakon tesznek 
kárt, mikor a vad felmelegedett mocsaras vizet iszik. Nedves idő
járás és posványos legelő előmozditjákffellépésüket. A jó tiszta ivó viz 
tehát legjobb praeventiv szer ellenök.

Bizonyosnak látszik, hogy a betegség közvetlenül nem ra
gadós.

1 Vadász-Lap 1890. 20. sz.
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A bőr alatt élősködő. povdrók a bögöly légy (Oestrus vagy 
Hypoderma bovis a szarvasnál Oestrus vagy Hypoderma Actaeon 
.az őznél Hypoderma Diana) álczái. A légy tojásait nyáron az áilat 
hátán közetlenül a bőr alá rakja. Itt élősködik a pondró s május 
végével kifejlődvén, a bőrön keresztül rágja magát, a földre hull s 
ott bábbá alakul. Nyár derekán azután ismét mint légy jelenik meg.

A bagócs — pőcsik — féle legyek pondrói a vad orr és száj, 
üregében tanyáznak. A Cephenomia ruíibarbis a szarvas, az Oestrus 
nasahs az őz orr üregében élősködik. A Cephenomia picta a 
szarvas szájüregében, mig a Cephenomia vagy Gastrophilus stimu- 
latus az őznek g}^omrában okoz alkalmatlanságot.1 A szájban külö
nösen a nyelv alatt szeretnek elhelyezkedni. A vad prüszkölés s 
köhögés utján igyekszik tőlük szabadulni, s ha az nem sikerül belé 
is veszhet. Dr. Kaufmann Ernő azt állítja,2 hogy a Cephenomia 
Stimulatus pondróit a vad tartájékán, a szőrszálakra rakja, a hol a 
mozgó pondrócskák viszketést idézvén elő, az állat e helyeket 
nyalja, nyelvére veszi, honnét a gyomorba vándorolnak. A kifejlődött 
pondrák a gyomorból a szabadba igyekeznek jutni, hogy ott a 
földbe fúródván, magukat betokolhassák, — bábbá legyenek, — s 
.annak idején újra kezdhessék az életet.

Az említett legyek inkább beteges, vagy gyenge állatokat vá
lasztanak ivadékuk tányájául, minélfogva a jó táplálás némi tekin
tetben ellenük is óv.

Arról a kérdésről, vájjon bögölyféle legyek évenkint csak egy vagy 
pedig több ivadékot nemzenek-e? Dr. Kaufmann azt tartja, hogy 
rendes körülmények közt évenkint legalább is két ivadékot nem
zenek, csupán csak azon különbséggel, hogy mig a Gastrophilus 
stimulatus és az Oestrus nasalis második ivadéka a vadat már 
•őszkor elhagyja s tokjai, vagyis bábjai a földben telelnek: addig 
a Hypoderma bovis második ivadékának pondrói a bőr alatt telel
nek át s helyüket csak áprilisban hagyják el. Ez a föltevés el
fogadható, minthogy a télen lőtt őzekben az előbbi két bögölyfaj 
pondrói nem fordulnak elő, mig a Hypoderma bovis pondróiból a 
télen ejtett őzek hátbőrében csaknem mindig találunk többet-keve- 
sebbet. Meglehet különben, hogy zordonabb vidékeken e bögöly-

1 Sok kárt szokott tenni az őz-állományban. W estfáliában az arnszbergi erdő 
szép őz-állománya 1872—75*ig kétharmadrészben miatta pusztult el. Messziről látva 
Jiasonlit a poszméhhez, de erősen kiálló szemeiről, fekete hátpaizsáról és gyengén 
szőrös, vége felé sárgás potrohúról megismerhető.

* Vadász-Lap 1892. 14. sz. 186. 1. A  bögöly légyre vonatkozó következő 
dolgok onnét vannak átvéve.

20*
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legyek évenkint csak egy ivadékot nemzenek s hogy az ivadékok 
számát az időjárás is befolyásolja, mig másrészt'a légyfélék jellemző 
többszörös generácziója. az őzben élősködő bögölyféle legyek iva- 
dékváltakozásának többszörössége mellett szól. Erre nézve csak azok 
tudnának kellő felvilágosítást adni, kik a vad életviszonyait vadas
kertekben és lelkiismeretesen észlelik,

De most lássuk azokat a veszélyeket, melyeknek a vad-állo
mány e paraziták fellépése folytán ki van téve. — Legelőször is 
nagy fontossággal bir az élősdieknek számbeli fellépése, mert csu
pán néhány pondró jelenléte, tartozzék az bármelyik fajhoz, 
semmiféle veszélyt nem von maga u tán ; a megférgesedett vad 
legfölebb kissé lesoványodik. Legveszélyesebb, még csekély szám 
mellett is, az Oestrus nasalis, különösen a fiatalabb vadnál, mivel 
ez az orrüregben élősködik s esetleg az agygyal egyenes összeköt
tetésben álló likacsos rostacsonthoz jutva, könnyen agykéreg-lobot 
idézhet elő s igy már egyetlen egy pondrója is végzetessé válhatik 
a megtámadott vadra nézve. Azok a ritka esetek, melyeket Dietzeí 
munkájában (Niederjagd) fölemlít, hogy t. i. az őz némelykor any- 
nyira megriad, hogy vak félelmében fatörzseknek vagy szikláknak 
rohanva nj^akát szegi, e bögöly pondrójára volnának visszavezet
hetők ; a mennyiben az oly őz, melynél a rostacsontot boritó nyál
kahártyában egy ilyen pondró fészkel s igy a szaglási idegek köz
vetítésével az agyvelő szaglási telepe folytonosan izgatott állapot
ban van, mint azt az életbuvárok mar más állatokon is alaposan 
bebizonyították, nem bir elegendő tájékozási képességei. Hogy az 
elpusztulás veszélye ezen pondrók nagyobb száma mellett szintén 
nagyobb, természetesen nem szorul további fejtegetésre.

Igen veszélyessé válhatnak a vadra nézve a gyomorban élős
ködő Gastrophilus stimulatus pondrói is, különösen, ha nagyobb 
mennyiségben lepik meg azt. Ez a veszély már akkor is bekövefi- 
kezhetik, ha a pondrók nagy számuknál fogva a tapnedveket saját 
fejlődésükre használják fel. Nincsen ugyan még tökéletesen beiga
zolva, hogy e pondrók n«m a gyomorban feldolgozott szabad ned
veket, hanem a gyomor falzatán át az állat vérét vagy nedveit 

-emésztik, fel; de ez a föltevés mégis nagyon valószínűnek látszik ; 
mert hát a többi bögölylégyfélék pondrói is közvetetlenül állati anyag
ból táplálkoznak. Másrészt azon körülmény, hogy ily mételyezett 
-őzek felbontásakor csakugyan találni szivószájukkal a gyomor falába 
kapaszkodó pondrókat, szintén e föltevés mellett szól. Álljon a dolog 
azonban bármiként, az igy megtámadott vadak a tápnedvek elvonása 
miatt rendkívül lesoványodnak. De legnagyobb veszély fenyegeti á

3 0 8
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vadat akkor, midőn a pondrók teljes fejlettségüket elérve, gazdáju
kat elhagyni készülnek. Ilyenkor, mint tudjuk, a torokba másznak 
fel s szívóikkal köröskörül a torok üregébe csimpeszkednek, a
“ . i - * . t ■ • ' '

levegő útját összeszükitik, sőt nagy számuknál fogva teljesen el is 
zárhatják s igy a már elsatnyult állat fulladását idézhetik elei,, Ha. 
tehát valamely vadasterületen nagyon lesoványodott és köhécselő 
vadat látunk,, úgy bátran föltehetjük, hogy az a legválságosabb 
állapotban van, ha a pondrókat szerencsésen kiköhögi, úgy igen 
rövid idő alatt mentve van s, csakhamar erőre fog kapni, mig a 
légutak teljes elzáródása mellett szintén igen rövid idő alatt el
pusztul. • v - y

r A Hypoderma bovis. már korántsem oly veszedelmes élősdi 
mint a két előbbeni. A hát bőre alatt élősködő pondrók, igaz, hogy 
sok tápnedvet elvonnak a vadtól, de másrészt annak legérzéket
lenebb testrészében székelvén, kevésbé veszélyeztetik annak életét.' 
Csak. ha ezek a pondrók kifejlett állapotukban tömegesen elhalnak" 
s igy nem juthatnak ki természetes fogságukból: a vad hátán ki
terjedt genyedéseket okoznak, mi annak életébe is kerülhet. Ilyen 
esetek azonban szerencsére a ritkaságok közé tartoznak.

Hogy maguk a bögölylegyek előidézhetnek-e a vad. közt.oly- 
nemű riadalmat, mint a marhacsordák közt, arra aligha fog valaki 
megfelelhetni; azonban ez valószínű.

Érdemes lesz még a bögölylégyfélék égalji elterjedésére is egy 
pillantást vetni. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy az élősdi légy
félék főképpen nedves tavasz alkalmával lépnek fel tömegesen, mig 
száraz tavasz után még akkor is ritkán tapasztalhatók, ha a forró 
nyári időszak alatt igen nedves időjárás uralkodott vala. Lapályos 
nedvesebb hely viszonyok közt, túlnyomó számban, néha kizárólag 
csak a Hypoderma bovis-t észlelhetjük, mig az Oestrus nasalis 
egyáltalán ritka és középhegységeket, fenyvekkel vegyes lomberdő
ket kedvel. A Gastrophilus stimulatus inkább csak a magasabb 
hegységeken található, bár kivételesen a középhegységekben s a' 
lapályokon is előfordulhat.

A vad megférgesedésének meggátlását illetőleg sokan azon 
szomorú nézetben vannak, hogy arra egyáltalán nem lennénk képe
sek. Ez azonban nem áll. A magyar közmondás azt tartja, hogy : 
»az isten fübe-fába rejtette az orvosságokat*, hozzátehetjük, hogy 
»az állatokba is*. — Nézzünk csak körül egy kicsit a természet 
nagyszerű háztartásában, nem találjuk-e meg a természetes elsza-, 
porodás természetes akadályait is mindenhol ? Még a phylloxera 
sem pusztította volna el szőlőinket ennyire, ha behoztalakor annak.
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még eddig ismeretlen ellenségét is behoztuk volna. A Vadban elő
forduló bögölyfélék ellenségeit pedig nagyon is jól ismerjük.

Mindenekelőtt azt lehet ajánlani, hogy az elcsenevészett kö
högő vadat a bögölyjárvány megakadályozása czéljából soha se- 
lőijük le, mert ez a vad kivált, a suta, ha a válságot túlélte, rövid 
nehány nap alatt ismét előbbeni erejére kap s igy hasznos tagja 
maradhat vadállományunknak; ha pedig elhull, akkor egy cseppet 
sem lesz nagyobb a veszteségünk mintha lelőttük volna, mivel az 
ilyen vad még lelőve sem használható semmire sem. Valaki tán e 
tekintetben azt az ellenvetést tehetné, hogyha egy ily köhögő fér
gekkel bőségesen mételyezett vadat lelövünk s azt jó, mélyen el" 
ásatjuk vagy elégettetjük, úgy a benne lévő pondrók elpusztulván, 
nem fejlődhetnek ki legyekké, a paraziták számát nagy fokban ke-: 
vesbbitjük, mig ellenben ha a vadat meghagyjuk, a pondrók kifej
lődhetvén, a következő évben fokozott mértékben fognak pusztítani. 
Ez az aggodalom fölösleges és igazolatlan. Először is nem minden 
féreg-lepte vadat vehetünk észre, ha pedig észre is vettük, az már 
valószínűleg a pondrók jó részét kiköhögte, másodszor, a tapasz
talás azt bizonzitja, hogy két egymásra következő évben a bögöly- 
jánány  nem szokott nagy mértékben fellépni. A pondrólepte kö- 
högős vadak megsemmisítése tehát legalább is túlzás.

Jobban akadályozhatjuk a szóban forgó bajt a bögöly-félék 
természetes ellenségeinek védelmével és szaporításával. Vegyük sorra 
a begöly-légy három fejlődési fokát : mint pondrót, mint bábot és 
mint repülő legyet. Minthogy a pondrok a vadban élnek, azt lehetne 
hinni, hogy semmi sem tehető ellenük. Tényleg az Oestrus nasa- 
lissal szemben tehetetlenül állunk, a Gastrophilus stimulatus ellen 
azonban a növényvilágban hatalmas szerekre találunk, Ilyenek a 
vadon növő Anthemis, Abrotanum, Artemisia és Absynthum-fajokr 
de kiváltképen a némi mesterséges tenyésztést igénylő Anthemis 
pyretrum, mely még akkor is kiváló szolgálatot tesz, ha a kertből 
kis csomócskákban visszük ki május-juniusban a vadasba. A többi 
említett növényt a vadas tisztásain magról kell nevelnünk. A vadak 
ezen növényeket ösztönszerüleg legelik le, mitől a pondrók a gyo
morban elpusztulnak és a hullatékkal kitakarodnak a testből.

A Hypoderma bovis ellenségeit már az állatvilágban kell ke
resnünk. Ki ne tapasztalta volna, hogy midőn júliusban az üzekedő 
őszbakot síppal csalogatja, a szajkók is megmozdulnak s feléje kö
zelednek. Tapasztalt vadászok állítják, hogy az őz és a szajkó 
egymást hívja, s utóbbi az őzre száll, hogy férgeket keressen, mint 
a varjú a disznó hátán. Valószínű, hogy a szarvas és őz hátbőré
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ben rejtőző Hypoderma bovis pondróit, midőn a bőr a pondrók ki
vándorlását megelőzőleg feltört, a szajkókon kívül még a seregélyek 
és a fekete rigók is kiszedik. Ezek arra intsenek, hogy ezen mada
rakat ne pusztítsuk, hanem vadasainkban óvjuk, kíméljük, a sere
gélyek és rigók szaporodását pedig, ha fészkelésre nincs számukra 
elegendő odvas fa, fészkelő ládák kiaggatásával mozdítsuk elő.

A bögölylegyek bábjai, — melyek körülbelül 1 cm. hosszú 
és 5 mm. vastag petéted alakú és kemény tokocskák, — részint 
csekély mélységben a talajban, részint levelek, fáknak lehullt kérge, 
vagy kövek alatt rejtőzködnek. A vadból kihulló pondrók u. i. ilyen 
helyekre húzódnak s változnak át bábbá. Természetes, hogy csakis 
az ilyen helyeken keresgélő rovart-evők által pusztíthatok el. Ilyen 
állatok első sorban az erdőn élő cziczkány-félék, u. m. az erde1 
cziczkány (Sorex vulgáris), házi cziczkány (Crocidura aranca) és a 
törpe cziczkány (Crocidura suavcolens). Ezek közül az első ki
záróan az erdőt lakja, mig a két utóbbi inkább épületek és istállók 
körül szeret tartózkodni. Ezeknek a felette hasznos állatoknak csupa 
tudatlanságból maga az erdészeti személyzet legnagyobb pusztítója. 
A kopók és a tacskók u. i. a cziczkányok fészkeit, melyek gyöke
rek, heverő fatörzsek, vagy kövek alatt vannak, hamar kiszima
tolják, az egész cziczkány családot, mely jóformán az egész éven 
át együtt alussza nappali álmát, elpusztítják. A tudatlan őrszemély
zet egereknek nézi ezen hasznos állatokat, s megelégedésére szol
gál felfedezésük és tönkretevésök, holott, a vad érdekében, ha sza
porítani nem tudja, legalább védelmeznie, óvnia kell azokat. A vakond 
s a sün is kitűnő szolgálatot tesznek a bögölylégy bábjainak irtá
sára. Hogy madarak tesznek-e ez irányban jó szolgálatot, Közvet
lenül igazolni nem tudjuk ; de ha tekintetbe vesszük azokat a kapará
sokat, melyeket a fekete és huros rigók, főképen tavaszkor s kiváltképen 
az őzek csapásain a lehullott falevelek között végbe visznek, ezen 
szárnyasokat az irányban segítő munkásaink közé sorozhatjuk.

A kifejlődött bögölylegyek természetes ellenségei között első 
helyet foglalnak el a zenérek s ezek között a légykapó (Muscicapa). 
Ez a röpködő bögölylegyeket nagy ügyességgel kapkodja el a 
levegőben. A fecske tudvalevőleg a legelő szarvasmarha hátáról is. 
lekapkodja a legyet. A lappantyú éjjelenként az istállókba és akiokba 
ellátogatván, szintén sok bögölylegyet kapkod le az épületek falai
ról és gerendáiról. A denevérek is tehetnek ez irányban hasznot,, 
bár inkább a szabadban röpködő esteli rovarokat fogdosnak.

A bélfcrgek közül megemlítendő még a Strongylus paradoxus 
(Mehlis), mely gyakran egész vaddisznó-állomány elpusztítását
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okozza. A házi sertésekben is elő szokott jönni, de nem járvá
nyosán.

A héjancs-félékhez tartozó Pentastoma taenioides főkép a 
kutya orrkagylóin, orrjárataiban tartózkodik, s a nőstény ott igen 
sok petét rak, mely petéket a kutya kitüszögi s a növényevő álla
tok azokat felveszik. A gyomorsav feloldja a peteburkát, az ébrény 
a petéből kiszabadul, átfúrja a bél falát és a vér áram utján a test 
különböző szervébe vitetik el, mint minő a tüdő, lép, máj stb., ott 
betokolódik, és a tokban képződik az álcza, vagyis a Pentastoma 
denticulatus.

Bélférgek csak kivételes esetekben okozzák ugyan a vad tönkre- 
menését, de mindenesetre gyengítik és soványitják. Ha jelenlétük a 
vad hullatékán észrevehető, mindenekelőtt meghatározandó az élősdi 
faja és neme s a szerint választandó meg a gyógyszer. Jó szolgá
latot tehet ellenük a fennebb említett dércsipte sarju dohány, a páf
ránygyökér, camala por, galandféreg ellen a gránát és szantonin- 
félék, tökmag stb.

Grunert még valami keléseket említ, és gombák által előidé
zett vérmérgezést.

A kelések, vagy csomók, daganatok a test különböző részein 
támadnak, sárgás folyadékkal vannak tele s a vad megsántulását, 
sőt gyakran tönkremenését okozzák. Szarvas, dám és őznél tapasz
talták és ragadósak. A betegség a leírás után hasonlít a szarvas- 
marhánál előforduló száj- és körömfájáshoz. Ha tehát föllépne, leg
jobb a beteg és sánta állatokat lelövetni, s kadaverüket dezinficziálva 
elásatni. A gomba spórák által történt vérmérgezés szintén raga
dós : a kadaverek gondos fertőtlenítése és elásatása tehát szintén 
ajánlható.

A szarvastetü (Lipoptera cervi) szarvasokat, zergéket és vad
disznókat támad meg. A vadon rendesen szárnyatlan, s azt für
désre, dagonyázásra kényszeríti. Pusztítása nem áll hatalmunkban. 
Szerencsére vedléskor megszabadul tőle a vad.

A z özek vérszegénysége. 1 A tavaszi vedlés alkalmával nagyon 
sok őz pusztul el. A nyári szőr nincs — mint azelőtt nagyon 
sokan tévesen hitték — a téli szőr alatt már kifejlődve, úgy, 
hogy ennek csak kihullani kellene, hogy az előbbi kibúj
hassák, hanem csak akkor kezd képződni, midőn a téli már 
kihullott. A szőr-képződés nagyon igénybe veszi a vér fehérje •

• 1 Vadász-Lap 1883. 379. 1. Gr. Zichy Béla lengyeltóti erdésze.
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tartalmát. 80 gramm szőrképzése annyi fehérjét fogyaszt el, 
mint a mennyi elégséges lenne 500 gramm hús képzésére. Azaz, 
ha az őz nyári szőrzetét 0-5 kg.-ra számítjuk, ugv ennek képzéséhez 
annyi fehérje fogyott el, mint a mennyi elégséges lett volna 3 kgr. 
hús képzésére, a mi az összes testsúlynak körölbelül */5-ét teszi. 
A téli erősebb szőrzet képzése aránylag könnyebb, miután őszszel 
a táplálkozás tökéletesebb. De tavaszszal, midőn a tél nyomora 
alatt száraz takarmányhoz szokott vadnak újra több vizet tartal
mazó táptálékhoz kell szoknia, midőn ezenkívül a nemi élet ébre
dése is több élet-erőt igényel, s a fiatal állatoknál ez időtájban be
következő erősebb növés is a fehérje nagyobb mérvű fogyasztását 
eredményezi: mind elég ok arra, hogy az őzet, de különösen a 
fiatalokat gyengítse. S ha ehhez a nedves időjárás következtében a 
különböző giliszták és álczák is kifejlődtek, melyek az állatok élet
erején a fejlődés rovására táplálkoznak, sokszor megesik, hogy a 
kevésbbé jó erőben lévők elpusztulnak. Az elpusztulásnak mindig 
vérszegénység az oka, miről könnyen meggyőződtünk, ha az el
hullott állatokat felbonczoljuk. Ezeknél rendesen az izmok halavá- 
nyak, a vér vizenyős, világos piros, kevés aludékkal, a máj hala- 
vány; a többi belső részek — az esetleg elszaporodott gilisztákat 
leszámítva — egészségesek.

A baj okát tudva, könnyű a segítség. Jó erős táplálék s 
födött etetők ! Az életnedvet felszívó, s a vad életerejének rovására 
táplálkozó élősdi giliszták ellen a következő nyalatok ajánlatosak 
a szükséges elővigyázat alkalmazásával. Vegyünk 5 kgr. marhasót, 
100 gramm acidum arsenicumot, s minkettőt tinóm porrá törve, 
összevegyitjük, ehhez 25 kgr. agyagot is keverünk. Vagy 5 kgr. 
marhasó, 200 gramm aranykén, vegyítve 25 kgr. agyaggal. Az arzén 
ajánlatosabb. Ha az állat egyszerre 250 gramm nyaladékot fogyaszt 
el, úgy már 50 gramm sót vett magához, a mi ugyan soha sem 
történik meg, s ekkor is csak 1 gramm arzént fogyasztott. De a 
sóra szokott őz naponta legfelebb 8 gramm sót fogyaszt, s igy 
csak 0‘16 gramm arzént vesz magához, mi épen nem ártalmas, s 
bizonyos ideig fogyasztva, a gilisztát elhajtja. A hatás akkor mu
tatkozik leginkább, ha e nyaladék hasmenést eredményez. — Ter
mészetesen, ily nyalatok nem egész éven keresztül, de csupán ta
vaszszal, s ekkor is nedves tél után ajánlatosak.

A veszettséget dámoknál tapasztalták Angolországban a Rich- 
mond-Parkban.1 Franczia-és Németországban mindeddig nem tudnak

Vadász-Lap 1888. 29. sz. 301. 1.1
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róla semmit. Akkor támadott, mikor a veszettség London külváro
sának kutyái között nagyon el volt terjedve. A park egyik felvi
gyázója a dolog tárgyalása alkalmával emlité, hogy a borjas dám 
és szarvassuta mindig megtámadja a közelébe jövő kutyát. Azo
kon is észlelték először a betegség tüneteit.

A Richmond-Parkban a vadállomány 1200 darab volt. 1886. 
szeptember végén vették észre először a bajt. 1887. szeptember 
végéig elveszett benne 274 darab.

A betegség menetének tüzetes megvizsgálása után a minis- 
terium földmivelési osztálya elrendelte, hogy minden oly vadat, 
melyen a betegség mutatkozik, azonnal le kell lőni. Ez meg is 
történt; az említett időre megszűnt a baj.

Cope, a földmivelési osztály főfelügyelője, a vad közt előfor
duló veszettség tüneteit a következőkben foglalja össze : A legelső 
jelenség volt a legtöbb esetben, hogy a megbetegedett példányok 
hátrafelé szegezték fejüket, úgy hogy orruk egyenesen fölfelé lett 
irányítva ; azután elszáguldtak a csapatból, rárohantak más állatokra, 
oszlopokra, keritésre, fákra s más szilárd tárgyakra, hozzájuk szo
rítván a homlokot, szétzúzván ennek bőrét s ledörzsölték nagyobb 
felületén a szőrt. Később levetkezik természetes félénkségüket, nagy 
hajlamot mutatnak más vadat megtámadni, nagyfokú rémületbe 
ejtve az egész csapatot. Különösen megrohanták az embert, s min
dent, mit eléjük tartottak. Megtörtént, hogy egészen fiatal borjuk 
megtámadták az öreg vadat s ezt összemarták A betegség vala
mennyi esetnél halálos kimenetelű vo lt; a kimúlás részben erős 
lázrohamok közt történt meg, részben pedig kevéssel, a kimúlás 
előtt a test hátsó részének szembeötlő bénulása jelentkezett.

A richmond-parki veszettségi járvány továbbá egész határozott
sággal igazolta, hogy a betegség a füevőkről-füevőkre a megméte- 
lyezés rendes utján, azaz a nyál által átvihető.

E tényt igazolja az a körülmény is, hogy a betegség tovább 
terjedt a csapatban, ámbár a vad hat hónapon, tehát hosszabb időn 
át, mint az átvihetőségi időtartam rendesen tartani szokott, teljesen 
elkülönittetett s ez idő alatt teljesen ki volt zárva annak lehetősége, 
hogy eb által megmarassék. Daczára, hogy a megmételyezett vad 
harapni akart; fogai még sem járhatták át a megmartnak bőrét, 
hanem az csak lehorzsoiódott, s az oda került nyál megmételyezte 
az igy támadt sebet. Számos esetben észlelték, hogy a megmart 
vad nyalogatta a megsérült bőr-részt. E mellett még el kell ismerni, 
hogy miután a dámvad felső állkapcsából hiányoznak a metsző
fogak, a vírusnak harapás általi átvitele igen bizonytalan marad,
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s talán épen e körülményben rejlik annak oka, hogy a métely oly 
lassan terjed a dámvad között.

Hogy a veszettség dámról-dámra átvihető, azt igazolja továbbá 
az a körülmény, hogy a járvány kitörésekor a betegség legfőképen 
sutákat és borjukat támadott meg, a mi talán azzal magyaráz
ható, hogy a bika jobban védekezhetík lapátjaival a veszett állatok 
támadásai ellen. Ellenben, midőn levetni kezdték lapátjaikat a bikák, 
a betegségi esetek köztük jelentékenyen szaporodtak.

hogy megdöntessék ama nézet, miszerint a veszettség a beteg 
aUat által benyálazott tápanyagnak legelése által is tovább terjed
het, rtégy erős szarvas-agancsárt zártak össze egy kisebb terjedelmű 

'helyre egy veszett dám-lapátossal, s valamennyit egyformán táp
lálták. Az agancsárok közül egyetlen egy sem betegedett meg a 
bemocskolt tápanyag következtében.

Egy külföldi lap szerint a veszettség négy hónap elmúltával 
újra kitört volna, de azóta nem hallani róla semmit.

A nyulak sokat szenvednek fekélyek miatt. Ezeket borsóka és 
hólyag férgek okozzák. Ezek közül a Cysticercus pisiformis tojá
sait kutyák hullatják el az ebgalandféreggel (Taenia serrata) s lege- 
lés közben veszi fel a nyúl. Utóbbi megint a nyul-borsókából veszi 
eredetét. A külső fekélyek, melyeket sokan himlőnek és venerikus 
betegségnek tartanak, ártalmatlan betegségek, s nem egyebek lázas 
kiütéseknél.

A fáczánycsibék betegségei}

Tetvek. Ha a csibék tollaikat felborzolják, s tejük vastagodni 
kezd, annak jele, hogy megtetvesedtek. Ez esetben fejüket és 
szárnyaikat fa-olajjal kell bekenni. Ha ez nem használna, higany- 
zsirral kell próbát tenni, melyből mindenikre legföllebb fél borsó- 
nagyságú dörzsölhető. Mindkétszer után meleg szobában vagy nap
fényen meg kell őket szárítani, mert különben kárt vallanak. Saba- 
dilla vagy aloe-porral is szokás behinteni.

Ha a rekesztékeket és a csibék egyéb tartózkodási helyeit 
tisztán tartjuk, s magát a kotlót megóvjuk a tetvesedéstől, akkor a 
Csibék is mentek maradnak.

- Ar pip felismerhető a megsárgult nyelv hegyén, felborzolt fej - 
tollakon, a csőr gyakori tátogatásán és a nyelv kiszáradásán. Gyó
gyítása ugyanaz, mint a házi tyúkoknál: éles késsel le kell fejteni 
a nyelv hegyéről a kemény sárgabőrt, lehetőleg óvatosan, hogy meg

1 Vadász-Lap 1884. 17. sz. 229. 1.
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ne sértsük, a csőrt pedig fokhagyma és sáfrány keverékkel szor
galmasan be kell dörzsölni. Bors, vagy fokhagyma keverékből készí
tett lapdacsokat is szokás beadni, mely esetben, hogy az orrlyukak 
be ne duguljanak, azokat olajba mártott tollacskáival kenjük be, s 
azt — a tollacskát — az orrlyukban is megforgatván.

A pip rendesen a kemény eledelre való étetetés átmeneténél 
szokott fellépni. Legbiztosabb óvó-szere a madarak bő ellátása fris; 
ivó vízzel.

A csira-dagadás a fartőn kiemelkedő pattanás. Oka, a zsír
mirigy eldugulása. Tünetei: a fark felborzolása, a beteg testrész 
csipkedése. A mirigy maga barnás szinü, pedig különben sárgás
fehér és csak alig kiemelkedő. Eddig úgy gyógyították, hogy a pat
tanást éles ollóval levágták ; de a következő vedlés alkalmával a 
zsirmirigy szétrombolása folytán, a legtöbb madár elpusztult. Czél- 
szerübb a pattanást gombostűvel felszúrni s a sebet napjában több
ször ólomfehér kenőcscsel bedörzsölni.

Harmad hónapos korában vedli a fiók fáczány kurta tolla
zatát s ekkor a farktollak, kivált a kakasoké, jóval meghoszabbod- 
nak. Ez is válságos. Hangya-tojás nem igen gyakran s nem nagy 
adagokban elősegíti a mirigyek zsírtartalmának folyékony állapotban 
való fenntartását s igy könnyíti az újonnan képződést, illetve atoll 
növését.

Hasmenés. Tünetei: az ürülék gyakori, fehér, mészformáju, a 
végbél tollazatához tapadva maró természete következtében gyula- 
dásokat okoz. Ellene nincsen biztos ható szer. Legczélszerübb, 
keletkezését akadályozni, azzal hogy az ivó vizbe mezei köményt, 
vasfüvet és tetemoldó-szuhart (Glechoma hederacea Linn.) egyenlő 
részben áztatunk. A már fellépett betegség gyógyítására is használ
ható az a v í z , vagy pedig olyan, a melyikben legalább 24 órán át 
nehány megrozsdásodott vasszög ázott. A végbél nyilása körül a 
tollazatot ki kell tépni s a gyulladásban levő testrészt lenmagolajjal, 
vagy sótlan vajjal kell bekenni, és sima gombostűfejét lenmagolajba 
mártván párszor óvatosan a végbélbe kell dugni. E műtét naponta 
háromszor ismétlendő s a végbél nyílását is gyakran be kell dör
zsölni lenmagolajjal.

Hasmenés esetében különben gyakran segít az ivó viz s a 
hangya-tojás elvonása. Belsőleg vörös bort és Rotharica festvényt, 
sok helyen pedig porrá tört tojás héját adnak be.

Dugulás. Tünetei: a madár altesttét felfelé húzza, a nélkül 
hogy ürülék menne el tőle. Ez esetben is .jó szolgálatot tesz a 
gombostű; ezen kívül néhány keresztes, vagy házi pókot kell a
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madárral megetetni. Meg lehet kisérleni kevés finom faolaj beadását 
is. Karlsbádi só is jó hatású.

Bénaság. Béna csibéknek lábszárait, láb- és uj-izületeit a kö
vetkező szerrel kell bedörzsölni, a mely az épen kibújt, különben 
egészséges csibéknél is óvszerül alkalmazható.

Végy: mercur sublimatum 10 gramm,
tisztított borszesz . 3 uncia.
Aqua flóráé sombuci 8 »
Syrupus violarom . 1 »

Mindezt egy pint tiszta vizben felényire főzd le, s üvegbe 
töltve használatig tedd napra.

Ha erősebb fáczány-csibék nedves hideg időben szárnyaikat 
kezdik lelógatni, ezek ízületeit babérolajjal kell bekenni.

Ezenkívül számos apró baj szokta meglepni a fáczány csibé
ket, melynek oka rendesen az, hogy a zöld és a száraz takarmány 
között nincsen meg a kellő arány. Ily körülmények között czélszerü 
az emésztő szervek erősbitésére tört mustár magokat és sótlan vaj
ból készült lapdacsokat étetni a betegekkel.

A lelőtt vad kezelése és szállítása.

A lelőtt vadat vagy saját háztartásában használja fel a vadász, 
vagy eladás utján értékesíti. Mindkét esetben gondoskodni kell arról, 
hogy használható állapotban jusson rendeltetése helyére. Eladásnál 
azonkívül különös gondot kell fordítani arra, hogy külseje tetszős 
és ízletes legyen.

Hogy a lelőtt s használatra, illetve eladásra kerülő vad tetsze
tős külsejét megtartsa, ügyelni kell arra, hogy szőrét vagy tollaza
tát a sebekből kiömlő vér, vagy por, sár stb. be ne szennyezze. 
Ez okból vagy fekve kell azt hagyni száraz helyen, mig a vér le 
nem folyik, vagy oly módon kell kocsira, emberhátára helyezni, 
hogy az megtörténhesssék, s egyik vadról a másikra ne ömölhes
sék a vér. Ha pedig halálos vergődése közben összevérezte, sározta 
volna magát, vagy le kell mosatni a vért, sarat — ha eczélraviz, 
hó, lomb rendelkezésre áll — vagy az ily vadat saját vagy a tiszt
ség, szolgaszemélyzet háztartásában kell fölhasználni. Hogy a vad
kereskedő az elronditott vadat vevőinek nem praesentálhatja, az 
eléggé megokolja ezen óvatos eljárás szükséges voltát.

Némely vadról a hús élvezhetőségének emelése s illetve meg
tartása végett különös eljárásra van szükség.
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A dámbika, amint az üzekedés ideje közeledik, bűzössé válik. 
Ez a bakbűz belebatól a húsba is, s azt élvezhetlenné teszi. Dittrich 
a. W. azt ajánlja, hogy azonnal, amint a dámbika elesett, a here
golyók feletti részt jó erősen át kell kötni, s azokat a csekkel és a 
magzsinórokkal együtt azonnal ki kell vágni. Az ő tapasztalása 
szerint ily eljárás után a teljes üzekedésben levő dámbika húsán 
sem lehet észre venni egy csepp kellemetlen ízt sem 1

A vaddisznónál is úgy van a dolog; ez még erősebb szagu, 
annyira, hogy jobb orrú ember messziről is megérzi jelenlétét. Ennél 
fogva az elejtett vadkannak is görgés (párzás) idején azonnal ki 
kell a heréit vágni.

Dombrovszky üzekedés idején az őzbaknak is tanácsolja a 
heréit kivágni.2

Valamennyi vadnál le kell folyatni a húgyhólyagban meglevő 
vizelletet, részint hogy szaga a hús izére ne hasson, részint és fő
képpen, hogy kiömlés alkalmával a vad külsejét be ne szennyezze. 
E czélból, a mely vadnak pl. a nyúlnak könnyebb súlya azt meg
engedi fejénél fogva fel kell emelni, s a has alján a húghólyag 
táján kissé meg kell dömöczkölni, hogy a vizelet annal gyorsabban 
és teljesebben lefolyjék. Nagyobb súlyú vadaknál ez a szekérre fel
tevés alkalmával történik.

Hazaszállítás alkalmával a fönnebb előadottakra, t. i. arra 
kell ügyelni, hogy a vad be ne szennyeződjék.

Szarvas-féléket szekeren szokás hazaszállítani. A szekér aljába 
galyakat kell rakni. Most egy vadász legény a szarvas bikát 
agancsainál (a korona alatt),3 a sutát neszelőinél (füleinél) fogva 
megmarkolván, a szekérre lép, egy-két ember segítségével oda fel
emeli lehetőleg úgy helyezvén el, hogy természetes testtartását 
megtartsa, gályákkal jól betakarja, hogy a legyek egykönnyen meg 
ne lephessék s por és szenny ellen védelmezve legyen. Ha több 
szarvast kell egy szekérre tenni, vigyázzunk arra, hogy a vér vagy 
vizellet egyikről-másikra ne csuroghasson, egyik vad a másikat ne 
érje, mert különben a hús könnyen megfülled, s hasznavehetetlenné 
válik. Ez okból a vadász téren sem szabad a vadat egy rakáson 
fekve hagyni.

tt

Özeket, zergéket, kisebb szarvasokat, dámokat, melyeket 
emberi erővel lehet szállítani, bakba kötjük. Ez következőleg tör
ténik : mindkét első lábon a térd fölött az ugró in és a csont közét

1 Dittrich a. W. I. 134.
2 Das Reh. 17. 1.
* Az agancs többszörösen elágazó vége.
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felhasitván, a bal láb ezen hasitékán át a hátulsó jobb, a jobb 
lábán pedig a hátulsó bal láb csűdjét keresztül huzzuk, a fejét 
pedig az első lábak ily módon létrejött kereszteződésén átdug
juk. Ha netán a lábak valamely czélra használandók, akkor egy
szerűen jó erős zsineggel kötendők együvé. Az igy elkészített 
vadat rúdon vagy emberháton jól el lehet szállítani.

Nyulaknak a hátsó egyik lábát kell az előbb említett módon 
felhasitani, s ezen hasítékon áthúzni a másik lábat. Az igy egybe
kötött lábaknál fogva több nyulat lehet egy-egy rúdra akasztani, 
úgy, hogy egyik a másikhoz ne érjen. A rudakat keresztbe fektet
jük a szekérre,, vagy szánkóra, úgy, hogy a nyulak a levegőben 
függnek, leföljebb a fejük éri a jármű fenekén felhalmozott szalmát.

A fáczány áránál nagyon sok függ attól, hogy mint príma 
áru érkezik-e piaczra, vagy mint zöld, férges, büdös, kidobni való 
dög. A vadászat kezelőjének tehát ügyelni kell arra, hogy az utóbbi 
eset meg ne történjék.

Az eladásra való vadat el kell különíteni az arra nem alkal 
mástól. Utóbbi közé tartozik mindaz, a mi erősen van megsérülve, 
szét van lőve. A piaczra küldendőn meg se látszassák a lövés 
nyoma. Még a vért is le kell törülgetni a toliakról.

Mindenek előtt gondoskodni kell a vad tökéletes kihűléséről. 
A fáczány igen nehezen hül ki, az időjárás szerént 12'—16 óra 
alatt. Ha pedig nem hül ki tökéletesen, igen hamar indul romlás
nak, azt szokás mondani megfülledt. A megfülledes következmé
nyei a fáczányra már 24 óra múlva felismerhetők: bőre hámlik s 
kiváltképen a hason és lágyékokon megzöldül. Az ilyen fáczány 
húsa úgyszólván élvezhetlen.

Hogy a fáczányok meg ne fülledjenek, még hideg időben sem 
szabad azokat rakásra hányni, annál kevésbbé tarisznyában haza 
vinni. Melegebb időben még a vadásztáskán kívül felfüggesztve sem 
jó többet egy csomóban hordani

Nagyobb vadászatok alkalmával a fáczányokat egymás mellé, 
kell rakni a földre s néhány óráig ott hagyni, azután pedig pár
jával összekötve s rúdra akasztva szállíttatni két-két emberrel 
haza. Otthon párosával a mint vannak hideg földre teendők, vagy 
rúdra akasztandók. Jobb azonban azokat hideg, de száraz földre 
tenni, úgy, hogy a lábak a lágyékhoz legyenek tolva, mint akkor 
vannak mikor a madár ül. Ha a fáczány igy hül ki és merevedik 
meg, többet mutat.

Meleg időben, mikor a legyek tojásaikat a húsba rakják, igye
kezni kell a fáczányokat minél előbb haza szállítani, hogy meg ne
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fülledjenek. A hülesztő helyét pedig jól el kell sötétíteni a legyek 
távoltartása -végett.

Meleg időben a fáczány kihűlését elősegíti a kizsigerelés, nem 
szabad azonban felbontani, hanem a hullató lyukon bedugott kamó- 
val kell azt megcsinálni.

A megázástól is óvni kell a fáczányokat, mert a megszáritás 
hosszú időt kíván, tökéletesen nem sikerül s a vad külsejét csú
nyája.

Apróbb szárnyas vadakat a vadász-táskára kell függeszteni 
azon okból, hogy a levegő szabadon érhesse azokat, s tehát meg 
ne fülledhessenek. Nyári vadászat alkalmával ez igen fontos, mert a 
meleg időben különösen a sár-szalonkák igen hamar megromulnak. 
Ha nagy számú ily vad esik el, akkor hurkokkal ellátott rudakra 
vagy rövidebb botokra kell azokat aggattatni. A halomrahányáS, 
megfülledés az oka, hogy foglyok, ruczák, sárszalonkák nagy részét 
élvezni nem lehet.

A mint a vad haza érkezett, azonnal jégre kell tétetni.1 A hol 
jégverem nincsen, szellős helyen kell elhelyezni.

Miután a belső részek a legkönnyebben romlanak s azoktól 
csakhamar a húsra megy át a romlás, a beleket, szivet, tüdőt stb. 
s a kamarába kiöntött vért minél előbb el kell távolítani, vagyis mint 
mondani szokás: a vadat fel kell bontani, zsigerelni.'2 Ezt, ha lehet, 
még az erdőn kell elvégezni, ha pedig az nem volna lehetséges, 
nagyobb vadaknál a hast fel kell nyitni, hogy a gyomorban és 
belekben támadó gázok azon eltávozhassanak. A felnyitás úgy tör
ténik, hogy a vad hasán a bőrt a köldöktől fölfelé 10— 15 cm-nyi 
távolságban felhasitván, a lábbal való nyomás segítségével a ben- 
dőt (gyomrot) kinyomjuk s azután lyukat furunk rajta, úgy, hogy 
a benne levő nedv vissza ne folyhassék a hasüregbe.

Szarvasokat, dám okát, zerge két, özeket vagy azonnal a lelövés 
helyén, vagy ha a vadászlak nincsen távol, annál szokás zsige
relni, A földet — ha tiszta. gyepes hely nincsen — előbb lombos 
ágakkal betakarván,, azokra kell lefektetni a vadat hatara, az agan
csot úgy nyomvan a fej alá, hogy a japoczkák rája támaszkodja
nak, a nyak pedig s az áll alja majdnem vizirányosan kifeszitve 
legyen. Ez megtörténvén, a vadász a fej előtt állva, felhasitja a 
bőrt és a húst az alsó állkapocstól kezdve szügyig, s kiveszi a

1 Nagyobb vadászati gazdaság a jégvermet nem nélkülözheti. Nem is kerül az 
valami sokba.

2 Z sig er  átalán mind az ember, mind más állatok, különösen a vágómarhák 
belső részei, aprólékjai, m ilyenek; a tüdő, máj, belek, vese, lép, s z í v  sat.
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gégét és a nyeldeklőt, s azon végétől számítva mintegy deci
méternyire lyukat hasítván, a végét három-négyszer áthúzza, hogy 
a gyomorban létező anyagok rajta át ki ne ömölhessenek. Ez meg
történvén, jobb kezével letaszítja a kamarába.

Most a vad hátulsó két lába közé lépvén, azokat szétfeszíti 
s a bőrt a hason fölhasitja a hullatótól1 kezdve a mellkasig a csék 
mentében s illetve a has közepén, úgy azonban, hogy az egyik 
heregolyó jobbra, a másik balra essék s kiveszi azokat a csék- 
vesszővel együtt. Ez megtörténvén, a húst a herék alatt felvágja, 
s a záró-csont porczogóját (fancsont választékát) felvágván, a czom- 
bokat egészen szétfeszíti. Erre balkezének mutató és középujját a 
támadott nyílásba dugván, azokkal a hasizmot a belektől felemel 
és e két ujj vezetése mellett a bordákig felhasitja. A támadott nyí
láson benyúl a hasüregbe, s előbb kiveszi a fodorhájat, azután 
pedig jobb kezével a hasüreget a kamarától elválasztó izomig, a 
gát-izomig azt felhasitván, a gyomor végén megkeresi a nyeldeklőt 
és kihúzza, aztán bal kezének tenyerével felnyúl a vesék táján a 
belek alá, azokat a hasüregből a jobboldal felé kifordítja s utó
végre a végbelet is az ezt közvetlen 3—4 cm.-re környező hús
sal együtt kivágja.

Miután a beleket eltávolitá, kiszedi a faggyút s lefejti a rekesz 
izmot. Ezután elvágja a gégét a garattól a nyelvvel együtt, s a 
hasüregbe benyúlván, annak alsó végét megmarkolja, s a vele 
egybe függő szivet s tüdőket kiemeli. Végre lefejti a bélszint (vese- 
pecsenyét vagy szűzpecsenyét), a mely az aprólékkal (vesék, máj, lép, 
fodorháj) a vadászrészt (Jágerrecht), illetve a vadászszemélyzet 
járandóságát képezi. A bélszín, németesen vesepecsenye, a vesék 
alatt a hátgerincz belsejéhez nőtt hosszúkás és könnyen elválaszt
ható húsizom. Puhasága és ízletességénél fogva kedvelt húsféle s 
az úgynevezett beefsteaket készítik belőle.

A kitakarított hasüreget vízzel kimosni nem szabad, mert a 
hús megzöldül. Ha netán valami tisztátlanság ömlött volna ki a 
felekből, azt az ott létező vérrel kell kimosni.

Miután ily módon a vad belsejében létező összes zsigereket 
eltávolitá, a szarvasnak két oldalt a vérereit felvágá, felemeli s 
illetve felemelteti a vad testének előrészét, s a hasüregben létező 
összes vért tisztára lefolyatja, sőt az üreg belső falát gondosan le- 
törölgeti, mert a vér leghamarább romlik, s a romlás könnyen át
mehetne a húsba is.

1 H ulla tó , az emésztés után felmaradó anyagok, a hullaték kibocsátására szol
gáló nyúl.

A  vadászati ism eretek kézikönyve. III, 21
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Mikor ez mind megtörtént és a szőrre ömlött vagy hullott vér 
is gondosan le van törülgetve, azonnal jégverembe, vagy hideg 
kamarába, pinczébe kell tenni használatig vagy szállításig a vadat. 
Ha pedig a lelövetés helyén történt a felbontás, árnyékos helyre 
kell tenni a vadat és gondosan betakargatni lombos gályákkal.

A vaddiss7ió felbontásánál hasonlóképpen szokás elbánni, csak- 
nogy a nyakat nem hasítják fel, hogy a fej, melyet rendesen egész
ben a nyak egy részének rajta hagyása mellett szokás feltálalni, 
szépségéből ne veszítsen. Hogy pedig az agyarak jól láthatók legye
nek, a szájat felfeszitvén, a fogak közé keresztbe fadarabot kell 
tenni, hogy a száj nyitva maradjon. Ez okból legjobb a nyeldeklőt 
is, meg a gégét is egy keresztszurással választani el a garattól, s 
azután a hasüreg felől jól megmarkolván mind a kettőt, együtt 
vagy külön-külön, arra vigyázva, hogy a gyomorban létező táp
anyagok ki ne ömölhessenek, a belekkel s illetve aprólékkal együtt 
kihúzni.

Nyidakat rendesen nem szokás zsigerelni. Az közönségesen 
a konyhában történik. Vadkereskedők jobban szeretik a zsigeres 
nyulakat, mert igy többet mutatnak. Különben a felbontás úgy tör
ténik, hogy a hasbőrt a hullatólyuk felett mintegy két ujjnyira 
kezdve két ujj között vezetett késsel felhasitjuk annyira, hogy a 
kezet a nyíláson át a hasüregbe bedugni lehessen. Ez megtörtén
vén, a jobb kézzel a rekeszizmot áttörvén, a gégét és a bárzsingot 
megfogjuk, összeszoritjuk, s az összes zsigereket egy rántással ki
húzzuk s utóvégre a végbelet is kivágjuk. A zárócsontot felnyitni 
nem szabad, ha nyárson kívánják sütni, mi mai napság már csak 
kivételes eset.

Fajdokat, fáczányokat nem mindig szokás felbontani, mert a 
lövetés idejében még hideg lévén, nem nagyon kell tartani az el
romlástól. Különben a hullató lyuktól felfelé mindegy tenyérnyi 
szélességben fel kell hasítani a hast, s a zsigereket azon venni 
ki. A hasüreget fenyőgalyakkal s illetve lombbal kell kitölteni.

Apróbb szárnyasok beleinek eltávolítása kis fahorgocskával 
történik, melyet a hullató lyukon át a hasüregbe dugnak, ott meg
forgatnak s a kamóra akadott beleket kihuzogatják.

A vadnak saját s illetve urasági konyha számára való elké
szítése, a mennyiben az a vadász kötelességéhez tartozik* a követ
kező módon történik:

A kisebb emlős vadakat, úgymint nyulakat, valamint a szárnya
sokat a konyhában szokták megnyuzni, koppasztani, feldarabolni. 
Az tehát nem a vadászszemélyzet dolga. Nagyobb vadakat azon-
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bán, úgymint szarvasokat, őzeket, zergéket, vaddisznókat annak kell 
feldarabolni, s az valamennyinél körülbelül egyformán történik.

Mindenekelőtt az agancsot kell levenni. Ezt mai napság, midőn 
ez a vadásznak legkedvesebb emlékét, büszkeségét képezi, nagy 
gonddal kell végezni. Hogy az agancsot kellőképpen lehessen meg
erősíteni a felfüggesztésre szolgáló táblára, s hogy látható legyen, 
miszerint lelőtt szarvas, őz vagy zerge agancsa van a szemlélő előtt 
s nem elvetett, a koponyacsontból kellő nagyságú darabot kell le
vágni azzal egyetemben. Először a két szem közötti vonalban a 
homlokcsontot kell keresztül fűrészelni, mintegy 3 cm.-nyi mélyen. 
Azután a rózsák mögött mintegy 5 cm.-nyi távolban egyenlő távol
ságú irányban a rózsáktól kell kezdeni a fürészelést egyenes irány
ban az előbb említett szem közötti vonal legmélyebb pontjára, s 
ezen vonalban egyenesen le kell fűrészelni a homlokcsontot. Arra 
kell ugyanis ügyelni, hogy a homlokcsontból inkább több maradjon 
az agancsokon, mint kevesebb, hogy az, a ki azokat a táblára erő
siti, elegendő anyag felett rendelkezzék, s illetve a homlokcsontnak 
tetszetős formát adhasson. Nincsen rútabb valami, mintha az agancs 
alapját kicsi, ferde csontdarab képezi. Ez igen rossz bizonyítvány 
a vadászszemélyzet szakértelméről.

A homlokcsontról a bőrt le kell húzni, a húst lefaragni, a 
rajta netán tapadó agyvelőt lekaparni, s végre az egész csontot 
forró hamuban kell pár perczig tartani, hogy a húsdarabok, vér s 
más nedvek elsenyvedjenek. Ez megtörténvén, a csontra vagy köz
vetlenül magára, vagy ráragasztott papirosra rá kell írni a vadat 
elejtett vadász nevét, a lelövés helyének (vadasnak) nevét, s az el
ejtés idejét, sőt a vadnak súlyát is. Ezen súlyt legjobb zsigerestől 
venni, mert az határozza meg voltaképen a vad élő súlyát, s vadá
sz a tiig  érdekes tudni, milyen erős volt az állat, a mely az agan
csot viselte, mert tudvalevőleg gyakran nagyobb testsúlyéi vad 
aránylag kicsi koronázatot visel.

Miután az agancsok le vannak véve, a hátára fektetett szarvas
nak, őznek, zergének hasán a bőrt fel kell hasítani egészen az 
álkapocsig. Aztán a csődön (a jobb első lábon kezdve s a balon és 
ugyanazon sorrendben a hátulsó lábakon folytatva a fattyú kis 
csülkök felett mintegy 8 cm.-nyíre köröskörül át kell vágni a 
bőrt. Innét, még pedig a fattyú csülkök között, azután fel kell hasí
tani a bőrt egészen a szegyig, a hátulsó lábakon a belső és külső 
oldal közötti vonalon egészen a farkig.

Ezen hasításoktól kezdve élőiről hátrafelé s a lábak fönnebb 
megjelölt sorrendjét megtartva le kell fejteni a bőrt a nagy ujj segit-

21*
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ségével s csak ha azzal nem menne a dolog, szabad a kést segít
ségül venni, s akkor is csak óvatosan, hogy a bőr ki ne lyukadjon, 
A fark rajta marad a fartőn, szintúgy keskeny bőrsáv a száj körül' 
a neszelők (fülek) pedig mindenestől (porczogástól) a bőrön marad
nak. A lefejtett bőr a feldarabolás befejezéséig kiterítve marad az- 
állat alatt.
' Ezek után előbb a jobb, azután a bal lapoczkát kell kivágnf 

még pedig úgy, hogy természetes alakját megtartsa. Ezt követi a jobb,, 
azután a bal lágyék (a hasát boritó kövér és vékony husréteg,. 
vékonya) kivágása, mit a czomb hajlásnál kell megkezdeni, s a- 
hátgerincz mentében folytatni egész a bordáig. A bordákat úgy kelf 
levágni, hogy mintegy tenyérnyi szélességű darab a gerinczen ma
radjon. Ahol a vadász-részt a vadász-személyzetnek kiszolgáltatják, a  
nyaktól számítva a harmadik borda alatt ketté kell vágni a hát- 
gerinczet. A mi ily módon a törzsöktől elesik, t. i. a három felső- 
borda a nyakkal, fejjel együtt, valamint a bélzsir s a zsigerek és a  
szabad kézzel leszedhető faggyú a vadász-részt képezik.

Azután a czombokat (czopákot) kell kivágni, ezeknél is, mint 
a lapoczkáknal, ügyelvén arra, hogy megtartsák természetes alaki
jukat.

Végre a hátgerinczet kell két vagy három darabra (tarja, remek,, 
fartő) 'szakítani, a szerint a milyen a szokás vagy a vad. Kisebb 
vadnál, pl. őznél, zergénél egy darabban marad az egész gerincz.

Vaddisznókat rendszerint nem szokás megnyuzni, hanem a. 
sertéket lepörzsölik többnyire tüzes vassal. Ha nyúzni kell, pl. a 
bőr kikészítése kedvéért, az késsel történik, a midőn a bőrön nem 
szabad szalonnát hagyni.

A feldarabolás a fejjel kezdődik. A neszelők (fülek)1 mögött 
mintegy három ujjnyira kezdve körül kell vágni a nyakon a bőrt 
és húst egész a nyakcsigolyáig, s akkor a neszelőknél és ormány
nál fogva le kell csavarni a főt.

A további feldarabolás úgy történik mint a szarvasnál.
A konyhán a vaddisznó húst három részre osztják: első a  

fej, mely dísze az asztalnak; sülésre való az orja, a remek, a két 
hátsó czomb, s a két lapoczka, főzésre való a többi húsféle és a joha.

Nyúlnak az első lábait a lapoczkákkal, a fejét a nyakkal, a 
lágyékot (hasalját) a bordákkal együtt szokás levágni, úgy hogy a

1 Bérezi szerény neszelö a szarvas orra. Az orral azonban á szimatot, vagyis- 
szagot fogja fel a vad, mig füleivel a neszt. Neszelés tehát hangfelfogás, minélfogva^ 
neszelő a fül.

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



3 2 5

•gerincz á hátsó czombokkal együtt marad,-s a sültnek való részt 
képezi, mig a többit becsináltnak, pörköltnek használják.

Ragadozó madaraknak csakis bőre képezvén használat tárgyát, 
.annak lehántásáról s illetve a nyuzásról lehet szó. Az következő- 
'képpen történik.

A lábakon a talptól kezdve a hónaljig s illetve a hullatóig fel 
kell hasítani abőrt, s aztán oly módon kell lehántani, hogy az ujjak 
végein a karmok rajta maradjanak. A farkon is fel kell hasítani a 

"bőrt, s azután ki kell azt huzni hüvelyéből. Most a hátsó Iábakát 
egymásba kötvén (a térdet a bal lábon, az in és szárcsont között 
felhasitván, a jobb láb csüdjét ezen hasítékon áthúzzuk), azoknál 
fogva a vadat fel kell valami kamóra vagy hurogra akasztani s 
azután a bőrt a farknál kezdve kifordítani s azután befelé huzni 
egészen az első lábakig. Oda érve, ezeket át kell dugni, hogy a 
bőr lehúzását folytatni lehessen egészen a fejig. Erről kés segítsé
gével kell lehántani a bőrt, úgy, hogy az arról minden legkisebb 
részében lejöjjön, s vigyázván arra, hogy ott, a hol nem kell, lyuk 
.ne támadjon.

Vidrának bőrét kés segítségül vétele nélkül lehúzni nem lehet. 
Borzot úgy kell nyúzni, mint a vaddisznót, de a fejről s lábakról 
is gondosan le kell venni a bőrt.

A bőrök belső (husfelőli) oldalát fahamuval, vagy konyha- 
avagy timsóval kell behinteni, sőt jól bedörzsölni. A szarvas félék, 
özek, zergék bőrét azután szellős helyen egyszerűen rúdra lehet 
akasztani száradás végett. Ragadozó vadak bőrét (melyet felhasítás 
nélkül lehet lehúzni) vagy szalmával kell kitömni jo erősen, vagy 
előrefelé keskenyedő deszkára huzni s a két végén szögekkel meg- 
erősiteni. A borz, vidra, vaddisznó bőrét szőrével lefelé deszkára 
kell jól kifeszitve felszegezni.

A bőr szárítása előtt legelőször is a fülek porczogóját fejtjük 
ki, a farkat felhasitjuk egészen végéig s a bőrt szőrével befelé, 
deszkára huzzuk, mely a vad minősége és termete szerint külön
böző alakú és terjedelmű: a rókabőrre l -40 méter hosszú, 18—21 
centiméter széles és a felső oldalon 47 centiméter hosszú darabon 
■csúcsban végződik oly módon, hogy annak végző csúcsa még kb. 
4 ctm. széles marad s nyelv formára kikerekithető ; a nyestbőrre 
■94 ctm. hosszú, 9— 12 centiméter széles, s a felső oldalon 24 ctm. 
hosszú, csúcsba futó, úgy, hogy a végén még 2—4 ctm. széles
nek marad. Vidrabőr számára a deszkát valamivel nagyobbra, vad- 
macskabőrre valamivel kisebbre kell készíteni, mint a rókabőrre
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szánt deszkát; görény- és menyétbőrhöz e deszkák kisebbek, mint 
a nyestbőrre valók.

A deszka-csúcs közepére oly mélyen beütünk egy szöget, 
hogy az kb. 2’1 centiméternyire kiáll; e szögön nem szabad fej
nek lenni, hanem kiálló része élben végződik. — Erre a szögre 
lesz erősítve az orr, a bőrt ráhúzzuk a deszkára, a füleket s a 
lábakat kifelé huzzuk s a bőrt addig feszitjük lefelé a deszkán, a 
meddig csak lehet. Hogy a bőr összezsugorodását megakadályoz
zuk, annak végső részeit apró szögekkel minden oldalon leszögez
zük s az állkapcsot is szöggel erősítjük a deszkára. A farkat csu
pán a tövében szabad leszegezni, de nem a végén.

Végül beragasztjuk a füleket s a le nem szegzett első lába
kat kemény papirossal, oly módon, hogy azok össze ne zsugorod
hassanak : a bőr belső részén esetleg megmaradt hús és zsir-cza- 
fátokat eltávolítjuk, s az igy kifeszitett bőrt meleg kályha közelébe 
állítjuk, a nélkül, hogy azzal igen közel jutnánk a meleghez.

Midőn a bőr husfelőli részén már meglehetősen kiszáradt, 
kihúzzuk a szögeket s a bőrt megfordítjuk, úgy hogy a szőrös 
része jusson kifelé. Végre midőn már ez is száraz, a szőrzetet jól 
kiporoljuk és ki fésüljük. A szőrökhöz száradt vért melegvízzel kell 
lemosni, nehogy fésülés közben sokat kelljen kitépni.

Az igy előkészített bőröket aztán eladhatjuk a szűcsnek, a ki 
az igy előkészített bőrért bizonyára inkább megadja az értéket, 
mint a házaló zsidók, kik mindenféle ürügyek alatt rendesen alig 
egy harmadát kínálják a valóságos értéknek.

Szállításra szánt vadaknál arra kell ügyelni, hogy azok a 
lövés és zsigerelésnél kapott sebeken kívül sértetlenek legyenek. A 
szétroncsolt vadat a vadkereskedők el nem fogadják, ajándékba 
pedig nem valók. Azután gondoskodni kell arról hogy a hús útköz
ben meg ne romoljék.

Hogy legyek be ne köpjék a nyílt husrészeket (tojásaikat 
bele ne rakják), jó szárazra kell törülni azokat. Grunert a szabadon 
álló husrészek bedörzsölését ajánlja borostyán olajjal (Lorberöl.) 
A Vadászlap 1883. évi 24. számában (augusztus 25.) azt mondja 
valaki, a hús romlásának megakadályozására igen jó szer a Busse- 
féle vegyészeti gyárban Lindenben (Hannover mellett) készült kön- 
enysav.1 Szerinte könenysavval kezelt hús jégen tartva 5 hét múlva 
is egészen használható volt. Franczia lapokból idézi ugyanaz az 
erősen higitott királyvizet (Scheidewasser: 1 rész légenysav és 3

1 Talán sósav.
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rész sósav keveréke). Ebbe kell áztatni s illetve ezzel kell meg
mosni a húst szállítás előtt. Ebben lehet valami, mert a sav, bele
hatolván a húsba, azt állati organismusa számára élvezhetlenné 
teszi. A légytojásból kikelő pondrók tehát éhen vesznek. Termé
szetes, hogy mind a sósavat, mind a királyvizet erősen higitva 
lehet csak használni és hogy a konyhában a savval bekent husré- 
teget el kell távolítani.

Szarvasokat, özeket, zergéket, vadsertéseket, nyulakat külön 
csomagolni nem szükséges ; csak arra kell ügyelni, hogy utraindi- 
tás előtt jól kihűljenek, mert különben, mint említve volt, egy
másra rakva megfüllednek (pállanak) és élvezhetlenné válnak.

A jó kihülesztés, sőt megfagyasztás nyári szállításnál a vad 
jó állapotban való megérkezését tetemesen biztosítja. Erre pedig a 
vadásznak nagy gondot kell fordítani. Nincs nagyobb hiba, mintha 
a vad akár ajándékba, akár az uraság háztartása számára megyen, 
megromolva, vagy rondán érkezik meg. A megajándékozottra ez 
sértés, mert gondatlanságra, semmibe sem vevésre vall; a vadke
reskedő el nem fogadja a vadat s tehát az uraság kárt vall; a sza
kács pedig nem igen dicsérőleg nyilatkozik az uraság vadász-sze
mélyzetének szakavatottságáról.

A fajdkakasokat előbb ki kell nyújtani s azután jó sűrűn 
körül rakni fenyő gályákkal, s hogy azok szét ne hulljanak, két 
erősebb, meg nem hajló, a madárnál valamivel hosszabb két pál- 
cza közé kell fogni, melynek két végét egymáshoz és az ágak 
végeihez jó erősen oda kell kötni.

Erdei szalonkákat is legjobb ily módon csomagolni. Különben 
használni lehet a szállításra kosarakat is, melyekbe gályák — de nem 
zöld és levelesek — közé rakjuk be a madarakat. Egyáltalában a 
zöld lomb közé való csomagolás, a hasüregnek azzal való kitö
mése csak árt, mert megfülvén az erjedést előmozdítja.

Fáczányokat, ha nagyobb mennyiségben szállitandók, legjobb 
veszőbői font kosarakba csomagolni. A kosár fenekére szalmát kell 
tenni; arra egy sor fáczányt, úgy azonban, hogy csak a szárnyaik 
érintkezzenek egymással. Ezekre azután ismét szalmaréteg, s megint 
egy sor fáczány jő, mig csak a kosár meg nem telt. A kosár tete
jére szintén szalmát kell tenni, s azután be kell varrni durva 
vászonnal.

Egyes ajándékul küldött fáczányokat legjobb oly formán cso
magolni, mint a fajdokat, fenyőgaly helyett nyáron másféle lom
bos ágat, télen vékony vesszőket és boróka ágakat lehet venni.
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Foglyokat, fürjeket előbb jégre kell tenni, mig megfagynak, 
aztán kóczczal vagy szénával bélelt kosárba rakni. A madarak ne 
feküdjenek közvetlenül egymáson, hanem a madár hosszúságával 
megegyező galyréteg válassza el azokat el egymástól. Ha a kosár 
belseje jól meg van védve meleg ellen, a szállítmány több napig 
eláll romlás nélkül.

Ha szárnyas vadat gyalog emberrel szállíttatunk, legjobb a 
madár szárnyából egy hosszú és erős tollat kihúzni s annak tollas 
részét hajlékonynyá tévén, a csőr orrlyukán áthúzni s a toll két 
végét egymással összekötni. Ezen huroknál fogva a szállító ember 
több darabot kézbe foghat vagy botra fűzhet, s miután a vadat a 
levegő éri, nem romlik meg könnyen.

Végre a szállításnál arra kell ügyelni, hogy az gyorsan tör
ténjék, s ha lehetséges, éjjen át tegye meg az utat. Az ut legrö
videbb irányának meghatározását s a czimzés pontosságát ajánlani 
talán fölösleges is.

Vadak szállítása a postán. A közlekedésügyi miniszter a vadak 
postai szállítása tárgyában rendeletet bocsátott ki, a melyben meg
engedi, hogy a nem vérző vadat a postán csomagolatlanul is fel
vehessék, de csak akkor, ha a küldemény egy darabból áll. Egy 
szállítólevélre legfölebb 3 darabot lehet felvenni, ha azok sem össze
kötve, sem utánvétellel terhelve nincsenek. Ez esetben az értéknek 
külön kell felírva lenni s a szállítólevélen is a darabok súlyát, vala
mint a portót külön kell feltüntetni. Szárnyas vad csak kosárba 
téve vagy fenyőgalyakba burkolva adható fel.

A  vadhús, mint egyáltalában minden emlős és és szárnyas 
állat húsa kellemesebb izü és porhanyóbb, ha nem leölése után 
főzik vagy sütik meg. E czélból legjobb a kizsigerezett és legyek 
bcköpése ellen biztosított vadat az időjáráshoz mérten nehány napig 
saját bőrében, szőröstől, tollastól alkalmas helyen felfüggeszteni. 
Páczolással szintén el lehet érni azt. A pácz azonban elveszi a vad 
sajátos izét. A páczolt rókát is megetette már némely pajzán vadász 
vendégével.

A vadhús túlságosan hosszú ideig tartása azonban, hogy az 
úgynevezett haut-gout-t megkapja, nem tanácsolható. Pasteur, a 
nagynevű franczia tudós Lemairref szövetkezve a párisi tudomá
nyos akadémiához benyújtott jelentésében bebizonyította, hogy az 
ilyen minőségű hús élvezete a vérmérgezes veszedelmével van 
egybekötve.1

1 Oesterreichische Forstzeitung 1892. 11. sz. 68 . 1.
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A kit'ómésre szánt vad kezelése}  A kitömésre szánt vadat 
mindenekelőtt jól ki kell hüleszteni. Ha lehet, fel kell azt akasztani 
lábainál fogva, ha pedig nem lehet, és a nagyobb vadat ismételve 
meg kell fordítani egyik oldaláról a másikra. Kisebb vadakban benne 
maradhatnak a zsigerek; nagyobbakból — (rókánál nagyobbakból.) 
ki kell azokat szedni. Nagyobb madarak is jobban elállanak kizsi
gerelve. A hast fel kell hasítani a hullatótól kezdve a mellkasig. 
A hasítás két oldalán a tollakat kendővel vagy papirossal be kell 
takarni s igy szedni ki a beleket. Ha a tollak mégis beszenye- 
ződtek volna, gondosan meg kell mosni és megszáritani. A belső 
részeket aztán ki kell gondosan törülgetni, a sebeket előzetesen 
kimosván, s azután ha szárazra vannak törülve, száraz fűrész-porral 
be kell hinteni. Ugyanezt kell tenni a szemekkel, szájjal, szóval 
minden nyitott és romlásra erősen hajlandó részszel. Végre a has 
és metlkas üreget valami száraz anyaggal, szénával, szalmával vagy 
más effélével kell gyengén kitömni. Zöld anyagok e czélra, vala
mint csomagolásra nem valók^ mert megfülledvén a hús romlását 
előmozdítják.

Madarak sebeit a vér lefolyatása és eltávolítása után legjobb 
itatóspapirossal vagy kóczczal takarni be. A szájüregbe is azt kell 
tömni. Madaraknak hazaszállításánál a vadászatról a legnagyobb 
gonddal kell eljárni, hogy a tollak be ne mocskolódjanak, s meg 
ne töredezzenek. Ez okból vagy lábaiknál fogva kell azokat haza 
vinni, vagy kendőben gondosan becsavarva oly helyre téve szállí
tani, hogy rongálástól biztosítva legyenek.

Nyáron a legyek beköpésétől kiválóképen óvni kell a kitö' 
mésre szánt vadat, mert azonnal elveszti értékét, ha a sebhelyek, 
szemek, orr vagy gége elpondrósodott. A bőr lefejtése alkalmával 
u. i. az ily helyeken a bőrrel a tollazat vagy szőr egy része levá
lik, s a bőr hasznavehetlenné lesz.

Ha a vadnak csak egy részét, pl. vaddisznónak a fejét kell 
kitömés ^végett elszállítani, akkor a bőr néhány centiméterrel hosz- 
szabbra hagyandó, mert a hústól elválasztva legalább 24 órával ha
marább kezd romlani. Szarvas fejeken, melyeken könnyebb szállí
tás végett a bőrt a fül tövéig fejtették le, alig 48 órai utón nem is 
igen meleg időben a lefejtett bőr egészen romlásnak indult, mig a 
sáj és szemüregek romlandóbb környéke ép maradott. A hús része
ket azonban ott kell elvágni, a hol a kitömés kezdődni fog. A ki 
vadfejet akar kikészíteni, arra különösen ügyeljen, hogy a gége

1 V. L. 1884 . 23. S Z.  3 0 1 - 3 0 5 .  1.
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helyesen legyen kivéve, mert különben a legügyesebben végzett 
be varrást is észreveszi a gyakorlott szem.

A leirt módon kezelt vad még melegebb időben is több napi 
szállítást kiáll.

Bőrök timsóval kezelve nem alkalmasak kitömésre, mert ez 
a só azokat összehúzza, s megakadályozza, hogy a kitömő az állat 
természetes alakját újra előteremtse. Ha mégis csak lehúzott bőrt 
lehet szállíttatni, pl. rendkívüli nagy távolságról: akkor konyhasó és 
timsó egyenlő részű oldatával kell azt kezelni.

Szállításnál szabály: a lehető megóvás sérülésektől és mennél 
több friss levegő szolgáltatása. Medvét, szarvast, vaddisznót, far
kast, zergét, őzet, rókát és hasonló vadat télen-nyáron legokosabb 
csomagolatlanul szállítani, csak a fejeket kell ritka szövésű vászon
darabba bevarrni. Levágott fejek, nyakizomzattal vagy anélkül, a 
bőr belső részének s az izomzatnak fürészporral történt gondos 
felszáritása után fürészporral vagy szalmával, szénával, szecskával 
körülrakva s zsákvászonba bevarrva, messze szállíthatók. Medvék
nek, vadkanoknak fogait s illetve agyarait rongyok vagy kócz 
rátekerése által lehet megóvni esetleges sérülések ellen. Vasúton 
az ide és oda-dobálással a fogak, az agyarak ennek ki vannak 
téve. Ez ellen legjobban biztosit a ládába való csomagolás. A 
levegő szabad járásának biztosítására a láda oldalait át kell 
furkáltatni. Hogy a fej a ládában szilárdan álljon, szalmával kell 
körül rakatni.

Madarakat is jobb ládában szállítani. Ez alkalommal a sebe
ket és a csőrt kóczczal kell betömni, a madár testét itatópapirosba 
göngyölni s keményebb csomagoló papiros közé oly módon helyezni 
a ládába, hogy a tollak meg ne törjenek s a levegő hozzájutása 
akadályozva ne legyen.

A vad értékesítése.

A vadtenyésztő ugyan vadászati szenvedélyének kielégítésére 
neveli a vadat, de ha annak minél nagyobb mértékben akar eleget 
tenni: akkor a saját konyháján el nem fogyó, barátjainak el nem 
ajándékozható fölös vadat értékesíteni kénytelen. Értékesítenie kell 
azonban még azért is, hogy nem csekély költségei és veszteségei 
pótoltassanak. A vadtenyésztés czélja azonban — mint az már más 
helyen is említve volt — főképen haszonhajtás is lehet, a midőn a 
vad értékesítése kiváló fontosságot nyer.
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A vadnak értékesítése számos nehézséggel van egybekötve. 
Legnagyobb akadályt képez a hús könnyű romlása meleg időben. 
Ennek is róvják föl rendesen, ha a vad elromolva érkezik meg 
rendeltetési helyére ; pedig a legtöbb esetben a gondatlan kezelés 
volt az oka. Gondos feltörés, tisztítás, legyek beköpése ellen való 
megvédés, kiváltképen kellő hülesztés által nagyon mérsékelni lehet 
ezen b a jt; tisztán megszüntetni azonban nem. Az egyetlen mód 
szállítások lehetővé tételére nagy távolságokra, hús-szállitó kocsik 
alkalmazása volna a vasutakon. Ha minden vonalon naponként, 
avagy minden második, harmadik nap egy-egy ily kocsi menne, a 
mely nemcsak vadat, hanem mindenféle húst szállítana: nemcsak 
a főváros approviziója s vadhússal ellátása lenne megkönnyítve, 
hanem a vadat messze külföldre is el lehetne szállítani.

A külföldön Zalabéri-Horváth Ferencz véleménye szerint1 
Olaszország volna a legjobb vadpiaczunk. Azt mondja:

»Köztudomású dolog, hogy Olaszország talán a világ legvad- 
szegényebb országa. A lagunabeli és pómenti vadruczán és sár
szalonkán kívül ott csak az őszszel és tavaszszal átvonuló szárnya
sok szerepelnek és a fülemülét, barázdabillegetőt, veresbegyet és 
egyéb apró énekest vadszámba véve szintúgy elfogják, mint a für- 
jet, gerlét és szalonkát s vadszegénységök immár odáig megy, hogy 
még a macskát is nyúl helyett tálalják. így tehát nem csoda, hogy 
minden verébre tiz vadász esik. Ebből látható, hogy az olasz min
den fukarsága mellett inyencz, s hogy ott minden megehető dolog 
vevőre akad.«

Azt hiszi, hogy Velencze, hol télen át igen sok idegen tartóz
kodik, november elejétől január második feléig hetenkint 500— 1000 
nyulat bízvást elfogyasztana s az ottani szálló tulajdonosok kapva- 
kapnának rajta, s a feladási állomáson 3—4 franc-t, sőt talán többet 
is megfizetnének egy-egy nyűiért.

Ugyanez áll a  fáczányra nézve is, sőt közben-közben egy-egy 
szarvas és dámsuta vagy őz is szívesen fogadtatnék s nagy áron 
kelne el.

Télen és késő őszszel ezen vadakat minden nehézség nélkül 
lehetne elszállítani a mostani vasúti szállítási rendszer mellett is.

*A fogolyra, mint kiviteli czikkre, egészen más viszonyok álla
nak fenn. Olaszországban — mondja L. H. F. — »csak a szirti 
fogoly van elterjedve, de miután ezen kitűnő izü vad csak az 
Appeninek kopár sziklás tetőin tartózkodik, és ott is csak szórvá
nyos csapatokban található, az aggatóra kerülő darabok a legköze-

1 A  Vadász-Lap 1890 . évi 7. sz. 87 . 88. 1. A  hazai vad értékesítéséről.
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lebbi völgyekben mindenkor kész fogyasztókra akadnak és arról, 
hogy e vad nagyobb kereskedési czikket < képezzen, szó sem lehet. 
Biztosan hiszem tehát, hogy a fogoly is nagy kelendőségnek örven
dene, de miután vadászata a meleg évadba esik, az a kérdés: váj
jon az eladásra szánt mennyiséget rendeltetése helyére, kivált mele
gebb vidékre, a nélkül, hogy útközben el ne romolják, elszállítani 
mikép lehetne ? Augusztusban, a foglyászat fő idényében ez rend
kívül nehéz feladat ugyan, de épp úgy mint a kereskedésbe bocsá
tott friss húst, jég-szekrényekben vagy ilyenekké idomított vasúti 
kocsikban baj nélkül sokkal nagyobb távolságra szállítják: a fog
lyot is útnak lehetne indítani s csak az jöhetne tán tekintetbe, 
váljon a szállítás ezen módja, mely csak igen magas fuvardíj mel
lett képzelhető, kifizethetné-e magát ? Ennélfogva talán helyesebb 
volna az augusztusi szállításról elvileg lemondva, azt csak szeptem
ber második felében megkezdeni s 'a fősulyt október' hóra 
fektetni.

A szenvedélyes fogolyvadász erre bizonyosan azon megjegy
zést teendi, hogy a fogoly szeptember második felében már nem 
igen tart ki és októberben pláne távolról kél s messzire húz. tehát 
nagyobb eredménynyel vadászni bajos lévén, a vadászati sportok 
egyik legszebbiktől majdnem elesik. E szempontból tökéletesen igaza 
van. De annak a vadászat-tulajdonosnak, ki feladatául azt tűzi ki, 
hogy tenyésztés tekintetéből nélkülözhető vádját minél jobban érté- 
kesitse: késznek kell lennie arra, hogy a sport élvezetéből valamit 
engedjen.

Az októberben szállítandó fogoly tehát részben lelövés által, 
részben pedig letüző hálóval volna beszerzendő s ez utóbbi aztán 
letarkózva kerülne piaczra. A melegebb vadászidényben a szárnyas 
vadnak élő állapotban, ketreczekben való szállítása is megkísérelhető 
volna ; de ennél különösen ügyelendő, hogy a ketreczben szállított 
szárnyas vad, mely, szűk helyre szorítva, nagy meleget fejleszt, vizet 
bőven kapjon ; de akkor is kérdés, váljon egy része, még az eset
ben is, ha a ketreczbe erősített zöld vagy fenyőágak segítségével 
mesterséges légáramlat tartatik fenn, nem fulladna-e meg ? De végre 
tekintve, hogy az olasz városok élénk évadja az ősz és té l: leg
előnyösebbnek látszanék az oda szánt vadszállitást ezen időszakra 
hagyni és azt csak októberben megkezdeni.«

A külföldi piacz meghódítása a vadkereskedők feladata. Nálunk 
úgy látszik hiányzik erre a vállalkozási szellem. Felélesztése a 
vadászközönség feladata. Czélt lehet érni szövetkezés utján is. 
A szövetkezetnek nem kell okvetlen magának kereskedni, elegendő,
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Nagyobb emlős vadakat súly szerint szokás eladni, midőn az 
ár csontostól-bőröstől értetik. Madarak, nyulak kivétel nélkül darab
számra mennek. Némely vadkereskedő 1 a südő nyűlból kettőt szá
mit egy öregre. Ez differencziákra szolgáltat alkalmat. A nyülra nézve 
is be kellene hozni a súly szerinti eladást. Dittrich a W. azt mondja,2 
hogy a súly annyira változó, miszerint a kinőtt nyúl némely helyen 
7 font (3‘92 kgr.), másutt, kiváltképpen deczemberben, 16 font (8'96 
kgr.). Kedvező vidéken lövött, valamint az öreg, kinőtt nyúl tehát 
okvetlenül többet ér, s méltányos, hogy mind a kereskedő, mind a 
fogyasztó többet fizessen érte.

A vad árára nagy befolyást gyakorol az időjárás. Hideg idő
ben, mikor tovább tartható, többet hajlandók a vadkereskedők meg
fizetni érte. Nagyon sok függ attól is, mikor vitetik piaczra. A fáczányt 
például legjobban fizetik karácsony, újév táján, mikor igen alkal
mas és kedves ajándék. Farsangon is nagy a kelete. Azon időben, 
mikor a nagy vadászatok ideje van, a tömegesen érkező vadszállít
mányok lenyomják az árakat, mig a gyérebben érkező szállítmá
nyokért jobb árak érhetők el.

Némely vad befogva, megölve kél el jobb áron. Ilyen a 
fáczány. Csakhogy többe is kerül a vadászattulajdonosnak.

Eleven állapotban kiváltképpen fáczányok képezik eladás tár
gyát, miből szépen lehet pénzelni, kiváltképpen, ha mindjárt őszszel 
lehet azokat szállítani. A teleltetés sok vesződséggel, költséggel s 
veszteséggel jár, azért azonban tavaszszal nagyobb árakat is lehet 
elérni.

Fáczány tojások eladása utján is szép jövedelemre lehet szert 
tenni. De épp az első tojások kelnek csak jól, hat. i. tisztességesen 
akarunk eljárni. Az első tojásokra azonban nekünk is legnagyobb 
szükségünk van, mert a korai fáczánycsibék korán fejlenek ki. 
Tojásokat tehát csak kivételesen kell eladni s azt is a mezőben 
tojó jérczék alul.

Az eladásra szánt vadat a legnagyobb gonddal kell kezelni s 
útra bocsátani.3 A mely vadasból jobban kezelve és helyesebben 
feladva érkezik meg a vad, attól szívesebben veszi azt a vadkeres-

1 V adász-Lap 1888 . 35 . sz. 461 . 1.

2 H andbuch fiir Jager I. N yúl 3 . §. 297 . 1.

3 L . »A lelőtt vad kezelése és szállítása* czimii czikket.

h a  k ö z ö s  k ö lts é g e n  k e re s i fel a  k ü lfö ld re  a z  á lla n d ó  v e v ő t, s  k ö ti

m e g  a z z a l a  s z e rz ő d é s t.
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kedő és jobban is fizeti meg. Szét lőtt, szaggatott vadat bizony nem 
vesznek, nem fizetnek meg.

Vadfog-ás.

A vad fogása eleven állapotban vagy vérujitás vagy saját 
vagy mások számára telepítés czéljából történik.

A vérujitást a rokonok párosodása teszi szükségessé. A roko
nok párosodásának rossz következményeit az embernél már Mózses 
ismerte s tiltotta. Valószínűleg az egyiptomiaktól tanulta, azok pedig 
számos évezredre menő kulturájok folytán jöttek rá. A legújabb 
korban is nevezetes orvosok foglalkoztak a kérdéssel és tapaszta
latokból merített adatokkal bizonyították azt. Ellenébe a paraszt 
népet lehet felhozni, a mely alig házasodik némely vidéken idegen 
helyről, úgy hogy az egész falu végre úgyszólván közel rokon egy
mással. Ez azonban gyenge ok, azért, mert az ember élete az álla
tokéhoz képest hosszú. A következmények ennél fogva sokkal később 
válhatnak érezhetővé. A hosszú időközben meg is történhet és tör
ténik vérkeverés. A jó hatást ez irányban a tapasztalat is bizo
nyítja. Katonaság tartózkodása után csenevész nép is derék fiakat 
nemzett.

Az állattenyésztésnél a vérujitás szüksége és haszna el van 
ismerve. Miután pedig a vadaskerti vadtenyésztés szintén nem egyéb, 
mint állattenyésztés, ott is szükségesnek és hasznosnak kell lennie.

A zárt vadas nem nélkülözheti azt, hogy koronként idegen 
vad ne juttassák vagy hozassék bele. Hogy mily ivaru legyen az 
állat, az lényegében nem határoz, de hogy melyiknek a hatása gyor
sabb, az könnyen megállapítható. Az anya csak felserdült ivadéka 
által hathat, mig az apa közvetlenül párosodás által.

Telepítés czéljából vagy saját maga, vagy idegenek számára 
fogat vadat a tenyésztő. Az utóbbi eset jövedelem szempontjából 
igen előnyös és jól fizeti ki magát.

A vadfogás kétféle módon történhetik '■ a vadnak belépése által 
a vadasba, vagy annak megfogása által.

a) A vad bemenésének közvetítése zárt vadasban.

A vadnak belépése vagy bemenése a vadasba a kerítésen e 
czélra készített bejárókon történik. Ezen bejárók kétfélék: beugrók 
és bemenők.
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A  beugrók  le jtő s  fe ltö lté sek  a  k e r íté s  k ü ls ő  o ld a lá n  (71 . á b ra ) .
N é h a  m a g á n a k  a  te re p n e k  h a j lá s á t  le á s á s s a l  b e lü lrő l  fel leh e t h a s z 
n á ln i e czé lra . (7 2 . á b r a . ) 1

K

A beugrót kívülről, a mennyire lehet, takarni kell bokrokkal, 
fakkal, mert különben a vad idegenkedik tőle; belülről pedig a be- 1

1 Ez esetben a beugró helyén  a kerítés kívülről tekintve alacsonyabb.
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ugrás helyén lazán kell tartani a földet (koronként felásatni vagy 
kapáltatni), hogy a beugrott állat meg ne sérüljön.

Azt tapasztalták azonban, hogy ezen beugrókat a vad nem 
szívesen használja. Gyanúsnak tetszik az neki. Jobbnak bizonyult 
a kerítést arra alkalmas helyen lassanként alacsonyabbra csináltatni, 
úgy hogy a 2 m magasság lassanként l.a—1.3 méterre szálljon le, 
melyen át a fővad könnyű szerrel szökik keresztül. A kerítés ma
gasságának leszállítása lassacskán csak néhány 5— 10 cm.-rel tör
ténik, mig a nevezett legkisebb magasságot el nem érte. Hogy a 
vad belülről ki ne ugorhassék, a kerítés lába mentében a földet 
60—70 cm. mélyen több méter szélességben kiásatták, úgy hogy a 
kerítés felé gyengén menedékes lejtő támadjon. Mikor az ásott föld 
begyepesedett, avagy a fák hulló lombja azt betakarta, a vad min
den gyanakodás nélkül ugrott be ezeken a helyeken.1

A bejárók, bemenők beszögelések a kerítésen, melyeknek belső 
zugában a drótok vagy hajlós léczek végei szabadon vannak hagyva 
befelé, úgy mint az egérfogókon, hogy egymáson túl érjenek, illetve, 
hogy a vad bemenését megengedjék, kilépését azonban megakadá
lyozzák. (73. ábra.)

Szívesen megyen be a vad még a következő szerkezetű be
járón is. (74. ábra.) A kerítés vonala arra alkalmas ponton, oly 
módon szakad meg, hogy néhány méternyire egymás melett halad 
(cd ab), azután megtörik (g) s visszafelé fordulva és folytonosan 
szűkülve befelé nyílik (h). A kerítés mentében vonuló vad a nyílást 
— elég tág lévén az — fel sem veszi, s előre haladva a még elég 
tágas fordulón tovább halad, a szűkülő részen pedig habár

1 D as Wildgatter Hubert Schumacher 1890. J. Neumann. Neudamm.

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



337

aggódva is — annál inkább bemegyen, mert már az útvesztőben 
az orientácziót veszítve, csak előre felé látja menekülését. Belülről 
a vad nem megy bele e nyílásba, egyrészt, mert szűknek találja 
azt, másrészt, mert bokrokkal vagy más akadálylyal fedezve van, 
a mi a közvetlen belépést akadályozza.

Vaddisznók számára jobbnak tartják (Dombrovszky) a befelé 
nyíló csapóajtókat. (75. ábra belülről nézve.) A kerítés alján mint
egy 70 cm.-nyi négyszögü nyílás van vágva (b b). A nyílás két 
oszlopára, vagy külön e czélra állított czölöpre van megerősítve a 
csapóajtó tengelye (i i). Az ajtó (g ) csak befelé nyílhat. Alja nem 
éri a földet, hogy a vad benézhessen, s a netán e czélra oda tett 
csalétket láthassa. Az ajtó alja előreálló szögekkel van kiverve,

74. ábra. B e m e n ő  a la p ra jza

o------------- o----------- o C

hogy a vadsertést, ha vissza akarna húzódni, szúrja, s ennélfogva 
előre haladásra ösztökélje.

A csapó ajtókat a vaddisznók kedvencz járóira (csapásaira) 
kell állítani.

A bemenők sikerét előmozdítja az, hogy a vad mind a keríté
sen belül, mind azonkívül a kerítés mentében jár-kel, keresve a ki-1 
vagy bejárót. A szerkezetnek ennélfogva oly formán kell készítve 
lenni, hogy a bemenés megkönnyítve, a kimenés pedig megnehe
zítve legyen.

A kilépés lehetetlenné tevésének követelése azon kérdés fel
vetésére hív fel: feltétlen jog-e a bemenők alkalmazása ? Saját terü-

1 N éh a  sikerül is neki a kim enés, vagy k itörés. D e  akkor m aga keresi ism ét 
a visszajuthatást, s erre is jók  a bem enő szerkezetek.
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létén jóval belül állított kerítésen alig kifogásolhatják a szomszédok ; 
a határon azonban nem tartoznak megtűrni.1 Saját területen a vadat 
szabad meglőni, tehát megfogni is szabad ; a határon kivül levő vad 
azonban más tulajdona. Áll azonban az is, hogy a bejárók nem
csak a szabad vadászás, hanem a tilalom idején is fogják a vadat, 
s ennélfogva erősebben szívják fel a környék vadját.

A jogi szemponton kivül a saját érdek is figyelembe veendő. 
A környezet szolgáltatja az anyagot a vérujitásra, a zárt vadas 
viszont a környéknek a meghonosodásra. Alig vitatható az, hogy 
több vidék szarvasállománya a vadaskertekből kiszabadultnak köszöni 
eredetét. Viszont, ha a szabad vadas vadját a zárt egészen fel

szívja, nem lesz honnét venni, vagy drágán kell szerezni vérujitásra 
az anyagot.

b) A vad megfogása telepítés czéljából.

A gödöllői uradalom isaszegi erdőgondnokságában szarvasok 
belógására szolgáló vadfogó szerkezet a következő (76. ábra) :

A kis, erdei tisztáson álló csonka háromszögű udvar (A) drót
tal van körül kerítve. A rajzon vizszint futó vonala 22 m. (17 öl). 
Hosszúsága a befogó háztól (B) ezen vonalig 44 m. (23 öl). Csonka 
vége (a befogó háznál) 5 m. (21/2 öl). Egyik oldalán 2 m. széles 
csiga karikákon (j) futó, a befogó szín padlásán levő ablakból kötél
lel behúzható kapu van (g). A középen jól messze, hátrafelé van 
felállítva az étető (li),

1 A szomszédság inter paribus értendő. A népre annál jobb, mennél inkább 
szívja fel a vadaskert a vadat, mert annál kevesebb kárt szenved általa.
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A befogó szín [77. ábra. (B  és C)] 4 m. (2 öl) széles és 
ugyanoly magas, hosszúsága 6 m. (3 öl). Udvarfelöli oldala (a) két 
kifelé nyíló kapuval (d d) a kapu megül bezárható. A hozzáférhe-

^  jn

tésie a kerítésen — mely itt deszkából vari csinálva — tolókás 
■ajtók vannak ( /  f).

22*
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A szabadba nyíló oldalon 1 m. széles nyilás van (e), melye 
vasrúdon \ k  k) függő s alul kerekes csigák segítségével vassínen 

c (/ l ) futó két kapuval (ni m) el lehet zárni-
Ha a szarvasok már bejárnak a fogó 

udvarba, akkor egy ember már délután lesbe 
áll a szénával megrakott padlásra s ha

77. ábra. B efogó s : in  n y ito tt  
ka p u va l s abban szállító  ládával.
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I. A szekrény oldalt, vagyis hosszában  
nézve.

W

II. A  szekrény szem be nézve (kereszt
m etszet).

III. Tolókás ajtó.
IV. A  szekrény felülről nézve.

a) A  ráma felső és alsó hosszú lécze.
b) A  ráma felálló lécze.
c) K eresztkötés hosszában.
d  d) K eresztkötés keresztben.
e é) Vasrudacskák erösbbitésre.
/ / )  Sarok pántok erősítésére.
g g )  Lyukak a tolókás ajtó leszöge-  

zésére.
h li) Karikák a ládák em elésére (ke

resztül dugott rudak segítségével.
1 1 ) K arikák a hálók m egerő

sítésére.

\
Cs •

« %/
ni m ) Deszkabetét (belülről felsze

gezve).
H osszúság 2 15 méter. 
M agasság 1'40 »
Szélesség 0 '90  »

» alul 0  65  »
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elég számú olyan vad van az udvaron, a milyent fogni szándékoz 
nak, behúzza a kötél segítségével a kaput (g). a-nál a befogó szín 
kapuja nyitva van, de már készen várnak befogásra a befogó szek
rények (n rí) s oda vannak állítva a tolókás kapuval {ni) zárt nyílás 
(e) elébe a házon kívül.

A befogó s egyúttal szállító szekrények szerkezete a követ
kező (78. ábra). Az a és b vei jelölt 10 cm'3 vastag, egymásba csapolt 
léczek képezik a szekrény vázát; ezek (c és d) 8 cm2 becsapolt léczekke' 
vannak még jobban összekötve, és {e) mintegy 1 cm. vastag ,v as
rudacskákkal megerősítve.1 Azonkívül a sarkok vasból készült sarok
pántokkal {f) vannak egybefoglalva. A deszkabélés (rn vi) belülről

79. ábra. V adat befogó u d va r .

van felszögezve, hogy a vad azt ki ne feszíthesse. Az alsó deszkák 
végei, miután azokon a tolókás ajtó nyugszik, 15 cm., a felsők 
10 cm.-re állanak ki a keresztkötésen túl. Oldalt vaskarikák (Jí) van
nak a ládák emelésére, a mi azokon átdugott rudak segítségével 
történik. Oldalt lyukasvégü szögek (ii) vannak háló megerősítésére. 
A két nyílás felálló, vázat képező lécze ki van hornyolva, hogy 
abba a tolókás ajtót (111. ábra) betolni lehessen. Ezen az ajtón (o) 
nyílás van vágva a levegő szolgáltatására s gg-né\  két lyuk van 
fúrva a teljes elzárásra szolgáló két szög számára.

A szekrények hosszúsága 215 m., magassága 1'40 m., széles
sége felül 090 m., alul 0‘65 m.

1 A vasrudak csavaros végűek, s anyacsavarral vannak odaszoritva.
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Útra a szekrények aljára szénát tesznek, étkezésül pedig répát;
Vaddisznó és özek befogására szolgáló igen egyszerű és 

könnyen felállítható készülék a 79. rajzon látható.1 A rajz kevés 
magyarázatot kiván.

Az udvar elipsis alakú, de lehet, úgy mint följebb, csonka 
háromszögű. A kerítés czölöpökből (palissada), vagy drótból készük 
A czölöpök 10—16 cm. vastagok; lehetnek hasítottak is. Hosszú
ságúk 2'8 m., melyből 08  m. a földbe jön. A kerítés ennélfogva 
2 m. magas. A bejáró kapu (b) 1 m. magas, 1 m .. széles, befelé 
felemelhető, 5 cm. vastag, kemény és ketté hasított, vagy a mi jobb, 
ketté fűrészelt dorongból készítendő. Lecsapódva, a kijárást jól kell 
zárnia. A kapu fölött a kerítés 4—6 darab jó erős, keményfából 
készült erdei léczczel (csigarral) van egybekötve. Valamicskét azon 
túl, a meddig a kapu felemelve elér, keresztbe olyan vastagságú 
szálfa (r) van fektetve, a mely a kapu súlyát megbirja. Erre forgó 
csiga van téve, valamint a kerítés túlsó végére pedig kettő, felül 
és alul, a min a kaput emelő kötél if) jár. Az udvar túlsó vége 
felé, a kötél alatt két, körülbelül 16 cm. magas czövek van be
verve egymástól három annyira, illetve annyira, hogy egy kuko- 
ricza csövet közéje könnyen betenni lehessen, úgy azonban, hogy 
azt a kapu súlya ki ne rántsa. A kötél végére ugyanis kukoricza 
csövekből fonott koszorút kell kötni (e) s azok közül egyiket úgy tenni 
a két czövek közé, hogy ha az erdei vagy az őz aztránczigálja, könnyen 
kijöjjön onnét, s azzal a kötél felszabadulván, a kapu becsapódjék.

A vadat előbb kukoriczacsövek kitevésével a fogóudvarba 
szoktatni kell.

Ez a befogó legjobban használható őszszel és télen át.
A szállító szekrényeket azután a kapu elébe kell állítani, mire 

nézve jó, ha a kapun egy kisebb nyílás van hagyva, a mely szin
tén befelé nyíló és felcsapható ajtócskával elzárható, illetve kinyitható.

Még jobban egyszerűsíthető azonban az a befogó a követ
kező m ódon:

Vadsertések tudvalevőleg nem riadnak vissza a kissé akadá
lyokkal egybekötött nyílástól sem, ha mögötte valami kedvökre 
valót szimatolnak; annál inkább bemennek azonban, ha már be 
voltak szoktatva. A kaput erre való tekintettel úgy kell felakasz
tani, hogy alatta mintegy 16 cm. magas nyílás maradjon. Minthogy 
a kapu befelé nyílik, az erdei taszigálni fogja s minthogy az enged, 
addig nyomja, mig csak be nem jutott a kedves csemegéhez. Nem 
gondol vele, hogy a kapu megette visszacsapódik. Megriad, de az-

1 Vadász-Lap 1892. 2. sz. 23. 1.
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után falatozáshoz lát, s ha többedmagával van, a többi is követi 
Kimenését meg lehet akadályozni azzal, hogy a kapualjára befelé 
álló szögeket veretünk.

Magamagától bezáródó készülék a következő, melyet W.Schlüter 
vadászati felvigyázó talált fel (Klein Hammerban, Vend-Buchholz 
mellett) és Dombrovszky >; Dér Wildpark* czimü munkájában körül
ményesen leír és lerajzol. Nem követjük azonban leírását, mert az után 
kissé nehéz eligazodni, saját rajzaink után az talán könnyebben sikerül 1

Mindenekelőtt 30—40 m. oldalú négyszög területet2 fogó 
udvarnak alkalmas helyen körülkerittetünk. Legalkalmasabb a csen
des, nyugalmas, kissé emelkedett oly hely, a hol a vad különben 
is szeret tartózkodni. Fiatal suhángos erdőrészekben ily helyek leg
inkább találhatók. Az is kívánatos, hogy mintegy 100—150 lépésnyi 
távolságban nem igen járt út legyen.

1 A liptoujvári erdööri szakiskola erdődre, Fukasz István, ügyesen elkésziti a 
mintáját, s azután még könnyebb a megértés és a felépítés.

2 A hol kevés a vaddisznó, 12 m2 terület is elegendő. A fönnebbi terület 
szarvasoknak, dámoknak szól.
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Az udvar alakja négyszögül, a két átellenső sarok azonban 
tompára le van vágva (80. ábra). Itt van a két bejáró (A, B). Két 
bejárót csináltatni azért jobb, mert a vad inkább betalál az udvarba, 
s egyik a másiknak útját nem állja.

A lecsapó ajtók szerkezetét a 81. ábra mutatja. A keresztben 
futó vonalak a kifeszitett drót, /, tn, n, o, a nyílás a vad bejárá
sára. A bejárónak s illetve a kapunak 1'5 m. szélesnek s a vaddisznó 
számára 1 *20 m, fővad számára 2 m. magasnak kell lenni. Maga

a kapu horonyban jár, vagyis a két 
kapufélfa belső oldala ki van vésve s 
a vésetben jár fel s alá a kapu. Ez azért 
szükséges, hogy azt a vad félre ne tol
hassa, ki ne taszíthassa.

A két kapu, mikor fel van nyitva, erős 
zsinegen, illetve kötélen függ. A zsineg 
vagy kötél (a a) forgó csigán (b b), az
után felső végén bevágott oszlopon (c c) 
fut keresztül; innét pedig le van huzva 
a ravaszhoz (d) (82. ábra).

t t

A Schlüter-féle ravasz a következő : Az a oszlop (83. ábra) 
felső végén be van vágva s itt egy vaskarika z van beverve, melybe 
K  kamó jár, a melybe a kaput tartó zsinórt akasztják. Ezen a 
kamón egy vaspálcza g  van keresztül verve.

Az a oszlop ellenkező oldalán alantabb ismét vaspálcza van 
beverve (k). Ebbe a k  és fönneb ^-vel jelölt vaspálczába fogódz
kodik bele a csaptató kapcsának két fogantyúja, a mely közül / 
egyenes, m pedig patkó formán meg van hajlítva. Az /—zzz-t össze

81. ábra. Lecsapódd ajtó.
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kötő vaspántra p p  pánt van ráforrasztva, melynek segítségével a 
csaptatót széles, lapos deszkából összeszögezett tapodó készülékre, 
r, s, t, 71, rá lehet erősíteni, rá lehet szögezni.

Mikor az lm  kapocs, /  és m fogantyúja a g  és k  pálczába 
belefogódzott és K  kamót, a kötél felfelé, a nyíl irányában húzza, 
akkor g  pálcza föl, m lefelé húzván, l-et fölemelni, k -1 lehúzni

irányt nézve.

akarja s azzal a kapcsot magához köti. Midőn azonban valamely 
vad r, s, /, 71 tapodóra lép, akkor l  arrafelé húzódik, g  pálczáról leugrik, 
minélfogva K  kamó felszökik, a kapu pedig leesik, s a bejárót elzárja.

A liptóujvári erdőőri szakiskola többször nevezett erdőőre a 
ravasz készüléket egyszerűsítette s illetve egészen fából szerkesztő, 
a mi annak használhatóságát jóval fokozza.
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A Fukasz-féle ravasznál (84. ábra) A  oszlop oldalába, két 
végén hegyzett C C fog van beeresztve, úgy hogy a peczek (e) körül 
íoioghat. A fából készült {U) kapocsba lm -nél rovátka van bevágva, a

WMk ü1“_Í
i f e i l a

B c
| K B

m amm
W\ 3 r s

C 1É
zz/|

\K

Fölülről nézve.

q i-------
' KJ
^  ^ I r á n y á b a n  nézve.

84. ábra. F u ka sz-fé le  ravasz.

melybe a fogak (C C) belefogódzhatnak. H l kamó a felső fogat, 
az pedig lm -nél fogva a kapcsot s illetve a csaptatót felfelé húzza. 
A felemelkedést azonban megakadályozza C fog, melynek töve B

1 A metsző elnézése folytán a kamó a felső ábrán U , a két alsón A’-val van jelölve
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úgy van beeresztve A  oszlopba, hogy felfelé nem emelkedhetik1 
Ezzel m-né\ van megkötve a kapocs. A feloldás megint a tapodóra 
r s -re való lépéssel történik, a midőn az y  nyíl irányában ható erő 
/• nél C fogat a kapocsból kiugratja, s a midőn H  kamó felszökik 
a magasba.

A

85. ábra. Fogó u d va r , Goedde szerin t.

A )  Hálókkal körülfogott erdő, melybe a vad előzetesen hajtatott s onnét B -be
szorittatik.

B )  Az első, deszkával vagy más anyaggal kerített udvar.
C) Második udvar.
a a) Befelé nyíló kapuk (2 m. szélesek).
b b) 1 m. széles, 1-3 m. hosszú c tolóajtókával elzárható rekesztékek a D  kes

keny folyosóban.
d) Szállító szekrény.

1 A felső fognak felfelé, az alsónak lefelé van játék n.
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A fogóudvar (80. ábra) két ellenkező' sarkában, vagy legalább az 
egyikben van a fogó f . Ennek két kamrája van, a és b, melyek minde- 
nike legalább 3 m. hosszú. A külső kamra bejárója 2 m., a belsőé 
80 cm. széles. A külső kamra végén van a fogó. Ez több rekesz- 
tékből áll. A fogó rekesztékek (b) 1 m. szélesek, D3 m. hosszuk. 
2 m. magasak és felülről is födve vannak. (85. ábra.)

Mielőtt a vad fogatásához hozzá kezdeni lehetne, a fogóudvar
nak már jóval előbb készen kell lenni, hogy a vad hozzászokjék. 
A bejárásra csalogató étellel kell édesgetni. Vadsertések csalogatá
sára legjobb a rodthadtas burgonya, a makk, borsó, árpa vagy más 
szem. Dögöt rakni nem tanácsos, mert a dúvadakat odacsalja s 
azok a vaddisznókat elriasztják, vagy félénkké, tartózkodóvá teszik. 
Szarvasok, dámok, őzek számára gumós és répás növényeket kell 
rakni. Különben szemes magvak elhullatásával, milyen a zab, 
tengeri és különösen vadgesztenye, rá lehet azok figyelmét vezetni 
a fogó udvarra és be lehet oda csalogatni. Késő őszön szénára is 
szívesen bejárnak.

A fogás legjobb ideje késő őszszel és télen át van.
Ha a vad rászokott a bejárásra a fogó udvarba s észrevesz- 

szük, hogy oly vad is bejáratos oda, a milyet megfogni szeret
nénk, akkor a ravasz készüléket felállítjuk és a csalogató étellel 
megfelelően eltakarjuk, a jó szerencsére bízván a fogás eredményét.

A csalétekre bejött vad közül valamelyik rálép a ravasz ta- 
podójára s ez feloldódván, a kapu lezuhan. A benn lévő vad 
megfogta magát. Most lassú szorítással — mire elegendő valakinek 
megjelenése is — a fogó kamara felé kell kényszeríteni a vadat. 
A fogó kamara belülről nyitva, kívülről pedig fel és letolható rácsos 
ajtóval vagy hálóval elzárva lévén, a vad menekülésre való utat 
vél látni s a kamarába bemegyen.

A külső kamara bejárója vagy az elébb leirt ravasz készülék
kel ellátott, vagy kézzel feloldható csapó ajtóval záródik. Ha már 
most a vad bement a kamarába, s annak ajtaja be van zárva, a 
bennrekedt vad egy részét át kell hajtani a másik kamarába, abból 
pedig egyenkint beeregetni a fogó b, b, b, kamrácskáiba, s azok 
toló ajtaival egymástól elzárni.

A külső fogórekeszték kijárójához oda van erősítve a szállító 
szekrény (d). A kamara kijáró rácsos ajtaját feltolván a szállító 
szekrénybe szorítjuk a vadat, s mind annak, mind a kijárónak 
ajtaját bezárván, ismételjük az eljárást, vagy ha oly vad volna elől, 
a melyet megfogni nem akarunk, ki hagyjuk ugrani a szabadba.
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Vaddisznókat verembe is szokás fogni. Legegyszerűbb a jó 
mély és meredek falú, vékony rudacskákkal és azokra rakott gá
lyákkal s végre gazzal, földdel betakart. A megfogni szándékolt vad 
járójába kell ásatni. Különben a takarás tetejébe a középre csalo
gató falatokat is lehet tenni. A lenge fedélre lépő vadsertés besza
kad a verembe, honnét azután, ha bajjal is, ki lehet venni; ha elő
zetesen rézsentes bevágást csináltat az ember annak oldalába s 
abba teszi a szekrényt.

Vaddisznó szállítására 1'8 m. hosszú, 1 m. magas és ugyan
oly széles, erős deszkából készült ládák szolgálnak, melyeknek 
egyik oldala toló ajtóval van ellátva. Nagyobb biztosság okáért a 
láda két végét és közepét meg kell vasaltatni, felül pedig toló 
závárral kell ellátni, melyet a láda bejáróján beresztül lehessen 
tolni, hogy azt a bezárt vad fel ne tollhassa. Ha a láda elől nin
csen rácscsal ellátva, akkor felül szelelő lyukakat kell vágatni, 
oldalt pedig 3 cm. vastagságú fúróval 12 —14 lyukat furatni. Az 
ily ládában egy erős kant vagy emsét, vagy két gyenge kant, 
avagy három sűdőt el lehet szállítani.

Tenyész-nyulak befogására az úgynevezett nyulfogó-hálókat 
használják, melyek rendesen 150 lépés hosszúak és 1‘55 m. maga
sak s ha fogásra lazán felállittatnak: 100 lépés hosszúak és L09 m. 
magasak.

A hálókat jó zsinegből kötik 14 szem szélességre, úgy, hogy 
egyik csomótól a másikig 8 cm. köz van. Azután a kész háló 
felső és alsó szélén madzagot húznak át, mint ez a többi vad-fogó 
hálónál szokásos; ez a madzag a hálónál legalább 9'5 m.-rel 
legyen hosszabb, s az egyik oldalára kampót kell kötni, melynél 
fogva fel lehet emelni; a másikon pedig kapocs van megerősítve. 
A háló felállítására tiz czövek kell, melyek mindegyike 1'35 m. 
magas, hogy a tetejétől számítva 16 cm.-nyíre a háló felső zsinegé
nek megerősítésére szolgáló szíjakat oda erősíteni, alsó végeit 
pedig 16 cm-nyíre a földbe dugni lehessen.

Maga a fogás következőképp történik : Sötét éjszakán, a nyílt 
mezővel határos erdőszélen s oly helyen, a hol a vadász meggyő
ződött, hogy a nyulaknak járt csapásuk van, a hálókat egy vonal
ban felállítja, azután a mezőt lehető sok hajtóval, nagy lármával 
és gyorsan a háló irányában meghajtja. Nagy lárma és a hajtők 
gyors előnyomulása azért szükséges, hogy a nyulak erősen meg
riadva, gyorsan fussanak a hálóba s ne legyen idejők a háló előtt 
meghökkenni s aztán kitörni. A hogy a hajtők elértek a hálót,
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nem szabad késniük a beléje került nyulak gyors kiszedésével s 
a már készen tartott nyul-szállitó szekrényekbe rakásával.

A nyul-szállitó szekrények, vékony fenyüdeszkából készült 
3.72 m. hosszú, 0'62 széles és 0.31 m. magas ládák, melyek 12 
rekeszre vannak beosztva, ugyanannyi nyúl befogadására. Minden 
egyes zárkának átlyukasztott tolóajtóval kell ellátva lenni s ennek 
átellenében van egy-egy 16 cm. hosszú és 5 cm. magas szeleid 
nyílás. A láda oldalain fogantyúk vannak könnyebb továbbításra. 
Az egyes rekeszeket durva vászonnal és szénával vagy mohával 
szokás kibélelni, hogy a nyúl puhán ülhessen, de megfordulni vagy 
mozogni épen ne bírjon. A ládákat emeletre is lehet csinálni, melyelv 
akkor 24 nyúl befogadására alkalmasak.1 Táplálékul füvet, kelká-

86 . ábra. Fáczány-etető, fe lá llíto tt fogóva l.

posztát, salátát vagy zabot és kevés vizet kell a nyulaknak a szál
lítás közben nyújtani. 6 anyanyulra elegendő eg}̂  kan.

Mihelyest a fogott nyulak el vannak helyezve, a vadászszemély
zet összeszedi a hálókat, aztán otthon azokat kifesziti, levegőre 
kiteszi, megszárogatja, ha szükséges ki is javítja, s rendesen 
összehajtogatva elhelyezi a vadászati szerelvények befogadására 
szolgáló raktárba, vagy ha ilyen nincs, száraz, szellős helyen egy
más mellé, dorongokra akasztva.

Fáczányok fogatása az etetőkön történik. Erre a czélra vékony 
könnyű deszkákból ládát kell készíttetni (86. ábra a, b, c, d.), a 
melynek oldalai lefelé állanak s legalább 30 cm. szélesek. A láda 
alsó oldala nyitott marad, felső oldalát pedig vászonnal vagy hálóval 
kell lehuzatni, a mely ne legyen nagyon feszes, hogy a felreppenő

1 Igen nagy ládák alkalm atlanok a szállításra. Inkább fél annyira csinálandók.
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vagy ugráló állatok meg ne üssék fejüket, de sem nagyon laza, 
sem nagyon tág nyílása ne legyen, hogy abba bele ne bonyolód
janak és fejüket át ne dughassák rajta.

A bontó első végét két villás fával fel kell támasztani, hogy 
az etetőre járó fáczányok szabadon járhassanak alatta. A láda 
előrészén lyuk van vágva, hogy azon szénvonó forma készüléket 
keresztül dugni lehessen, melynek segítségével a megfogott állato
kat az ember magához húzhatja.

A gödöllői uradalomban a fáczányfogó háló egyszerűbb szer
kezetű. 4 darab 8 cm. vastag fenyő rúd van egybe róva s annak 
tetejére lazán vásznat szögeznek 
fel. A szerkezetet a mellékelt 
87. ábra mutatja. A talajat a 
boritó alatt kissé ki kell vájni, 
hogy annak léczei kevesebb kárt 
tehessenek a fáczányokban.

Az étetővel szemben van a 
leskunyhó (88. ábra). Ebben rej
tőzik el a vadász, s az E-nél 
látható nyíláson bevonja a fo
gót támasztó két villás fához 
kötött zsineget, melyet azon 
pillanatban ránt meg, mikor a 
fogó alatt elég fáczány van.

Dittrich a W. azt tartja, hogy 
a lecsapódó fogókeret a vélet
lenül alatta álló fáczányt agyon 
ütheti, ez okból hálókat ajánl, 
melyek áz étetők oldalain vannak abra- Faczanyborüó [folulrdl tűzve).

felfüggesztve s alsó végükön vas vagy kősulyokkal vannak ellátva. 
Ezen hálók zsinegek segítségével fel vannak húzva egészen a 
fedél alá. A zsinegek kiszolgálnak a fedélen át .s ott ravaszra 
vannak kötve. A ravaszokhoz zsinór vezet a leső kunyhóból, 
megrántása feloldja a ravaszt s a hálók lehullanak.

A fogás különben nem megyen egészen könnyen. A fáczá- 
nyoknak előbb meg kell szokni a boritó készüléket. Ha az hálóval 
van behúzva, könnyebben megszokják, vászon alatt azonban nyu- 
godtabbak maradnak, nem vergődnek annyira. A fogó készüléket 
annálfogva már jó előre az étető alá kell tenni, csak gondoskodni 
kell róla, hogy le ne essék. Ha őzek is vannak a közelben, akkor 
dróttal fel kell kötni.
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Fogás idején szükebben kell osztani az élelmet, hogy éheseb- 
bek legyenek, s jobban járjanak az etetőre. Sokáig sem szabad 
egy étetőn fogni, mert az elriasztja a fáczányokat, ha folytonosan 
hallják társaik vészkiáltását.

Mennél hidegebb és havasabb a tél, annál jobban megy a 
fogás, mig ellenben ha a fáczány elég táplálékot talál a szabadban, 
akkor a fogdosás keserves munka.

Foglyok befogására tenyésztési czélból legjobb a fogolyfogá 
ketrecz (Steige).1 Ez (89. ábra) felső lapján zöldre festett, mintegy- 
1'48 m. hosszú és 0'66 m. széles deszka tábla, melynek négy 
sarkán belül a táblára szegezett léczekre körülbelül 25 cm. hosszú, 
vashegybe végződő lábak vannak beeresztve. Á lábak alul vékony 
léczekkel úgy vannak egybekötve, hogy a fedél s a léczek között 
éppen 20 cm.-nyi hézag maradjon. A kívül maradó 5 cm.-nyi 
hegyes vég arra szolgál, hogy azokat a földbe benyomván, a ketre- 

1 Ditlrich a. W . II. fogoly 34. §. G.
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czet helyhez kötni lehessen. A lábak között most a 15 cm. széles 
ajtónyilásokat készítjük el. Minden ajtónyilás 9 cm.-nyíre essék 
egymástól). Ajtófeleknek vasdrót pálczákat (38-as vagy 48-as számú 
drótból használunk. Az ajtó felek felül a táblába, alul a lábakat 
összekötő léczbe vannak bedugva Dietrich azt rendeli, hogy az 
ajtónyilásból a léczet ki kell vágni. Ez azonban nagyon meggyen- 
giti a különben is meglehetős súlyú alkotmányt. Ha ezt el akar
juk kerülni, a ketrecz felállítása után a léczet kívülről homokkal

89. ábra. F ofo ly  fogó  ketrecz. l m .  —  0 '5  cm.

vagy földdel el kell takarni. Ugyanezt kell tenni a küszöbbel kívül. 
A kissé erősebb dróttal készített ajtók keretei 16 cm. szélesek és 
15 cm. magasak, úgy, hogy ha fel vannak akasztva, alul 5 cmnyi 
nyílás maradjon. Az ajtók a nyílás fölé (ajtó szemöldje) lyukas 
fejű szögekbe akaszthatok. Minthogy az ajtók valamicskét széle
sebbek a nyilásnál és belülről vannak felakasztva, csakis befelé 
nyithatók. A fennebb leirt méretű s távolságban álló ajtókból az 
oldalakon öt-öt, a keskenyen kettő-kettő alkalmazható. Az ajtócs
kákat és az ajtóközöket s a léczaljat fakó szinti fonalból készí
tett hálóval kell behúzni. A fedelet és lábakat nyáron zöldre, télen 
havas időben fehérre kell festeni s a tetejét hóval is behinteni

A fogás következő módon történik. Előbb a helyre, azután a 
ketreczbe kell szoktatni a foglyokat, oly helyen tévén ki azt, a 
hol tartózkodnak.

Becsalogatásra a területre, aztán ha a ketrecz már helyre 
van téve az ajtók elébe — a melyek most még le vannak szedve 
— s a ketrecz belsejébe búzát kell hinteni. Késő őszszel káposzta
leveleket, burgundi répát is szívesen vesznek. Ha a foglyok a 
kitett táplálékot a ketrecz belsejében is felszedték, akkor feli kell 
aggatni az ajtócskákat s ismét szórni búzát s más a foglyoknak 
kedves eledelt, s minden reggel utána nézni, fogódtak-e meg benne 
valamelyek. A foglyokat óvatosan kell kivenni a ketreczből s a 
már készen tartott szállító készülékbe' áttenni. Ezt akár borító

7 -

módjára lehet elkészíttetni, akár léczekből összeveretni, mindkét 
esetben azonban a teteje vászonnal, vagy apró szemül hálóval 
legyen bevonva némi távolságra a tetőtől, hogy a nyugtalankodó, 
fel-felrebbenő madarak fejeiket meg ne üthessék.

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 23
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Öreg foglyok teleltetésre nem valók, a kakasok fogságban kü
lönösen vadak lévén.

Az elébb leirt fogó ketreczet azért lehet minden más fogó 
készülék felett ajánlani, mert a foglyok meg nem sérülnek, még 
ha hosszabb ideig is maradnak benne. Igaz, hogy egész csapat 
egyszerre bele nem megyen, de lassanként mégis összefogdosható.

A vadászati könyvekben felsorolt hálók tény ész-fogoly s 
fáczány fogásra nem valók, mert azokban többé-kevésbbé meg
sérülnek s tenyésztésre nem alkalmasak.

C) Fáczányok és foglyok hálóba fogása . 1

Hajdanta a hálóknak nagy szerepe volt, s kiváltképpen a fog
lyokat fogdosták velük; a mai kor kitűnő lövő fegyverei azonban 
mindinkább kiszorították azokat, úgy hogy mai napság már csak 
nagyobb uradalmaknál vannak szokásban s azon vidékeken, ahol a 
nagymennyiségű vadat ily módon is igyekezni kell birtokba venni.

A teleltetésre szánt szárnyasok fogása mai annak helyén elő 
van adva, itt tehát csak azon fogási módokról szólunk, a melyek a 
megölendő vad hálóba fogására vonatkoznak. Meg kell jegyezni 
azonban, hogy a leírandó hálókkal is fognak teleltetésre madarakat, 
de minthogy jobban ki vannak a sérülésnek téve, jobb azon fogás
módok mellett maradni, a melyek az illető helyen leírva voltak.

A hálókat jórészt késő őszszel használják és csak kivételesen 
nyáron, mert ebben az időben szebb és illőbb a vadászat puskával.

Fogás a gyalog- vagy sövényhálóba.
A sövényháló 3 (illetve 2) egymásra következő, de egyesitett 

hálóból áll. A két külső négyszögletű 2 szemekkel van kötve vékony 
spárgából s voltaképpen egy darabból áll, de hosszában össze lévén 
hajtva, kettőt mutat. E közé a kétrét hajtott nagyszemü s jól feszülő 
háló közé erős háziczérnából készült, apróbb s kerekszemü3 háló 
van téve, amely nem feszül, de lazán áll. A két külső hálónak úgy 
kell összehajtva lenni, hogy szem-szemre üljék. A belső hálónak 
körülbelül a külsők felével kell hosszabbnak lenni. Régi szabály 
szerint ugyanis a sövényháló 22“32 m. hosszú. Ez a hosszúsága 
a külső hálónak. A belső háló 32‘40 m. hosszú. Egyhannad része 
tehát be van hajtogatva (ránczolva) a külső közé.

1 Das Rebhnhn. C. E, Freiherr von Thíingen. Handbuch für Jiiger, Dittrich 
n. W . Ueber die kleine Jagd. Jester.

2 Fogolyhálóknak szem ei 10, fáczányhálóké 12 cm. nagyok.
3 A szem ek fogolyhálókon 3, fáczányhálókon 4 cm. nagyok.
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Foglyok fogására készült háló magassága 30 cm., fáczányok 
fogására készülté 40 cm.

A hálókat vagy zöldre, vagy földszinüre festik. Az első szint 
zöld dióhéj vagy diófalevéllel, a másodikat égerfahéjjal való felfor
ralással adják meg.

Az egyesitett háló F2— 1-5 m. táblákra osztatik, amennyiben 
ilyen hosszúságban jó erős 1'2 cm. vastag s a háló szélességét 
12— 15 cm.-rel meghaladó czövekek köttetnek bele. A czövekeknek 
hosszabbnak kell lenni, mint a háló szélessége, hogy fölül a fogásra, 
.alól a földbeszurásra maradjon belőlök. Ily módon a 22'32 cm.-es 
háló 19 czövekre van kötve s 18 mezőből vagy táblából áll.

A madár megfogódzása a hálóba aként történik, hogy az a 
két külső s egymást fedő s egyúttal egymásra fekvő szemeken 
keresztül megyen s e közben a belső vékonyabb és lazán álló, tehát 
■engedő hálót maga után vonja, s az igy képződött zsákban megfogódik.

A fogás következőleg történik :
Mindenekelőtt meg kell tudni, hol tartózkodnak a foglyok 

vagy fáczányok. Azután a legközelebbi cserjés1 szélén álló bok
rokon túl és alatt ki kell czövekelni a sövén3'hálót. Nem kell egye
nes vonalat tartani, hanem inkább zig-zugosat. Egy háló természe
tesen nem elegendő ; 20—24-re van szükség. Ennek megtörténte 
után vizslával ellenkező oldal felől fel kell keresni a vadat. Ha az
3. háló felé kezd futni, a vizslát lassan utána kell ereszteni: igy a 
hálóba hajtani az egész csoportot.

Ha a foglyok felröppennek, az sem baj, mert rendesen a cser
jés előtt földre szállanak, s csak azután igyekeznek lábon a sűrűbe 
jutni, hol megfogódnak.

Ha a madarak a cserjésben vannak, akkor annak külső szé
lére kell letüzdelni a sövényhálót s a cserjésben megkerestetvén a 
vizslával azokat hajtani a háló felé. Ez alkalommal vigyázni kell 
.arra, mely irányban futnak. Ha nem a háló felé tartanak, akkor 
vissza kell híni a vizslát és más oldal felől kell őket megtámadni, 
-arról t. i. a mely a fogásra kedvezőbb.

Ha a csapat nem a sürjés elé, hanem belé szállott, akkor a 
hálót azon helylyel szemben, ahol a fogolycsapat fekszik, helyén 
kell hagyni; azt azonban, ami szél alatt van, fölszedvén, szél fölött 
valamivel ki kell nyújtani s azután mintegy 50—80 lépésnyire a 
beszálló helytől megtörvén a vonalat, be kell menni vele a cser
jésbe, s túl a csapaton ismét visszafelé térni vele. Szóval, be kell 
keríteni a csapatot. Most ismét fel kell a foglyokat kerestetni a 
vizslával s a háló felé tereltetni.

1 Csepötések, patakpartok íuzbokrai a legjobb  fogóhelyek. 23*
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A hálót, amennyire csak lehet, sűrű, bokros, gazos helyekre 
kell állítani, hogy minél inkább el legyen rejtve a madarak szeme 
elől. A zig-zugos állításnak az a haszna, hogy, ha a fogoly, vagy 
fáczány valamelyik zugba belekerült, ha vissza is akar szökni,, 
beletéved vagy egyik vagy másik oldalon a hálóba.

Az egész csapat megfogása ritkán sikerül; ami pedig meg
szabadult, az nemcsak ugyanazon nap, de még azon héten sem 
fut be a hálóba, különösen akkor nem, ha az öreg kakas megme
nekült. Ha az öregeket megfogni sikerült, akkor könnyen megy a 
dolog. Döbel azt tanácsolja, hogy a jérczét vászonból arra készített 
zsakuban a hálóra kell akasztani. Hívására befut az egész csapat.

Train szerint azon csapatok megfogása sikerül legjobban, 
amelyekre még nem, vagy csak keveset lődöztek. Ü nem a vizslá
val hajtatta be a foglyokat, hanem hajtókkal. Azt mondja, hogy a 
cserjésbe szállott foglyokat két vadász, kik közül az egyik hajt, a  
másik hív, a legbiztosabban foghatja meg.

Sövényhálóba fiatal fáczányokat szokás fogni, melyek még ki 
nem festettek; kinőttek nem igen mennek bele.

Fogás magas hálóba. (90. ábra)

A magas háló költséges dolog, használata pedig sok nehéz
séggel van egybekötve, de olyan fogolycsapatok megfogására, 
amelyek éppenséggel ki nem tartanak, jó szolgálatot tesz, s még a 
legvadabbakat is, melyek másféle hálóba bemenni nem akarnak, 
meglehet fogni vele. Repülő madarak megfogására szolgál.

A magas háló 24—30 m. hosszú, 7'2—9'6 m. széles háló. 
Középrésze jó erős, nyers czérnából, a két szélén 3—3 szemsor 
vékony spárgából van kötve. A szemek nyílása 7'5 cm. A legfelső 
és legalsó szemsoron erős spárgát húznak át s minden 10. szembe 
réz- vagy csontkarikát kötnek be. Ezeken a karikákon alól-felül 
vastag zsineget (tartózsinegek) húznak át, melyek a hálónak a 
rudakra való kötésére (körülcsavarás utján) szolgálnak s tehát 
körülbelül 1 méterrel hosszabbak a hálónál. A felső zsineg vasta
gabb, mintegy 5 ŵ„, az alsó 2’5 infm átmérőjű.

A hálók felállítása — melyekből természetesen többnek kell 
lenni — következőképen történik:

Késő őszszel, mikor már a foglyok a vizsla előtt ki nem 
tartanak, ki kell puhatolni, hol tartózkodnak azok. A hálókat 
azon oldalon kell felállítani, amely oldal felé a foglyok, fáczányok 
szállani fognak Rendesen a szél ellen repülnek, vagy pedig csen
deresek, csepőtések, vágások felé.
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A hálók felállítására szánt helyen már most a hálókat úgy 
kell lefektetni, hogy azok felsó' széle azon oldal felé feküdjék, amely 
felé előreláthatólag a madarak szállani fognak. A hálók két végére 
és közepére most rá kell fektetni a feszitő rudakat.

Feszítő rúd 3 van : kettő vastagabb, egy vékonyabb. A na
gyobb rudak 6 m. hosszúak és 10—15 cm. vastagok, s könnyű, 
egyenes fenyőfából valók. Alól meg vannak hegyezve. Felső végü
ket gombformára kell faragni, alól pedig 1'8 m. magasságban 
körös-körül jó széles rovátkot kell vágni. A középső vékonyabb 
(emelő) rúdnak felső bütüjén kell bevágást csinálni. A bevágások, a 
tartózsinegek és a később említendő feszitő kötél felkötésére, a közép
sőnél belefektetésére szolgálnak. A két vastagabb rudat a háló két 
végére, a vékonyabbat közepére kell tenni, a hegyes véggel a madár
csapat felé fordítva. Úgy kell intézni a dolgot, hogy a rudak vége 
a  háló felső végét érintse. Ez azért szükséges, hogy tudni lehes
sen, hová kell a rudak számára a lyukakat kiverni. Ez arra szol
szolgáló lyukverő vasrúd segítségével történik.

A rudak számára megkivántató lyukak el lévén készítve, a 
hálót fel kell kötözni azokra. A felső, vagyis feszitő rudakra rá 
kell kötni a lehetőleg kihúzott felső tartózsinegeket, valamint az 
ujjnyi vastagságú feszitő kötelet, utóbbit úgy, hogy két vége rézsut 
kihúzva a földig érjen.

Most föl kell emelni a két feszitő rudat s a számára készí
tett lyukakba beállítani és megerősíteni. Ha ez megtörtént, az emelő
rúd felső rovátkájába bele kell fogni a felső tartózsineget, meg a 
feszitő kötelet s azzal a hálót felemelvén, szintén be kell állítani a 
számára készített lyukba. A többi hálót, szintúgy eljárván, az első 
folytatásában kell felállítani.

Ha az egész hálósor fel van állítva, akkor a feszitő köteleket 
kell kifesziteni. Ezen kötelek két végén ugyanis czövekek vannak ; 
ezeket, a köteleket jól kihúzván, a földbe kell verni, úgy hogy a 
kötelek és azokkal a hálók egészen jól ki legyenek feszítve s a 
rudak jól s biztosan álljanak.

Végezetül a háló alsó részét kell a feszitő rúdra rákötni, az 
F8 m. magasságban az arra előkészített rovátkába. Az emelő rúdra 
nem kell rákötni a hálót. Ezt csak felemelni kell, hogy a közepén 
ne csináljon nagy ívet és belülről álljon, hogy a háló kiöblösödését 
ne akadályozza.

Az első rudakra a háló fel lévén kötve, minthogy alsó széle 
most be van hajtva s a kétrétes rész alsó széle a földet érinti, azt 
úgy kell behajtani, hogyha a hálót a szél felfújja, vagy a ráütődő
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madarak kifelé taszítják, a képződő öböl kifelé hajoljék, s a bele
repülő madaraknak engedjen, mert ha azok visszaütődnének, az. 
utánuk jövők felemelkednének és a háló fölött szállanának el.

A mellékelt vázlatos rajz az egészet érthetőbbé teszi.
A fogás már most következőleg történik :
A háló minden rudjánál egy-egy ember a földre lapul. A 

vadász néhány hajtóval megkerüli a foglyokat vagy fáczányokat, s 
azokat a vizslával felkerestetvén, a háló felé tereli s illetve felreb
benti. Ha a háló jó helyen van felállítva, a madarak belevágódnak 
s alól levő öblébe hullanak. Azon pillanatban, amint ez megtörtént,, 
az ott levő emberek felugranak, a rudakat kiemelik a lyukakból, a  
hálót az öböl ellenkező oldalára döntik, s a megfogódzott madara
kat a hálóból kiszedik.

90. ábra. M agas háló.

A )  szemben, B~\ oldalt nézve, á) P'eszitö rudak, b) Em elő rúd. c) Háló. 
d) A  háló visszahajlitott része.

A vadász a haj tokkal ez alatt vár, s ha a háló ismét fel van 
állítva, folytatja a dolgát, uj csapatot keres.

Fogás a fogolyvarsába 1 vagy csúcsos fogolyháloba.

A fogolyvaisa egyike a legrégibb, de egyúttal a legszövevé
nyesebb szerkezetű hálóknak. Nemcsak előállítása nehéz, de a vele 
való bánás is nagy gyakorlottságot és türelmet kíván. Előnye azt 
hogy egész fogolycsapatot lehet egyszerre vele megfogni. Manapság 
csak igen kevés helyen használják.

A fogolyvarsa, melyet vékony spárgából, vagy 4-szálas czér- 
nából szokás kötni, három részből áll (I. kötet 65. ábra): a töm- 
löczből, a menyezetből s a terelő szárnyakból.

1 Minthogy ezen háló a  halászok által használt varsához rendkívül hasonlít, 
jónak láttam e nevet átvenni.
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A tömlöcz hosszú kis zsák, s ez okból nevezik e hálót zsák
hálónak is. Hossza 14— 16 m. Belseje több helyen belekötött háló
val úgy van elrekesztve, hogy csak egy-egy fogoly mehet egy
szerre keresztül a nyíláson (vörcsökön). Az első ilyen rekeszték a 
tömlöcz zárt végétől 3'6 m.-nyíre van. Itt fogódnak meg a foglyok. 
A tömlöcz hálójába minden l -2 m.-nyíre abroncsok vannak be
húzva, melyek azt feszesen tartják. A tömlöcz csúcsához zsineg 
van kötve, melynél fogva azt a farkaró segítségével a földhöz kötni, 
s illetve kifesziteni lehet.

A menyesei két szárnyból áll, melynek tetejét háló borítja.
A szárnyakat czövekekkel kötik a földhöz.
A szárnyak oldalai 36 cm. magasak és 3'6 m. hosszuk.
A szárnyak 36 cm. magasak és 11 — 13 m. hosszuk, s volta- 

képen közönséges futóhálók.
Mind a menyezet, mind a szárnyak czövekekhez, melyek 

segítségével felállittatnak, vannak minden 1'2 m. távolságban kötve.
A fogolyvarsa felállításához még apró fakamócskákra van szük

ség, melyekkel a háló alját a földhöz kötni lehessen, és 30 cm 
hosszú alsó végükön hegyzett czövekekre, melyekkel az oldalakat, 
ahol szükséges, meg lehessen támasztani.

Varsával csak a mező letakaritása után lehet foglyokat fogni, 
legjobban októberben, de azután is, mig a föld fagya a czövekek. 
leverését s illetve a háló felállítását megengedi. Legjobb idő a kora 
reggel és késő délután.

Használata a következő:
A foglyok tartózkodási helyét kipuhatolván, a fogolyvarsát 

azon oldalon kell felállítani, amerre előreláthatólag magokat hajtatni 
reméltetik. A helyre nézve következők tartandók szem előtt:

a) Inkább nagyobb távolságban kell a hálót felállítani, mint 
nagyon közel. Különben az határoz, hogy vadak, nyugtalanok-e a 
foglyok, vagy nem.

b) A hálót mindig szél fölött kell felállítani, mert csakis szél 
ellen sikerül a hajtás.

c) Ha osepötés van a közelben —• tekintettel arra, hogy reggel 
a foglyok sürjés felé, este attól szívesebben hagyják magukat elhaj
tani ■— oldalszél iránt és ha máskép nem lehet, szél alatt is állítható 
fel a háló.

d) A tömlöczöt mindig barázdába, hacsak lehetséges, ugyan
abba kell fektetni, amelyben foglyok vannak. Ha barázda nincs, 
oly füveden mélyedés választandó, amelynek oldalai magasabbak 
a tömlöcznél. Félős foglyok vagy olyanok elől, a melyek már ezen
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vagy más hálóval megismerkedtek, letördelt ágakkal, kórókkal kell 
a hálót, amennyire lehet, eltakarni.

Ha a felállítás helye meg van választva, a tömlöczöt a végén 
lévő farzsinórnál fogva oda kell czövekelni a földhöz s azután nyí
lását a foglyok felé fordítva kinyújtani, s azután jól rendbe hozni, 
hogy lehetőleg egyenesen és feszesen álljon minden egyes része. 
Azután a menvezetet s végre a szárnyakat kell kihúzni s czöve- 
keiket a földbe verni, arra ügyelvén, hogy a háló minden szeme 
szépen nyitva és feszesen álljon. A szárnyak kezdetben egyenlő 
közüleg, azután szétágazólag tüzendők le. Végre fahorgocskákkal 
az egészet a földhöz kell kötni, ahol pedig a czövekek nem fognak 
jól, azokat meg kell támasztani a czélra készen tartott támasztó 
czövekekkel.

Most következik a legnehezebb feladat: a foglyoknak a hálóba 
hajtása.

Nyílt mezőben a vadászló segítségével, annak hiányában a 
vadász paizs által takarva hajtja be a vadász a foglyokat a varsába.

Mindenekelőtt közelökbe kell jutnia. Miután már előzetesen 
tudja, hogy hol feküsznek, a paizs által takarva nagy kanyarodás
sal közeledik feléjök, óvatosan azonban mindaddig, mig szemre 
nem kapja. Ha azt veszi észre, hogy fejőket felemelték, álljon meg, 
Jmig csak egészen nyugodtan nem néznek rá és előre nem futnak. 
Ekkor lassacskán követheti őket. Ha azonban szétfutnak, nyugta
lanul néznek szerteszét, vagy éppen farkukat rázogatják, akkor ki
látásai roszszak, s legjobb ha lassacskán visszavonul. Ne veszítse 
azonban szemei elől a csapatot, s ha egyesültek s megnyugodtak, 
próbáljon újra szerencsét. Ha meglapulnak, ívet vágva közeledjék 
feléjük. Ha legelészve előre haladnak, akkor áldhatja szerencséjét 
és kövesse őket, esetleg jobbra-balra kitérve, terelje az általa kívánt 
irányba. Kitartással, türelemmel, ügyességgel kifoghat rajtok, gyak
ran azonban kudarczot vall, a csapat felrebben s újra kezdheti ele
jétől a munkát. Kiváltképen vigyázni kell, ha a terelő szárnyakhoz 
közelednek, mert ha valamelyik oldalt megy el azokon kívül, a 
többi is követi példáját.

Ha a fogolycsapat a terelő szárnyakon belül van, még nin
csen minden megnyerve, még felröppenhetnek, s meg van bennük 
a szándék, ha farkukat rázni kezdik. Ilyenkor jobb lesz vissza
vonulni s csak akkor szabad közeledni, ha megnyugodtak s lege
lészni kezdenek, vagy félelmet nem mutatva, ide-oda futkosnak. 
Most ismét közeledhet, de ne menjen egyenesen rájok, hanem majd 
óbbra, majd balra fordulva. Fődolog az, hogy vissza ne térjenek.
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Majd előre haladva, majd hátra húzódva igyekezzék őket a menye- 
zet alá szorítani. Ha csak egy-kettő ment be oda, akkor meg van 
nyerve a játék, mert bemegy a többi is, s akkor eljött az idő, hogy 
a paizs által födve gyorsan közeledjék s a meghátrálást megaka
dályozza.

Ha valamennyi fogoly atömlöcz végső rekesztékében van, ugor
jon gyorsan oda, vesse rá a kabátját kösse készen tartott spárgá
val át a rekeszték fölött, húzza ki a földből a fa-czöveket, nyissa 
fel a tömlőczőt s szedje zsákra a foglyokat.

Ha a nap már magasabban áll, vizslával kell felkerestetni a 
fogolycsapatot. Ilyenkor jobban bevárnak. Ha jó a vizsla, akkor 
hadd állja őket, mig a hálót felállítják, s csak azután kell visz- 
szahivni, s a terelést a már leirt módon végezni. Ha felrebbentek 
a kutya előtt, akkor meg kell vigyázni, hol szállottak le, s ott kell 
próbálni szerencsét.

Bokros helyeken egy vadász magában csak kora reggel mehet 
valamire; ha azonban ügyes társa és néhány jól betanított embere 
van, sehol sem boldogulhat jobban.

Ha a bokros hely keskeny, annak két oldalán felállíthatja em
bereit, hogy a mezőbe, vagy a cserjés belsejébe igyekvő foglyokat 
vissza tereljék. Ezeknek természetesen nem szabad zajt csinálni, 
hanem ha a foglyokat közeledni látják egyet-egyet köhintenek, vagy 
ide-oda mozognak. Ez alatt a vadász a hálót felállítja s társa annak 
közelében elrejtőzik, ő pedig vizslájával az ellenkező oldal felől te
reli a foglyokat. Ha azok bementek a varsába az ott levő jelt ád, 
a varsa végét leköti, a vadász pedig folytatja a hajtást, mert gyak
ran több fogolycsapat is van a cserjésben.

Ha a bokros szélesebb, akkor az eljárás annyiban különbö
zik, hogy még egy segéd az erdős oldal felől sövény (gyalog) 
hálót állít fel, hogy az arra menekvő foglyok abba fogódja- 
nak meg.

Fogás a borító hálóval ( Tyras).

A boritó háló Wittmann szerint négyzet alakú s egy-egy ol
dala 14 m,1, erős fonálból van kötve s arra szolgál, hogy a fá- 
czány vagy fogolycsapatot avagy fürjeket, ha a vizsla előtt meg
lapultak, vele beborítani lehessen. Tollszár vastagságú zsinór van a 
szélein keresztül huzva, a mely két oldal felé kiáll, hogy vele a 
hálót, ha össze van göngyölve egybekötni lehessen.

1 Thüngen szerint 18 m. hosszú és 12 m. széles, Francziaországban, a hol 2 
lóval hordatják, 18 m. széles és 27 m. hosszút használnak.
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A fogás a boritó hálóval arra betanított s megálláskór a földre 
lapuló vizslát feltételez, hogy a hálót rá is borítani lehessen.

Legjobban használható a boritó háló mindjárt aratás után a 
tarlón. Réteken is, későn érő tavaszi buzatarlón, luczernás, lóhe- 
résben is jó eredményű.

Használata a következő:
A vadász vizslával felkeresi a vadat. Ha a vizsla áll, lelapul- 

tatja. Két ember a boritó hálóval megkerüli a fogolycsapatot, vagy 
a fáczányt, a háló egyik szélét a földön maga után huzva, a másik 
szélét magasra tartva a vizsla felé halad s ráborítja a vadra. Most 
gyorsan biztosítani kell a fogást. Kabátot dobni a hálóra, a széleit 
letaposni, nehogy a madarak felröppenvén magukban kárt tegyenek, 
vagy ha sokan vannak a hálót fel ne emeljék s el ne meneküljenek.

Némely vadászok eleven sólymot, annak nem létében kitömöt
tet használnak arra, hogy a madarak jobban meglapuljanak, a 
mennyiben az elevent felszállani engedik, a kitömöttet pedig rúdon 
magasra tartják.

Élő madarak szállítása.

A szállítás vagy ládákban vagy kosarakban történik. A kosarak 
azért jobbak, mert a madarak jobban jutnak bennök a megkivántató 
levegőhöz, azonkívül a kosarak kerekdedek lévén, a madarak köny- 
nyebben foroghatnak bennök. Szögletes ládában könnyen valameljdk 
sarokba szorulhatnak, midőn egy néhány hamar megfullad.

A 91. ábrán látható láda 1 cm. vastag puha deszkából ké
szült. A méretek a rajzon láthatók ; hosszúság 1 m. szélesség 62 
cm., magasság 30 cm.1 A láda teteje erős zsákvászonból van csi
nálva. Az egyik hosszú oldal (e) át van lyuggatva a levegő szol
gáltatása végett. A másik oldalon van a madarak betevésére és ki
szedésére szolgáló tolókás ajtó (d) A tolóka fapeczekkel záródik. 
Megfogásra a (c) fogantyú szolgál.

Ilyen ládában lehet szállítani nyírfajdokat, fáczányokat, fog
lyokat, vadpulykákat utóbbiknak azonban 50 cm. magas kell.

A 92 ábrán bemutatott láda hasonló az előbbenihez, csak
hogy ebbe a madarakat felülről kell betenni a-nál, s hogy kivenni 
lehessen a vásznat fel kell szakítani, a mint az a rajzon látható. 
Ez a láda c-nél forgó ajtóval van ellátva, melyen át lehet a hor
dócskát kivenni s ismét betenni, friss viz szolgáltatása végett.

1 A nagyság különben változó s függ a madarak nagyságától és számától. 
Használnak 1'8 m. hosszú 1/2 m. széleseket is, vadpulykák szállításra 50 cm. 
magasakat.
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lá d á b a . A zzal n é h á n y  n ap ig  el v a n n a k  az  u tó n  viz né lkü l, d )  v á lu
a sz e m e s  étel e lh e ly ezésé re  szo lgál.

91. ábra. M adárszá llitó  láda.

a) egyik oldalról nézve, b) másik oldalról nézve, c) fogantyú, d) tolokás ajtó, a 
madarak betevésére és kivételére, é) szelelő lyukak.

92. ábra. M adárszá llitó  láda.

a) a láda képe felszakitott vászon takarójával, b) alaprajz, c) forgó ajtó, a viz 
betevésére, d) válu az ételnek, / )  lécz a láda megfogására.

93. ábra. M adárszállitó  kosár. 94. ábra. M a d á rszá llitó  kosár.

A 93. ábrán lerajzolt kosárban Francziaországból érkeztek fá- 
czányok. Vesszőből van fonva. Alul 55, fölül 802cm. azjátmérője. 
Magassága 45 cm.
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A 94. ábra hosszúkás kosarat ábrázol, mely két rekeszre van 
osztva. Hosszúsága 110 cm., szélessége 60 cm., magassága 32 cm.

A vászon födél eleven madarak szállításánál mindig jobb, mert 
azon nem verik össze fejüket Azt is jó kétszeresen venni s a kettő 
közét szalmával vagy falombbal kitölteni. Ily módon sötétebb lesz 
a kosár vagy láda belseje, a madár kevesebbet látván, kevesebbet 
riad s ugrál, minélfogva kevesebb kárt tesz magában.

Fáczányok szállítására P. Wittmann 1 m. átmérőjű és 25 cm. 
magas kosarakat ajánl, a milyenben szerinte meleg időben 10, hi
degben 12 fáczányt lehet elszállítani.

Táplálékul nagyobb szemű gabonát kell adni: búzát, tengerit- 
Hogy a gabonaszemek ki ne hulljanak, a kosár fenekét belülrül 
vászonnal kell kibélelni.

Szomjúság ellen káposztalevelek, darabokra vagdalt burgundi 
répa, burgonya a legjobb szolgálatot teszik.

A kosarak szállításánál arra kell ügyelni, hogy azok egyene
sen álljanak a szekérben vagy vasúti vaggonban, mert különben 
az állatok az alsó oldalra szorulnak s könnyen kárt szenvednek.

Ha nagyobb mennyiségű vadat kell vasúton szállítani messze 
földre, akkor a kosarakat külön arra a czélra bérelt vaggonba 
rakni jobb, mert ott kevesebb háborgatásnak vannak kitéve. Azon 
kell lenni, hogy a vaggonnak ablaka legyen (rács), ha pedig olyat 
kapni nem lehetne, ajtaját kell 10 cm.-nyíre nyitva hagyni, s úgy 
plombázni be, hogy levegő és világosság juthasson be, nagy sötét
ben a madarak nem látnák meg ételüket.

Hogy élő vadakat gyors szállitmányképen kell küldeni, azt 
elég megemlíteni.

A fenyves rigó fogása .1

A fenyves rigók nem képeznek külön vadászati tárgyat, s lö
vésük legfeljebb némely esetlegességre szorítkozik. Annál gyako
ribb azonban azoknak tőrreli fogása, mely hazánkban is, különösen 
a felvidéken igen elterjedt.

A tőrbe fogásnál nagyon lényeges dolog a fogási hely helyes 
megválasztása, mi a madarak huzási iránya által szabályoztatik. A 
hely megválasztásánál a következők tartandók szem előtt.

Valamennyi vándormadár, s igy a rigófajok is őszszel észak 
és kelet felől, délnek és nyugotnak húznak, a legtöbb esetben (a 
szalonkát kivéve) csapatokban, és pedig jól a délnyugati és észak-

1 v. L. 1885. 31 . sz. 415. és következő lapok.
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nyugati szeleknél, rosszul és csak egyenként az északi és keleti 
szélnél, mert nem szeretik ha a szél hátulról tollazatuk közé fuj. 
Tavaszszal ellenben közönségesen keleti szelek mellett sietnek csa
patosan hazájuk felé. Valamennyi rigófaj — az egy szőlős rigót 
kivéve, mely nappal húz — útját éjjel végezi, s közönségesen már 
az esti sürü hívásból észrevenni azt, hogy az összegyűlt rigók a kö
vetkező éjjel útra készülnek. Vándorutjukban az erdőségeket köve
tik s nem igen örömest szállanak át terjedelmesebb kopár vidéke
ken. Nagyobb terjedelmű sik erdőségeken keresztül hosszú vonalra 
oszolva húznak á t ; ezek tehát nem igen alkalmasak a tőrvetésre 
hacsak az erdőséget valamely keletről nyugatnak tartó folyó nem 
szeli által. A hol azonban keskeny erdőrész húzódik keletről nyu
gatnak, s ha ez nincsen teljesen elkülönítve, sőt nagyobb erdő
ségekkel függ össze : az ilyenben a tőrvetés rendszerint oly jól szo
kott sikerülni, mint az oly folyók partján, melyek a fent említett 
irányban folynak, vagy mint oly szükebb völgyekben, melyek a 
hegység közt keletről nyugatnak húzódnak.

Hol fognak megszállani a húzáson levő rigók, azt nem igen 
lehet előre meghatározni. A hol az éjjeli vándorokat a reggel meg
lepi, ott telepednek le, s ha a vidék nem igen bir bő táplálékot 
nyújtani, ott csak a következő éjjelig maradnak, mig ellenben ked
vezőbb helyeken több napig is tartózkodnak : de a dolog természe
tében rejlik az is, hogy őszszel gyakrabban a nyugotnak fekvő elő- 
erdőségekben vagy ligeteken, és pedig különösen ezek nyugati ré
szein s ott pedig oly helyeken szeretnek tartózkodni, hol az erdő
séget rét vagy parlag határolja vagy azt átszeli.

Ily helyeken pedig a léprigó és fenyves-rigó nagyobb előnyt 
ád a magasabb és tűlevelű fáknak, a sűrűbb és lombfa állomány
nyal szemben, az utóbbi pedig különösen a boróka-bokrokkal borí
tott helyeket kedveli; az énekesrigó és a feketerigó jobban szereti 
a fiatal tűlevelű és lombállományt, mig a szőlősrigó a kifejlett lomb
erdőségeket kedveli mindenekelőtt.

Kedvező, meleg őszi napokon nem igen húznak messzire a 
rigók, s nem is igen maradnak csapatokban, hanem szétoszolva, 
egyenkint keresik táplálékukat; ez oka azután, hogy néha oly he
lyeken is, melyek nem igen esnek a huzási vonalba, esetleg egé
szen kedvező eredményeket lehet elérni a tőrvetéssel.

Hideg, különösen ködös éjjeleken, ama rigók, melyek a napot 
a területen töltötték, okvetlen elvonulnak, de az is bizonyos, hogy 
helyüket uj jövevények fogják betölteni. Midőn délutánra eső van 
kilátásban, olyankor az ezt megelőző kora reggelen a rigók nagyobb
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tömegben Szoktak megérkezni s a fogás is, mely általában csendes, 
borús időben jobban szokott sikerülni, mindig kedvező szokott lenni ; 
erős szelek és nagy zivatarok alkalmával a rigók igen sebesen húz
nak, de sem csalhangra nem hallgatnak, sem a tőrbe nem kerülnek.

Tűlevelű fák közt és boróka bokrokban gyalogtőrökkel szokott 
leginkább sikerülni a fogás.

Ha a fentieket szem előtt tartva megfigyeltük a rigók huzási 
irányát, letelepedési és kedvencz pihenő helyeit, akkor az oly vi
dékeken is, hol a húzás nem igen erős és a hol a költséges 
madarász-tanyák berendezése nem igen fizetné ki magát, cseklye- 
pászták alkalmazásával is elég bő zsákmányra fogunk szert tehetni.

Sok esetben jogosult panaszok hangzanak fel ama károk 
ellen, melyeket a cseklye-vetés a fa-állományban előidézni szokott. 
Tagadhatatlan, hogy az okozott károk, különösen oly fenyvesekben, 
hol az állomány nem igen sürü, mindig jelentékenyek szoktak lenni; 
lomb-levelű erdőségben ellenben, feltéve, hogy a cseklyék befuratnak 
és nem széles véső segélyével üttetnek be, s ha a tőrvető 
eléggé eszélyes a cseklyéket nem a főtörzsekre alkalmazni; e károk 
alig jöhetnek tekintetbe.

Itt-ott az ellen is hangzanak fel panaszok, hogy a cseklye- 
vetés által éppen az a madárfaj pusztittatik leginkább, mely az er
dőségeknek oly igen ártalmas hernyókat és rovarokat erősen irtja. 
E tény mindenesetre figyelmet érdemelne az esetben, ha a rigók 
tömege az egész nyarat nálunk töltené ; azok azonban a tavaszi 
húzáskor rendesen csak rövid időre maradnak meg nálunk, s midőn 
őszszel a déli vidékek felé húznak, akkor mát táplálékukat majd
nem kizárólag bogyók képezik.

A cseklye pászták berendezése a következő:
A cseklye-pászta maga, azaz ama vonal, melyet hurkokkal be

rakni akarunk, már augusztusban a lölös ág- és gallytól kitisztí
tandó, nevezetesen ama vastagabb ágak, melyekre a hurkokat fel
állítani akarjuk. Minél kigyózóbb irányban huzzuk a vonalat, annál 
jobb, mert az esetleg tőrbe került madár csapkodása nem lévén 
látható messzire, nem riasztja el a telepedni akaró szárnyasokat, 
mint ez az egyenes vonalban futó pásztán történnék.

Midőn a tisztogatási munka befejeztetett, felállítjuk (egymástól 
legfeljebb nyolcz lépésnyi közökben) a cseklyéket oly módon, hogy 
felváltva egyik a jobb oldalra, a másik a bal oldalra essék, apászta 
kanyarulatánál pedig egy cseklye oly módon helyezendő el, hogy 
innen a legközelebbi jobb és bal oldali látható legyen.
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Mindezt megelőzőleg már elkészítettük a szükséges számú 
cseklyéket, kifőzött és lehető hosszú lószőrből. Ha ezek megvannak, a 
tulajdonképeni cseklyék összeállittatnak. Ily cseklyéket, az egyes 
vidékek és szokások sajátságai szerint, sokféleképen szokás készíteni 
a következők azonban a legjobbak.

Gyűrűs cseklyék. Ezek készítéséhez elégséges számú 65 milli
méter hosszú spanyol bodza megfásult egy éves hajtásaiból ké
szített gyűrű szükségeltetik, melynek belét drót segélyével ki
toljuk. Továbbá veszünk 11/z ctmr széles és 48 ctmr hosszú, július
ban lehámozott, vízben áztatott s megszáritott hars-háncs-szallagot, 
ezt középen erős vaskapocsra függesztjük s ott egy 2 ctmr. 
hosszú fület kötünk kettős csomóval, majd a háncs két végét kés 
segélyével vékonyra hegyezzük, s mind a két szárat, egyikét a 
jobb, másikát bal kezünk hüvelyk és mutatóujja között sodorva, 
a fülcsomójától 18 ctmr. hosszú zsinórrá fonjuk. Ezután két 
bodzagyürüt veszünk, s ezek mindegyikének nyílásán keresztül 
huzzuk, jobb kéz felől bal felé, egy lószőr huroknak a fülét s bal 
kéz felől jobb kéz felé a két meghegyesitett háncsvéget egyszerre. 
Ha végül ott, hol a fonadék megszűnt, s az egyik háncsvég a 
másik fölött átvetve erősen összeköttetett: az igy képzett csomó 
fölött egy két rőf hosszú valamivel erősebb háncsból összesodrott 
zsinórt huzunk, oly módon, hogy annak mindkét vége egyforma 
hosszú legyen, s ezt egy egyszerű csomóval odakötjük, s a gyű
rűn keresztül húzott háncs össze nem font egyik végével össze
hurkoljuk. A mint ezután a csomók végein egy egészen keskeny, 
körülbelül 3 ctmr hosszú, vékony bőrből készített szalagocskát, a 
lószőrzsinór közepéig huztunk s két végén összeszoritottuk: 
mindkét hurkot, a nélkül, hogy a füleket igen kitágítanék, felhúz
zuk, s a gyűrűket, a melyekben lógnak, szorosan egymás mellé 
tolva, a hurkokat egymás fölé helyezzük, s a háncs ama végét, a 
hol a fül van, balkezünkkel a hurokra szorítva, azokat a háncs 
másik végével körülfonjuk egész a háncs-zsinór végéig ; itt ennek 
végei egymástól szétválasztatnak. Az egyikét jobbra, a másikat balra 
hajlítjuk a képzett nagy gyűrű körül s lazán megkötjük. Az igy 
előkészített cseklyék spárgára lesznek fűzve.

Midőn a cseklyéket a pásztára akarjuk kivinni, előbb elégséges 
mennyiségű fenyő- vagy más fa-ágat vágunk és pedig olyant, mely
nek vékonyabb részén könyök, azaz felfelé irányított ágacska 
van, s a körülbelül 29 ctmr hosszú törzs-vesszőt élesen meg
hegyezve, a könyök hajtáson körülbelől 18 ctmr. magasban be- 
rovást vágunk. (I. k. 73. ábra.)
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Felszerelve elégséges mennyiségű hurokkal és ágacskával, s 
magunkhoz véve egy fúrót, mely körülbelől a vesszők törzs-ága 
vastagságának megfelelő lyukakat fúr, kimegyünk a már előzetesen 
megtisztított pásztára s kikeresve alkalmas, nem tulvastag fákat, 
azokba a talaj fölött körülbelől 18 ctm. magasban 7 ctm. mélységű 
lyukakat furunk, s ezekbe beszorítjuk a meghegyesitett faágat oly 
módon, hogy a rovátkával ellátott könyök-ág egyenesen felfelé 
álljon: azután az egyik cseklyét teljesen felbontva,annak fülét a rovásba 
helyezzük s a háncs-zsinór két hosszú végét megfogva, azokat 
a fa körül húzzuk s egész a csomóig összehúzzuk oly szo
rosan, hogy a könyök-ág a törzs-ággal majdnem épszög alatt 
fekszik s a háncs-zsinórt néhányszor a fa körül csavarva azt egy 
csomó és egy csokorra kötjük. Végül a gyűrűket a cseklyékkel 
együtt úgy széthúzzuk, hogy az előlfekvő 5 ctmnyire a könyök
ágtól, a hátulsó pedig szintén ilyen távban a fától feküdjék s 
mindkettőt úgy igazítjuk, hogy a hurkok a cseklyében egyenesen lefelé 
s középen körülbelől 65 milliméternyire egymás fölött függjenek. 
Azután a törzsvessző közepét alulról fölfelé késsel felhasitjuk 
annyira, hogy a hasadékon lent egy erősebb vadberkenyegaly 
becsiptethető legyen.

Ezen cseklyék valamennyi használatban levők között a leg
pontosabbak, de miután készítésük igen fáradalmas, nem igen vannak 
használatban.

A kengyel-alakú cseklyék a legközönségesebbek s készítési 
módjuk a legegyszerűbb. E czélra ugyanis 40 ctm. hosszú, hajlé
kony, egészen egyenes és ágtalan vesszőket vágunk és vastagabb 
végükön négyszegletesen meghegyezünk. Azután oly fákon, melyeken 
a cseklyéket felállítani akarjuk, a talaj felett H /2 m. magasban 
5 ctm. mély lyukat furunk a vessző alsó vége, s e fölött 18 ctm. 
magasban a felső vége számára, s az elsőbe a vastagabb végét, 
s aztán közepén félkör alakban fölfelé hajlítva vékonyabb végét a 
felső lyukba erősítjük. Ha esetleg az igy képzett kengyel végszárai 
nem állanak a fúrt lyukakban meg, azokat kicsiny ékekkel kell 
megerősíteni. Ezután a fatörzstől 5 cmnyire s onnét szintannyira 
két hurkot (cseklyét) kötünk föl oly módon, hogy az kissé (5 cm.- 
nyire) a kengyel alsó szára fölött függjön. A csalétkül szolgáló 
bogyók a már leirt módon erősítendők meg. (I. k. 70 — 72. ábra.)

A függő cseklyék minden sűrűségben, de különösen fiatal vágá
sokban, hol a gyenge fatörzseket megfúrni nem szabad, azon okból 
használhatók sikerrel, mert a rigók leginkább szeretnek sűrűségek
ben megtelepedni. E czélra villa-alakú fűz vagy más hajlékony
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vesszőket használunk, melyek vastagabb része nem egészen ujjnyi 
átmérőjű s melynek mindegyik szára 48—54 ctm. hosszú ; 21 ctmnyire 
a csúcsoktól fölfelé, minden szárat oldalt hajlítjuk, oly módon, hogy 
a villa-alakú vesszőből, a vessző végeit egymás körül fonva há
romszöget nyerünk. Ezután a háromszög két felső szára mind
egyikébe egy-egy hurkot erősítünk oly módon, mint az a kengyel- 
alakú tőrnél történt s hogy a hurkok teljesen felállítva a három
szög alapját képező szár felett 5 ctm magasban függjenek. A 
csalétekül szolgáló bogyók, a háromszög alsó szárán, az egymás 
köré font vesszőkben erősittetnek meg. (1. k. 69. ábra.)

A gyalog cseklyck készítése a következő (I. k. 74—77. ábra) :
á) Vegyünk 36—38 ctm. hosszú, alsó végükön meghegyesi- 

tett vesszőket, ezeket egymástól körülbelől 1 x/2 m. távolságban az 
eleve a sűrűségben kitisztítás által nyert keskeny ösvényeken egy
mással teljesen átellenben a földbe szúrjuk, azután minden vesszőbe 
felülről körülbelül 8 ctmnyire egy-egy hurkot huzunk oly módon, 
hogy a két egymással szemben felállított hurok, egymást szorosan 
érintve, a talaj fölött 6 l/2 ctm. magasban függjön.

b) Két darab 48 ctm. hosszú és ujjnyi vastagságú vesszőt a 
keskeny ösvény mindkét oldalán, egymással szemben és ferdén 
befelé irányítva a földbe szúrunk s ott, hol keresztezik egymást, 
összekötjük erősen, a két vessző mindegyikébe egy-egy hurkot 
erősítünk. Vagy

c) válaszszunk valamivel hosszabb és erősebb egyenes vesszőt, 
ezt kengyel-alakban meghajlítva, az egyik végét az ösvény jobb 
oldalára, a másik végét pedig ettől szemben a baloldalra, a földbe 
szúrjuk, oly módon, hogy a képzett kengyel a földtől körülbelül 
21 ctm. magasan legyen. Ott, hol mindkétfelől, alulról számítva, 
megkezdődik a görbület, lesznek mindkét száron a hurkok meg
erősítve.

A lehullott (levetett) agancsok gyűjtése . 1

A szarvasok, őzek által levetett agancsokat az ipar felhasz
nálja. Némelyek, kik a koponyacsont utánzásához értenek, szoba
díszül is használják. Levetett agancsok összegyűjtése, ha sikerül 
azokat egy és ugyanazon állat után megszerezni, összehasonlítás 
czéljából érdekes.

1 J. Schimke Hugos Jagdzt. V. L. 1890. 8. sz. 100— 101. 1.

A \ad ásza ti ism eretek kézikönyve. III. 24
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Súlyosabb agancsok többnyire egyszerre, vagy rövid időköz
ben hullanak le. Néha a fejnek rázása által szabadul tőlük a 
szarvas, többnyire azonban fák törzséhez való fenés, vagy verege- 
tés vagy a föld és fák derekának bökdösése által. Súlyos agancs 
egyik szárát sohasem tűri meg sokáig a szarvas, mert az egyenet
len megterhelés rá nézve alkalmatlan, s ennélfogva szabadulni 
igyekszik tőle. Igazolja ezt az, hogy a páros agancs szárak gyak
ran egymástól nem messzire találhatók.

Könnyebb agancsok ritkán hullanak le egyszerre s megesik, 
hogy az egyik szárat az állat több kilométer távolságra viszi el.

A fővad télen és tavasz elején szereti a verőfényes helyeket, 
minélfogva az agancsok rendesen tisztásokon, ritkás helyeken, hegy
ségben napos lejtőkön találhatók. Ha azonban agancs hullatás 
idején rossz idő jár, gyakori a havazás, akkor az agancsokat 
mélyebb fekvésű védett helyeken, néha szántóföldeken, réteken 
kell keresni.

Gyengébb szarvasok agancsai a hatostól lefelé szerte-szét 
vannak szórva a vadasban, mert ezek rendesen csak későn hulla
nak le, mikor már a vad elhagyván téli tanyáját elszéledt az 
erdőn.

Magas hegységekben vannak helyek, ahol alig száz holdnyi 
területen 6— 12 pár agancsot lehet találni. Ezek a fővad kedves 
tartózkodási helyei, melyeket felkeres, mihelyest tavaszszal a déli 
szél elolvasztotta a havasi legelőkről a havat. A vadászok ismerik 
e helyeket, de az orvvadászok és az agancs szedők is. Ezeket a 
hegeket tehát idejekorán fel kell keresni. Időnek előtte azonban 
nem tanácsos háborgatni a vadat, mert az, ha nyugtalanítják, 
tovább megyen. Ha megint az agancsok soká maradnak fekve, 
kárt szenvedhetnek; egerek megrágják, és hasznavehetetlenné 
teszik.

Az elhullott agancsok felkeresése érdekes, de fárasztó munka. 
Könnyebben megyen arra betanított kutya segítségével. Minden 
nyugodtabb természetű kutya alkalmas e czélra. Fiatal korában 
agancsokat kell vele aportoztatni s később azokat mindig jobban- 
jobban elrejtvén, a felkeresésre szoktatni, megtanítani.

A lehullott agancs tulajdonjoga azt illeti, a kié a vad. Ha 
bérben van a vadászat, addig, mig a bérlet tart, a bérlőé, hacsak 
a bérbeadási szerződés másképen nem intézkedett. Ha az agancs 
idegen területen hullott le, azt ép úgy nem lehet követelni, mintha 
a megsebzett vad idegen területre ment át. Ha azonban az agan-
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csőt valaki jogtalanul szedte fel, a visszakövetelés joga akkor is 
fenn áll, ha már a vadasból el is vitetett.

A kártékony vadak és azok pusztítása.

Kártékony vadak leginkább hátráltatják a vadak elszaporodá
sát. Számuk sokkal nagyobb, mint az ember gondolná. Habár alig 
lehet tagadni azt, hogy oda húzódnak messze földről, a hol vad 
v a n ; mégis azt lehet állítani, hogy a vadas megtelepítésének és 
fentartásának első feltétele a kártékony vadak kitartó pusztítása.

Ragadozó vadak nagy mennyiségű hasznos vadat pusztítanak 
•el. Coburg herczeg murányi uradalmában még a hatvanas évek 
elején tavaszszal minden völgy fenekén egyre-másra találták a 
farkasok által felfalt őzek maradékát. Mikor a strychnint haszná
latba vették, s a farkasok elpusztultak, igen szépen megszaporodott 
az őz állomány, daczára annak, hogy kopókkal vadászták az 
ujab'o időkig.

A gödöllői korona uradalmi erdőkben 1879—1890 évig be
zárólag 28016 darab ragadozó vadat pusztítottak el. Érdekes, mint 
szaporodik a vad a ragadozók pusztulásával.

lőttek fáczányt, foglyot, ragadozót,

1879-ben . . . 262 339 866
1880-ban . . . 237 158 1190
1881-ben . . . 412 200 1469
1882-ben . . . 304 377 1786
1883-ban 575 299 1977
1884-ben . . . 578 615 2176
1885-ben . . . 315 1048 2794
1886-ban . . . 570 491 2176
1887-ben . . .  498 1381 2542
1888-ban . . . 1103 587 2853
1889-ben . . . 1557 1256 3900
1890-ben . . . 2036 3025 4377

Ezen számok világosan beszélnek. Az a 28106 rcgadozó vad 
bizonyára a 18223 fáczány és fogoly jó részét elköltötte volna. 
Pusztításainak jutalma tehát az a szép számú hasznos vad, amely 
lelövetett.

Az ember nem is gondolná, mennyi mindenféle ragadozó vad 
fordul elő valamely vadas vidéken. Gödöllő tájéka a szelíd vidékek

24*
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közé számítható s mégis 1879-től kezdve 1890. 
sokféle ragadozó vadat lőttek és fogtak el.

végéig a következei

Vidrát ................................................... 14 darabot
Rókát . ...................................... 1675 »
Borzot......................................................... 155 «
V ad m acsk á t............................................ 141 »
Kövi n y e s te t ............................................ 8
Görényt . . . . . . . . 729 •
M en y éte t.................................................. 1907
S ü n d i s z n ó t ............................................ 503 »
Különböző kártékony emlőst1 . ' . 3385 »
Fehér fejű kesely ü t ................................ 1 •
Sast ......................................................... 45
U h u t .........................  . . . . 7
B a g l y o t .................................................. 1091 2>
Nagyobb sólymot . . .  . . 2258 >; '
Kisebb s ó ly m o t ...................................... 1662 »
Kék c s ó k á t ............................................ 4
Varjut, csókát, s z a r k á t ......................... 13619 »
Különféle kártékony madarat1 . 902

Összesen 28106 darabot.

A kártékony vadak meghatározásánál óvatossággal kell eljárni, 
Nem minden ártalmas, mit a vadászok üldöznek ; vagy helyeseb
ben mondva, némely ragadozó tesz ugyan némi kárt a vadállo
mányban is, de nagy részt oly állatokból élvén, a melyek a föld
művelésre ártalmasak, a vadakban tett kárt ez utón busásan visz- 
szapótolja.

Ilyen az egerésző ölyv.2 Maga a róka is sok hasznot tesz- 
egerek pusztítása által. Ez okból s érdekes jelleménél fogva, s hogy

1 Jobb volna, ha a lőjegyzékekben részleteznék még ezeket a különböző
vadakat is, mert szakbeli vizsgálatok alkalmával jobban meg lehetne Ítélni, hogy 
mi mindent pusztítottak.

2 Vadászlap 1887 szept. 5. sz. 324. 1.
A ragadozók közül a földmivelésre hasznos állatokul a következők vannak 

felsorolva : közönséges vércse (Tinunculus alaudarius), rötlábu vércse (Erytthropus- 
vespertinus), durvalábu ölyv (Archibuteo lagopus), közönséges ölyv (Buteo vulgáris), 
kékes örvölyü (Strigiceps cyancus), Hamvas örvölyü (Strigiceps cyaraceus), Közép
szerű fülesbagoly (Otus sylvestris), Törpe fülesbagoly (Scops carniolica), közönséges 
karvaly bagoly (Strix funerea), közönséges fabagoly (Strix aluca), fátyol bagoly (Strix- 
flammea), kis éji bagoly (Sirix passerina), gatyás éji bagoly (Strix tergmalini), 1 örp^ 
karvaly bagoly (Strix acaica). A nevek szóról-szóra vannak átvéve.
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a  vadászat érdekét rendkívül emeli, tökéletes kipusztitása nagy vesz 
teség volna faunánkra nézve. Az egerésző ragadozó madarak meg
állapítása és tüzetes megismertetése a kellő kímélet czéljából s a 
földművelésre való tekintetből humanitárius feladata volna az orsz. 
vadászati védegyletnek.

A káros vadak pusztítása a vadászati kezelő és őrző személy
zet feladata ugyan, mindazonáltal serkentésül minden jól rendezett 
vadasban lövési dijak vannak megállapítva. A lövési dijat emlősök
nél a bőrök avagy fülek, madaraknál a karmok előmutatása s illetve 
beszolgáltatása1 után szokás fizetni. Fizetnek azonban a legtöbb 
helyütt lövési dijat a hasznos vad után is. Néhol csak az után, 
melyet a kezelő és őrző személyzet ejtett el, néhol az összes lelőtt 
vad után. Utóbbi esetben ezen dijak mintegy jutalmul szolgálnak a 
vad gondozásáért és ápolásáért. A dijak nagysága változó, főképen 
a nehézségektől függ, melyekkel az elejtés vagy fogás egybekötve 
van. Azon kívül befolyással van rá a személyzet minősége. Paraszt 
csőszök pl. kisebb lövési díjért is készek a fáradalmakra. Czélszerü 
az, ha a vadászat kezelő tisztség is kap valamelyes százalékot be
lőle. Jobban serkenti alantasait sok ember, ha maga is közvetlenül 
érdekelve van.

A munkácsi uradalomban következő lövési dijak vannak meg
állapítva :

Szarvas bika u tá n ..............................  1 frt 56 kr.
» suta » ..............................  1 » 20 »
» borjú »   — » 80 »

Őz bak >   — » 50 •
Vadkan »   2 » — »
Vad emse »   1 » 50 »
Vad südő »   1 » — »
Nyúl » .......................... . — » 20 »
Nyírfajd »  — » 30 »
Császármadár)
Szalonka » ..............................  .... » 10 »
Vadrucza
Fürj »   — » 5 »
Medve öreg »   5 » — »

» fiatal »     3 » — »
» bocs egy éves korig . . . . . . .  1 » — »

Farkas öreg........................................... 6 » — »
» f ia ta l........................................  3 » 50 »

1 A bőrök eladása némi részben fedezi a lövési dijat.
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Farkas kölyök 1 éves korig............. 1 frt — kr.
Hiuz ö re g ............................................  6 » — »

» fiatal és kölyök 1 éves korig . 2 » — >
Róka ö reg ............................................   — » 80 »

» f ia ta l..........................................  — » 40 »
Nemes nyest ö re g .............................. 2 » — »

» » fiatal és görény........... — » 40 »
Kövi nyest ö re g .....................................— » 50 »

>•> » fiatal ................................  — » 20 »
Vadmacska, vidra................................  2 » — »
Borz, menyét, házi macska.................  — » 20 »
Házi k u ty a ..........................................  — » 30 »
Sas, u h u ............................................... — » 80 »
Sólyom, héja........................................  — » 50 »
Karvaly, kékcsóka, ölyv, vízirigó. . .  . — » 10 »
Varjú ...................................................  — » 3 »
S zark a ................................................... — » 6 »

A vendégek által lelőtt hasznos, valamint a mérgezett dögön 
elesett káros vadak után járó lövési dijakat a vadászat körül érde
meket szerzett erdőőri személyzet között osztják el.

Pozsony és Nyitra megyékben következő lövési dijak adatnak.1
Farkas, s a s ..............................
Róka, borz, nyest, héja . . .
Görény, ö lyv ..............................
Menyét, evet, karvaly, szarka 
Varjú, holló, gébics, bagoly 
Kóbor eb, macska

3 frt 15 kr. 
1 » 05 »

— » 35 »

—  » 10 »

Gróf Nádasdv Ferencz 1660 jan. 21-én Globiczer Farkast 
vadászati felügyelővé nevezvén ki, következő lövési dijakat állapí
tott meg ■}

1 drb nyűiért.......................................— frt 10 kr.
1 » örvös galam bért..................... — 2 5 »
1 pár fo g o ly é r t ................................. — » 15 »
1 füzér huros m adárért....................— » 6 »
1 » fekete vagy szőrrigóért. . — » 6 »
1 » pacsirtáért............................. — » 4 »
1 » fü rjért..................................... — » 4 »
1 drb vadgalam bért..........................— » 3 »

1 Lévardy V. L. 1886. 36. sz. 480 1.
2 V. L. 1890. 1. sz.
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1 drb gerliczéért..................................— fft 2 kr.
1 » reznek vagy erdei szalonkáért— » 6 »
1 » közép szalonkáért . . . .  — » 6 »
1 » ő z é r t ........................................... — * 45 »
1 » erdeiért (vaddisznó) . . . .  1 » 30 »
1 » ró k á é rt...................................— » 30 »

A káros vadak irtására nézve a legszükségesebb tudni valók 
a következők :

A medve ha húsra kapott, a kártékony vadak közé tartozik, 
mert kárt tesz a föld népének legelő állatjaiban. Kártékony azon
ban mint növényevő is, a mennyiben az érő zabot, tengerit sűrűn 
látogatja, erősen rongálja. A marhára kapott, valamint a vetésekre 
kijáró medvét ezen kártevésénél fogva szorgalmasan kell vadászni. 
A lelövést legjobb a vadászszemélyzetre bízni, mert az, mihelyt a 
szükség beáll, kéznél van, s a kártevővel hamar elbánnik.

Benn a rengetegben a medve legérdekesebb vadunk, s egyút
tal tilos legeltetések ellen a vágásoknak legjobb őrzője. Le'.ővését 
a vadászattulajdonos rendesen és joggal magának és vendégeinek 
tartja fel.

A hiuz, az európai párducz, egyike a legveszedelmesebb raga
dozóinknak. Puskacső elé csak ritkán lehet kapni, s ennélfogva 
pusztítása legbiztosabban tőrbe fogás és mérgezés utján történik.

A farkas határozottan a legkártékonyabb ragadozó. Pusztítani 
kell a hol csak megjelenik. Nemcsak a vadászat, hanem az állat- 
tenyésztés érdeke is azt kívánja.

Pusztítása legbiztosabban méreggel történik ; habár puskával, dög 
kitevése mellett is lehet kárt tenni benne ; de csak ott, a hol gyak
rabban szokott megfordulni. Néha a farkasfogók is jó szolgálatot 
tesznek. Hajtóvadászatok csak jó kinyomozás után sikeresek.

A róka oly érdekes vad, hogy nemcsak kártékonysága miatt, 
de ez okból is minden vadász örömmel látja a puska csöve 
előtt. A róka védelmére Zalabéri-Horváth Ferencz1 a következő
ket mondja:

»Ha tekintetbe veszszük, hogy a róka a fiatal ültetvényekben 
és füves vágásokban — melyekbe a hó által lenyomott száraz tű 
alatt az egér csak úgy hemzseg — legszívesebben tartózkodik : 
behátó észleléssel abban kell megállapodnunk, hogy a róka ezen 
helyeket leginkább azért szereti, mert kénye-kedve szerint egerész- 
het s könnyen szerzi meg eledelét. Ezen megállapodásról leginkább

1 V. L. 1885. 97. 1.
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meggyőződünk az által, hogy a felbontott rókák 5/6-ának gyomrá
ban egeret találunk, toll és nyúl szőr sokkal ritkábban fordul elő. 
Magam is számtalanszor tapasztaltam, hogy a szabadban álló széna
vagy szalma-boglya mellől elriasztott róka, ijedtében 10—15 egeret 
ejtett el szájából ; s téli lesen nem egyszer láttam, hogy az ege- 
résző róka, a körülötte bagdácsoló myulakra nem is hederitett. — 
Rabolni és lopni a róka leginkább akkor megy, ha kölykei van
nak ; de ez időben is ott, a hol a viszonyok arra valók, leginkább 
majorságra fenve fogát, házak körül leskelődik, s nyulat, vagy re
pülő vadat csak akkor keres, ha ama vágyát nem teljesítheti. A 
róka kártékonyságának fő oka talán az, hogy nagyon szapora, s 
bármennyire irtsák is, száma többé-kevésbbé minden évben meg
újul, mint pl. Mezőhegyesen volt az eset, a hol évente 3500—4000 
nyúl, és daczára annak, hogy februárban rókát már alig láttak, 
250—260 róka került terítékre.«

»A róka elszaporodását meggátló egyetlen biztos mód, a köz
ségi területek kibérlése s vadóvási tekintetből való rendes kezelése, 
metynek egyik főtényezőjét, a duvadak rendszeres és méreggeli 
pusztítása képezi; csak igy lehetvén elérni, hogy a róka a gondo
zatlan vidékről, óvott területekbe be ne vándoroljon.«

A rókát sikerrel lehet fogni vastőrbe (csapóvasba) és kelep- 
czébe. Mérgezéssel is kárt lehet tenni benne.

A nyestfélék s a vad- és liázi-macska mind veszedelmes rab
lók ; még nagyobb kárt tesznek az apró vadban a rókánál, külö
nösen a majorok és szérűkhöz járó foglyokban, fáczányokban, s a 
kertekbe járó nyulakban.

A menyét fajdjérczébe beléharapódzva — melyet a tojásokon 
lepett meg — e levegőbe vitette magát. A jércze soha sem tért 
többé vissza tojásaihoz.

Puskával a nyestfélékben nem lehet annyi kárt tenni mint 
tőrrel, kelepczével. Irtásukra tehát ezekhez kell nyúlni; amaz 
inkább télen, — ha nyomozni lehet, — ajánlható.

A vidra a halakban tesz kárt, ez okból ártani kell neki, a 
hogy s a hol lehet. Lőni is jó holdvilágos éjjelen ott, ahol a 
jég alól szárazra lép. Legbiztosabban lehet azonban kézre keríteni 
tőrrel.

A hörcsög apró vadunk egyik legveszedelmesebb ellensége. 
Télen át ugyan gabonanemüekkel táplálkozik, s nyáron, is mikor 
azok megértek ; márcziusban azonban, mikor a nyíllak fiadzanak s 
áprilisban, mikor a foglyok, fürjek, fáczányok költenek, ezen hasz
nos vadakkal táplálkozik, sőt gyakran ki sem engedi költeni tojá
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saikat: elszedi előlük, amint kitojták. Bizonyítja ezt azon körül
mény, hogy szőlők s hegyekben, ahol alkalmas buvó helyük van, 
10 — 12 darabból álló csapatokat lehet látni, mig a vetéseken vajmi 
keveset. A sűdő nyulat a hörcsög fáradatlanul üldözi. A hamar 
elfáradó gyenge nyulacska csakhamar meglapul előtte, s bárgyü 
önmegadással várja a halált. A hörcsög pusztítása tehát nemcsak 
a földművelés, hanem az apró vad érdekében is szükséges. Az irtás 
leghathatósabb módja késő őszön, télen és kora tavaszon, mikor 
még földalatti tanyáján van kiásni s agyon verni.

A V. L. 1891. ápril 15. számában N. M. szénási erdész a 
hörcsög pusztítását következőleg adja elő:

^Először lövöldözni kezdtem őket s néha 5—6 is ott maradt 
egy lövésre ; de beláttam, hogy nem jó az etető körül sokat lövöl
dözni s más módhoz kellett fognom, ami a következő vala. Az 
etetők alatt a puha talajon ásattam s ásatás közben a melyik el- 
ugrott, azt az oda állított vizslám megfogta s rögtön agyonharapta. 
Kemény talajon egy lajt vizet vitettem ki, minden lyukba 1—2 
vödör viz elegendő volt, hogy előbujjon a hörcsög s vizslám lévén 
ott is a mester, mihelyt a hörcsög vizes fejét kitolta, már össze is 
volt harapva. A hörcsög-pusztitást folytattam lövéssel, tányérvassal, 
vízzel és kiásással s a munka nem ment nehezen, mert a hörcsög
nek nincs mélyen a lyukja, különösen oly vándorló hörcsögnek, a 
minők az Alföldön vannak. Abban az évben 400 szép bőröm volt, 
de csak nagyobb példányokból, — sajnos, nem kellett senkinek s 
még a zsidó is csak 1 krajczárt ígért érette. 1862. október elején 
úgy eltűntek, mint a hogy érkeztek s rákövetkező évben csak 
itt-ott volt egy hirmondó, most meg már évek óta egy sincs.«

A borzot, habár némi csekély kárt is okoz, nem számítjuk a 
kárttevők közé. Már faunánk változatossága érdekében is kíméletre 
számíthat. Ilyen a sündisznó is, a mely mint egérfogó többet hasz
nál, mint árt. Némelyek irtják a mókust is. Csak annyiban érdemli 
meg azt, hogy a fenyvek magtermését dézsmálja meg.

A kóbor-eb minden dúvadon túltesz. Jobb szimatával és kitartó 
keresésével a nyitlak vaczkait és a szárnyasok fészkeit, bármily 
állatnál könnyebben megtalálja, s ha e mulatságra reá kapott, nincs 
hatalom, mely háznál vagy gazdájánál megtartsa. Lőni kell tehát a 
hol csak szem elé kerül.

A ragadozó madarak közül a következők károsak s ennél
fogva pusztitandók.

A keselyük ugyan inkább dögevők, de miután élő állatokat 
is elragadnak, kíméletre nem számíthatnak. A sasok több kárt
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okoznak amazoknál Veszedelmesebb rabló azonban a héja (Astur 
palumbarius L ). Ez a madárvilág réme, mert prédáját elfogja mind 
a földön, mind a vízben, mind a levegőben. Nagy kárt tesz fáczá- 
nyokban, foglyokban, sőt nyulakban is. Lőni kell lesen, különösen 
uhu segítségével, fogni csapdába, vastőrbe, a hol pedig fészkel, ki 
kell szedetni tojásait, fiait. Sehol, sohasem szabad kegyelmezni neki.

A verebész karvaly (Accipiter Nisus L.) gyilkos, mint a héja, 
de félénkebb és gyengébb, inkább a kisebb madarakban tesz kárt. 
De foglyokat, különösen fiatalokat, fürjeket is fog. Lőni csak fész
kén lehet, uhu-lesen bajos lövésre kapni, mert gyorsan visszavonul. 
Csapdával, vastőrrel legbiztosabban lehet kézre keríteni.

A sólymok közül a vándor vagy hegyes szárnyú sólyom (Falco 
peregrinus Gm.) árt a vadnak, amennyiben a szálló madarakat 
levágja m. p. nemcsak maga számára, hanem az arra leskelödő 
kányák és ölyvek számára is A többi sólymok nem tesznek kárt 
a vadban, habár a sarló szárnyú sólyom (Falco subbuteo L.) és 
a kis sólyom (Hermann) verebésző karvaly sólyom (Lakits. Falco 
regulus Pali. F. acsalon Gm.)1 kisebb madarakat (utóbbi foglyokra 
is) levág. A vörös vércsét (Lakatos, Cerchneis tinnuncula L.) éppen
séggel kár volna bántani, mert mint egerésző többet használ, mint 
egyes kisebb madár elfogása által árt. A vándorsólyommal úgy kell 
elbánni, mint a héjával. Uhu lesen szeptember és október havakban 
lehet lőni. ha nem is valami nagy sikerrel.

A vörös és fekete kánya (Milvus ictinus Sav. M. regalis és 
M. Korschun, M. ater) szintén tesz kárt a vadban, minthogy az 
első fiai nevelése idején mezei és házi szárnyasokat, utóbbi min
denkor vizi szárnyasokat rabol és halakat fogdos.

Csapó vasba, vastőrökbe legbiztosabban foghatók. A vörös 
kánya uhura jobban jő, mint a fekete.

A sikoltó vagy egerésző ölyv (Buteo vulgáris Bech.) mint neve 
mutatja, hasznos ragadozó,2 pusztításának tehát csak ott lehet

1 Lakatos Károly a V. L. 1891. évi márcz. 15. számában 106. lap ezt a 
sólymot, melyet kurta szárnyú (kis) sólyomnak (Falco aesalon) a madárvilág vér- 
szopójának nevezi. Szerinte nálunk csak téli vendég, körülbelül november közepe
tájától márczius elejéig, tartós szelek mellett azonban kisebb mennyiségben márcz. 
végéig tartózkodik. Nagyobb madaraknak (vadludaknak, sőt túzokoknak is), de 
nagyobb ragadozó madaraknak is, pl. bagoly szemű kányának (Circus cyaneus) 
balszárnya alá bemarja magát, vérét kiszívja s úgy megöli. Ez oknál fogva a hol 
alkalom nyílik rá, nem kell kegyelmezni neki.

2 V. L. 1891. febr. 5. sz. 53. 1.
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helye, a hol tényleg kárt tevőnek mutatja magát. Vastőrbe könnyen 
megyen és uhulesen is jól lőhető. Z. H. F. említi,1 hogy Mezőhegye
sen azon években, melyekben az ott tartózkodó számtalan héját (talán 
ölyveket) erélyesen, s roppant sikerrel pusztították, a mezei egér 
annyira elszaporodott, hogy a héják s fajrokonaik pusztításával 
egészen felhagytak.

A réti kányák (Lakatos) nevezetesen a hamvas téti kánya 
CircuS pygargus L.), a fehér réti kánya (C. cyaneus), sárgás fcjii 
réti kánya (C. aetuginosus, C. rufus) szintén kártevők, amennyiben 
a sárgás fejű réti kánya a vizi szárnyasokat és halakat fogdossa, 
sőt apró nyulakat is fog el, fészkeket dúl fel.2 Leginkább az öregek 
lelövésével fészken lehet őket pusztitani. Vastőrökbe is sikerül a 
fogás. Uhulesen nem sok kárt lehet bennök tenni.

A fekete holló (Corvus corax) veszedelmes ragadozó, nagysá
gát meghaladó állatokat is megtámad: Őzgödölyéket, nyulakat, 
fáczányokat, foglyokat ö l ; elviszi a csibéket, libákat, réczéket; 
fészkeket is pusztít. Legtöbb kár tehető benne lesen a bagolylyal.

A baglyok legnagyobb részt hasznos egérfogók, minélfogva 
kíméletet érdemelnek. Jól mondja Zalabéri-Horváth Ferencz,3 hogy 
>habár a bagoly erőre alkotásánál s karmainak hatalmasságánál 
fogva, a ragadozók főtulajdonságaival bir, tudjuk, hogy táplálékának 
nagy részét a ház nélküli csigák s nagyobb rovarok képezik, s 
hogy előszeretettel egerész, mit annál is inkább kényelmesen meg
tehet, mert úgy a mezei, mint az erdei egér, táplálék után éjjel is 
jár. — Igaz, hogy a nyúl is éjjel barangol, de e bagoly-fajok — 
az »Uhu« kivételével — korántsem oly erősek, hogy a nyulat 
megtámadhassák ; — tekintve továbbá, hogy madaraink, a lappancs 
kivételével, napnyugta után elülnek, s mozogni csak hajnalban 
kezdenek, a bagoly ezeket csak úgy bánthatná, ha rejtelmeikben 
lepné meg, de minthogy ott szárnycsapása gátolva van, s mozogni 
sem bir, rablási hajlamáról okvetlen le kell mondania. — A réti

1 V. L. 1885. &7. 1.

3 Lakatos Károly szerint (V. L. 1883. 5. sz. 119. 1.) szörnyű pusztítást visz
nek végbe a még röpülni nem tudó szárnyasokban. Erőtlenségüknél fogva csak oly 
állatokat támadnak meg, melyek képtelenek magukat védeni ellenökben. Szerinte 
legkártékonyabb a sárgás fejű réti ölyv, ez valóságos ostora a fogoly, fürj és vizi 
vadtenyészetnek, mert nemcsak példátlanul vérszomjas, hanem telhetetlen falánk is. 
A réti ölyvek kiváncsiak lévén, könnyen kaphatók lövésre, a vadász közelében 
czirkálnak s ismételt lövések sem riasztják el. Leginkább tavaszszal kell őket üldözni, 
mikor költés czéljából megtelepednek.

3 V. L. 1885. 97. 1.
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bagoly fajrokonainak talán csak egyetlen neme, mely nyílt helyen 
tartózkodik, s minthogy majdnem kiválóan rovarokkal s békával 
táplálkozik, határozottan ártalmatlan.«

A  füles bagoly, az uhu (Buteo ignavus Forat), a mely. habár 
sok patkányt és egeret pusztít, őzborjukat, nyulakat, foglyokat, 
fáczányokat sem vet meg. Lőni esti lesen lehet, az általa rendesen 
látogatni szokott helyeken, párzás idején saját, más időben a nyúl 
hangját utánozván ; fészkén is. hová nappal is hord eledelt.

Az erdei bagoly (Syrnium aluco) és az erdei füles bagoly 
(Asio otus) kivételesen tesznek kárt. Ha kíméletet nem, legalább 
megtörést érdemelnek. A hol kárttevőknek bizonyultak, az erdei 
bagoly egér czinczogással csalható; az erdei füles baglyot pedig 
könnyű megközelíteni, különösen húzás idején, mikor nagyobb 
számban van együtt.

Varjuk, szarkák sok tojást és csirkét pusztítanak;1 a hol 
felütik tanyájukat, ott fogy a fáczány, fogoly, sőt a gazdasági 
udvarokból is kiveszik a prédát. Z. Horváth Ferencz azt mondja róluk.2

»A varjuk torkosak ugyan, s szükség esetében a náluk kisebb 
madarak fészkét is megtámadják, — de ha rovart vagy dögöt kap
hatnak, a rablás eszükbe sem jut. Ha pedig tekintetbe vesszük, 
hogy a varjuk és csókák az őszi s tavaszi szántás alkalmával 
százanként sorba állva, minden eke-hajlásból a rovarokat hogy 
szedik ki, s ha számba veszszük, hogy ezek mily roppant mennyi
ségű csimaszt s egyéb rovart emésztenek fel, *— melyek külön
ben a növényzetet pusztítanák, önkénytelenül ama kérdés merül 
fel: vájjon a rovarok pusztításával tett haszon, azon kárt nem 
mulja-e tetemesen felül, melyet nehány fürj, vagy fogoly elfogásá
val okoznak ?«

Ez áll a vetési varjura (Corvus frugilegus), de a fekete varjut 
{C. cornix) üldözni kell, kivált szárnyasaink kotlási idején,a szarkát 
azonban irtani kell minden módon, minden időben. A fészkek fel- 
dulása a leghathatósabb pusztító szer. A szarkák még a n^yulfiak- 
ban is kárt tesznek.3

A nagy bábaszarkáról Lakatos azt állítja,4 hogy amely fogolyba 
vagy más madárba egyszer belekapaszkodott, annak okvetlenül

1 Altum tanár azt mondja, hogy Eberswald nagy taváról a fekete és vetési 
varjú majdnem teljesen kiirtotta a ruczát, búvárt, libúczot (németesen bibicz), sár
szalonkát s egyébb vízi szárnyast. (V. L. 1889. máj. 5. sz.).

2 V. L. 1885. 97. 1.
3 V. L. 1883. ápr. 25. 153. 1.
4 V. L. 1891. márcz. 15. sz. 168. 1.
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veszni kell. Habár különben rovarpusztitó, ez okból még is üldö
zésre érdemes.

A ragodozbkat kampó és a karmos csűdpárok után meghatá
rozni a következőkről lehet: 1

1. A nemes sasok csűdjei le az ujjakig köröskörül gatyásak ; 
a kampó hajlása közvetlenül a viaszhártya előtt, vagy csak kissé 
azontúl kezdődik. A csűd aránylag felette vastag.

A tengeri sas (Haliaetus) csődje alulról számítva 4 cm.-nyíre 
tollatlan ; azonfelül köröskörül gatyás, s csaknem oly erős, mint a 
kőszáli sasé. A kampó szarufehér.

A halász sas (Pandion) csődje szürkés kék; a viaszhártya 
szintolyan ; a kampó sötétfekete, feltűnően hosszú hegygyei; a láb
ujjak alul felette durvák, hogy a halakat erősen foghassa.

2. A saskeselyü (Gypaetos barbatus, Bart-Lámmergeier) csődje 
lábtőig köröskörül gatyás, aránylag rövid (84*%,); a lábujjak kéke
sek ; a karmok feltűnően gyengébbek mint a sasoknál. (A legkisebb 
sas — aquila pennata — a törpe sas hátulsó karma 4 cm.-rel 
hosszabb, mint a saskeselyüé.) A kampó nem sas-, hanem keselyű- 
kampó, azaz hosszúkás, csak a végén, de itt igen erősen hajló

3. A suholy (Bubo maximus, Uhu) csődje erős és a karmokig 
tollas; tehát a lábujjak is; a kampó igen lapos, igen hegyes, az 
orrlyukak teljesen födve.

4. A vadászsólymok (Falconidae, Falken) csődjein az a jel
lemző, hogy a középső ujj feltűnően hosszabb a többinél (igy p. o. 
a vándor sólyomnál kétannyi mint a hátulsó, a törpe sólyomnál 
háromannyi). A kampó foggal bir, a viaszhártya igen élér.kszinü, 
az orrlyukak teljesen kerekek, középen kiálló bibircsesei.

5. A héja (Astur palumbarius, Habicht) csődje felette magas 
(körülbelül 90 ’%,) a fiataloknál zöldes-, az öregeknél élénk sárgás 
szinü ; a középső és belső ujjak középizein erős bibircs. A kampó 
felette hajlott és éles hegyű, színre nézve fekete szürke, a fog  
táján fehéresszürke folt.

6 A karvaly (Accipiter nisus, Sperber) csődje kétharmad
annyi, mint az előbbié s a fiataloknál kénsárga; a többire nézve 
épp olyanok a jellemző jelek, mint az előbbinél, de minden kisebb*

7. A fekete holló (Corvus corax, Kolkrabe) csődje, ujjai, kar
mai és csőrének nagyságánál fogva többi fajrokonától első pilla
natra külömbözik.

1 Lévárdi V. L. 1886. 36. sz. 481. 1. Ide iktatjuk, mert gyakran számolnak 
be ártalmatlan egerésző ölyv karmokkal a vadat nem ismerő vadászlegények.
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8. A kányák (Milvinae, Miláné) csűdje csaknem éppen félig 
gatyás, belső és hátulsó ujjaik és ezek karmai egyformán hosszúak ; 
a hátsó ujj a talp tövében erősebb a többi ujjaknál A kampó nyuj- 
tottabb, a fog táján kissé belapitva.

9. A rétikányák (Circinae, Weihen) csődjei aránytalanul ma
gasak és gyengék, sohasem félig gatyásak, elül-hátul számos paizs- 
zsal fedve (15— 18; 10— 14); a középső ujj karma fél olyan hosszú,

• • /-'6 30\mint az ujj. u )

10. A sárgásfejü rétikánya (Circus aeruginosus, Rohrweihe)
csűdje leginkább a héjáéhoz hasonlít, de annál még valamivel hosz- 
szabb, mig a hátulsó ujj sokkal rövidebb, mint a héjánál (a héja 
közép ujja 45 ?%,, a sárgás fejő réti kányáé 44 r%j, amannak hátsó 
ujja 30 Vlfm, emezé 1 7 r%j, tehát körülbelül félannyi); a héja kampója 
feketeszürke, emezé fekete s kissé összelapitva ; amannak tojásdad 
orrlyukai ferdén fekszenek a szájnyíláshoz, emezéi csaknem pár
huzamosan." 0 .....<=> A sárgás fejű réti kánya külső és közép
ujja közép izén hasított bibircs van (v. ö. a héjával).

11. Az ölyvek (Buteones, Bussarde). A csődök a sasok után 
a legzömökebbek.

a) Az egerész olyv (Buteo vulgáris, Máuse-Bussard). A középső 
ujj kétszer oly hosszú, mint az egyenlő belső és hátsó, mely 
utóbbiaknak karmai kissé hosszabbak, de egymással egyenlők ; az 
orrlyukak félhold-alakuak s a sötét fekete-szürke kampóban ferdén 
fekszenek; a csőd elül-hátul 12 pánczéllal fedve.

b) A gatyás ölyv (Buteo lagopus, Rauhfuss Bussard) csődje 
elül lábtőig gatyás, hátul kopasz, reezés.

c) A méhészölyv (Pernis apivorus, Wespenbussard) kampója 
hosszúkás, csak a végén hajlott, az orrlyukak mellett sertetollak 
helyett pikkelyszerii tollacskákkal fedve; a közép, belső és hátsó 
ujjak karma egyformán hosszú, a külső ujj karma rövidebb

12. A varjúfélék (Coraces, Rabenartige Vögel) u. m. a szarkák 
(Pica caudata, Elster), a varjuk (Corvi, Kráhen), a szajkók (Garru- 
lus glandarius, Eíchelheher) csüdjeit és kampóit megkülönböztetni 
nem szükséges, minthogy a fajrokonságot meg nem tagadják, s a 
megkülömböztetésre — a szarkák kivételével — kártékonyságuk 
mérvére nézve egyranguak lévén, nincs is szükség. A szarkák 
csőre sokkal karcsúbb, mint a többi varjúféléké s nem hajlott; leg
inkább hasonlít a szajkó csőréhez, de ez kicsiny kampóba végző
dik s tövét vörhenyes-fehér sörték fedik, mig a szarka sortéi feketék.
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13. A gébicsek (Lanii, Würgen, Sperelster) fogas és hegyes 
kampója felette hasonlít a sólymokéhoz, de ezzel kicsinységénél 
fogva össze nem téveszthető; az éles karmokkal felfegyverzett 
csüdök feketék.

A ragadozó madarak megkülönböztetésére Honig István után 
a következőket iktatjuk ide : 1

A keselyük kopasz fejük és nyakuknál, a kopasz bőrrészek 
színes voltánál s a bűznél fogva, melyet terjesztenek, más raga
dozó madárral össze nem téveszthetők.

A saskeselyüket félreismerhetlenül jellemzi ékalaku farkuk.
A sasok lábtőig, csaknem lábtőig, vagy jóval térden alul gatyás 

csüddel bírnak ; egyetlen alakot, a halászsast illetőleg merülhetne 
fel kétely; de sastekintete, térden alul érő gatyája és kékes-zöld 
csűdjei eléggé jellemzik, hogy első tekintetre megismerhető legyen.

A többi ragadozók között csak egyetlen alak van, melynek 
csődje lábtőig gatyás, de nem köröskörül, mert hátul a térdtől a 
lábtőig sárga pikkelyekkel van fedve és azonkívül sokkal kisebb a 
legkisebb sas-alaknál: ez a gatyás ölyv — buteo lagopus.

A sólymok — ide számítva a vércséket is, — kerek, középen 
csapos orrlyukaikról, az éles Jógákról a csőrben, az élénkszinü viasz
hártya és pillagyürükről, végre a mindig barna szemről ismerhetők 
meg ; ültökben csaknem merőleges alakot mutatnak.

A vércséket szárnyaik és vállközük vörösbarna, néha csaknem 
téglavörös szinezete, gyenge és alacsony csődjeik, gyenge, arány
lag rövid lábujjaik és silány, de azért éles karmaik különböztetik 
meg a sólymoktól.

A sólymokhoz legközelebb hasonló héjafélék, a héják és kar
valyok az által különböznek a sólymoktól, hogy csőrükben fog 
nincsen, hogy szemgyürüjök sárga, szárnyaik feltűnően rövidek, 
csődjeik aránytalanul hosszabbak, de gyengébbek; végre hogy 
máluk sürü zig-zugos sávocskákkal van tarkázva (gesperbert).

Talán még a réti héják világos szürke, néha egészen fehér 
hímjeit tarthatná a tapasztalatlan vadász sólymoknak; ámde ezek
nek a szemgyürüje is sárga és a többé-kevésbé kifejlett, de mindig 
látható tollkoszoru a szem körül első megtekintésre elárulja hová- 
tartozásukat.

A héjákat jellemzi nyúlánk testük, rövid szárnyuk, aránylag 
hosszú farkuk, magas és vékony csődjük és sólyomalakuk mellett 
legfőképpen sárga szemgyürüjök, végre a tarkázott mái.

1 V. L. 1890. 2. sz. 22. 1.
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Az oly vek apró sas-alakok, de tollatlan, gatyátlan csűddel; 
az e tekintetben kivételt képező gatyás-ölyvet, melynek csűdje elől 
és két oldalt lábtőig gatyás, de hátul pikkelyes, már a »sasok -nál 
megemlitettük. Jellemzi az ölyveket még hogy orrlyukaik táján, a 
homlok alatt vagy sretetollak vagy pikkelyszerii apró tollacskák 
takarják a viaszhártyát.

A kányákat villaalaku farkuk különbözteti meg a többi raga
dozóktól.

A réti héják vékony és magas csűdü, sárga szemgyürüs 
ragadozók ; főképpen jellemzi a szem körül többé-kevésbé kifejlett, 
de mindig látható bagolyra emlékeztető tollkoszoru.1

A tőrök s azok felállítása.

A lővő fegyverek tökéletesedése kisebb szerepet juttatott a 
vadak fogásának; ragadozók pusztítására azonban mai napság is 
használatban van. Mielőtt a fogás módjainak leírásába fognánk, nem 
fog ártani a fogó eszközök elnevezésével és osztályozásával fog
lalkozni.

A fogó eszközök vagy tőrök, vagy kelepczék, vagy hálók.
I. Tőrök azok, melyek az arra szolgáló részek, a csapóvasak 

(I. köt. 243. 1. 18. 19. ábra B. B) összecsapódásával, vagy lezuha
násával (I. köt. 257. 1. 39. ábra b) ejtik fogságba vagy ütik le a 
vadat s az a tőrön kívül marad ugyan, de többé kevésbbé meg
szédül vagy kimúl.

A) A tőrök rugós szerkezetitek v. i. csaptató tőrök, csaptató 
vasak. Ezeknél erős rugó csapja össze a fogó, illetve csapóvasat 
(Bügel).

a) vizszint ható rugóval ellátott török:
a) oldalt álló rugóval ellátott török. Ilyen a berlini tör vagy 

hattyunyak. (95. áb.) (I. kötet 243. 1. 18—21. ábra) és a hattyúi 
nyakas két karú vagy rudas tör (96. áb.) a hattyunyakas rugóju 
tányér vas (97. áb.)

,3) alul álló rugóval ellátott török.

Ilyen a Webir-féle hattyunyak (T. köt. 245. 1. 22—23. ábra), 
Ez e tőr könnyebb felállítás végett faládába van téve. Tehát egy
úttal ládás tőr is.

1 Fölötte érdekes és hasznos volna a ragadozók leirása alulról nézve mikor 
lepelnek.
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b) fölfelé ható rugóval ellátott török (I. kötet 237. 1. 1 ábra.) 
A tányérosvasak. A ravasz a vadnak tányérra lépésével bomlik fel.

95. ábra. B e r l in i  tör.

a) tányéros vasak oldalt álló rugóval (98. ábra). A rugó a 
csapó vasaktól oldalt m. p. 
vagy egy, vagy kettő van (I. 
kötet 240. 1. 6 és 7. ábra). Ilye
nek a medve, vaddisznó, hiuz, 
borz, vidra, rókafogó, az angol, 
a Hanstein-féle tányérvasak. Ez 
utóbbi ládás szerkezetű. A tön- 
kös tör (Pfaleisen) melyben a 
tányér helyét tönkő foglalja el, 96. ábra. H a ttyu n ya ka s  ké tkarú  tor.

melyre a prédára lesni akaró madár száll (99. ábra).
[}) tányéros vasak alul álló rugóval (100, ábra) (I. kötet 

237. 1. 2., 3., 4. ábra 241. 1. 15. ábra). Ilyen az universális
25A vadászati ismeretek kézikönyve. III.
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(101. ábra) a Kantzky-féle (102. ábra), a Helm-féle tányérvas 
(103. ábra).

f) fonalas vasak. A ravaszt fonal meghúzása bontja fel. Ilyen 
a Grell-féle csaptató vas (I. kt. 249. 1. 26. ábra), a Wcbcr-féle vagy

97. ábra H cittyunyakas tányéros-vas.

német hattyunyak (hibásan neveze hattyunyaknak, mert nincs 
hattyunyak alakú rugója). Szerkezetét a mellékelt 104. rajz mu
tatja. Ide tartozik az egyszerű rudas tör is.

B) zuhanás szerkezetűek, melyeken lazán feltámasztott s meg
terhelt dorongok, rácsok ütik agyon az alattuk elmenő vadat. Ezek
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leginkább nyestek, macskák, vidrák fogására használtatnak. Ilyenek 
.az egyszerű, kettős, a Hamutsch-féle, a lebegő dorong csaptató, a 
vidra fogó (I. k. 44—45, 41—43, 39—46. ábra.)

II. Kelepczék, a bemenő vad maga magát fogja meg és sér
tetlen marad.

99. ábra. Tönkös-tó'r. 100. ábra. Tányér os-vas alul álló rugóval.

a) Ládás kelepczék. A szerkezet rövidebb vagy hosszabb, egy 
vagy két lecsapódó ajtóval ellátott láda. Ilyen az átjáró ládás ke- 
lepcze (I. k. 254. 1. 35. ábra). Ez a legjobb vadfogó kelepcze.1 A 
vad járóján felállítva róka. macska, 
nyest jól fogódik benne. Ilyen az 
egy ajtós, két ajtós csapó láda 
<1. k. 253. 1. 32. 33. ábra), a 
Pieper és Hanstein-féle vaskelepcze 
(I. köt. 255. 1. 35. ábra 256. 1.
-36—38. ábra).

b) Hálós kelepczék. Ilyen a Weber- 
féle (I. kt. 265. 267.1. 53. 45. áb.),
-a Dudda-féle (I. kt 268. 1. 55. áb.), 
a  Pehlow-féle héjafogó (1. a czikk 
végén), a közönséges héja fogó, a 
Naumann-í^Xo, és más csapó hálók.2

Hurok és cseklye különböző dolgok. Hurok (Schlinge) a na
gyobb vadak, leginkább emlősök fogására szolgáló réz vagy vas

1 Ilyen, úgynevezett nyestfogó kelepczéket (Marderfallen) Gödöllőn Szekléncz 
-Alajos tölgyfából 8 frt-ért készít.

Jó szerkezetű tőrök, kelepczék, hálók kaphatók W. Williger Raubthier- 
fallen-Fabrik in Haynau Sziléziában, Képes árjegyzéke tájékozásul szolgál.

25*

101. ábra. Universalis tányérvas.
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drótból készített hurok ; a csekle vagy cseklye1 (Schleife) lószőrbő: 
készült apró hurkocska, madarak fogására. A cseklék ugrók, (ha a  
megfogott madarat a levegőbe rántják,2 függők (ha fák ágaim van
nak elhelyezve), gyalogok (ha a földön vannak fölállítva). A gyalog 
cseklék ismét nyakon vagy lábon fogók. (I. k. 301 — 304. 1.)

A tőrök, kelepczék kezelése a szolga személyzet feladata; 
mindazáltal a vadászati tisztségnek is kell érteni ezt a mesterséget,

hogy amazt kellőképen 
betaníthassa. Hogy mind 
ezeket a fogó eszközöket 
a vadászat tulajdonosának 
meg kell szerezni, s ez 
illetők rendelkezésére bo
csátani, azt fejtegetni fölös
leges.

A tőrök kezelését, s ki
váltképen a szimatcsalók 
(Witterungen)reczeptjeitaz 
ahoz értők titokban tart
já k : azoktól tehát a mester
séget nem könnyen lehet 
eltanulni. Nem oly rend

dolog ped;g az. Csak figyelem, óvatosság s ravaszság kelt 
Ismerni kell az állatot, melyet kézre keríteni akarunk, ala-

Valószinüleg a Nyitra völgyében megköti magát jelentőségű igétől.
Ugró hurkokat is szoktak készíteni, m elyek a beléjök fogódott emberre is- 

veszedelm esek.

103. ábra. Uelm-féle tányérvas.

kívüli
hozzá.
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posan. Figyelni kell minden körülményre s cseleit újabb cselekkel 
játszani ki.

A mi a vastőröket illeti a legegyszerűbbek a legjobbak.
A tőrök felállításánál nem elegendő az olyan hely kikeresése, 

zi hol a vad tartózkodik, hanem tudni kell a fortélyt, hogy azt a

104. ábra a).
A  kifeszitett Weber-féle német hattyunyak, csaló fa la tnak tojást használva.

104. ábra V). Weber-féle német hattyunyak, összecsapódva.

fogásra legalkalmasabb helyre oda lehessen csalogatni, vagy járó
ján úgy fel kell túdni állítani a tőrt, hogy azt észre ne vegye.

A lógó készülék t. i. a vastőr felállítására oly helyet kell ki
választani, hol emberek s házi állatok nem szoktak járni.

Ha a fogó vas nincsen használatban, csak oly gondosan, sőt 
jobban kell azt óvni rozsda ellen, mint a puskacső belsejét. Hasz
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nálatba vétel előtt mindannak daczára szét kell szedni, s gondosan? 
megtisztítani a rozsdától, piszoktól. Előbb jól meg kell súrolni 
finomra szitált homokkal (semmi esetre sem olajos smirglivel). Az
tán tiszta forró vízben tisztára kell mosni s végre szárazra kell tö- 
rülgetni oly rongygyal, melyen a szappan szaga egyáltalán nem 
érezhető. Ez alkalommal szorgosan meg kell vizsgálni, nincs-e rajta, 
bármily kicsi rozsda folt is. Ha csak homályos kissé valamely he
lyen a vas, ott újra kell kezdeni a súrolást, tisztítást. A rozsda sok
kal erősebben tartja meg a szimatot, mint a tiszta vas, Hogy a  
vas az emberi szimatot föl ne vegye, ezután meg kell kenni a te
nyeret szimatcsaló szerrel, szükség esetén libazsírral s újra meg

104. ábra c). Wcber-féle német haityunyak, fonallal fellállitva.

kell törülgetni szimatcsaló szerben itatott rongygyal, abba begön
gyölni s arra újra szárazba csavarni.

Hogy a sok súrolást és tisztogatást el lehessen kerülni, s il
letve, hogy az könnyítessék, Williger fogókészülék gyáros azokat 
belakkozza, rendesen feketére, a héja fogókat és a tönkös tőröket 
pedig zöldre. Ha a lakk lekopik, meg lehet azt újítani. Lakkozás 
előtt meg kell a vasat melegíteni kályhán. Kilós dobozokban a lakk 
ára ecsettel együtt 2 márka, és tökéletesen szagtalan. A. v. Han- 
stein 80° R. melegíti a vasat és azután olvasztott viaszszal húzza 
be. Kariczky előbb tölgy vagy égerfahéjjal kevert vízben főzi. A ki 
firnaizos festékkel akarja befesteni, melegítés után tegye azt, s az
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után kenje be a Williger lakjával. A lakkozott, viaszozott vasat is 
be kell kenni szimatcsaló szerrel.

Ditrich azt rendeli, hogy mikor a tőrt felállítani szándékozó a 
megválasztott helyhez közeledik, mindannyiszor előbb vagy 20—30 
lépésnyi távolságban dörzsöljön le csizmája talpáról minden piszkot 
arra a czélra odakészitett vesszőcsomagra s kenje be csizmája talpát, 
orrát és oldalát, a hol a földet érheti, fenyőrügy olajjal, vagy he- 
ringlével, vagy csizmája sarkára kössön heringfejet. Elveszi az em
ber szimatját a marha trágya is, kiváltképen a lótrágyalé.

Ezzel szemben Ernst azt mondja, hogy tévedés azt hinni, 
mintha a vastőr kitevésénél ezen dolgokra ügyelni kellene. Mezte
len kézzel legjobban és minden rossz következmény nélkül dolgo
zik az ember. Ő, valamint atyja, a ki egyike volt Meklenburg leg
kitűnőbb vastőrfogóinak, nemcsak pipáztak a tőr kitevése alkalmá
val, hanem ki is verték pipáik hamuját, kiöntötték bagólevét. Még 
azt is megtették, hogy ott végezték szükségüket s a róka mégis a 
következő éjjel megfogódott.

A tőrt a legnagyobb csendben és óvatossággal kell felállítani, 
s mindent elkövetni, hogy nyomunk ne maradjon.

A tőr ravaszát arra felé kell fordítani, a honnét a szél fuj, 
mert a mindig óvatos ragadozó vadak, különösen a fortélyairól is
meretes róka mindig szél ellenében közeledik oda, a hol valami 
szája ize szerint valót szimatol. Ha tehát a tőr megfordítva volna 
felállítva, be léphetne a tőrbe, anélkül, hogy a ravaszt érintené. 
Mindazonáltal arra is kell ügyelni, hogy lehetőleg arra felé fordít
suk, a merre felől a vad jő, ez pedig mindig az erdő.

A fogóvas felállítása következő módon történik.
A berlini vastör. A felnyitott s összecsapódás ellen biztosított 

vasat leteszszük a földre s a csapóvas (a tőr körív, vagy többé- 
kevésbbé legömbölyített sarkú, négyszögalaku összecsapódó, s a vadat 
megfogó része) körvonalait mintegy 4 cm.-rel távolabb a szélétől meg
jelöljük, késsel 10 cm. mélyen végig hasítván a földet, vagy gyepet. 
A közbeeső földet azután megint 9— 10 cm. mélyen kiássuk. Legjobb 
e czélra az erdőn előbb — de má,s helyen — vágott s megélesitett 
ágdarabot használni. Használható azonban rövid nyelű, 8 cm. széles 
vasú, jó, tiszta kapa is. Ezt a mélyedést pontosan kell kivágni, 
hogy a csapóvasak lehetőleg jól üljenek belé és szabadon feküd
jenek. Szintily mélyedést kell készíteni a vastőr többi egyes részei 
számára külön-külön. Ez a mélyedés pontozott vonalakkal meg van 
jelölve az I. kötet 19/ú ábráján. Azon részről, mely a rugók közt 
keresztben futó pontozott vonalon kívül s tehát a rugón belől van, a
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gyepet egy darabban (3 cm. vastagon) kell levágni, hogy azzal azt 
a részt azután eltakarni lehessen.

A kiszedett földet most gondosan össze kell szedni, söpör
getni, 20—30 lépésre elvinni s ott szétszórni. Azután a vasat 
felszedvén, magára kell hagyni a helyet a következő napig.

A hely előkészítése, valamint a vastőr felállítása, szemmel- 
tartása alkalmával Dittrich azt rendeli, hogy sohase menjünk oda 
arra felől, amelyről a vadat várjuk, minden munkát ezen az olda
lon végezzünk, sohase dohányozzunk és köpjünk, és ugyanazon utón 
távozzunk, amelyen jövénk.

Mielőtt a vastőr véglegesen felállittatnék, oda kell édesgetni a 
vadat. Ez következő módon történik.

Ki kell mérni tetejével 3 liter széna és rozspolyvát, felét az 
egyikből, felét a másikból véve, s ki kell azt jól szitálni. A szita 
azonban nem drótból, hanem valami növényi rostanyagból vagy 
szőrből legyen szőve. A polyvát tiszta helyen jól össze kell keverni. 
Azután vegyünk mintegy mogyoró nagyságú darabot a szimat
csaló szerből, kenjük be azzal tenyerünket s dörzsöljük be vele a 
polyvát. Ha a tenyérről a zsiradék lekopott, uira be kell azt kenni, 
mig az említett nagyságú darab el nem fogyott, s a pelyva minden 
része annak szagát meg nem kapta. Az úgy elkészített polyvát 
azután tiszta zsákocskába kell tenni.

Azután be kell csomagolni tiszta papirosba, melyet előbb 
szintén szimatcsaló szerrel kentünk be, vagy ugyanazzal kikent 
csuporba kell rakni a csalogató falatokból 6—8 darabot, egyet 
külön kiválasztván a ravasztbontóra való kötés végett. Ezt úgy 
kell megválasztani, hogy ha a vad megette, mindig hasonlóval 
lehessen pótolni.

Csalogató falatoknak jó a sült macskahus, friss bél, kemény 
kenyérhéja, ürüláb 4—5 cm. hosszú darabjai, nyúl- vagy evetke- 
hus, tojás. Ez utóbbi azért jó, mert kutya, macska nem bántja.

Hogy munka közben a kezeket szimattalanitani lehessen, egy 
kis darabka szimatcsalót kell kivinni.1

Végre vinni kell valami vonszolmánynak (Schleppe) valót, 
amely egészen tiszta zsinórra legyen kötve.

A tőr kitevési helyére érve — ami estefele történik — mit a 
fönnebb említett vigyázattal s a csizmák szimattalanitása után sza
bad csak megtenni, előbb a kezek szimattalanitandók az e czélra

1 A szimatcsajó szerek hasznosak, de nem kell tulságba menni velők. Van
nak törözök, kik sikeresen fognak vadat, és szimatosztójuk nem egyébb lótrágyánál, 
friss fenyögallynál, ludzsirnál.
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kivitt szimatcsaló szerrel. Most a polyvával, jól lenyomkodván azt, 
ki kell tölteni a vastőr számára előzetesen kiásott helyet úgy, hogy 
a rugók helyét az e czélra külön kivágott gyepdarabbal betakar
ván, semmiféle mélyedés látható ne legyen. Ha gyephant nincs, 
laza földdel kell azt pótolni. Végre a polyvamaradékot tisztára el 
kell távolítani. Hogy havazás esetén a helyet megtalálni lehessen, 
nem árt, ha mintegy 30 cm.-nyíre tőle jobbra-balra egy-egy száraz 
ágacskát leszúrunk.

Most a ravasztbontó falatot (Abzugsbissen) oda kell tenni a 
ravasz zsinórját vezető csövecske (I. köt. 243. 1. 18— 19. ábra E  
és f )  elébe. Két darabkáját a csapóvasnak a rugóval szemben álló 
Ízületétől mintegy 15 cm.-nyíre kell elhelyezni jobbra-balra, a többi
3—5 darabot pedig szerte kell dobálni ugyanazon oldalon, kisebb 
nagyobb távolságra a tőr helyétől.

Ez megtörténvén, a netán elszóródott föld- és gyepdarabokat 
e czélra a közelben készen tartott seprővel össze kell seperni s el 
kell vinni. Távozás alkalmával magunk után elsepergetvén az utat.

Ezután a vonszolmányt magához viszi az ember, s elmegy 
annyira, először az egyik, azután a másik oldal felé, amennyire 
szükségesnek tartja, ott földre teszi azt, s maga után vonszolja, 
azon igyekezvén, hogy saját nyomán hurczolja végig. Körülbelül 
minden 40 lépésre meg-megáll, megtapodja a vonszolmányt, hogy 
darabkák hulljanak róla, vagy legalább felnyílván, szaga fokozód
jék. Ha a tőrtől legmesszebb fekvő csalogató falatok közelébe érke
zik, akkor a vonszolmányt ott hagyja feküdni.

A vadnak valamely helyre édesgetése, csalogatása mindig a 
legelső dolog.

Bosch azt állítja, hogy a ragadozók előtt fajbelíjük hullája 
mindig valami vonzerővel bir.

Ezt fel lehet használni különösen rókánál, akképen, hogy egy 
lenyúzott rókahullát úgy helyezünk el, hogy azt a róka láthassa 
és szimatolhassa ugyan, de el ne érhesse s alá pár tányérvasat 
helyezünk ; a róka amint észreveszi a hullát, ama helyet, hova ezt 
helyeztük, péld. fát vagy bokrot kerülgetni fogja s könnyen a vasba 
tévedhet.

Második fortély arra szoktatni a ragadozót, hogy a valamely 
fatörzsre kitett vagy fára felakasztott csalétket, mint nyulbeleket, 
döglött macska-darabokat, disznóbeleket stb. felvegye. Ha ily hely
hez odaszoktattuk a vadat, akkor a közeli környéken 3—4 vas
tőrt helyezünk el, melyek felállításánál sem a szagtalanítást, sem 
egyébb óvatossági szabályokat nem igen szükséges figyelembe
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venni; a falánk ragadozó csak a magasba helyezett csalétket nézi 
s lába alá éppen nem ügyelve, vakon a tányérvasba lép.1

Másnap, s azután napról-napra, ha már a nap jól fenn van, 
utána kell nézni, hogy a vad felvette-e a csalogató falatokat. Ha 
nem tévé, valamely kissé távolabb álló fáról lombos ágacskákat 
törvén, a ravasztbontó helyén, s a tőr közelében levő csalogató 
falatokat be kell takargatni, hogy napközben madarak el ne vigyék. 
Hogy estefelé ismét el kell távolítani ezeket az ágacskákat, az ma
gától érthető.

Ha a vad felvevé a csalogató falatokat, estefelé újakat kell 
kirakni. Ezt ismételni kell nehány napig. Rókával szemben nagyon 
jó jel, ha a ravasztbontó falat helyén ott hagyta, mint az udvarias 
chinézer, igazolásul hullatékát.

Most fel lehet állítani a tőrt. Mielőtt azonban ezt megtenni 
lehetne, újra elő kell azt venni, szét kell szedni, tisztára törülni 
minden részét, s bekenegetni szimatcsaló zsiradékkal, s újra össze
rakván, ismét újra megdörzsölgetni minden oldal felől szimatcsaló 
szerrel bekent rongyocskával. Ezután rá kell kötni a ravasztbontó 
falatot. Négy-öt szál lószőrből zsinórt kell sodorni, mindkét végére 
csomót kötni. A falat alsó oldalán szimattalanitott túróval lyukat 
kell fúrni, s azon a lószőrzsinórt áthúzván, közepe táján meg kell 
kétszeresen kötni. Ezután a zsjnór két végét egybefogván, a csö
vecskébe (I. köt. 243. 1. 18— 19. ábra D) kell dugni, s annak belső 
végén túl a ravaszra kötni három-négyszeres csomóval is, úgy 
azonban, hogy a falat a cső végétől hüvelykujjnyi szélességre el
álljon. Ha ez megtörtént, a falatot szimatcsaló zsírral itatott papi
rosba kell csavarni, s a vasat botra akasztva, ki lehet vinni helyére, 
arra ügyelvén, hogy sehol ruhá-hoz ne érjen.

Vinni kell rajta kívül egy drab, mintegy 15 cm. és három 
darab mintegy 8 cm. négyszögéi cserépzsindelyt. Ezekből a nagyob- 
bikat oda kell tenni, a hol a rugó görbületének közepe fog feküdni, 
a kisebbek egyikét a csapó vasak Ízülete, a két másikat pedig a 
hol a csapóvasak legmesszebb fekszenek kifelé. (I. köt. 243. B. B).

Most ki kell feszíteni a vasat s összecsapodás ellen biztosít
ván, rá kell fektetni a cserépzsindely darabokra, arra ügyelvén, hogy 
az azokon szilárdan feküdjék és ne ingadozzék.

Mikor a vas jól le van fektetve, ki kell tölteni a csapóvasak, 
meg a ravasztbontó csővén kívül maradt közöket a fennebb leirt

394

1 V. L. 1885. 92. 93. 1.
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módon készített polyvával a vasak tetejéig s azután a csapóvasak 
két ízületét be kell födni a mellékelt 105. ábrán látható deszkács- 
kákkal. Ezeket könnyű és nem gyantás fából (nyár, éger, hárs) 
kell készíteni. Egyenes oldaluk legyen 18—21 cm. hosszú. Ezen 
az oldalon egyenesre, az ív oldalán gömbölyűre legyenek gya
lulva; az egyenes oldalon 8 cm., a hajlotton 6 mm. vastagak le
gyenek.

Az A) deszkácska közepén a négyszögü lyuk 5 '2  cm. négy- 
ságu. Az A) deszkácskát rá kell tenni a csapóvasaknak a rugóval 
ellenkező ízületére, úgy hogy az a lyuk szélét sehol sem érintse, 
a lyukat pedig be kell takarni valamicskét nagyobbacska papiros 
szelettel. A B) decskácska a csapóvasnak a rugóhoz közelebb érő 
Ízületére jő. A deszkácskákat úgy kell feltenni, hogy görbedt olda
luk kifelé essék v. i. a csapóvasak körivével egyezzék. Most be 
kell takarni polyvával a csapóvasakat a föld sziné:g, azonban úgy

kell intézni a dolgot, hogy a takarás ne legyen vastagabb 1*4 
cm.-nél Erre a rugó közeit is ki lehet tömni polyvával, úgy azon
ban, hogy a ravasz alja szabadon maradjon, s ha a gyephantot 
rátettük, az a földel szineljen.

Ha magas hóba kell kitenni a tőrt, akkor abba vágandó ki 
annak helye mintegy 13 cm. mélyen ; egyébként az eljárás ugyanaz, 
mint fönneb le van írva.

Ez megtörténvén, a ravasztbontó falatot ki kell venni a pa
pirosból, s rendesen helyére állitván, ha a roKa nullatékot hagyott, 
azt is pontosan előbbi helyére tevén, a ravasz feloldását biztositó 
zsinór csomóját fel lehet oldani, s a zsinórt le lehet a rugóról csa
varni, s végét ki kell tenni jobb oldalt felől. Ezután a papirost, 
melyben a csalogató falat volt, a ravasz fölé kiterítvén, polyvával 
be kell takarni, úgy hogy a rugókat takaró gyep, és a csapóva
sak hátulsó ízülete közötti rész és a föld színével egyenlővé le
gyen téve.

Mikor mindezek megtörténtek, a polyva netán széthullot ré
szeit eltávolitottuk, óvatoson kihúzzuk a biztositó zsinórt, a csaló-
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gató falatokat rendbe hozzuk, ha havas a föld, a nyomokat hó rá- 
szitalásával eltakartuk, magunk után a nyomot elsöpörgetve, s 
illetve hóval beszitálva eltávozunk.

A tőr felállítása után nem árt vonszolni, ha pedig a rákövet
kező éjjel a róka nem fogódott volna meg, a ravasztboritó és 
a csapóvasakhoz legközelebb lévő falatokat lombos ágakkal el
takarni.

A tányér vas felállítását szintén gondos és alapos tisztításnak 
és szimatcsaló zsírral való bekenésnek kell megelőzni, s számára, 
valamint nyele és lánczcza s az azt fogó karó vagy horog szá
mára szintén helyet kell ásni a földbe. A vas maga csak két ujnyi 
mélyen alantabb feküdjék a föld színénél; a lazán összetett láncz 
és az azt megkötő azonban mélyebben iegyen. A tőr azon része 
alá, ahol a rugó a csapóvasakkal egybe van kötve, lapos követ, 
vagy a mi jobb, cserépzsindelyt kell tenni, hogy a rugó feloldó
dása és hatása fokoztassék. Az egy rugós tőröket az uralkodó szél 
felé kell forditani.

Télen és ha fagyos az idő, a csapóvasak alá száraz törme
léket, fenyőtűket, hangyaboly hordalékát, esetleg száraz mohát kell 
tenni, hogy a földhöz ne fagyjanak.

Ha a lánczot erősen a földhöz kötöttük, akkor a tányér, 
csapóvasak és rugók között levő részt lazán be kell takarni száraz 
lombbal, azt pedig, valamint a láncz árkát is a föld színéig be kell 
födni lazán földdel, úgy, hogy csak a csalogató falat maradjon 
szabadon, s a föld a csapóvasaktól kezdve a tányér közepéig foly
tonosan vastagodjék. Erre vissza kell hajlítani a biztositó kapcsot, 
s azt is be kell takarni földdel. Ezután rá kell tenni a tányér köze
pébe tenyérnyi távolságban jobbról-balról, s közelében el kell szórni 
a csalogató falatokat (3—4 darabot). Jónak tartják a tányér fölött 
a föld behintését darabkákra tördelt friss lötrágya-göbőkkel is.

Tányérvasakat úgy jó elhelyezni, hogy a vad különben is 
kénytelen legyen beléjök lépni. Ez legjobban történik meg a vad 
járóján, ugróján való felállítás, vagy kövek, rögek, fadarabokból, 
ágakból készített útnak rávezetése, s a más oldalról való megköze- 
lités elzárása által.

A Weber-féle vastört Spitzenberg a berlini vastőr mellé helyezi. 
Ára pedig jelentékenyen olcsóbb, feleannyi. Az 57 cm. átmérőjű 
(szétfeszítve és széliében mérve) 5 kgr.-os berlini tőré ára 24 márka, 
mig az 55 cm. átmérőjű szintén 5 kgr.-os Weber-féle tőré 12 márka. 
Igaz, hogy a feszitő készülék (rugófogó és fordító, Federhaken 
és Dreheisen) ára 1 *25 márka de ez összesen még mindig csak
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13'25 márka. Felállítása biztos és egyszerű, minélfogva kezdőknek 
ajánlható.

A berlini vasnak egybeállítása, a csavarok helyes (nem laza, 
sem túlságosan erős) meghúzása, a ravasz megóvása betakarás 
alkalmával, valamint a biztosítók feloldása nagy figyelmet és hozzá
értést kíván. Miután a ravasztbontó falat kissé távolabb van a csö
vecske végétől, gyakran megesik, hogy egerek a zsinórt elrágják. 
Igaz, hogy lószőr helyett drótot lehet használni, de akkor nehe
zebben nyúl a csalogató falathoz a vad.

A Weber-féle tőrnél a felállítás könnyű, s a ravasz takarva 
lévén, nem árthat neki a hideg, hó, a takaró, s végre a felállító is 
jobban van biztosítva.

A vasnak fogásra készszé állítása következő módon történik : 
Előbb lezárandók a rúgok, mire a nagyobb vasaknál külön e czélra 
szolgáló fogókra van szükség. Kisebbeken a lábbal is le lehet azt 
nyomni, s rajtok állván, szét kell a kezekkel feszíteni a csapóvasa
kat, s a vasnak kissé balra, a lábaknak jobbra fordításával a lábak

106. ábra, A Weber-féle német hattyunyak ugrasztó színje.

alá kell hozni azokat (a csapóvasakat), s ha az sikerült, rá kell 
fordítani a biztosítókat a rugóvégekre. Erre a ravaszkészüléket kell 
a rugó alatt kereszt irányban az arra készitett horonyba tolni és a 
harmadik biztositót a csapóvasra fordítani. Ezután a ravasztbontó 
zsinórt a ravasz emeltyűjének lyukához kell kötni s a rugó arra 
szolgáló lyukán áthúzni hogy a csalogató falatot rákötni lehessen. 
Végre az ugrasztó sínt (106. ábra) a csapóvas és a ravasz kap
csára tévén és addig nyomván, mig emez bele nem fogódzik, bele 
nem ugrik, a vas fogásra készítése el van végezve, csak a bizto
sítókat kell félreforditani.

A vastőrt még úgy is lehet használni, hogy lószőr- vagy igen 
finom rézdrótot alkalmazunk a ravasz felbontására. Ez a 104. 
rajzon látható.

A vas úgy van az útba állítva, mint a rajz előttünk á ll; a 
csapóvasak jobb- és balfelé vannak szétnyitva, keresztbe áll a lószőr 
vagy finom drót. Ha a vad ebbe beleütődik, megrándul a ravasz, 
s összecsapódnak a vasak.
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A fogásra kész vasnak a helyszínén olyformán kell vaczkot 
ásni, mint a berlini vasnak. A rugók végei alá szintén követ vagy 
cserépzsindelyt kell tenni. A vasat magát pedig megfelelő módon 
be kell takarni, a biztosítókat vissza kell fordítani s különben egy- 
átalában úgy járni el, mint más vastőrökkel szokás.

Sok vita tárgyát képezte az a kérdés, vájjon a kitett vasat 
meg kell-e kötni ? A rövidre kötött vas mindenesetre nem előnyös 
s rendesen veszteséggel jár, mert a tőrbe került vad minden lehetőt 
elkövet, hogy szorult helyzetéből kiszabaduljon, s hamarabb is csa
varodik ki a rövidre kötött vasból, mintha a vas ugrásainak s moz
dulatainak enged.

Leghelyesebb a vasat 11/2 méter hosszú lánczhoz kötni, mely
nek végéhez háromágú horog van erősítve.

Nagyobb vadnál ajánlatos a lánczhoz nagyobb tuskót kötni, 
mert a tőrbe került vad, rendesen ennek tulajdonává szorult hely
zetét, neki esik, s fogaival marczangolva, ritkán távozik a fogási 
helytől messzire.1

A tőrök szemmeltartása nagy óvatosságot kíván. Sohasem jó 
20—30 lépésnél közelebb menni hozzájuk. Mennét többet járunk 
közelükben, annál könnyebben áruljuk el magunkat. Ha pedig már 
oda kellett mennünk, távozásunk alkalmával ne sajnáljuk a seprüt 
használni.

Használat után a vastőröket gondosan meg kell tisztítani, 
megszáritani, sózatlan zsírral, vagy pedig a Williger-czég által aján
lott politurával bekenni, s oly helyen tenni el, ahol rozsdásodás- 
nak legkevésbbé vannak kitéve. Vízben használt vastőröket aján
latos meghorganyoztatni; különben a befestés firnajszos festékkel 
s bevonás a Williger-féle politurával szintén jól megvédik a tőröket 
rozsdásodás ellen.

A ragadozók fogása.

A  róka fogása.
A róka fogásának ideje rendesen a fagyok beálltával kezdő

dik, ámbár bemegy az nyáron is a tőrbe. A legtöbb rókafogó azért 
dolgozik télen, mert a bunda árára is spekulál.

A berlini vas legjobb a rókafogásra. Elegendő az olyan tőr, 
amelynek csapóvasai 57 cm. átmérőjüek. (Willigernél a 3-as szánul.) 
A berlini vas nyakán fogja a rókát. Jó a Weber-féle tőr is. Abból 
is ilyen nagyot kell választani. Mindkettő nyakán fogja a rókát. 
Tányérvasban lábánál fogódik. Azt tartják, hogy nyáron és ősz

1 v. l . 1885. 93. 1.
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elején jobban fogódzik belé a róka. Fridrich rókafogásra a 20 cm. 
átmérőjű, 25 cm. hosszú rugóju s 50 cm. hosszú lánczu tányér
vasat ajánlja Ernst a Williger-féle árjegyzék 24lb számút tartja a 
legjobbnak. A 24/a megfogja a farkast, vidrát, borzot. Willíger leg
jobbnak tartja az universal-vasat, melynek 11 /a számúja 20 cm.-es 
és csapóvassal 6 márkába kerül.

W. Ernst legjobbnak tartja a tőrök fölállítását a mezőben. Itt 
legjobban lehet megtalálni járását. Köveken, vakondoktúrásokon és 
hasonló emelkedéseken szereti lerakni hullatékát. Szabad mezőn 
szívesebben veszi fel a kirakott falatokat, s egyátalában kevésbbé 
gyanakodó, mint az erdőben. Ernst az erdőt éppenséggel nem 
ajánlja, kivévén a benne levő nagyobb tisztásokat, réteket, földe
ket vagy levágott területeket. Leginkább ajánlja az olyan szántóföl
deket és réteket, amelyek magasan feküsznek, s a hó által való 
befuvásnak legkevésbbé vannak kitéve.

Homokos földbe könnyebb a vasakat elhelyezni, mint agya
gosba. Nedves helyeken Ernst inkább máshonnét hordott porhanyó 
földbe ágyalja be a tőrt. Ilyen helyeken kevesebb gyanakodással 
közeledik a róka a vashoz, azt vélvén, szétkapart egérfészek, vág)' 
valami hasonló van előtte.

Ernst a tányérvasakat kiteszi, mihelyt a róka odaszokott, és 
075 cm. vastagon betakarja homokkal, vagy más száraz és könnyű 
anyaggal. Nagyobb, közepes és kisebb, vagy 3—4 kisebb tányér
vasat keresztalakban tesz ki egy helyre, valamennyit egymáshoz 
kötve. Rendesen három falatot tesz a tőr köré, 8 — 10 cm.-nyíre 
attól, úgy, hogy ha a róka azokból egyet felvéve, s a másik után 
nyúl, miközben előre vagy oldalt lépni kénytelen, megfogódik. 
A tőröket nem köti a földhöz. A láncz végére vagy horgonyt köt, 
vagy követ. A kisebbeket együvé köti. A róka nem megy messzire. 
Vagy valamely barázdában, vagy más mélyedésben, vagy a közeli 
sűrűben húzódik meg, ahol nem nehéz megtalálni. Ekkor czélszerü 
a puskát készen tartani, hogy, ha valahogy menekülne, le lehessen 
puffantam.

Ha az idő nem túlságosan hideg s a tőrök száraz anyagba 
vannak ágyalva, egész télen át lehet rókát fogni. Ha esőzés áll be, 
annak megszűntével az ágyalást száraz anyaggal kell fölcserélni.

Ugráson is lehet rókát fogni. Ahol a patakok keskenyednek, 
a parton a földet fel kell kaparni, s a később láthatóvá váló róka
nyomba kell tenni a vastőrt.

Karitzky azt tanácsolja, hogy tartsunk a mezőben rendes 
dögtartót, ahová t. i. minden megdöglött állatot kivitetünk, s gallyak-
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kai és földdel gyengén betakartatunk. A meglőtt vagy megfogott 
rókák kadávereit is oda kell kivitetni. A róka, akár helybeli, akár 
jött-ment, szívesen keresi fel az ily helyet s a közelében lévő ugart.

Az ugaron azután nehány barázdát az ekével tisztára kell 
kihúzatni, s ha a föld nagy, egy kereszt barázdát is vágatni, s 
ezekbe, kiváltképpen a keresztezési pontokra kell elhelyezni a vas- 
tőröket. Hogy a róka a vas tányérjára legyen kénytelen lépni, a 
tányér közelében s arra vezetőleg tyúktojás nagyságú rögek kira
kásával a barázda s illetve a tőr közepe felé kell irányítani az utat, 
mert a róka a rögekre nem lép rá. A barázdákon aztán nyulbele- 
ket, vagy döglött macskát kell végig vonszolni, vért végig hullatni. 
Jó szer a rókavizelet is, melyet a lőtt vagy fogott állat húgy
hólyagjából szerzünk és üvegben tartunk. Ebbe szalmaszálat márt
ván, a tányérvas közelében földbe szúrjuk. A barázdákat, ha be- 
düledeztek, újra ki kell szántatni vagy tövis boronával ki kell 
sepertetni, a vonszolást pedig mennél többször ismételni kell.

De más ugarbarázdákba, vízmosásokba, cserkésző utakra, 
szóval oly helyekre, melyeken a róka végig ügetni szokott, ki lehet 
tenni a vastőrt, s Karitzky azt mondja, hogy a tőr rakó szabálya, 
ahol róka egyszer megfogadott, oda újra ki kell tenni a tört.

Mások azt tanácsolják,1 hogy vízmosások közelében rakja ki 
az ember a vastőrt, mert azokon jobban szeret a döghöz, vagy a 
csalogató falathoz lopakodni. Az ily helyen eltett dög körül göd
rökbe és árkokba kell beágyalni a vastőrt.

Ha a tőr a róka orra előtt csapódott össze, vagy ha a vasat 
észrevette, nem megy többé feléje. Ez esetben legjobb máshová 
tenni azt. Némelyek azt ajánlják, hogy más csalogató szert kell 
használni, és leginkább pár csepp rókavizeletet ráönteni.

Döbel szerint legbiztosabban fogható meg tőrben a róka, ha 
azt sekély patak- vagy állóvízbe oly módon helyezzük el mohás 
füvei eltakarva, s ágakkal úgy rakva körül, hogy a földbe szúrt 
ágason levő nyulzsigerbez vagy sült macskához másképen hozzá 
ne férhessen, mintha a tőr tányérjára lép.

Dittrich a. W.-nek egy vadász azt beszélte, hogy ő télen, 
havon nyulcsapásba ágyazza be a vasat, ha róka nyomot vett 
észre a közelben. A csapás mentében a vas előtt és mögött ágak 
odadobásával (illetve dobáshoz hasonló gondos lerakásával) úgy 
elzárta a csapás két oldalát, hogy a róla a tőr fekvő helyén oldalt 
ki nem térhetett, s végre a csapás mentén mindkét oldal felül

1 V. L. 1884. 500. 1.
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nyulbeleket vonszolt s azokat valami ágra a vastőr fölé felakasz
totta. A rókát ily módon rendesen megfogta.

Balsikerek ne riasszanak el a tőrbe fogástól. A hiba rendesen 
az emberé, vagy mint Karitzky mondja: a róka legjobban megtanít 
a fogásra, csak minden oly alkalommal, mikor a dolog rosszul 
sikerült, keresni kell a hibát.

A  farkas fogása.
A farkas fogását vastőrbe mindig az odacsalásnak kell meg

előzni ; nem lévén oly nyomtartó mint a róka, járására nem lehet 
a siker biztos reményével kitenni a tőrt. Az odacsalás a dög 
előzetes kitevése és vonszolása által történik. Ravasztbontó falatul, 
húst, kiváltképen libáét vagy őzmájat ajánlanak.

Gácsország határszélén fekvő Kalocsa nevű helység erdős 
környékén az odavaló vadászok négyszögü vermet ásnak, melynek 
nyílása a felszínen két m.-t tevén, lefelé szélesbedik. A nyílásra 
tengelyen forgó, két részből álló ajtót illesztenek akképen, hogy 
az minden nyitás után magától záródjék be.

Az ajtó közepére 1 '25 m. hosszú karót erősítenek meg, 
melyre élő ludat függesztettek fel lábánál. Az ekképen felszerelt 
vermet alacsony vessző-sövénynyel vették körül.

Tudvalevő dolog, hogy a farkasok bagzási ideje deczember 
és január havára esik és ugyanakkor híven utánzóit farkas-ordi- 
tásra főképen nagy hidegben, az egész határban kóborgó farkasok 
egy helyre csődithetők.

A veremhez ily módon elcsalt farkas, észrevevén a gágogó 
ludat, a jó pecsenyét már egészen biztosnak tartja; úgy, de, mint
hogy első lábával a lúd felé nyúlva, a karóra támaszkodik — a 
hátulsóval a fél ajtóra kell hogy lépjen, tehát épen czélja végpont
jánál kénytelen kegyetlenül csalódni, mert a csapó ajtó nyílik és 
a farkas eltűnése után, ismét bezáródik.

Történt egyszer, hogy Kalocsán egy hideg éjszakán 8 drb 
farkas esett e verembe.

Érdekes volt azt nézni, mennyire megszelídültek a fogságban. 
— Az ily eredmény minden esetre kárpótolta a vadász fáradságát 
és fokozta benne az igyekezetét.1

Hiuz fogás}
A hiuzt tőrbe fogni rendkívül nehéz. A csaló falatot nem 

veszi fel. Megfogása csak úgy sikerül, ha másképen csaljuk tőrbe.
« Vadászlap 1880. 22. sz. 239. 1.
3 Vadász-Lap 1890. 33. sz. 437. 1.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 26
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Ezen káros vad fogásával vadászati irodalmunk ismételve foglal
kozott. Az ajánlott és jónak talált módok a következők:

Oly helyet kell felkeresni, a hol régi erdei utón hagyott a 
hiuz nyomot. Az ily utakat az különben is szereti közlekedésül 
használni. Az ut mentében azután több helyen széna-hulladékot, 
polyvát, lótrágyát halomra kell szóratni, hogy úgy vegye ki magát, 
mintha ott valami fuvaros étetett volna. Ezen helyek középsőjén a 
hulladék közé kell dugni a tőrt, milyen a Williger-féle (általa fel
talált) 24. számú tányérvas, vagy a 7-es számú német v. Weber- 
féle vastőr 70 cm. átmérőjű csapó-vasakkal, a mely a belelépő 
hiuzt vállon ragadja meg.

Hogy ember vagy őz a tőrbe ne lépjen, föléje fát kell dön
teni keresztbe, úgy, hogy alatta a hiuz elmehessen, ember és őz 
azonban nem. Az ember ez okból elkerüli, az őz átugorja a tör
zset ; a hiuz, mert jól elfért, alatta megy el s okvetlenül a tőrbe 
kell lépnie, mert az ágak is a szerint vannak lenyesve.

Hogy azonban a hiuz gyanúját eloszlathassuk, úgy a mint 
több helyen kell hullatni a széna-törmeléket, polyvát, lótrágyát : 
fákat is több helyen kell keresztül döntetni az utón.

A föltétel ezek szerint mindig az, hogy a hiuz kinyomozva s 
ennélfogva jelenléte biztosítva legyen.

A fogás ezen módja oly biztos, hogy Müller Róbert, Coburg 
herczegi erdőtiszt, mikor murányi erdőgondnok volt, egy alkalom
mal mikor erdőőre hiuz kinyomozását jelenté, fogadott, hogy más
napra a hiuz meg lesz, s fogadását meg is nyerte.

A znióváraljai uradalom erdeiben következő módon sikerült 
jól a hiuz fogása. Egy télen át 3-at fogott Akantisz Rezső erdő
mester, ki a fogás ezen módját Masztics Gusztáv m. kir. főerdész
től tanulta.

Éles hegygerinczen véges-végig ösvényt készítenek. Oly helyen, 
hol az erdő sürü, abba felállítják a tőrt, s l ó  m. hosszú lánczon 
25—30. cm. vastag, 1 m. hosszú tuskót kötnek hozzá és porhanyó 
földdel, meg száraz rőzsével, lombbal betakarják. Az ut két oldalát 
ott, a hol a tőr le van téve, két oldal felől elgátolják öreg gályák
kal, meg rőzsével s esetleg galyas farudakkal (favégekkel) lehetőleg 
úgy, hogy az a vadnak fel ne tűnjék. A tőrtől mintegy 15 cm. 
távolságban egyenes öreg gályát tesznek keresztbe az utón, úgy, 
hogy a hiuz bármelyik oldal felől jöjjön, azt áthágni és a tőrbe 
belépni kénytelen legyen.

A hiuz szeret az ösvényeken járni, kiváltképen lucskos időben, 
minélfogva, már meglevő ösvények is jól felhasználhatók fogására*
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Javorinán (a Tátrában) következőleg fogják. A hiuz nyomát 
«lőre és visszafelé addig követik, mig az általa megölt és egészen 
fel nem falt állatot megtalálják. Ha az őz, melyet több napon át 
felkeresni szokott, meg van, — elől-hátul 3—4 vastőrt állítanak fel 
hóval és az áldozat köröskörül fekvő szőrével takarván azt be. 
Többször megtörtént, hogy a hiuz másnapra már megfogódott.

Ung megyében, a neviczkei várromban tartózkodó hiuz csa
pására kitett vastőrben — bár azt a helyet nehány napig elkerülte 
—  megfogódott.1

Vadmacska fogás.

A  vadmacska jelenlétét meg lehet ismerni nyomáról, ragadozása 
módjáról és hullatékáról. A nyomról másutt van sz ó ; ragadozás 
módjára hasonlít a rókához, de prédájából azt, a mit elfogyasztani 
nem bir, nem ássa el, mint amaz, hanem betakarja lombbal. Hulla
tékát bekaparja, mint a házi macska, mit a róka nem tesz.

Ha a vadmacskának vaczka ismeretes, oda kell tenni a vas
tört, a hol a fáról leugrani szokott. Jól meg kell vizsgálni tehát, 
hány kijárója van, s mindenik alá tenni tőrt.

Ha csak találomra kell elhelyezni a vastőrt, csakis tudjuk, 
hogy van vadmacska az erdőn, akkor azon tájékon kell a tőrt fel
állítani, a merre nyomoztuk. Ravasz bontásra madarat, nyúl johot‘ 
vagy sült őzmájat kell felakasztani a vas fölé, s annak megköze
lítését oly módon gátolni meg ágak odarakásával, hogy a macska 
•csakis azon oldalról juthasson hozzá, a mely felől az ember akarja. 
Ezt Storz Mátyás2 következőleg írja le.

»A macska csapása közelében alkalmas helyet keresek, ha 
lehet fatuskó mellett és oly tájt, a hová a vad csapásáról látni 
lehet Ott tövisből nem épen szabályos félkör alakban mintegy 
70—80 cm. magas sövényt készítek, oly módon, hogy annak 
hátulsó falát a tuskó képezi. Azután galambot lábainál fogva oda 
kötök egészen rövidre a fatuskóhoz. A sövény udvarba a bejárás
nak oly szűknek kell lenni, hogy éppen csak a vastőr férjen oda, 
mert ha szélesebb volna a nyílás, könnyen megeshetnék, hogy a 
kártékony vad úgy lopódzik be, hogy a tőrbe nem lépne. A fogó 
rugóját mindig a galamb felé kell fordítani s a vasat a tuskóhoz 
hötni oly hosszú lánczczal vagy kötéllel, hogy a tőrbe került vad 
-azt 2—3 m. távolságra elhurczolhassa. A galamb számára apró 
•csuporban élelmet és vizet kell tartani, s azokat valamikép meg

1 Vadászlap 1889. 10. sz. 127. 1.

2 Vadász-Lap 1890. 14. sz. 165. 1.

2 6 *
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



4 0 4

kell erősíteni, valamihez oda kell kötni, hogy föl ne boruljanak. 
Az eledelt s vizet minden másodnapon meg kell újítani, nem élűi
ről közeledve ilyenkor, hanem hátulról a tuskó mögül. Utána nézni 
naponta kétszer szoktam reggel és este, de' mindig csak távolról, 
hogy a tőr közelében friss nyomok ne maradjanak.

Nagy hidegben nem lehet a galambot huzamosabb ideig künn 
hagyni, ez esetben üregi nyulat vagy más-állatot kell lőni, s azt 
úgy bontani fel, hogy belei, mája egyszóval zsigere kissé kifelé 
forduljon. Ezután alkalmas fát kell kikeresni s 80— 110 cm.-nyire 
a föld fölött szeget ütni be s arra akasztani a csalétkül szolgáló 
állatot. A tőrt a csaló falat alá kell felállítani, úgy hogy rugója a 
fa felé forduljon. Különben oly formán kell eljárni, mint fönnebb 
le van írva ; szintén félkör alakú sövényt kell készíteni, melynek 
hátsó falát a fa képezte. A kör alakú udvar bejárása oly tág 
legyen, hogy abba csakis a vastőr férjen el. A sövény helyzete 
olyan legyen, hogy a ragadozó vad a csaló falatot csakis a bejá
ráson át közelíthesse meg, s tehát a belépést a fogóba el ne kerül
hesse. Arra vigyázni kell, hogy a csalogató alant ne függjön, mert 
ha a tőr ütővasai közé esnék, a ragadozó megszabadulhatna.

Gyakran megesik, hogy róka, kóbor eb, macska, görény, 
menyét nyest, sőt héja és ölyv is kerül bele a tőrbe.*

Még jobban fogódik meg a macska a dorongos ütő fogóba, 
vagy az átjáró ládás kelepczébe. A dorongos ütő fogóba szintén 
madárral, nyúl johával, őzmájjal kell becsalni. A fogót ideje korán 
kell elkészíteni, mert újba a vad bele nem megyen.

A vasat oda lehet kötni a földhöz vagy fához.

A nyest félék.

A  kövi (házi) nyestet késő ősszel és télen át erdőben, kertben 
mind berlini, mind tányéros vasba meg lehet fogni. Dittrich a. W. 
azt állítja, hogy ha a csalogató falat kenyérből áll, azt a kövi 
nyest könyebben felveszi mint a róka. A kenyeret sótlan vajban 
sütjük meg, melyben pár perczig hagyma is pirult, de azután eltá
volíttatott. A vajhoz egy kis mézet is kell adni. Evő kanálra kávés
kanálnyit. Ha a kenyér megsült, kámforporral kell meghinteni. A 
tányéros vasakat sűrűségben kell felállítani s oda kell valamihez 
kötni. Minthogy ez a nyest fakerítéseken és vályogfalakon átjárni 
szeret, nyomában jó siker reményével lehet állítani tányáros vasat. 
Oldalt, felül és elébe azonban faágakat, csereburát úgy kell elszórni, 
hogy más irányt ne vehessen s ne vizsgálhassa, hogy nincsen-e 
valami rá nézve veszedelmes dolog oda téve Legbiztosabban fogó-
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dik meg azonban ott, a hol leugrani szokott. Szabad helyen a 
tányérvas fölébe botra nyulzsigert kell akasztani s a hozzájutást 
elgátolni ágakkal.

Épületekben nehezebben megy a fogás. Ilyen helyeken ravasz
bontásra tojást vagy aszalt szilvát kell használni. A tojást hosszú 
tűvel középen át kell szúrni két oldalt felől. A fonalra kis kerek 
vastag papiros darabot húzván, be kell szúrni az egyik lyukon s 
a  másikon lehúzván a tüt, ismét rá kell huzni kis kerek papirost; 
most a fonalat áthúzván a tojás hegyes végén át kell kötni. Ezt 
a tojást azután a berlini vas ravasztbontójára, vagy a tányér vas 
tányérjára kell kötni.

A hol a nyest hullatékot hagyott, ha még elkaparta volna is 
a takarót a vasról, mégis bele megyen a tőrbe.

A nemes nyest elfogására kicsi erdei tisztásokon, vagy ritká- 
sokon kell felállítani a vastőrt. Legjobbnak tartják ravasztbontó és 
csalogató falatul a darabokra vágott s ludzsir vagy vajban sütött 
heringet, a melyre sütés vége felé czukrot szórtak, vagy sütés 
közben mézet kevertek. Tányéros vas fölébe mintegy 30 cm. ma
gasan nyulzsigert kell felakasztani. Vonszolásra szintén, azt, vagy 
döglött macskát lehet használni.

Legjobban fogódik azonban a nemes nyest dorongos csapta 
tóba, melyhez minden oldal felől vonszoltunk nyulzsigert vagy sült 
macskát

A görény számára a tőrt falak, kerítések alá árkokba kell el
helyezni, melyeken át járni szokott. Megfogása biztosabb, ha előbb 
arra való falattal csalogattuk. Jó erre a tojás1, nyulzsiger, apró madár, 
legjobb azonban a czukorral behintett sült hering vagy másféle hal.

A görény oly kevéssé óvatos, hogy a vasat beágyalni nem 
szükséges, elegendő ha száraz lombbal vagy kövekkel van takarva.

A görényt igen jól lehet kelepczébe is megfogni-
A menyétet járójára kitett tányérvasban lehet megfogni, amely 

fölé szabadban kicsi madár van akasztva; épületben tojás, 
mézzel bekent aszaltszilva van kötve. A tőrt szabadban száraz 
lombbal, épületben polyvával kell betakarni.

Kelepczébe is könnyen megyen be.

A  borz.
A borz fogására erősebb tányéros vasat szokás használni. 

Legjobb azt délelőtt, mikor javában alszik, odúja előtt mint
egy 30 lépésnyire csapásán mélyeszteni el. Ez sokkal jobb, mint

1 A felkötést lásd a kövi nyestnél.
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az odú szájánál való elhelyezés, mert abba nem szivesen megy 
bele; de legalább abban az esztendőben oda többé tőrt sikerrel ki
tenni nem lehet. A tőrt jól el kell takarni, mert a borz óvatosan 
halad előre. (107. ábra.)

107. ábra. Borz a tőrben.

A vidra.

Hogy a vidrát biztosan meg lehessen fogni, írja A. v. 
Hanstein, ismerni kell szokásait. A vízből ki-, vagy oda bejáró 
helyeit fel kell keresni. A viz elhagyására különféle okok kény
szerítik: hogy a viz erős rohanását malmok, gátak, zsilipek mel
lett megkerülje ; hogy a megfogott halat elköltse; hogy a viz kö
zelében levő tanyáját felkeresse; hogy homokos zátonyokon 
mulasson. Kimászásra rendesen kicsi öblöcskéket választ.

Jól felhasználható fogására azon tulajdonsága is, hogy a w\z 
alatt létrehozott, nem túlságosan föltűnő változásokat figyelembe 
nem veszi, nagyobbakhoz pedig idővel hozzá szokik.

Nehezíti fogását az, hogy
1. a vizből való kijáróján s annak közelében támadt legki

sebb változást is azonnal észreveszi, s az ilyen gyanússá vált he
lyet azután hosszú időn át kerüli ;

2. szimatolási képessége rendkívüli, s az ember szimatjától 
oly helyen, a hol azt találni nincs szokva, azonnal megriad ;

3. kiváló izomereje, valamint sima szőrözete megfogását s- 
illetve megtartását a tőr csapóvasai között nagyon megnehezíti;

4. kurta lábai mintegy arra vannak teremtve, hogy a vasból 
kihúzhassa;
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5 .  a v í z  állása némely folyóban, patakban ismételve változik, 
úgy, hogy a vízbe sülyesztett vas majd oly mélyen van a viz alatt, 
hogy a vidra kurta lábai el nem érik, vagy, — ami még rosszabb 
— kimered a vízből s az arra menő vidra észrevevén, hosszú ideig 
azt a tájékot elkerüli.

Az is nehezíti a vidra fogását, hogy a tőröket épen a legjobb 
helyekre — malom gátak közelébe — tenni nem szabad, mert 
ember vagy házi állat fogódnék meg benne.

A vidra fogásának nehézségei tehát oly számosak, hogy 
csakis a legnagyobb vigyázattal és fortélylyal lehet vele szemben 
czélt érni.

A legjobb vidrafogóktól szerzett tapasztalatok után azt lehet 
állítani, hogy ezen vad fogása aránylag a legkönnyebben és leg
biztosabban azon helyeken történik, a hol az a vízből kimászik 
m. p. tányéros vas segítségével. Ez okból mindenek előtt az ilyen 
helyeket kell felkutatni, s ha a rendelkezésünkre álló helyen nem 
léteznének, mesterségesen csináltatni.

A vidra kijáróját meg lehet ismerni az iszapon, homokon 
látható nyomokról, vagy a fű letaposásáról és az ott hátrahagyot, 
halszálka és pikelylyel vagy rákhéjjal kevert hullatékról.

Mesterséges kijárókat úgy lehet készíteni, ha a viz rohanó- 
sabb folyása alatt és fölött a partba kicsi öblöcskét ásatunk. Az 
öblöcske mindkét oldalán földbe szúrt töviságakkal oda lehet ve
zetni a vidrát, ahol kilépését óhajtjuk. A felvágott föld betakarása 
gyephantokkal, homokkal, valamint erős leöntése vízzel igen ajánl
ható, hogy az a szimatot elmossa. Ha a viz mély, akkor mesterséges 
padmalyt is kell csináltatni, a mi a kilépést megkönnyíti, s a melyre 
később a tőrt tenni lehessen. Ezt gyephantokból vagy kövekből kell 
összerakatni, úgy hogy mintegy 30 cmnyire mélyen a viz alatt 
lépcső támadjon. Az öbel kiásatása alkalmával is lehet gondoskodni 
ily viz alatt álló lépcső meghagyásáról, ha t. i. kellő terület áll 
rendelkezésre a parton. Ha a vízállás változó, akkor gyephantok 
rátevése s illetve levevése által kell a lépcsőt emelni vagy sül
lyeszteni.

A fogó helyeket jó karban kell tartani, hogy mikor a tőröket 
ki lehet rakni, ne kelljen rajtok igazítani, mivel csak az lenne el
érve, hogy a vidra azokat kerülné.

A tőr megkötésére jó rejtett helyen karót kell beveretni, ha 
nincs ott valami tuskó vagy gyökér, melyet e czélra felhasználni 
lehetne.
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Fogásra tányéros vasat szokás használni rövid csapóvasakkal 
és erős rugóval. A csapóvasaknak azért kell rövideknek lenni, hogy 
a vidrát lábán, ne pedig derekán fogják meg, mert ha ez történik 
meg, biztosra lehet venni, hogy kinyuzakodik belőle. Erőseknek 
pedig azért kell lenniök, hogy a lábak szárcsontjait összetörjék. 
Gyengébb vasakat nagy fogú fürészpenge ráragasztásával elíent- 
állóbbakká lehet ugyan tenni; ha azonban a gyenge vas nehéz s 
láncza elég hosszú, hogy a megfogott vidra a vízbe ugorhat vele 
s ott megfullad, akkor jó szolgálatot tehet az is. Mindezek daczára 
mindig legjobb, ha a tőr elengendő erejű.

A vízbe állított vasat be kell takarni iszappal vagy vizi nö
vényekkel. A hol a v í z  erősebb folyású, ezen növényeket rá kell 
kötözni, úgy azonban, hogy az által a tőr gyors és erőteljes össze- 
csapodása legkevésbbé se legyen akadályozva s hogy a levelek s 
fűszálakból nehány a viz színén lebegjen.

Ha a tőrt a vízben elhelyezni nem lehetne, a parton kell azt 
földbe sülyeszteni a kijáróval szemben- Ezt nagy vigyázattal kell 
megcselekedni, s arra ügyelni, hogy a tőr betakarása után a föld 
színén azt semmi se árulja el. Ez esetben szimatjának elvételére 
Hanstein, — ki után a fönebbieket közöljük — a vasak és láncz
nak 80 R.°-ra való megmelegitését és olvasztott viaszszal való be- 
kenését ajánlja. Az ily vas szimatjától a vidra nem fél, s a vas 
maga nem rozsdásodik meg. A tett helyét, illetve a hol felállítás 
közben jártunk-keltünk, vagy a tőr után néztünk, akár viz alá me
rítettük, akár föld alá sülyeztettük a tőrt, mindig jól meg kell fecs
kendezni vízzel. Szükség esetén azt vízbe mártott ággal is lehet 
végezni.

A tőrt felállítani, valamint annak utána nézni, mindig legjobb 
reggel, hogy estig az ember szimatját tökéletesen elhordja a szél.

Miután a vidra a vizeken messzire el szokott kóborolni, vagy 
más és más helyen megy ki a partra, nem kell csodálkozni, ha 
több éjjel múlik el, mig a tőrbe lép.

Ha a vidra tanyája ismeretes, a lyuk elébe állított vaskelep- 
czében is meg lehet fogni, különben itt is használható a tányé
ros vas.

Vidra fogására használják a rudas tőröket is, melyeket a ki
járón állítanak fel, s akkor csapódnak össze, mikor a vad a ra- 
vasztbontó lószőrbe ütközött. (108. ábra.)1

1 V. L. 1885. 3. sz. 35. 1. Természetesen a vas nem maradhat igy szabadon, 
mint a rajz mutatja : viz alá kell azt meríteni, vagy föld alá sülyeszteni s kellőleg 
betakarni. A kép inkább a megfogódás elötiintetésére készült.

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



409

Néha a réteken vagy a kákában letaposott ösvényekre akad
hatni, melyeket a vidra rendesen felkeresni szokott, hogy egyik 
szokott helyéről a másikat felkereshesse. Ily hely igen alkalmas a 
tányér-vas felállítására, melyet úgy kell elhelyezni, hogy a vidra azt 
ki ne kerülhesse, s a felállított vas fölött vagy 5 ctméternyire va
lamely tárgyat hód-anyaggal kell megszagositani. Ha a vidra fel
veszi szokott utiát, a szagtól kiváncsivá téve, feltartott orral köze
ledik, s nem igen veszi észre az elfödött vasat.1

108. ábra. Vidra a tör előtt. (Tányéros vasas kétkarú tőré)

A medve tőrbe fogása.

A medve fogásának többféle módja ismeretes, melyet Orosz
országban, Szibériában, Kamcsatkában gyakorol a nép. Ezekkel nem 
foglalkozunk. A medvének tőrbe fogása nem valami vadászias dolog, 
de minthogy megtörténhet, hogy az ember rá van szorulva, leírjuk.

A medve tőrbe fogása járójának ismerete nélkül nem sikerül, 
csak odacsalással lehetséges boldogulni, mi makk, gesztenye, alma, 
szőlő stb vagy esetleg kedvencz falatéval — mézzel — éppen nem 
nehéz. Ha a csalétket elfogadta, úgy könnyen rájöhetünk, mi a 
kedvencz eledele s ezt kell csalétkül használni. Mondják, hogy az 
éjszaki vidékek lakói, a csalétekül kitett tárgyakat, borszeszben 
áztatják, úgy, hogy ezektől a medve elkábul s elvesztve óvatosságát, 
gondatlanabbul megy a tőrbe. Ha a medve marhát marczangolt 
szét, úgy legczélszerübb a préda maradékát felkutatva, ennek köze
lébe helyezni el a vas-tőrt azon nyomon melyen közeledni szokott.

Dögöt — kivéve talán a legnagyobb szükséget — a medve 
nem fogad el.

Ha vas-tőrben akarunk medvét fogni, úgy a vas megválasz
tása rendkívül fontos, mert csak, ha a legczélszerübbet választottuk,

1 V . L . 1885 . 3 . sz . 35 . 1.
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számíthatunk eredményre. Legczélszerübb oly vasat használni, 
mely a medve lábait és nem a fejét fogja be s e czélra legalkal
masabbak a tányéros vasak, melyek rugójának leszorítására legalább 
200 font súlyú teher szükséges.1

A vast erős lánczhoz kell kötni, mely láncz horgonynyal vagy 
egy méter hosszú fatuskóval van ellátva, mi a vassal együtt 100 
kilót nyomhat. Ezen aggatékkal a tőrbe került medvét nyugodtan 
tovább vonulni kell hagyni, az úgy sem megy messzire, mert 
menés alkalmával a tuskó hátsó lábaihoz verődik, a mitől 
azután oly dühbe jön, hogy nekiesik a tuskónak s azt addig rázza

109. ábra. Medve a tőrben.

és dobálja, mignem teljesen kimerülve s az alacsonyabb fákba bo
nyolódva, lefekszik s úgy várja be sorsát. (109. ábra.)

Ha megkötnék a vasat, úgy vagy eltépné a lánczot, vagy 
pedig kitekerné a lábát, miről számos példa tanúskodik.

A szárnyas ragadozók.

Fáczányosokban vagy oly helyeken, a hol foglyok tartózkod
nak, legjobb szolgálatot tesz a tönkös tőr (Pfahleisen). Ezt a tőrt 
olyan helyeken kell felállítani, a melyeken a szárnyas rablók ma
gasabban álló tárgyakra szállani szeretnek, hogy onnét messze lát
hassanak, s prédájukat megleshessék. Fáczányos ligetekben legjobb 
helyek erre a kissé magasabb fekvésű tisztások.

1 Kapható Pieper Adolfnál Rajna melletti Moers.
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A legmagasabb ponton jó erős 20 cm. négyszögü és 2—4 m 
magas oszlopot kell beásatni, (110. ábra A) a melyen 3—4 cm. 
öblű lyukak vannak fúrva. Ezek a lyukak arra szolgálnak, hogy 
beléjök jó erős botocskákat (b) bedugni s azok segítségével az osz
lop tetejére felmászni lehessen.1

A tőrt az oszlop tetejéhez oda kell szögezni. Ha a tőr ki 
van nyitva — fel van állítva — a tányér helyét képező tünköcske 
(r) mint egy száraz ág csonkája áll keresztben s a madárnak rá- 
szállásra kínálkozik. A mint a madar a tön- 
köcskére rászáll, a tőr csapóvasai összecsapód
nak, s megfogják. A gödöllői vadasokban ezzel 
a tőrrel a legtöbb ragadozó szárnyast fogják.

A tönkös vasat fáknak oly ágaira is fel 
lehet állítani, a melyekre ragadozó madarak 
leszállani szeretnek. Természetesen a többi 
részét apró gályák oda kötözésével leszállásra 
alkalmatlanná kell tenni.

Tányéros vasakat a ragadozók fészkébe is 
ehet tenni, mikor azok tojnak. A tojásokat 

ki kell szedni, a tőrt a fészekhez odaköt
vén, felállítani, a fészekből szedett anyagok
kal betakarni, s a tojásokat a tányérra vissza
rakni.

Lápokon, nagyobb terjedelmű síkságokon, 
kisebb fa vagy káka, csáté bokorban mester
ségesen készített fészekbe üres tyuk vagy
rucza tojásokat lehet ily módon a tányér- ^ __________-j,
vasra tenni. A fogás ezen módjának ideje 
természetesen a tavasz, mikor a madarak 
ojnak, a ragadozók pedig vándorolnak.2 110 ábra

A héja fogó kosarak nem a legjobb hírnek Tönkös-t'dr, oszlopra állítva. 
örvendenek. Nagyrészt fölhagytak velők, mert oszlop, 
az eredmény nem felelt meg a várakozás- b) kiszedhető létrafogak,
nak. Többnyire csak a baglyok fogódnak *) tőr, r) tönköcske.

meg bennök. A rossz siker oka, mint H. Schellenberg3 mondja, a
1 A botokat használat után mindig ki kell szedni és elrejteni, hogy idegenek 

fel ne mászhassanak a tőrhöz.
2 Vadászlap 1885. 10. sz. 129— 180. 1.
3 Ulustrierte Jagdzeitung 1882. évi 8. száma után átvéve az eljárás leírása.
A Vadász Lap 1883. évi 234. lapján hasonló eljárást tanácsol valaki. Hosz- 

szas próbálgatás után rájött, hogy a fogás akkor sikerült, mikor a kosarat fenyves 
sűrűben úgy helyezte el, hogy úgy látszott, mintha a galamb a legfelső ágon ült volna
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hibás elhelyezés. Rendesen szabad helyen állítják fel, s a héják 
gyanúsnak tartván a szembetűnő alkotmányt, a kínálkozó préda 
daczára nem szállanak beléjük.

Ha a héjafogó kosarat szabadon és magasan fekvő hegyolda
lon létező, emberek által nem járt sürjésben úgy állítják fel vala
micskét alacsonyabb oszlopra, hogy a fácskák sudarai között a 
galamb felülről ugyan látható, oldalról azonban alig, akkor a terü
let felett keringő, az oszlopot, kosarat nem látó, héja minden meg
gondolás nélkül lecsap a galambra s megfogja magát.

Mezőben bokrok közé hasonló 
módon rövid oszlopocskára kell 
felállítani a héja fogót.

A galambot legjobb közvetlenül 
a fészekből tenni a kosárba s 
télen-nyáron benne vagy legalább 
mindig fogva tartani. Schellen- 
berg azt mondja, hogy az úgy 
kezelt s 3 esztendeig használt him 
galamb annyira elveszíti félelmét 
a héják elől, hogy ha egyet meg
látott, turbékolni kezdett, s igy 
még jobban magához csalta azt.1 
Azt is mondja, hogy mikor Br. 
Schoenstadt úgy kezdette a héja
fogót felállítani, napról-napra fo
gott héját, némely napon kettőt is.

Schellenberg a Pehlow-féle héja
fogó kosarat ajánlja. Ez a fogó 
készülék2 (111. ábra) 50 cm. át

mérőjű és 35 cm. magas drótból fonott kalitka, melynek tetejére 
42 cm. átmérőjű összecsapódó köralaku vastőr van erősítve. Az egész 
szerkezet zöldre van festve.

A héja lecsapása felbontja a ravasz szerkezetét s a madár 
rendesen egész testével megfogódik.

A legújabban javított kosarat a mellékelt 112. ábra 
mutatja.

1 Grunert azt mondja (Jagdbetriebskunde 383. 1.), hogy sikerrel alkalmaznak 
rezgő rugóra állított kitömött galambokat is.

2 Ábra Williger árjegyzék 21. lap.

1 1 1 . ábra.
Pehlord-féle Héjafogó kosár.

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



413

A dúvadak pusztítása méreggel.

A dúvadak pusztításának, a tőrökbe, csapdákba való fogása 
mellett, leghathatósabb eszköze a mérgezés. Minthogy azonban házi 
állatokra és emberekre is veszedelmes lehet, alkalmazása nagy 
óvatosságot igényel. Az óvatosságot és elővigyázatot a politikai 
hatóság is megköveteli. Annak tudta és engedelme nélkül mérget 
kitenni nem szabad. Nincsen ugyan erre törvény, vagy ministeri 
rendelet, de a felelősség, mely a méreg kitevéséből a kitevőre 
háramlik, megköveteli, hogy azt a hatóság engedelmével s netán 
enlőirt elővigyázati intézkedéseivel tegye. Szükséges ez azonba

azért is, hogy a méreg megszerezhető legyen. A 10—20 gramm 
strichnin kiadására az engedélyt a vadászat tulajdonosának, bér
lőjének, erdészeti tisztjének kérelmére az alispán vagy szolgabiró 
adja meg.

A mérget bárhol kitenni nem tanácsos, nem szabad. Ahol 
emberek, házi állatok járnak-kelnek, ott a méreg kitevésének nin
csen helye. A mérget s illetve mérgezett állatot vagy állati testet 
tehát mélyen az erdőben, emberi lakásoktól, utaktól távol kell és 
szabad elhelyezni.

A méreg kitevéséről értesíteni kell a népet a hatóság utján. 
Ki kell hirdettetni, mely erdőrészben, mily tájon van elhelyezve, 
mily állat teste van megmérgezve, mily jelekről ismerhető meg az,
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hogy az illető állat meg van mérgezve, mily veszedelem következ- 
hetik be a mérgezett állat megevése folytán emberrre, házi álla
tokra. Figyelmeztetni kell a közönséget arra is, hogy a mérgezett 
húst a mérgezésre szánt állatok gyakran kiokádják, hogy ez a 
méreg kitevésének helyétől nagy távolságban is megtörténhetik s 
hogy ezek a husdarabok az azokat felvevő házi állatokra (kutyák, 
sertések) halálthozók lehetnek, minélfogva mindenki tartsa köteles
ségének az ily husdarabokat megsemmisíteni (elásni, elégetni) vagy 
fára oly magasan feltenni, hogy a szóban forgó állatok hozzá ne 
férhessenek.

Tekintettel a mérgezés veszedelmes voltára, nem is kellene 
azt más esetekben alkalmazni, mint mikor más módon az illető 
vadat sikeresen pusztítani nem lehet.

Mikor a mérgezési évad végét érte, mikor t. i. előreláthatólag 
a ragadozó vad azt már felvenni nem fogja, t. i. tél végével, a 
mérgezett állatot, húst sat. meg kell semmisíteni, vagy el kell 
ásatni, vagy, ami még jobb el kell égettetni.

A mérgezés legbiztosabban strichninnel történik.
A strychnin nitric1 hófehér, tűformáju, fényes oktaéder alakú 

só. Keserű, émelygős izü, hideg vízben oldható. O'l gr. biztosan 
megöli a rókát, farkast. 10 gr. ára patikában körülbelül 2 frt. E. 
Merk czégtől lehet hozatni Darmstadtból, ha a hatósági engedélyt 
német nyelvre lefordítva és hitelesitve megküldi az ember, 15 gr. 
postai küldéssel együtt 1 frt 80 kr. Csakjegeczes állapotban küldik.

Mérgező tulajdonsága abban áll, hogy a hátgerinczre bénitólag 
hat. Gyorsan átmegy a vérbe s a bevett mennyiség szerint 6— 10 
perez alatt, kisebb mennyiség után fél óra alatt okoz halált. Kez
detben erős rángatást, görcsöket okoz az állkapocsban, a fej és a 
hátgeríncz hátrafelé kigörbül, végre merev görcs áll be.

A mérgezés ideje a fagyok beálltával kezdődik s tart a tavaszi 
olvadásig. A hideg évszak azért jó e czélra, mert a megmérgezett 
hús ez időben nem romlik oly könnyen, de meg azért is, mert 
ekkor a ragadozó vadak jobban rá vannak szorulva a döghusra.

A strychninnel való bánás alkalmával mindenekelőtt arra kell 
ügyelni, hogy vigyázatlan kezelés által sem magunk élete veszélybe 
ne jöjjön, sem a méreg kitevése által emberek és házi-állatok épsége 
veszélyeztetve ne legyen. Ezért midőn ezt a felette mérges hatású 
alkaloidot egyik edényből a másikba öntjük, nagyon kell vigyázni, 
hogy azt lélekzetvétel nélkül tegyük, vagy a mi még veszedelme-

1 A Strychnos nux vomita, Ignatius amara, Strychnos colubrina növényekben, 
valamint a vad embereknek a Woovara Upas tiente nevezetű nyíl mérgében fordul elő. 
V. L. után.
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sebb volna, hogy az nyilt sebbel érintkezésbe ne jöjjön. Hogy a 
stychnin készletet mindig jól elzárva kell tartanunk, azt fölösleges 
ajánlani.

A kiteendő csal-étek megválasztásánál is nagy óvatossággal 
kell eljárni, különösen oly vidékeken, a hol a köznép étel dolgában 
nem igen válogatós. Hisz vannak emberek, akik az elhullott vadat 
továbbá ebeket és macskákat a legnagyobb élvezettel eszik meg. Ily 
vidékeken nem szabad a mérget az ilyen, vagy ezekhez hasonló csábitó 
erejű hullákban kitenni, mert ámbár a döglött nyúl, vagy hasonló 
ízletes »dolgok« fogyasztója rendszerint orvvadász vagy hurokvető 
is, mégis csak ember. Továbbá talán fölösleges is felemlíteni, hogy 
a strychnint oly helyeken nem szabad kitenni, a hova házi disznók 
járnak, mert ámbár a disznó sokkal nagyobb adag mérget bir el 
mint a kutya vagy róka, az rá nézve mégis mindig veszedelmes.

A strychninnel való könnyelmű bánásmódot leginkább kese- 
rülik meg a hivatásbeli vadász ebei. Ámbár kóbor kutyák elpusz
tulása valódi jótétemény az illető vadászterületre, mégis sok eset
ben egészen derék ebek is estek áldozatul a méreg gyilkos hatá
sának és pedig egyenesen gazdáik könnyelműsége miatt. Ha az 
ily szerencsétlenségeket elkerülni akarjuk, a következő rendszabá
lyokat nem szabad szem elől téveszteni:

1. Sohase vigyünk kutyát magunkkal, midőn a mérgezett 
csalétket kirakjuk, vagy midőn a róka-mérgezésre szánt dögöt 
méreggel preparáljuk. Midőn utána nézünk a kitett mérgezett fala
toknak, a minek naponta kell történni, akkor is otthon hagyjuk a 
kutyát, sőt elővigyázatból tanácsos azt lánczra kötni, vagy az eb
ólba zárni.

2. A megmérgezett falatokat nem szabad mindenütt elszórni, 
hanem róka-mérgezésnél csak bizonyos helyekre szorítkozzunk, a 
melyek saját lakásunktól legalább egy negyed órányira feküsznek 
s egészen félre esnek a majorokba vagy falvakba vezető utaktól, 
a melyeket kószáló eb esetleg használhatna.

Mihelyest beszüntetjük a mérgezést, a megmérgezett csalfala
tokat gondosan el kell ásni, mert a strychnin megtartja mérges 
hatását akkor is, ha hónapokig feküdt kint a szabadban.

Dúvadak mérgezésére különfélekép használják.
Coburg herczeg murányi uradalmában a hatvanas években 

következő módon készítették el a mérgezett dögöt. Megjegyzendő, 
hogy a siker tökéletes volt, s mig azelőtt tavasz felé a Garam 
folyó mellék - völgyében lépten-nyomon lehetett találni farkasok 
által szétszaggatott őzek maradványát, a mérgezés alkalmazása
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után arról szó sem volt, s az őzállomány szépen felszaporodott, 
daczára annak, hogy kopókkal vadásztuk.

Legjobbnak bizonyult mérgezésre elhullott juhok kadávere, 
melyen a bőr még rajta volt. A juhot hátára fektetvén, a hason 
fel kell fejteni a bőrt s lehuzatni egész a hátig. A húson aztán 
lyukakat kell szúrni késsel, s mindenik lyukba 1 — 2 szem strych- 
nin sót betenni. Legjobban kell igy elkészíteni a juh farát és ge- 
rinczét, melyet a farkas legjobban kedvel. A belek közé is kell 
juttatni a méregből. Mikor a hús felszíne jól meg van spékelve 
méreggel, a bőrt vissza kell huzni helyére, s össze kell varrni. Ha 
a ragadozó által megölt vadat találnak, annak méreggel való prae- 
parálása legbiztosabban vezet czélra.

Hogy a farkas a mérgezett dögre könnyebben rátaláljon, 
friss és kilyuggatott állati beleket kell zsinórra kötni s meghur- 
czolni a határon, végre pedig oda vinni, a hol a mérgezett dög 
kitéve van. Ha a határ nagy, ezt több ember végezi. A beleket 
vonszoló, dögöt kitevő, a méreg hatását revidiáló ember jól befenje 
czizmáit marha trágyával, hogy szimatját veszítse.

A mérgezés más módja: 1 Egészen kicsi 3—6 cm2-nyi hus- 
darabot, májat, vesét mérgeznek meg strychninnel a fönnebb leirt 
módon. Lyukat fúrnak rajta s abba teszik a mérget. Az igy elké
szített husdarabokat alkalmas helyre kiteszik s körötte friss teper- 
tyüt hintenek el. A szalonna szaga odacsalja a dúvadat s még a 
hó alól is kikaparja azt, meg a mérgezett húst is. Gyakran meg
esik azonban, hogy kiokádja.

Rókakölykök pusztítására mérgezett fiatal galambok és üregi 
nyulak kirakását ajánlják a rókalyuk elébe,2 melyen kijárni szok
tak. Viszont mások verebeket lőnek, egyik szárnyuk alatt lyukat 
metszenek s oda teszik be a, mérget, a szárnyat helyére igazítván, 
hogy úgy dermedjen meg a test. Estefelé kiteszik a rókalyuk elé 
a verebeket Másnap rendesen meg van a jó eredmény.3

Hetthésy László főerdész Írja (V. L. 1885. 6. sz. 80. lapon), 
hogy egy télen át a mármaros-vármegyebeli szinevér-polyánai ura
dalom erdőségeiben 6 hiúzt pusztított el mérgezett nyulakkal s egy 
hiúz által megölt szarvasborju nyelvének megmérgezése által, s 
azon következtetésre jut, hogy ezen ragadozó legszívesebben a saját 
prédáját, azután pedig a nyulat veszi fel, mig a kutyát legkevésbbé.

1 Scholtz Miksa. V. L. 1883. 15. sz. 88. 1.

2 V. L. 1890 jun. 5. 211. 1.
3 V. L. 1883. 184. 1.
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Hogy a hiúz megmérgezése legsikeresebb akkor, ha az ember ezen 
ragadozó saját prédáját mérgezheti meg, azt igazolja Cornidesz m. 
kir. főerdész is.1

A strychninezés más módja Sz. S. szerint2 a következő: 
5 centigramm, buzaszem nagyságú darabka légenysavas strychnin- 
ből pilulákat készít. Még jobbnak tartja zselatin portokocskába 
tenni a mérget. Ezek hamarább oldódnak a gyomorban, mint a 
pilulák. Ezekből a pilulákból s illetve zselatin portokocskákból 
3—4-et kolbászkákba tesz, melyeket nyers húsból és tüdőből készít. 
Óvatosságból a kolbászkákat tompa fával tömi. Előnye ennek az, 
hogy az eső és hó vize a stryhnint nem mossa ki a húsból. A gya
korlatban a mérgezés ezen módja bevált.

Miután azonban a strychnint az olvadó hó, az eső vize a 
húsból kilúgozza, s ennélfogva a hatás kicsi, vagy semmis ; miután 
továbbá a mérgezett húst keserű ízénél és hánytató tulajdonságá
nál fogva a mérgezésre szánt állatok kiokádják s igy megmene
külnek ; részint pedig, mert az előbb említett husdarabokat a vadász
kutyák felfalván tönkremennek; oly eljárás látszik ajánlatosnak, 
melynelfogva a strychnin a feloldástól tartósan meg van óva, a hús 
keserű ízt nem kap, s vadászat alkalmával a kopók s más értékes 
házi kutyák egykönnyen hozzá nem férhetnek.3

Legjobbnak bizonyult erre a méregnek viaszburokba (kapszliba) 
való rejtése, s azután varjuk szarkákba tevése, melyeket bokrokra, 
fákra felakasztanak.

A viaszburok következőképen készül:
Lassan vékonyodó iró tollszárat, nyelet vagy más vékony 

fácskát ott kell elvágni, ahol mintegy 4 mm. vastag, azután felü
letét, végét tisztára kell kaparni tolikéssel, üvegdarabbal és papi
roson kisimítani úgy, hogy vízbe mártva, a viz mindenütt egyen
letesen tapadjon rája. Ez megtörténvén, kicsi edényben viaszkot 
kell felolvasztani; a folyékony viasznak 15 mm. mélységűnek kell 
lenni. Egy pohárka annyi hideg vizet kell előre készíteni, hogy 
20 mm. mélységű legyen. Most a tollszárat előbb a vizbe, azután 
nedvesen a viaszba kell mártani függőlegesen, egy másodperczig 
benne tartani, három másodperczig a levegőn meghűlni hagyni. Az 
eljárást párszor ismételni lehet, hogy a burok erősebb legyen. Ha 
ez megtörtént, s a viasz megkeményedett, nedves ujjakkal le lehet 
huzni a tollszárról a burkot.

1 V. L. 1885. 8. sz. 105. 1.

2 V. L. 1891. 36. sz. 485. 1.

3 V. L. 1881. január 29. sz. 2 5 —27. 1.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 27
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Ha a kellő számú viaszburok készen van, a strychninsót 
üveglapon porrá kell törni, akár pohár fenekével, akár gyógyszer- 
tárból szerzett törővei. Ez y 2 perez alatt elvégezhető, csak vigyázni 
kell, hogy a strychnin porát be ne leheljük. Idegeneket, gyerekeket 
el kell a munkától távolítani.

A strychninport most be kell tenni a viaszburokba, ami leg- 
czélszerübben közepén végig összehajtott papirossal történik, mint 
azt a patikákban tenni szokták porokkal átalában. Egy-egy burokba 
körülbelül egy borsószemnyi halmazt kell tenni. A burok nyílását 
most össze kell hajtogatni s vagy közvetlenül a gyertyalángon 
összeolvasztani, vagy e czélból vasdarabot, pl. késpengét gyengén 
melegíteni, s azzal végezni a beragasztást.

Minden szarkába, varjúba, vagy más mérgezendő állatba két, 
méregtartalmu burkot kell betenni. Egyet a torokba, egyet a has
üregbe. Most az orrlyukat kemény, hegyes fácskával át kell szúrni, 
a lyukon spárgát áthúzni, annak végeit összekötni, s annálfogva a 
madarat a farkasok és rókák fordulóira, bokrokra fél méter magas
ságban fel kell akasztani, úgy hogy a szél szabadon hintálhassa s 
tehát jobban szemébe tűnjék a szemes vadnak.

A mérgezendő madarakat szobába hozni nem szabad, hogy 
idegen szimatot föl ne vegyenek, s egyátalán ez okból nem szabad 
sokat fogdosni s velők bíbelődni.

A róka, farkas 8— 12 nap alatt rendesen felveszi és megeszi 
a mérgezett madarat, különösen szigorú télen, ha az ember hozzá 
közel nem járt. Azért legjobb oly helyekre aggatni, ahol a rá 
vigyázó vadász 100 lépésről is megláthassa.

Az igaz, hogy ezen eljárás mellett ritkán lehet megkapni a 
megmérgezett rókát vagy farkast, mert a méreg később h a t; de 
tönkremenése biztosabb, mert ki nem okádja a mérgezett húst.

Wittman P. főerdész jó szerencsével használt rókák megmér- 
gezésére strychninnel töltött aszalt szilvát, héringet és szardellát.1

Mások verebeknek megmérgezését ajánlják.2 Egy rókacsalád 
kiirtására állítólag elegendő öt darab. A verebeket mindjárt frissi
ben lelövés után kell megmérgezni, a szárnyak alatt felbasitván a 
bőrt s egy késhegyni stryebnint téve oda be.

A kisebb husdarabkák szétszórásánál jobbnak tartják egész 
állati testeknek megrakását méreggel. Gróf Haller János3 legjobb 
eredményre jutott, mikor a helyszínén lelőtt ló meleg testén azonnal

1 V. L. 1883. 460. 1.
2 V. L .  1883. 15. sz. 184. 1.
3 V. L. 1883. 97. 1.
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S — 10 cm. mély sebeket vágatván, abba hintette be a strychnint, a 
seb száját összenyomván. Azt véli, hogy a még mozgó vér igy 
jobban terjeszti szét a testben a mérget. Ugyanezen nézetnek hódol 
a gödöllői vadászmester Pettera Hubert. Wittman P. főerdész a 
birkadögöt csak a ragadozók odacsalogatására használja, mérgezni 
verebeket, vagy nyulzsigereket szokott s azokat nehány lépésnyire 
helyezi el a dögtől.1

Storcz Mátyás rókakölyköket darabokra vagdalt s azoknak, 
valamint mérgezett galamboknak, üregi nyulaknak a rókalyuk 
elébe tevésével pusztit.2

A mérgezés tojással rókák, nyestek irtására bizonyult hatá
sosnak. A Festetich grófi erdészek Keszthely vidékén jó sikerrel 
gyakorolják. A tojás egyik végét tollkéssel feltörik, egy kis kés
hegynyi strychnint beletesznek s azután virzsiniaszivar szalmája segitsé - 
gével a tojás tartalmával egybekeverik; azután még a lyukat egyik 
ujjal befogván, a tojást jól összerázzák, hogy a méreg jobban elve
gyüljön ; végre a lyukat czigarett-papirossal többszörösen beragaszt
ják. A tojást az erdőben oly utak mellett teszik bokor alá, melye
ken a rókát járni tudják. Pár nap alatt az rendesen megtalálja a 
kedvelt csemegét s nem messze megdermedve őt is megtalálhatja 
a rá számitó.

A megmérgezett dögöt, madarat, husdarabot legjobb valamely 
nyílt helyen, néhány száz lépésnyire helyezni el valamely sűrűség
től. Hegyes vidéken völgyek és zugok kiváltképpen alkalmasak e 
czélra, mert a róka ezeken át veszi útját s ha a méregből evett, 
nem szeret hegynek menni, hanem a völgy mentét követi. Az első 
esetben a sűrűben, a másodikban lefelé kell keresni a rablót.3

Legnehezebb azt elérni, hogy a ragadozó vadak a mérgezett 
dögöt felvegyék. A gödöllői vadasokban előbb mérgezetlen dögöt 
tesznek ki, s csak ha arra rászoktak a rókák s felemésztették, kap
ják a mérgezettet.

Azon gyakori eset oka, hogy rókák, farkasok a kitett, mér
gezett húshoz nem nyúlnak, az emberi szimatnak a mérgezett tár
gyon létele lehet az oka. Házak közelében, úgy látszik, kevésbbé 
gyanakvók. Id. Középesy Gyula 4 azt állítja, hogy mig házi kertjé
nek kerítése mellől felszedték a rókák a mérgezett verebeket, szarká-\ 
kát, varjukat, addig az erdőben hozzá sem nyúltak.

1 V. L. 1888. 459. !.
2 V. L. 1890. 16. sz. 211. 1.
8 Wittman P. főerdész. V. L. 1888. 459. 1.
4 V. L. 1887. 20. sz. 256. 1.
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Az egyik állat különben gyanakvóbb, mint a másik. Előbb 
nevezett egyszer azt tapasztalta, hogy két mérgezett varjú közül 
egyet megevett a farkas s bele is veszett. A róka nem ette megr 
de elvitte és a hóba kaparta. Visszajövet ráakadt a már megdög
lött farkasra s nem ment többé vissza elrejtett zsákmányáért.

A strychnin annál gyorsabban hat, mennél kevésbbé lakott 
jól az illető állat más eledellel. A kiéhezett róka rögtön a hely
színén, vagy legalább közel ahhoz rogy össze; amelyik azonban 
előbb már jóllakott s a mérgezett falatot csak nyalánkságból vette 
fel, néha több óra járásnyira is elkullog.1 Ez az oka, hogy gyak
ran nem látszik hatása a mérgezésnek.

A méreg hatását rontja azonban még a rossz alkalmazás is. Ha 
a strychnint oly helyre teszik, ahol az eső érheti, a viz oda beha
tolván, felolvasztja, kimossa. Nem csoda azután, ha a róka vagy 
farkas megevén a dögöt, egészséges állapotban távozik, vagy leg
följebb egy kicsit hány.

Az a kérdés marad még megvitatandó, vájjon a mérgezett 
húst megevett állatok húsa mérges hatásu-e, s tehát nem lenne-e 
jobb, a mérgezésre szánt állatot méreggel ölni meg.

Valamennyien, kik a mérgezésről Írtak, ellene vannak a 
primaer-mérgezésnek. Scholz Miksa,2 a rimamurány-salgótarjáni vas- 
g}^ár-eg}det erdésze azt kérdezi: képes-e a strychnin rövid idő 
alatt az állat ereibe, ízeibe jutni, hogy -az egész testet hathatósan 
megmérgezze. Aligha, mert amint a méreg a s z í v  kamarájába ért, 
a mérgezés megtörtént, s az állat megszűnik élni. Ha a vér gyors 
forgása folytán valami az erekbe el is juthat, az kevés lehet arra, 
hogy más állatba jutva, azt megölhesse. Id. Középesy Gyula szin
tén azt tapasztalta, hogy ha méreg által elhullott 3 róka, 3 farkas 
busából ettek hollók, varjuk, szarkák, egy sem döglött meg.

Meleghegyen 3 1858-ban strychnines dögön magukat megmér
gezett rókák lenyúzott testét a pádári czigányok ellopták, megették 
és semmi bajuk sem lett tőle.

Hasonló eset történt 1887-ben Nyerges-Újfaluban,4 hol a mér
gezett dögből evett s messze elment rókát egy paraszt ember 
dögölve megtalálta, s haza vivén, családjával megette, azonban 
semmi baja sem történt senkinek, pedig egy két éves s egy alig 
elválasztott gyermek is evett belőle.

1 V. L. 1884. 459. 1. Wittman P. főerdész.
2 V. L. 1883. 7. sz. 88. 1.
3 Rimaszombat mellett herczeg Coburg szarvas- és vaddisznós kertje.
4 V. L. 1889. 17. sz. 209. 1.
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Ezek ellenében Lokcsánszky Flóris1 azzal, hogy farkasok, 
melyek mérgezett hússal megölt kutyát, sőt oly farkast ettek, mely 
mérgezett kutya megevése után döglött meg, elpusztultak, azt akarja 
bebizonyítani, hogy a strychnin a harmadik testben is ölő erővel 
bir, ha nem hamisított. Nem volt azonban figyelemmel azon körül
ményre, hogy az általa elősorolt esetekben a farkasok az egész 
kutyát, s tehát azzal annak gyomrát a benne levő méreggel együtt 
megették. A mérgezés ezen esetekben is tehát nem secundaer, sőt 
tertiaer, hanem primaer volt.

Különben a kísérlet legjobban bizonyít. Meg kell mérgezni 
lovat vagy birkát méreg beadásával s kivágott húsát oda adni 
halálra szánt kutyának.

Hogy a mérgezett állatok bundája rossz lenne, könnyebben 
hullatná szőrét, az igazolva nincs De tudjuk, hogy kitömött álla
tokat arzénnal konserválnak, még sem hullatják tollúkat, szőrüket.

Az orvvadászat.

Ahol vagyon van, ott nem kell sokáig várni a tolvajra. Ha 
pedig a vagyont elzárni nem lehet, akkor a tolvaj nem kénytelen 
keresni az ajtót. Erdő-mező nyitva áll előtte. Nem is késik bele
lépni. Fa- és vadtolvajban soha sincsen hiány.

A tolvaj-vagy orvvadászat valódi csapása a vadgazdaságnak. Nem 
puskával okozzák a legnagyobb kárt, hanem tőr és cseklye vetéssel. 
Gyökeres orvosság nincsen a megvédekezésre ellenük. Az orvvadász 
is jórészt a szenvedély hajtja. Ez a jobbik faj, mert puskával lövi 
a vadat. Jobban ki is teszi magát az elfogás veszedelmének. Na
gyobb része az orvvadászoknak azonban kapa-kasza kerülő, a másén 
élni szerető ember, kit csak ép oly tolvajnak kell tekinteni, mint 
azt, a ki a házba vagy udvarba lopódzik be, hogy valamit elvi
gyen. Ebben meg a ravaszság, sunyiság párosul a gyávasággal. 
Ez nem kíméli a vadat, s kész a tojásról elvinni a jérczét, borja 
mellől az ünőt. Ez az igazi tőrvető. Ez mindenütt és mindig ott 
van mögöttünk és elfogja azt, amit tud, a mi tőrébe, cseklyéjébe 
beleakad.

Ha nem volna orgazda, nem lenne tolvaj. Ez áll az orvadá- 
szatra is. Igen sok ember van, a ki él-hal a vadsültért, és kész 
azt bármikor, bármi uton-módon megszerezni. A vadászadt orgaz
dái ellen kell fordítani mindenek előtt a rudat. Ezeknek egy részét

1 V. L. 1886. 13. sz. 187. 1.
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le lehet szoktatni az orgazdaságtól. Alkalmat kell nekik szolgáltatni 
arra, hogy a kedvelt húsfélét tisztességes utón megszerezhe ssék. 
Nagy hiba az, hogy némely uradalmadnál a vidék lakossága nem 
juthat vadhoz, ha arra szüksége van, vagy azt megkívánja. A va
dászattulajdonosok eladják nagyban Budapestre, Bécsbe a vadat, s 
ha valamelyik vidéki ur vadat kívánna venni, elutasítják. Egyház
napjára, lakodalomra, keresztelőre, névnapra pedig kell a vad, ha 
tehát meg nem lehet venni a vadásztól, megveszik mástól. Ily mó
don a vadászattulajdonos maga neveli az orvvadászokat. Mert ha 
ezek nem vennék meg a vadat, számos vidéken nem volna azt 
kinek eladni.

Még a vidéki vendéglősök egy részét is el lehetne az orgaz
daságtól szoktatni, ha alkalmat adnánk neki a vad megszerzésére 
tisztességes utón. Meglehet, hogy ez némi kellemetlenséggel jár, és 
sokkal kényelmesebb a tömeges eladás a nagy — vadkereskedőknek. 
Minthogy azonban az orvvadászat még nagyobb kellemetlenség, a 
kisebbet kell választani.

Legveszedelmesebb orgazdák a vadkereskedők. Nem a tisz
tességes, valódi vadkereskedőket értjük, mert azokról fel kell tenni, 
hogy oly vadat, melynek provinencziáját nem ismerik, meg nem 
veszik. Értjük a zugkereskedőket, azokat az apró kereskedőket, a 
kik mindennel kereskednek, mindent vesznek-adnak. Ezekkel szem
ben nincsen panacea. Az egyetlen védő eszköz az volna, hogy a 
vasutak, hajók nem szállítanának, a vámok át nem eresztenének 
semmiféle olyan vadat, melynek proveniencziája igazolva nin
csen. Alkalmazni kell nagyobb mértékben a vadászati törvény 
38. §-át.

Az igazolványok kiállítása nincsen semmi nehézséggel egybe
kötve, s nem gördít akadályokat a kereskedelem útjába. Minden 
vadászkttulajdonos nyomtattathat magának blankettákat e czélra, 
sőt országra szólókat is meg lehetne állapítani, s a könyv vagy 
papiros kereskedések ez esetben olcsón fogják szállítani. A vadá
szattulajdonos, a vadas, a vevő nevét, a vad minőségét és számát 
pár tollvonással le lehet Írni. A hivatal stampiliája pedig egy pilla
nat alatt rá van ütve.

A mely vad provenientiája igazolva nincsen, azt el kell kobozni, 
a szállítót pedig meg kell büntetni, Erre nézve pedig fölösleges 
minden vizsgálat. Mindenféle vadra rá kell mondani a törvényben, 
hogy milyen nagy pénzbüntetést fizet az, ki a jogos szerzés iga
zolása nélkül szállít vadat. Az erdőtörvényben 2 frttól 10 frtig ter
jedő pénzbüntetés van szabva a 116. §-ban. Ez nagyobb, nemesebb
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vadra kicsi összeg. Az évszak, a vad neme (suta, jércze kivált
képen fióknevelés idején) szintén nagyobb büntetést kíván. Túlsá
gosan nagy büntetések megint nem czélszerüek : nem szívesen 
ítéli meg azokat a bitó, vagy nem lehet az illetőn megvenni.

Az orvadászaton rajtakapott egyének ellenében elég szigorú a 
törvény. Az azonban nem vezet czélra. Nehéz a bizonyítás, több
nyire lehetetlen. Tanuk híjában a legvilágosabbnak látszó esetekben 
is menekülnek a vádlottak Szigorú törvénynyel az orvadászatot 
csökkenteni nem lehet. Sőt azt lehet mondani, mennél szigorúbbak 
a törvények, mennél nagyobbak a büntetések : annál kevesebb a 
foganatjuk.

Mindazonáltal, ha orvadászokat tetten sikerül kapni, a vadőrök 
azon legyenek, hogy lehető sok és alapos bizonyítékokat szerez
zenek azok ellen. A vadászatot kezelő tisztnek erre nézve nem 
ajánlható eléggé a törvény ismerete. A rosszul megállapított, pon
tosan nem igazolható panasz inkább árt, mint használ. A tetten 
kapott s büntetlen maradó orvadász sokkal áártalmasabb.

A fönnebb előadottakon kívül legtöbbet használ orvadászok 
ellen a vadas gondos és szorgos őrzése. Hanyag őrzéssel nagyra 
lehet nevelni az orvadászatot. Az első dolog tehát az, hogy ele
gendő számú és kellő minőségű őrző személyzet álljon rendelke
zésre. A szám a terület nagyságától, fekvésétől, környezetétől 
és az orvadászok számától függ. Esetleg arra is kell számítani, 
hogy a személyzet koronként felválthassa egymást. — A foly
tonos ébrenlétet, helytállást az ember tudvalevőleg ki nem 
bírja. Az őrök minőségét illetve fődolog: a hűség, az erő, a bátor
ság. A kötelesség hűséges teljesítése, az orvadásztól való meg nem 
ijedés s azzal bírás föltétlenül szükséges kellékek. Ehhez kell járulni 
a hidegvérnek. A lőfegyver használata a felhevülés pillanatában már 
nem egy vadőrt tett szerencsétlenné. Azt csak világosan igazolható 
életveszedelem esetén szabad használ. Legjobb fegyver az orvadá
szok, különösen a tőrvetők ellen a jó csátibot, melytyel nem szük
séges gazdaságosan bánni. Természetes, hogy ha vizum-repertumot 
vesz, a büntetést, melyet a bíróság rászab, az uradalomnak kell 
megfizetni. A hol a vadászattulajdonos nem védi vadőreit, nem 
kárpótolja a törvény által kiszabott büntetésekért: ott a vadőrök 
jók nem lehetnek. A panaszt beadják, a papiroson lesz sok per, a 
vadorzó pedig marad, sőt gyarapszik.

A vadasokra nézve igénybe kell venni az erdőtörvény 113 
és 114. §-ainak intézkedését, melyeknél fogva az, ki erdőben enge
dély nélkül kocsival tilos utón jár, megbüntethető, a gyalogjárás
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megtiltható, az erdőben járó onnét kiutasítható és ha a kiutasítás
nak nem engedne, megbüntethető. A vadasokban ezen alapon, min
denféle nem nyilvános utón a járás-kelést meg kell tiltani, s a tilal
mat nyilvános jelekkel láthatóvá is kell tenni.

A tőröket, cseklyéket, kelepczéket nem kell mindjárt elszedni 
vagy elrontani, hanem rá kell lesni a kirakójára. Ez nagy türelmet 
és kitartást kíván; de a tetten kapott cseklyevető jó préda, s egy- 
időre táv 1 marad a vadastól.

Ha nagy a vadas, őrkunyhókat kell felállítani a távolabb fekvő 
helyeken, hol az őrök meghúzhassák magukat és meghálhassanak, 
hogy későn este, kora reggel helyt állhassanak. Az építésre fordí
tott költség bőven kifizeti magát.

A vadászatot kezelő tiszt is résen legyen, kontrollálja az őrö
ket, ha beteg vadat lát, igyekezzék megállapítani, hogy nem lövés 
okozta-e a betegséget. Ez gyakran rábizonyít az orvadászok je
lenlétére.

Fáczányosokban szem alatt kell tartani az erdővel szomszé
dos földeket is, mert ezen vad szeret azokban elszéledni.

Cseklyék és hurkok ártalmatlanná tevése1.

Elismert tény, hogy a vadászatnak semmi sem okoz annyi 
kárt, mint a hurokvetők gonosz mestersége; de semmi sem bajo
sabb, mint eme suttyomban, lopva működő vad-tolvajok nyomára 
jönni s tetten érve, megbüntetésre kiszolgáltatni. Minden eszköz 
tehát, mely alkalmas a hurokvetést megakadályozni, vagy legalább 
megnehezíteni, s a hurokvetőknek kézrekeritéséi megkönnyíteni: 
a vadászat-tulajdonosok részéről tetszéssel találkozhatik.

Czernay Ferencz, a hg Schwarzenberg-féle krumaui uradalom 
erdésze oly eljárást talált fel, melylyel a hurokvetők mestersége 
meghiúsítható. A feltaláló eljárását, mely már számos vadászati
tekintély és egylet tetszésével találkozott, az »Országos magyar 
vadászati védegylet:<-nek is bemutatta, hogy az megvizsgálva és 
czélszerüségét és használhatóságát elbírálva, esetleg ismertetésük 
által elterjedésüket előmozdítsa. Az országos egyesület elnöksége 
beható tanulmányozás után czélirányosnak és praktikusnak találta 
azt annál is inkább, mert a dolog semmi nagy előkészületet nem

1 V. L. 1886 31. sz. 378.

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



425

igényel s a hurkok tényleg oly állapotba helyezhetők, hogy azok 
a vadra teljesen ártalmatlanokká lesznek.

Czernay a következő elvből indul k i :

Ha valaki vadászterületen kivetett hurkot talál, csak két 
eset közt választhat, vagy megsemmisíteni azt, vagy közelében el
rejtőzni, s oly soká várni, mig a kitevő revideálásra jön, s őt lehe
tőleg tetten érve, elfoghatja. De a lesben állás igen hosszadalmas, 
fárrasztó dolog, mely nemcsak kitartást, hanem időt is igényel s 
elvonja a vadászt egyéb teendőitől; eredménye is a legtöbb eset
ben igen kétséges. Ha pedig a megtalált hurkot semmisítjük meg, 
akkor észreveszi az után-néző, hogy nyomában vagyunk, s még 
nagyobb óvatossággal űzi megrontó mesterségét, vagy áthelyezi a 
hurkot más területre, s ott talán hosszabb ideig működik a vad 
romlásán, mig véletlenül újra rá nem bukkanunk.

Ismert dolog továbbá, hogy a hurokvető soha sem megy 
revisiója közben kitett hurokjának közvetlen közelébe, hanem azo
kat bizonyos távolságból vizsgálja meg, látszólag mintha esetleg 
vinné arra útja, s csak egy szempillantással győződik meg arról, 
nem-e történt változás az általa kitett hurkon s csak ha vadat 
vesz benne észre, közeledik egészen ahhoz. így tehát nagyon 
könnyű dolog azon oly módosítást tenni, mely a messziről vizs
gáló szemeinek figyelmét kikerüli. Ebből indul ki Czernay talál
mánya ; a talált hurkok oly módon változtassanak át, hogy azok 
az esetleg arra vetődő vadra teljesen ártalmatlanok legyenek, külse
jük és felállításuk azonban ne változzék annyira, hogy az a hu
rokvető szemébe ötöljék, s őt az utánanézéstől elriassza. Az ily 
módon ártalmatlanná tett s felállítva maradt hurkokat abban a 
hiedelemben, hogy nyomára nem jöttünk, gyakrabban és hosszabb 
ideig fogja szemmel tartani, s igy elég alkalmunk nyílik arra, meg
figyelni, ki jár a hurkok után, időt engedhetünk neki, hogy hasz
talan útjait addig folytassa, mig egy kedvező eset hatalmunkba nem 
szolgáltatja.

A nyulfogásra kitett hurok ártalmatlanná tehető, ha a meg
erősített helyéről leakasztva, az úgynevezett hurokszemen keresztül
húzott sodrony-véget még egyszer áthúzzuk a hurokszemen, s az
után a tőrt visszateszszük a régi helyére. — Az ily átváltoz
tatás csak a legközvetlenebb közelről vehető észre, s eredménye 
az, hogy a hurok össze nem szorulhat, a belekerülő nyúl pedig 
baj nélkül bujhatik át a hurkon.
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Még egyszerűbb a zárás azon módja, hogy a hurokszemet 
átvágjuk. E czélra elégséges eszköz, egy kisebb éles drótmetsző
fogó, melylyel alig észrevehető módon a hurok-szem átmetszetik, 
úgy, hogy ha bármely vad, nyúl vagy őz beléje kerülne: 
már a legkisebb feszítésnél is a hurok kinyílik s a vad kiszabadul. 
— Ha a vadász az ily módon kinyílott hurokra akad, azt vissza- 
helyzi régi állapotába ; persze ha a hurokvető találja meg, azonnal 
rájön, hogy mily módon rontjuk mesterségét.

A harmadik mód abban áll, hogy a talált hurok sodronyát 
vékony reszelővei egy, vagy két helyen oly mélyen bereszeljük, 
hogy a hurok megtartja ugyan alakját, de a belé kerülő vad leg
kisebb feszítésére széttörik. E mód különösen ajánlatos a fővad és 
őzre kitett erősebb hurkok. Ez a mód oly kevéssé szembeötlő, 
miszerint a hurokvető még akkor sem veszi észre a változást, mi
dőn a hosszas eredménytelen várakozás után a hurkot leakasztj a 
és más alkalmasabbnak vélt helyre újra kiteszi.

A kötélből készült hurkok és a madárfogásra használt lószőr- 
cseklyék sem kerülték ki Czernay figyelmét. Az elsőket úgy teszi 
ártalmatlanná, hogy a kötelet teljesen átvágja s azután gyenge fo
nállal összevarrja. A lószőrcseklyéket pedig az által teszi ártalmat- 
tanná, hogy a fülön áthúzott szálat a fülhöz csomóra köti.

Igaz, hogy a cseklyések idővel reá fognak jönni, hogyan tesz- 
szük őket ártalmatlanná, s következéskép szorgosabban fogják át
vizsgálnia kitett hurokjaikat, de mig ez bekövetkeznék, ahhoz bizo
nyos idő szükséges, a melyet a hivatását buzgalommal űző vadász 
felhasználhat ártalmatlanná tételökre. De a hurkoknak a hurok
vetők által szükségessé vált szorgosabb és pontosabb megvizsgálása 
reájuk nézve nemcsak uj fáradságot, hanem sok bajt is okozhat, s 
a vadásznak elég alkalmat ád arra, hogy kiismerje azokat, a kik 
leginkább érdeklődnek a kitett hurkok iránt.

A vadak által okozott károk.

A vadak által okozott károk folytonos versengés tárgyát ké
pezik a vadászattulajdonosok és a földbirtokosok közt. A differen- 
cziákat kiegyenlíteni csak méltányossággal lehet. A vadászattulaj
donosának ismerni kell a kártékonyság minémüségét és korlátozá
sának sőt megszüntetésének eszközeit. Midőn pedig a kár megtör
tént, azt valódi értékében meg kell térítenie.

A földtulajdonos nem képes magát megvédelmezni a vadak 
kártevései ellen. Maga a nagyobb birtokos is tehetetlenül áll vele
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szemben ; annál inkább a kisbirtokos, a paraszt nép. A vad gyak
ran messze földről barangol el földjére, többnyire oly időben, mikor 
azt lőni tiltja a törvény. De ha engedné is, fegyver s vadászjegy
adó rá nézve túlságosan költségessé teszi a védekezést.

Ha a kárnak megtérítéséről van szó, számos esetben nem le
het megtalálni a vadnak gazdáját. Mindenki azzal védekezik, hogy 
a vadat nem tenyészti. E tekintetben oly intézkedéseket kell tenni, 
a melyek mindkét félt kielégítik. Legjobbnak látszik az, ha a vadas
ból kilépett vadat gazdátlan jószágnak tekintjük. Csakhogy ez a 
földművelőket ki nem elégítheti. A vaddisznóra kimondott szabad 
lövetés sem vezet czélra. A vadat a mezőn sikeresen elpusztítani 
nem lehet. Németországban törvényt akarnak hozni, hogy vadserté
seket és szarvasokat csak kerített vadasokban lehessen tartani. 
Előbb-utóbb erre nálunk is rákerül a sor, és pedig annál hamarább, 
mennél kevésbé gnndoskodunk a vadak által okozott károk csök
kentéséről, sőt megszűntéről. Ezt, valamint a méltányos eljárást a 
földművelővel szemben nemcsak az igazság, hanem a saját érdek 
is parancsolja. Forr alattunk a föld. A szoczializmus készül a 
háborúra a birtokos osztály ellen. Nemcsak a gyári munkás nép 
van már ott táborában, ott vannak már az agrár munkások is. Az 
okosság, az előrelátás tiltja azok szaporítását, jogos vagy jogosnak 
vélt panaszaikra okok szolgáltatását.

Ne altassuk magunkat a vadászat közgazdasági hasznáról fel
állított tannal. Dittrich a. W. szóról-szóra a következőket m ondja: 1 
»Ne feledjük, hogy mindenkinek kétségtelen joga van arra, hogy 
földbirtokát a lehető legjobban használhassa, igazságtalanság elköve
tése nélkül tehát ezen használattól bármit is elvonni másoknak nem 
szabad. Legkevésbbé szabad ezt tenni a vadászat által, amely mind 
gazdasági, mind kereskedelmi szempontból csak mellék hasznot hoz 
és nem is valami jelentékenyet, mint kedvtöltés pedig figyelembe 
vételre nem tarthat számot«. Hazánkfiai között is vannak olyanok, 
kik igy nyilatkozni mernek. A V. L. 1891. évi 32. számában azt 
mondja valaki: »Talán kevesen vannak, kiknek a vad tenyésztése, a 
vadászat felvirulása, s egyátalában a vadászatnak nemcsak mint szen
vedélynek kielégítése, de annak nemzetgazdasági fontossága is job
ban szivén feküdnék, mint nekem, de fájdalommal látnám, ha az 
én örömöm mellett másoknak a nélkülözhetlen kenyér hiánya miatt, 
a tél zord napjaiban könny csordulna ki szemeiből. . .«

A vadászat közgazdasági fontossága számokkal még bebizo
nyítva nincsen. Tagadhatatlan az, hogy javak termelése is

1 Handbuch fitr Jáger I. 5.
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történik ez utón : de a tőke, a közvagyon gyarapodása kérdés 
alatt áll.

Sokkal nagyobb joggal állítható szemben a vadak által oko
zott károk utján a közgazdaságot érő veszteséggel azon haszon, a 
mely a vadászat fentartására fordított költségek utján forgalomba 
jő. Ennél is azonban figyelembe kell venni azt, hogy mi jut abból 
közvetlenül a nép közé s hogy az egyiknek nem szolgáltat kárpót
lást az, a mit a másik ezen utón nyer, s hogy a kárpótlás elveszti 
értékét, ha az valamely szolgálat közvetett jutalmazása, megfizetése.

A vadászat tulajdonosának el kell ismernie azt, hogy az ide
gen birtokra kilépő vad kárt tesz. s hogy ő azért kártérítéssel tar
tozik. Ha pedig azt elismeri, akkor nem kell kitérni az elől, hanem 
mindenképpen azon kell lennie, hogy az igazságosan megtörténjék

Viszont tagadhatlan az, hog y a földtulajdonosok gyakran túl
becsülik a vadak által okozott kárt. Hogy nemcsak a szegény 
parasztember leledzik e hibában, hanem a művelt osztály gyermeke 
is, im’ egy példa :

Az 1879—80. évi hideg télen a kapuvári uradalomban a Han
ság szélén fekvő repczevetésről elhordta a szél a havat. A szarva
sok az égeresből kijártak rá, s lerágták annyira, hogy még csak a 
nyoma sem látszott A főbérlet mezőgazdasági tisztsége kártérítést 
követelt a számadásilag elkülönitett erdészetitől. Tanácsomra a kér
dés eldöntését a tavaszra hagyták. Evek óta nem volt oly szép 
repczéjök, mint azon évben.

Bizonyos esetekben tehát helyes az, hogy a kár becslése ha- 
lasztassék azon időre, mikor biztosan megítélni lehet, vájjon tényleg 
történt-e kár, vagy olyan nagy-e az, mint a milyennek látszik. De 
az az elv, hogy a kár megbecslése egyáltalában azon időre hagyas
sák, mikor a termény megérett, nem méltányos, nem igazságos. 
Vagy ha az, akkor be kell azt hozni a jég által okozott károk 
becslésénél is.

Az igazság tehát úgy hozza magával, s a kárt szenvedett is 
akkor van legjobban megnyugtatva, ha a kár megbecslése — ki- 
vévén a kiveendőke t — nyomban a kár megtétele után történik. 
Akkor látni lehet, mi történt, meg lehet Ítélni a következményeket, 
s az elégedetien vélt vagy való sérelmei orvoslását idején keres
heti. Tény különben az is, hogy biróilag a kárt hónapokkal meg
történte után megállapítani nem lehet. Ha azonban a kár őszszel 
vagy kora tavaszszal, a még kalászba nem ment vetéseken, vagy 
alig zöldülő földeken történt, a midőn tehát a kár többnyire csak 
látszólagos, akkor helyén való lehet a kárnak az érés idején való
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megbecslése. Ez esetben a kár megtörténtét ugyan meg kell nyom
ban állapítani, nagysága azonban éréskor a szomszéd földekkel 
való egybehasonlitás által történhetik.

Hogy a parasztnép csakhamar rájön arra, hogy a vadak által 
okozott károk megtérítéséből szép hasznot húzhat, az tény. Ez ellen 
csak a szigorú igazságosság segit. Sok helyütt pedig egyezkedés, 
illetve évi átalányok fizetésével váltották meg magukat a vadászat
tulajdonosok. Ennek különösen ott van helye, a hol az illetők 
bizonyos használatokat nyerhetnek az erdőből. Ez esetben is azon
ban meg kell engedni nekik, hogy földjeiket őrizhessék s a vadat 
különféle eszközökkel onnét elriaszthassák.

Mindezen kalamitások elkerülése végett azon kell lenni, hogy 
a vad lehető kevés kárt okozzon idegeneknek, s illetve hogy minél 
kevésbbé lépjen ki a vadasból. Ennek elérése végett nem szabad 
túl szaporodni hagyni az állományt. Senki se tartson vadasa terü
letén több vadat, mint a mennyi ott jól megél Azon időre pedig, 
mikor az erdő s az erdei tisztások nem szolgáltatják a szükséges 
táplálékot, gondoskodjék annak pótlásáról. Kellő és megfelelő takar
mány adása mellett nem találja a vad annyira szükségesnek a ki
lépést a mezőre. De nyáron is az erdei rétek, földek az ő szolgá
latára álljanak, mert ha azokra nem mehet, kimegy a máséra.

Ha pedig mindennek daczára egyes darabok rákapnak a szom
szédos idegen földekre, le kell azokat lövetni. Fájni fog a vad- 
tenyésztőnek az ily gyökeres eljárás, de jutalmát fogja lelni a szom
szédok békéjében. A kit pedig ez az eljárás túlságosan bántana, 
keritesse el azon oldal felől vadasát, a merre a vad kijárni és kárt 
tenni szokott. Többen megcsinálták már ezt a vadasból kilépő vadak 
lelövésére spekuláló szomszédokkal szemben; meg lehet csinálni 
tehát a földművelő szomszédok védelmére s illetve a kártérítések 
fizetésének megszüntetésére.

Sokkal bajosabb a dolog a nyulakra nézve. Ezek különben 
is az év legnagyobb részén át a mezőben tanyáznak.

Minthogy vadászati törvényünk (7. §.) azt rendeli, hogy a fő
vadak (szarvas, dám) által a vetésekben, ültetvényekben vagy más 
gazdálkodási és erdészeti ágakban okozott minden kárért azon bir
tokos vagy haszonbérlő, kinek vadász területén az említett fővad 
tenyésztetik, teljes kárpótlással tartozik, azon kérdés döntendő el, 
hogy ki tekintendő a fővad tenyésztőjének ?

Némelyek azt tartják, hogy tenyésztőnek azon erdei birtokos 
vagy haszonbérlő tekintendő, ki oly összefüggő, habár tisztások 
vagy szántóföldek által is megszakított legalább 2000 kát. hold erdő
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birtokosa vagy bérlője, mely legalább is kétharmad részben legelte
tési tilalom alatt áll, a fő vad részére sózókkal és étetőkkel van 
ellátva, s a melyen a vadászatot tényleg a birtokos vagy bérlője 
gyakorolja. Nagyobb terület tenyésztő helynek vétessék még akkor 
is, ha sem a birtokos, sem bérlője a vadászatot nem gyakorolja, a 
terület legeltetési tilalom alatt nem áll, nyalatok, étetők fenn nem 
tartatnak. Az ily területekről kilépő fővad által okozott károkért, a 
birtokosok, illetve a bérlők terület-aránylag legyenek felelősek.

Ily tenyészhelyek vadászati tulajdonosai vagy bérlői azon köz
ség határában, melyben erdejük van, minden körülmények között, 
a szomszédos területeken pedig csak akkor tartoznak felelőséggel, 
ha ott hasonló tenyésztő hely nincsen. A kártérítés kötelezettsége 
a szomszédos község határán túl ne terjedhessen.

Mások ehez csatlakozva azt vélik, hogy a vadak által okozott 
kárt megtéríteni tartozik, ki saját erdő területén azon vadat, mely 
másnak földjén kárt tett a tenyésztés fogalmát képező összes ténye
zők felhasználásával tenyésztette ; ezek között pedig az etetés képez
vén tél idején a leglényegesebb tenyésztési kelléket, a mely birtokos 
a vadnak sem takarmányt, sem más eleséget nem ad, tenyésztőnek 
nem tekinthető, s igy kárpótlásra sem kötelezhető.1

Ezek azt is hozzáteszik, hogy a sózok egyedüli alkalmazása 
vadtenyésztést nem képez, minthogy azt gyakran csak azért alkal
mazzák, hogy a vad azokon biztosabban feltalálható és lelőhető 
legyen.

Mások ismét egészen helyesen azt vették ennek ellenében, 
hogy nagy terület is alkalmatlan lehet fővad tenyésztésére, például 
ilyen Veszprémváros és a veszprémi főkáptalan erdeje, melyben víz
hiánya miatt fővad nem található, mig sokkal kisebb forrásokkal, 
patakokkal biró terület a fővadnak kedves tartózkodási helye.2

A fennebbi konkrét javaslatok a nagybirtokost terhelik egyedül 
a vadak által okozott kártérítéssel, a kisebbet pedig, — ki a vadat 
csak úgy dédelgeti, s abban örömét csak úgy leli, s épp amannak 
legtöbb vadját lelövi, — szabadon bocsátják, a kárt vallottakat pedig 
Pontiustól-Pilátushoz utasítják.

A tenyésztés fogalma — mint az előbbi szakaszok összeségé- 
kitünik — nemcsak a vad táplálását, nyalatok, fürösztők alkalma
zását foglalja magában, hanem a vadnak óvását is. Óvás, kímélés, 
a lövetés szabályozása nélkül nem létezhetik vadtenyésztés. A ki a

1 V. L. 1887. 1. sz. 1— 3. 1.

2 Eöry Farkas Kálm án, V. L. 1886. 34. sz. 463. 1.
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vadat nem akarja fenntartani, szaporítani, lövi és lőni engedi, ami
kor csak a törvény megengedi.

Ezen nézetnek latszik hódolni az orsz. V. V. E. is, midőn 
1891 november hóban véleményadás végett őt felhívó földmivelési 
m. kir. minisztériumhoz intézett iratában azt mondja:1 »Mindenek- 
előtt azon kérdés lenne szakértők véleménye alapján tisztába hozandó, 
hogy a fővad tartózkodási helyéül megjelölt állási uradalom terüle
tén részesül-e a fővad rendszeres táplálásban, óvásban, tilalmazás- 
ban és sózásban; és vájjon a lelövésben az állomány szaporodását 
előmozdító rendszer követtetett-e ?«

Kártérítésre kötelezett tehát mindaz, a ki a fővadat, mihelyt 
területén megjelenik, nem lövi szorgalmasan, s a lövetést tiszti- és 
szolgaszemélyzetének nemcsak meg nem engedi, de határozottan 
nem is rendeli meg.

Hogy a mögötte lévő területek birtokosai tartoznak a kár
térítéshez hozzájárulni, az természetes, csakhogy az arány meg
állapítása rendkívül nehéz.

A kérdés gyökeres mogoldására csak egy mód van : a be
kerítés. Erre utal az orsz. V. V. E. fennebb idézett iratában, a 
következő szavakkal: »Más szomszéd államok példáján indulva el, 
kiemeljük, hogy a porosz vadászati törvény minden vadászatra iogo- 
sitott terület birtokosától megkívánja, hogy azon területet, hol a 
fővadak tetemes károkat okoznak, e károsításoktól megvédelmezze, 
mely, bár nem határozott alakban, de elég érthetőleg a terület be
kerítését vagy annak folytonos őrzését foglalja magában.«

A vadasok határainak őrzése azonban úgy, hogy azokon a 
vad ki ne léphessen és kárt ne tehessen, annyiba, sőt többe kerül 
mint a bekerítés.

A vadak kártékonyságát tekintve, valamennyi fölött áll a vad
disznó. Vannak rá esetek, hogy az egész termést kitúrja, leveri, fel
falja. Csak egy éjen át őrizetlenül hagyott szőllő termését egy helyen 
azon éjjel tökéletesen pocsékká tette egy falka vaddisznó. A vad
disznót szabadban tűrni egyátalán nem kellene.

Figyelmet érdemelnek e tekintetben egy árvamegyei vadász 
szavai.2

Tény az, hogy a vadsertések erdőben, mezőben nagy károkat 
okoznak. Szaporaságuknál a károk fokozódni fognak. A kárvallott 
szegény paraszt a vadászati jog tulajdonosához, bérlőjéhez jön 
panaszkodni. Csak valljuk m eg: nem szégyenletes érzés-e az, mely

1 V. L. 1891. 32. sz. 427. 1.

2 D. G. Alsó-Árváról. V. L . 1884. 6. sz. 75. 1.
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elfog, ha a panaszkodónak csak azt mondhatjuk, »-a vaddisznó du- 
vad, a törvény szerint szabadon elpusztíthatod*.

»A valódi vadász törekedni fog ezen siralmas állapotba soha 
többé nem jutni. A törvény védszárnyai alatt, a földmives kárpót
lást nem kap és a vadászok gyönyörködhetnek azon öntudatban, 
hogy tehetetlenek. Hát még ha a parasztnak sikerül revierünkben a 
vadkant lesből elejteni ?! Ez olyan nyomás, mely alól kell, hogy 
emanczipáljuk magunkat. Nem szükséges e nemes sportot hívat
lanoknak kislelküen kiszolgáltatni. Néhány vadász két jó kutyával 
annyi vaddisznót ejthet, hogy senki sem fog aránytalan károkról 
panaszkodhatni, s el kell hogy némuljanak a folytonos szemre
hányások. A vadásztársaság, melynek területén a sörtevad túlságo
san elszaporodik, az okát kutatni nem akarom, de tényleg azon 
prestiget nem bírja, mely most, a vadászat törvényes oltalmának 
korszakában, különösen a mezőgazdaság megkárosításával szem
ben, — méltán megilleti A hivatalos hajtóvadászatokat sörtevad, 
farkasra, a medve kivételével, gyász-szalagnak tekintem az illető 
vidék vadászainak kalapján. Kell, hogy nemcsak az ártatlan hasz
nos, de a kártékony bátor vadat is mások hasznára, magunk vadász 
dicsőségére elejteni tudjuk. Nem könnyen megy, de végre pour 
souver l’honneur du drapeau, erre törekednünk kell.«

A szarvas kevésbbé kártékony, ha nincsen túlságosan elszapo
rodva és élelmezéséről kellőképpen gondoskodva van. A fiatal vágá
soktól és a mezőktől is jobban vissza lehet tartani. Nagy mennyi
ségben tartva azonban a vágásokat tönkreteszi, a mezőgazdaságnak 
pedig érzékeny károkat okoz. Az erdőben kárt okoz a fák héjának 
leverése által agancsa hámlása idején. Ez ellen már többféle szert 
ajánlottak, biztosan azonban egy se vált be.

A dám kártékonyabb a szarvasnál. Különösen az erdőt ron
gálja, ámbár a mezőre is rászokik. P. Vacson egész falkákat lehet 
látni a vetéseken legelészve. Az erdőben a magzadékot és sarjadé- 
kot rágja le, a serdényeknek pedig héját rágja le, mint a kecske 
Tenyésztésre ezeknél fogva nyílt vadasokban kevésbbé alkalmas a 
szarvasnál.

Az öz is kárt tesz az erdőben, ha nagyon el van szaporodva. 
A mezőre nézve azonban kevésbbé ártalmas. Nem barangol oly 
messzire s illetve inkább az erdő közvetlen közelébe jár ki.

Szarvasnak, dámnak, őznek rossz tulajdonsága, hogy minden 
idegen, vagy csak ritkán előjövő fanemet megtámad. Ezt rágcsálja 
legszívesebben, ezen tisztítja agancsát. Lombos erdőben péld. vagy 
annak közelében fenyvest csak jól elkerítve lehet fölnevelni. Eredi
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kopárok befásitása ez okból rőt vad által lakott vadasokban be
kerítés nélkül a lehetetlenségek közé tartozik.

A zerge mint a kecskével rokon állat, a fák, bokrok lerágása 
által tesz kárt. Csekély számánál fogva azonban ezen kár soha sem 
jelentékeny.

A mufflon a legkártékonyabb vadak közé tartozik. Azt állít
ják ugyan, hogy kedvencz eledele az Erica meg az Euphorbia, 
csalán és gyalogbodza (borzag). A ghymesi erdők vágásaiban azon
ban ezen növények nagy mennyiségben és sértetlen állapotban talál
hatók, mig ellenben nincs fiatal tölgyhajtás, mit mutflon érintetlenül 
nagyott volna. Ezen tulajdonságánál fogva tölgyes, bükkös erdők 
romlását okozhatja.

Nyitlak, a mi a legelést illeti, alig megnevezhető kárt tesznek 
a mezőben s erdőben; annál nagyobbat azonban az erdei- és 
gyümölcsfák héjának lerágása által. Ez a kártevés nem egyenlő 
minden esztendőben; nagy, hosszú teleken azonban igen érzé- 
kenynyé válik. Akáczfákat rendesen csak a három éves korig szok
tak meghántani Az erősebb sarjakat már nem bántják, kiváltképpen 
ha fiatalabb s gyengébbeket találnak. A bajon az akáczültetvények 
levágásával tőbül lehet segíteni. Az újonnan támadó sarjadékon meg 
sem látszik a rongálás. Gyümölcsösökben és faiskolákban azonban 
a kár annál érzékenyebb, mert 15—20 cm. vastag fák törzsökét is 
meghántjak. A védekezés ezen rongálások ellen bizonytalan és költ
séges. Elkeríteni pedig ellenök a gyümölcsösöket, faiskolákat alig 
lehet, mert a legkisebb résen is befurakodnak. A túlszaporodott 
nyúl állomány ez okból a gyümölcstenyésztésnek valódi vesze
delme.

Az üregi nyúl (Kaninchen) valódi csapása az erdőnek, a mező
nek. Aki ezt a vadat megtelepiti, oly rosszat tesz, melyet meg
szüntetni alig, sőt többnyire nem is lesz képes. Az üregi nyúl 
összefurkálja a földet, aláássa a fákat, s rendkívüli szaporaságánál, 
nehezen megközelíthető voltánál fogva alig pusztítható. Törvény 
utján kellene megtiltani megtelepítését és elrendelni irtását.

A fajdok a fák rügyei, kiváltképpen a faiskolák csúcshajtá
sainak lerágása által okoznak kárt. Miután ezen vad azonban soha 
sincs meg oly számban, hogy ez a kár érezhetővé válnék, panasz 
tárgyát nem képezi.

A fáczány túlságosan felszaporitva sok kárt okoz kertben, 
mezőben, mert attól vissza nem tartható, s mert úgyszólván min
den magot és zöld növényt szívesen vesz táplálékul. Városok köze
lében pedig alkalmul szolgál a patkányok és egerek elszaporodá-

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 28
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sára. Egy vad sem tudja ugyanis magát oly kevéssé megvédel- 
mezni ellenségeivel szemben, mint a fáczány. Minthogy pedig a 
macskák különösen kedvelik a táczány 'pecsenyét, inkább járnak 
azután, minthogy patkányt vagy egeret fognának. A fáczányok tehát 
pusztulnak, a patkányok meg egerek pedig szaporodnak. Szeren
csére a macskák tőrbe, kelepczébe könnyen megfoghatók, rajta kell 
lenni, hogy ez utón pusztuljanak. Ha azonban pusztulnak, fogy a 
patkány és egér pusztító is.1 Viszont a faczány hasznot is tesz. 
A gödöllői erdőkben tapasztalták, hogy mióta a fáczány elszaporo
dott, kevesebb a cserebogár, meg a hernyó. A gyümölcstenyésztés 
tehát hasznát veszi, s kérdés, hogy ezen haszon nem egyenliti-e ki 
azt, mit a mező és kert szenved.

A vadpulykák, melyeket most kezdenek meghonosítani, nagy 
kárt tesznek a vetésekben, legázolván, levervén azt.

A foglyok, fürjck  nem tesznek kárt, s ha valami keveset 
okoznának is, az oly jelentéktelen, hogy számba sem vehető.

A medve sok kárt tesz a mezőben. Tengeri, zab éréskor ki
jár a földekre és sokat fogyaszt ezen terményekből és sokat össze
tapos, összetör. A marhaállományban is tesz kárt. Szerencsére nem 
mindenik teszi ezt, csak az, amelyik egyszer rákapott. Az ilyen 
aztán rendkívül kártékony. Nem marad más hátra, mint lelőni, úgy 
azt is, melyik a földekre kijár. Viszont az erdőre a medve hasznos, 
mert a vágásoknak nincs jobb őre nálánál. Ahol medvék tartózkod
nak, ott nem igen meri a nép kihajtani vágásokba marháját.

A vadász felavatása.

Mikora vadász az első vadat lőtte, fel szokták avatni vadászszá. 
Némelyek azt tartják, hogy külön felavatásra van szükség az alsó- 
s külön a felső vadászatra; némelyek éppen minden vadra külön- 
külön kívánnak felavatni. Mind a két esetben nincs igazuk.

A felavatás szokása azon korból származik, mikor még a 
vadászmesterséget csak úgy kellett tanulni, mint más ipart. 1 anulás 
végeztével, mire 3—4 esztendő kellett, vizsgán kellett az ifjúnak 
bizonyságot tenni, hogy szakmájában a kellő ismeretekkel bit. 
A mester meghívta két szomszédját, s azokkal együtt tartotta meg 
a vizsgát. A vizsgálat kiterjeszkedett a sajátképpeni vadászaton 
kívül a növénytanra, földmérésre és az erdészet körébe vágó dol-

1 D ittrich H andbuch für Jager I. 7.
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gokra is. Később a kormányok által felállított erdészeti iskolák, 
akadémiák a vadászat ily módon való tanulását megszüntették.

A felavatás a vadászkésnek, szarvastőrnek (Hirschfánger) 
ünnepélyes átadásával történt.

Némely helyeken azt szokták, hogy mikor a vadászinas az 
első kis vadat lőtte, a puskavesszővel, nagy vad lövése után pedig 
a vadászkéssel — előbb az általa megölt vadra fektetvén őt —, 
háromszor megérintették, utánozván azzal a lovaggá ütést.

Később ez a szokás elfajult, a váll helyet az ülepet érintették, 
sőt mikor puskavessző már nem létezett, s palczát használtak, 
ütötték, s ütik ma is sok helyütt.1 Hogy ez a szokás vadászokhoz, 
kik rendesen gentlemanek, nem illő, azt megokolni fölösleges.

»A most dívó vadászszá avatás*— mondja Honig István — 2 
»melylyel a vadászur azt, aki első nagy vadját elejtette, zöld galy- 
nak, esetleg véres zöld galynak a kalapja mellé tűzésével vadásznak 
elismeri, vadászszá avatja, semmiféle régi ily czélu vadászszokás
ban nem gyökerezik; hanem le van vezetve azon régi vadász
szokásról, hogy az, aki nagyvadat lőtt, zöld gályát, aki ragadozó 
nagyvadat lőtt, ennek vérébe mártott zöld gályát tűzött — és pedig 
esetről-esetre —- (sajátkezüleg!) kalapja mellé. A jelenleg dívó 
vadászszá avatás tehát ezen most említett szokásnak udvarias for
mába váló átplántál ácsát.

Csakhogy télen nincs zöld galy az olyan vidéken, a melyen 
nincsen fenyves erdő, s a zöld galy hiányában más eleven, 
rügyes galyacska megilleti mindazt, aki nagy vadat lőtt. Előkelő 
vendégeknek azt ünnepélyesen tűzi kalapjához, vagy a vadászat 
tulajdonosa, vagy annak főtisztje. A zöld galy feltüzését, tehát fel
avatásnak tekinteni nem lehet.

Minthogy a mai vadász felszereléséből hiányzik a szarvasölő 
(Hirschfánger), nem marad más hátra — ha a felavatás szertartását 
csakugyan megtartani akarjuk — mint a vadász főfegyverét, a 
puskát választani e czélra.

A vadászaton jelenlevő legfőbb ember, kiemelvén puskája 
csövét az agyból, a fegyvertelenül, fedetlen fővel, egyik térdével az

1 F iata l korom ból emlékezem, hogy házigazdánkra, ki oly szerencsés volt a 
farkast meglőni, m elynek vadászására m eghitt, kegyetlen három  ütést m ért a kissé 
boros társaság, m inek következtében a vidám  lakom a tartós ellenségeskedéssel 
végződött.

2 V. L. 1888. 11. sz. 141. 1.

28*
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általa elejtett vad testére térdelt, felavatandónak, ki mögött a többi 
vadász magasra emelt puskával sorakozott, vállát háromszor meg
érinti, mondván:

»Ne csak lődd, ápold is a vadat;
Nem a sok, de a szép lövés legyen büszkeséged ;
Ne sajnálj fáradni a dúvadak után*/
Erre a rangban második vadász, ki az alatt a felavatandó 

kalapját zöld. vagy annak hiányában eleven, az erdő uralkodó fájá
ról vett rügyes galylyal diszité, azt fejébe teszi, mondván :

»Sokszor diszitse föveged a galy, légy mindig valódi vadász, 
barátot és nőt szerető«.

Ezután a felavatottnak a főavató jobbját, a második balját 
megfogván, a térdéről felemelkedőt a vad túlsó oldalára vezetik, 
szemben a vadásztársasággal, kiáltván :

»Eljen a vadász !«
Azok felelnek r á : »Eljen a vadász! és sorban kezet fog

nak vele.
Ha kürtösök vannak jelen, azok az éljenre megfujják a kür

töt, különben a jelenlevő, s az úri társasághoz nem tartozó puská
sok a levegőbe lőnek.
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T Á R G Y M U T A T Ó .

A .

Anancsár 162.
Agancs fejlesztése és fokozása 206. —  kép

zésére szükséges lombtakarmány 206. 
Agancsok •— lehullottak -— gyűjtése 369 

— súlya 227.
Agancsos vad 162, 180.
Ágas 75, 92, 94, 100. —  szél vagy karaj- 

deszkából 77.
Agár 6, 10, 17. —  tartás tilalma 28. 
Agarászat 22.
Aggos erdő 41.
Agyas ijj 12. —  ijjasok 20.
Agyaras 184.
Ajtó —  forgó -— 116,
Alacsony röptii vadászat 16.
Állandó vad 185.
Alapelvei a vad táplálásnak 225.
Ál madár 17.
Álló csenderesek 148.
Alsó vadászat 25.
Alulálló rugós tőrök 384.
Arányban tartása a nemeknek 232.
Aszkór 313.
Áterdölés 47.
Átlagos dám 196. •— szarvas 190. —  széna 

termés 193.
Axis szarvas telepítése 63.

B .

Bábaszarka 380.
Baglyok hasznosak 379. — károsak 380. 
Bagócs légy 307.
Bakbakötése a vadnak 318.
Bak csak bizonyos számú sutát terméke

nyít 232.
Bakok és suták helyes aránya 232 
Battériás zár 20.
Befogása fáczányoknak 277, 280. •— fog

lyoknak 352. —  özeknek 342. —- szarva
soknak, dámoknak 238. -— vaddisznók
nak 342.

Befogó szin 339.

Befogott foglyok táplálása 244.
Bejárók 115, 121, 334. 336. —  vaddisz 

nóknak 337.
Bélférgek 311.
Bemenők 334, 337.
Bénaság fáczánycsibéké 317.
Berlini tőr 384. — felállítása 391.
Beugrók 334. 335.
Bezoár golyó 303.
Bikavad 162.
Bontása a vadnak 320.
Boritó háló 361.
Borjuk lövetése 285, 300.
Borz kártékonysága 377. —  fogása 405. 
Bögöly légy 307. —  ellenségei 310.
Bölény 18. —  kipusztulása 14, 19. 
Bölényvadászok 9.
Bőr alatt élősködő pondrók 307.
Buga 159, 179, 181.
Butani fogoly megtelepítése 61.

c.
Czajlal vadaskert kerítése 126.
Chinai fogoly megtelepitése 60.
Coburg herczeg meleghegyi szarvas állo

mánya 157. —  zavadkái szarvas állo
mánya 170.

Czukorrépa árt az őzeknek 215.

C s .

Csábítása az őznek a vadasba 230, 232. 
Csalétek 393. —  mérgezett kitevése 413. 
Csalogató 393. 400. —  falat 392, I. 283. 
Csapatok szarvasokból 68, 214.
Csapos 159, 179, 181.
Cseklye 387. —- gyalog 369. —  gyűrűs 

367. —  függő 368. •— kengyel alakú 368. 
Csend eresek 148, 253.
Cserkésző utak 143.
Csicsóka 150.
Csi'jamfi 105.
Csinai fogoly megtelepitése 60.
Csira dagadás fáczánycsibéké 316.
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Csomagolása a vadnak 327.
Csomók a vad testén 312.
Csúcsos fogoly háló 358.

D.

Daganatok a vad testén 312.
Dagonya 65, 143, 146.
Dám 177. •—- állomány 177. •— mely táp

lálékot talál 1000 holdon 196. •— meg
telepítése 50. —  napi takarmány szük
séglete 200, 202. — szaporulata 178. 
-— tilalmazási ideje 301. —  vadon te
nyésztésre szükséges terület 187. •— ve
szettsége 313. •— degenerálásának oka
229.

Disznó vész 304.
Dögtartó 399.
Döhér 301.
Dreyze gyutüs puskája 20.
Drót egybekötése 1 0 7 .— felszegezése 102. 

—  feszítő rúd 103. —  kihúzó 103. — 
sima 79. —  tüskés 83.

Drótfonadék 85. —  ára 89. —  alkalma
zása 111. ■— egyszerű, kétszeres 86. ■— 
kihúzása 111, 1Í3.

Drótkerítés 100. •— sűrűsége 109. — ma
gassága 73.

Dugulása fáczánycsibéknek 316.
Dupla puska 20.

E .

Ebek a vadászatnál használtak 17.
Ebfalkások 9.
Egy szarvas számára szükséges legelő terü

let 189.-— dámnak 196.
Eladásra szánt vad kezelése 333.
Ellenhajtás 12.
Ellési állomány 160.
Ellési siker dámoké 178. —  szarvasoké 

155, 157, 158. •— vaddisznóké 183.
Elő madarak szállítása 362.
Élősúlyra megkivántató szénaérték dám- 

nak 196. ■— szarvasnak 192.
Előkészítő vágás 41.
Elszakadt drót egybekötése 107.
Emse 182.
Epidémiák terjesztése az etetők által 224.
Erdei faragás 76. •— nevelés fáczányoké 

255, 259. —  rétek 39. — rétek széna ter
mése 194. —  tisztásak 39.

Erdökezelés vadas kertben 67.
Értékesítése a vadnak 330.
Erős bika 172.
Esteli etetés 223, 215.
Étekpor 207, 218, 219.
Étetés fáczányoké, foglyoké 209, özeké, 

208, szarvasoké 200.
Etető kamara 280.

Etetők 134. —  decentralizálása a szapo
rulat érdekében 224. ■— fáczányoknak 
139. —  concentrálása nem jó 69. 214, 
223, 224.

Evet kártékonysága 377.

Fáczány 184.
Fáczánycsibék áthe'yezése a nevelő szinbe 

268. —  bénasága 317. —  betegségei
315. —  csiradagadása 316. —  dugulása
316. —  elszéledése 274. ■— etetése 268. 
•— fára szoktatása 273 — felnevelése 
vadon tenyésztés alkalmával 277. •— has
menése 316. •— itatása 271. •— kezelése 
267. —  kikelése 266. •— megfulladásá
nak oka a tojásban 367. — pépje 315. 
•— tetvessége 315. — vadon eresztése 
276.

Fáczány befogása 277, 280. —  butasága 
256. —  eledele melyet szeret 253. :— 
etetés költsége 257. —  étető 138. -  
fogása étetön 350. — fogása hálóba 354
— 362. -— fogó 350. — kamara 278, 280. 
•— kelendősége 250. —  kibocsátása az 
erdőbe 275, 279, 280. —  kóborlási kedve 
254. —  megtelepítése 51. — megtelepi. 
téséuek sikeretlensége 253. — táplálása 
télen és vadon 209. —  táplálása mes
terségesen 210. —  tenyészésének kellékei 
251. —  tojások biztosítása a jövő évre 274.
—  tenyészetére megkivántató terület 187. 
tojások eladása 333. —  tojások meg
vizsgálása a fészekben 265. •— tyúkok
nak mesterséges költőhelyek a szabad
ban 254. -—• vadon tenyésztése 275. — 
vándorlási kedve 254.

Falkásvadászat 13, 22, 23.
Falomb mikor és mely fákról szedve legjobb 

204. —  szénaértéke 204.
Farkas fogás 401 •— kártékonysága 375.

üzése agarakkal 10.
Farügy mint takarmány 224.
Fekete vad 40.
Fekvő anyag kerítésnél 75, 78.
Felálló anyag kerítésnél 75.
Felbontása a vadnak 321.
Felfelé ható rugóju török 385.
Felső vadászat 25.
Felszabadító vágás 42.
Fenyő galy árt a vadnak 231.
Fenyves rigó fogása 364.
Ferencz király vadászati törvénye 30. 
Fertők 65, 143.
Fészkek elkészítése fáczányoknak 265. 
Feszler a vadászati jogról 27.
Fiatal vad kímélete 300.
Fogása a fáczányoknak 350. —  fogolynak 

352. —  fenyves rigónak 364. —  rőt- és 
sertés-vadnak 348.
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Fogás boritó hálóval 361. —■ gyalog vagy 
sövényhálóba 355. —• fogoly varsába 
vagy csúcsos hálóba 358. .— magas 
hálóba 358’

Fogoly fogása 352. —  fogó ketrecz 352. 
•— háló 354. •— haszna 249. —  ház 244.
—  fölös kakasok lövetése 244, 247. — 
kedves vidéke 237. -— kotlókert 239.
—  megtelepítése 51. —  idegen földié 
60. mesterséges felnevelése 240. —  táp
lálása kamarában 246. 1—• táplálása télen 
szabadban 210. -— teleltetése kamrában 
244. •— tojások keresése tilos volt 29. 
■— szabadon bacsátásának ideje 247. •— 
szoklató kert 238. •—- vadon tenyésztése 
244. —  varsa 358.

Fogó készülék szarvasok fogására 344. — 
udvar 338, 342, 343, 347.

Fokozatos felújító vágás 41, 68, 191.
Fonadék drótból 85. ■— ára 89.
Fonalas tör 386.
Forgó ajtó 116.
Foszforsav betolyása az agancs képződésre 

207. —  szükséges a vaduak 216.
Fölös fogoly kakasok lelövetése 217.
Főutak 145.
Fövad súlya régente 226, 227, 228. — 

most 227, 228. -— satnyulása 226.
Fukasz-féle ravasz 346.
Futó csenderesek 149.
Függő cseklyék 368.
Füles bagoly kártékonysága 380. •— meg

ismerése 381.
Fülledése a húsnak 319.
Fürjek •— idegen földiek megtelepítése 60.
Fürösztők 143. 146, —  homokból 254.
Füstölt borsószalma özeknek 208.

G .

Gébics megismerése 383.
Ghymesi vadaskert szarvas állománya 173.
Göbccs első használata 20.
Görény fogás 405.

G y .

Gyalog háló 354. -— cseklyék 369.
Gyenge bika 172.
Gyéres erdő 68.
Gyomorban élősködő férgek 308.
Gyutüs puska feltalálása 20.
Gytirüs cseklyék 367.

H.
FIágók kerítésen át 115.
Hajtókkal való vadászat régente 14, 21.
Háló-boritó 361. —  fáczány és fogoly fo

gásra 354. •— fogoly varsa vagy csúcsos 
háló 358. •— magas 356. —  nyulfogásra 
349.

Hálóba fogása fáczányöknak, foglyoknak 
354. —  nyulaknak 349.

Hálós kelepczék 387.
Hangya mint táplálék 240, 242, 252, 270. 
Hanstein-féle tányéros vas 385.
Harmadfii emse, kan 184.
Hartung-féle nyulkertek 50. 237.
Hasas suták gondozása 225.
Hasmenés fáczánycsibéké 316.
Hatos szarvas 159.
Ilatyunak-tőr 384.
Hatyunyakas kétkarú tör 384. —  tányéros 

vas 384, 386.
Hautgout-s hús veszedelmes 328.
Házi tenyésztés fáczányé 255, 258. 
Héjafogó kosár 412.
Héja kártékonysága 378. —  megismerése 

381, 383.
Helm-féle tányéros vas 386.
Helyhez kötése a vadnak 187. —  őznek

230. — fáczánynak 254.
H erék kivágása 284, 318.
Hiuz kártékonysága 375. —  fogása 401. 
Hivatalos vadászatok régente 31.
Hóeke 44.
Holfeld-féle étekpor 218, 219, 223. — 

nyalató 142.
Holló kártékonysága 379. —  megismerése 

381.
Homokfürdö 254.
Hordozható kerítés 95, 199.
Hörcsög kártékonysága és irtása 376. 
Hullató 321.
Hullaték 321.
Hurok 387.
Hiilése a vadnak 303. 296.
Hülesztése a lelőtt vadnak 319.

I.
Idegenföldi foglyok és fürjek megtelepítése 

60.
Ideiglenes csenderesek 149, 150. 
Időviszontagságai ellen való megvédése a 

vadnak 43.
Itatók 230.
Jeneszter 70.
Jobbágynak, parasztnak tilos volt a vadá

szat 27. 28, 29.
József király vadászati törvénye 29.

K .

Kakasok fölösek foglyokból lelövendők 
244, 247.

Kaliforniai fürj megtelepítése 60.
Kamara teleltetésre 278, 280.
Kan 182, 184.
Kanalas dám 179.
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Kánya kártékonysága 378. — megismerése 
382, 383.

Kapocsszögek 79.
Kapuk 115.
Kapuzár 117.
Karajdeszkából ágas 77.
Kariczky-féle tőr 386.
Karó drótk ritéshez 76.
Károly király (I.) vadászati törvénye 28
Károlyi Alajos gróf stomfai vadasker'jének 

kerítése 124, 125. —  szatvas állománya 
154.

Károlyi Gyula gróf parádi szarvas állomá
nya 167.

Kártékony vadak és azok pusztítása 371. 
—  által okozott károk 29. —  felsoro
lása 375.

Karvaly kártékonysága 378. —  megisme
rése 381, 383.

Kelések a vad testén 312.
Kelepczék 387.
Kengyel alakú cseklyék 368.
Kéregrágás szarvasoké 211. —  nyulé 234. 

a tulságig vitt vadóvás következménye 
213. —  története 221.

Keresztes bak gyenge és erős 181.
K eritett vadasak 37, 61.
Kerítés deszkából 92. —  drótból 100. —  

fonott 93, —  hasitványokból 94. —  kőből 
92. 1— rudakból 94. —  vadak ellen az 
előtt 30.

Keselyű kártékonysága 377. •— megisme
rése 381, 383.

Ketrecz-fogolyfogó 353. — költő 260. — 
nevelő 261.

Kimenő állomány 162.
Kis vadászat 12, 15, 25, 26, 27.
Kitömésre szánt vad kezelése 329.
Kivándorlási százalék 186.
Kóbor ebek kártékonysága 377.
Kóborlási hajlandóság 186, 254. ■— oka 

fáczányoknál 255.
Kolera tyúkoké 304.
Kopó 6, 17. •— tartás tilalma 28.
Kopókkal vadászás 14.
Kopózás 22.
Koppasztás 322.
Korosabb erdők takarmány termése 192,
Kosarak madarak szállítására 363.
Kotlók 262. •— áthelyezése a nevelőszinbe 

268.
Kotlókert 239.
Köhögő vad 309.
Költő ház 259. ■— helyek mesterségesek 

vadon költő fáczánynak 254. — ket- 
reCzek 260.

Követése a megsebzett vadnak 29, 30.
Kövi fogoly 60, 250.
Közép erdő 42, 68.
Közlekedés biztosítása a vad számára 43.
Kulcs tüskésdrót egybekötésére 85.

t i .

Ládás kelepczék 387. — tőr 381. 
Lancaster-fegyver 20.
Lapátos dám 179.
Lapta —  vadbetegség ■— 303.
Lecsapódó ajtó 337.
Lédús táplálék özeknek 230. 
Lefaucheux-fegyver 20.
Legeltetés tartóssága 192.
Legelő 100 darab szarvasnak 195. —•

egynek 189. —  széna értéke 192.
Légy pondrók mint fáczány táplálék 270. 
Lehullott agancsak gyűjtése 369.
Lelövés és óvás aránya 285 
Lelövése idegen hajtó kutyáknak 30. 
Lelövési állomány 160, 179, 181, 288, 

290, 293, 294, 295, 296, 297.
Lelövési ideje szarvasnak 291, őznek 296. 
Lépfene 304.
Leső állványok 138. •— utak 145. -— 

kunyhók 138, 352.
Levetett agancsak gyűjtése 369. 
Lombtakarmány haszna 205. •— szénaértéke 

204. —  készítése 205.
Lövetése a vadnak szabad volt 29.
Lövési díjak 373.

Ly*
Lyukhösége a drótfonadéknak 86.

M.
Macska kártékonysága 376. —  fogása 403 
Madarak szállítása elevenen 362. 
Madarászat 15. 25.
Madarászok 9 
Madárszállitó kosarak 363.
Magas háló 356.
Magától záródó kapu 117, 119, 120. — 

készülék vadfogásra 343.
Magas les 138.
Magas röptű vadászat 16.
Magló —  vaddisznó — 184.
Magzat az erdőé 41.
Malacz 184.
Maradó százalék szarvasé 186.
Másadfü emse, kon 184.
Maximális fütermés 191.
Meddőn maradás okai 175.
Meddő suták lelövetése 233, 285. — vének 

ismertető jelei 286.
Medve kártékonysága 375. —  fogása 409. 
Meghűlés 296, 303.
Megsebzett vad követése 29, 30. 
Megtartása őznek a vadasban 230.
Menyét fogás 405.
Mereglye kerítés 93.
Mérgezés 413.
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Mesterséges erdei tenyésztés fáczányé 255, 
259. — házi tenyésztés fáczányé 255. 
258. —  itatók 230. — költöhelyek vadon 
költő fáczányoknak 254. — legelők 230.

Mész befolyása az rgancs képződésére 206, 
217. — szükséges a vadnak 216.

Métely 305.
Mogyoró fájd 186.
Mókus kártékonysága 377.
Mozgó kerítés 95, 199.
Muflón él* trajza 283, •— kártékonysa'ga 

2; 2. — kedvencz h^lye 282. —  telepí
tése 62, 283.

N.
Nagy vadászat 12, 25, 26. i7 .
Napi szükséglet takarmányból szarvas félék

nek 200. — fáczányoknak 210.
Nappali takarmányozás rósz következmé

nyei 215-
Nemesség tulajdona volt a vadászat 27.
Német vadászati módszer 12. 13.
Nem nemeseknek tilos volt a vadászat 28.
Neszelés 32-1.
Neszelők 324.
Nevelő szin fáczányoknak 261. —  rendbe 

hozása 266.
Nevelő ketreczek 261.
Nőstény nyulak kímélése 236.

Ny.
Nyalatok 139, 146.
Nyalató vályog 141.
Nyári állomány 1 60.
Nŷê -fé lék  kártékonysága 376. — fogása

Nyiladékok 69.
Nyílt vadasok 37, 185.
Nyírfajd megtelepítése 51.
Nyitott bejárók 121.
Nyolczas szarvas 159.
Nyugalom a vadnak 39. 232, 254.
Nyulak betegsége 315.
Nyulfogó háló 349.
Nyulak kanja lövendő 236. —- kártékony

sága 234. — takarmányozása 210. -— 
megtelepítése 50. —  nőstény kímélése 
236. — nyuzása 322.

O
Oldalt álló rugós tőrök 384. 
Orbáncz 304.
Orrban tenyésző férgek 307. 
Országos fauna fentartása 300, 
Oszlop 75, 101.
Óvás és lelövés aránya 285.

Ö.
Ölő vadászat 6.
Ölyv gatyás megismerése 383.
Ölyv kártékonysága 378. —  nv gismerése 

382, 284.
Öreg kan 184.
Összekötő utak 145.
Őz 181 — állomány 1000 holdon 197. 

csábitása a vadasba 232 -— étető 137.
—  fogó udvar 342. -— megtartása a 
vadasban 230. —  megtelepítése 50. — 
napi takarmány szükséglete 202. —  nya
lató Holfeld-féle 142. —  takarmánypor 
Holfeld-féle 219. — takarmányozása 208,
231. —  teleltetésére legjobb erdő 209.
—  tilalmi ideje 302. —  sikeres tenyész
tése kis területen 229. —  vérszegénysége 
312. —  vadon tenyésztésére megkiván- 
tató terület 187.

P.
Páczolt búza árt a foglyoknak 249. — 

vadhús 328
Pálffy herczeg vadaskertjének kerítése 127. 
Pálffy gróf czajlai és vöröskői vadaskertjé

nek kerítése 126.
Parádi vadaskert kerítése 123. 
Parasztoknak, jobbágyoknak tilos volt a 

a vadászat 27, 28, 29.
Patics kerítés 93 
Peczérek 9.
Pedzés sólymokkal 11.
Pehlow-féle héjafogó kosár 412.
Perkussiős gyújtás 20.
Pip 315.
Polgároknak tilos volt a vadászat 28, 29. 
Pondrók a bőr alatt 307.
Pőcsik légy 307.
Pörzsölése rétnek, tisztásnak 66.
Pöstyéni fáczányosban a tenyésztés 279. 
Puska 20.
Puskások regen 20.

R.
Rácsfák 95.
Rács kerítés 95. —  egybekötése 99. 
Ragadozó hasznos madarak 372. 
Ragadozók fogása 384. •— irtása méreggel 

413. •— irtásának szüksége 235, 249, 
253. •— kártékonysága 375, —- m eg
határozása kampók és karmok után
381.

Ravasz vadfogóé 344, 346.
Ravaszt bontó falat 393.
Répa mint kiváló vadtakarmány 214. —  

mint káros takarmány őznek 215.
Rétek 39. —  pörzsölése és trágyázása 66. 
Réti kányák kártékonysága 379. —— meg

ismerése 382, 384.
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Revolver puska 20.
Róka fogása vastörbe 398. —  kártékony

sága 375. —  védelme 375.
Rötvad 40.
Rudas tőr 384.
Rugós szerkezetű török 384.
Rüh 304.

S.
Sarok ágas 77, 101. —  támasztása 78
Sarjerdö legelőt adó kora 193. — takar

mány-termése 192.
Sasok kártékonysága 377. •— megismerése 

381. 383.
Schlüter-féle ravasz 344.
Sertés vad 40.
Siketfajd megtelepitése. 51.
Sima drót 79. —  ára 82. — kihúzása vagy 

feszítése 103.
Sindevész 71, 301.
Sinkorán kutyák 29.
Snider- fegyver 20.
Solymászat 5, 15, 21.
Solymászok 9, 11.
Sólymok kártékonysága 378. — megisme

rése 381, 383.
Sózok 139, 146.
Sötét. kamara 278.
Sövényháló 354.
Stomfai dám-állomány 177. ■— drótkerítés 

124, 125.
Strychnin 414. —  használata 414, 415.
Suholy mégismerése 381.
Suta-állomány 163.
Suták feltételes kímélése 285. — hiba 232. 

közül az öreg s meddő lelövendő 233. 
lövetése 285, 286, 292. — vének, meddők 
ismertető jelei 286.

Suta vad 162, 180.
Südő 184.
Sün kártékonysága 377.

Sz.
Szabad mozgás lehetővé tétele a vad szá

mára 38.
Szabadon bocsátása a fáczányoknak 278.280
Szabad vadasok 37.
Szabályszerű állomány dám 179, szarvas 

160, őz 181, fáczány 185.
Szájban tenyésző férgek 307.
Szajkó megismerése 382.
Szálalás 42.
Szálerdő legeltethetösége 192. ■— legelő 

értéke 192.
Szállítása élő madaraknak 362. —  kitö

mendő vadnak 330. —  vadnak 318, 
326. —  postán 328.

Szállító szekrények 340, 349.
Szántóföldek bevetése 67.

Szaporulat dárné 178, —  -őzé- 181. 
szarvasé 155. — vaddisznóé 183. -— fá- 
czányé 185.

Szaporodás elmélete szarvasé 159.
Száraz takarmány adásának rósz következ

ménye 214, 223.
Szarkák kártékonysága 380. — megisme

rése 382.
Szárnyas ragadozók fogása 410.
Szarvas-állomány 154, 158. — satnyulása 

226, —  ezer _ holdon 193. — éteto 135. 
.•—• megtelepitése 49. — fogó udvar 338, 
343, 347. -— golyó (betegség) 303. -— 
napi takarmány szükséglete 200, 202. — 
neve, kora szerint 159. —  nyalató Hol- 
feld-féle 142. — takarmánypor 218. — 
szállító szekrény 340. —  számára szük
séges legelő terület 189. -— szaporulata 
155, 157, 158. —: széna érték szükséglete 
naponkint 204. ■—- szoktató 49. •— tettt 
312. ■— tilalmi ideje 301. •—1 vadon te
nyésztésére megkivántató területl87, 188.

Szekrény szállításra 340, 349.
Széldeszkából ágas 77.
Szelíd gesztenye 70.
Szénaérték 192.
Szimat 324. ■— csaló szer 390,
Szinattalanitás 390, 392, I. 279. —  nem 

szükséges 391.
Szin vad befogására 340. — fáczány-ne- 

velő 261.
Szirti fogoly megtelepitése 60. 250.
Szoktató kert szarvasoknak 49. •— fog

lyoknak 238.
Ssölökben tilos volt a vadászat 29.
Szögek 78.
Szörlapták (betegség) 303.
Szuláp 76, 100.

T.
Takarmányfélék tápláló értéke 202.
Takarmányszükséglet 202. •— növények 

vadak számára 199. — pótlékok 203.
Takarító vágás 42.
Tamariska 143.
Támaszték 99.
Tányéros vastőrök 385. -— alul álló rugó

val 385, felfelé ható rugóval 385, oldalt 
álló rugóval 385. —  felállítása 396.

Táplálás 69, 198.
Táplálék 39.
Tápláló fü 191.
Tarvágás 191.
Tarra vogott erdők nehéz íelujitása 68.
Teleltetése fáczányoknak 274, 278. 279, — 

foglyoknak 244.
Teleltetés kamarában 277, 278, 279.
Teleltető kamara 244, 278.
Telepítő kert 49.
Teli állomány 160, 179, 181.
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Tenyész Jfáczíínyök befogása 277 350. ;—
foglyok befogása 352. — nnjlak befő 
gása 349. —*- vadak befogása 538.

Tenyésztése a vadnak szabad volt 29.
Tenyésztés okszerű 32.
Tetvek szarvasoké 312. — fáczányoké 254. 

315. -— kotlóké 263, 267.
Tilalmazása a lelővésnek 297. — a vadá

szatnak I. Ferencz király 30, II. József 
29, III. Károly 28. 29, II. Ulászló .27.

Tila'mazási idő megállapitása 298, 300.
Tilalmazás rósz következményei 299. — 

sérelme 299.
Tiszadobi drótkerítés 122.
Tisztások 39. —  trágyázása és pörzsölése 66.
Tizes, tizenkettös, tizennégyes szarvas 159.
Tojások biztosítása a jövő évre 274. —  

csomagolása 264. —  eladása fáczányoké 
333 •— eltartása 264. •—gyűjtése 264. •— 
jók tulajdonságai 263. ■— megszerzése 
263. •— megvizsgálása a fészekben 265. 
—  szállítása 263.

Tönkős tőr 385.
Tönkrem ent állomány 161, 181.
Török felállítása 389. —  szimattalanitása 

390.
Turul madár 6.
Tüdő férgek 306.
Tüskés drót 83. —  egybekötésére kulcs 85.
Tyras 361.

Ty.
Tyukkolera 304.

TI.

Ulászló II. 5. sz rendelete 27.
Universalis tányéros vas 385.
Utak 69, 143.
Utolsó bölény 4, 19.

Ü.
Ünö 154.
Üzekedési állomány 160.
Űzekedési kor 159.
Üzekedö szarvas 185.

V.
Vadak okszerű tenyésztése 32.
Vadas 37.
Vadas kertek 37. — erdejének kezelése 67. 

— minősége 65. — nagysága 63.
Vadászás hajtókkal 14, 21. —  kopók- 

kal 14.
Vadászat anyagi haszna 32. —  erkölcsi 

haszna 32. ■— felosztása 25. •— hivatal
ból 31. •— kis vadra 27. 1— mint regá- 
lia 25. ■— vérielme 30.

Vadászati gazdaság 22. —  törvény I. Fe
rencz királyé 30. —  11. Józsefé 29. —  
III. Iíárolyé 28. — II. Ulászlóé 27.

Vadászatnál használt ebek 17.
Vadász bivaly 3. •— puska 20.
Vadászok ispánja 9.
Vadászrész 321.
Vaddisznó-állomány 182, 184 —  bejáró 

337. —  fogó udvar 342. —  megtelepí
tése 50. —  napi takarmány-szükséglete 
202. —  szaporulata 183, 184.

Vad belépése 334. —  helyhezkötése 187, 
254. —  megfogása 334.

Vadfogás. 348.
Vad fogó 338, 341, 343, 347. — ravasz 

344. — pulyka meghonositása 57. —  
táplálása 198.—  lius kezelése 328.

Vadmacska kártékonysága 376. •— fogása 
403.

Vadgesztenye 69.
Vadorzás 28.
Vadorzás lopás volt 30.
Vadon tenyésztés fáczányé 255, 275.
Vadon tenyésztésre szükséges terület 187.—■ 

egy-egy darab dám vagy szarvasnak 188.
Vadon tenyésztése vadsertéseknek csak va

daskertekben volt szábad 29.
Vágás forgás 41. —  fo rgó ,41, 67. — for

duló 41.
Vágások ftitermése 191.
Változatoság hiánya a takarmányban 212.

223.
Vándorlási hajlandóság 186, 254. —  oka 

fáczányoknál 255.
Vándor-sólyom 378.
Varjak kártékonysága 380.'— megismerése 

382.
Varsa fogoly fogásra 358.
Vastőr szimattalanitása 390.
Vasnyíl 12.
Végső vágás 42.
Vén meddő suták ismertető jelei 286.
Vércse kártékonysága 378. •— megisme

rése 383.
Verebész karvaly 378, 381, 383.
Vér fejujitása 62. — szegénység őzeké 312.
Vérlias 305.
Veszettség dámoknál 313.
Vető vágás 41.
Vidra kártékonysága 376. -— fogása 406.
Világos kamara 278.
Villás szarvas 159. •— őz 181.
Virzsiniai fürj megtelepítése 60. •— szarvas 

megtelepítése 63.
Vizsla 6. 7.
Vizslával nem volt szabad vadászni 29.
Vizszint ható rugóval ellátott vastőrök 384.
Vonszolmány 393, 400, I. 286.
Vörös berkenye őznek 211.
Vöröskor vadaskert kerítése 126.
Vörös vad 40.
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W.
Wapití szarvas telepítése 63.
Weber-féle vastőr 384, 396. -— felállítása 

397.

Z.
Zár kapura 117.
Záródott erdőben a vad meg nem élhet 69.

] Zárt erdők 25. — vadasok 37, 61. 
Zerge golyó (betegség) 303 
Zerge tilalmazásának ideje 302. 
Zordon vidék dámnak nem való 66 
Zuhanós szerkezetű török 386.

Zs.
, Zsiger 320. 
j Zs'gerelés 320.

Sajtóh ibák .
Oldal 321. sor utolsó n y ú l  helyeit nyílás.
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A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE

HÁROM KÖTETBEN.
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A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE
HÁROM KÖTETBEN.

I. K Ö TET. FEGYVERTAN. FOGÓ-KÉSZÜLÉKEK, CSALÉTKEK, 
HÍVÓK, HURKOK S A VADÁSZATNÁL MÉG SZÜKSÉGES EGYÉB 
BERENDEZÉSEKRŐL, SZERSZÁMOKRÓL ÉS TÁRGYAKRÓL. 

A VADÁSZ-EBEK, VADÁSZ-LÓ ÉS SÓLYOM.
Irta

BÖLCSHÁZAI BELHÁZY JENŐ
rrt. k. erdőtitkár.

II. K Ö TET. A HAZAI VADAK TERMÉSZETRAJZA.
Irta

SZÉCSI ZSIGMOND
m. k. erdőtanácsos és akadémiai rendes tanár.

III. K Ö TE T. A VADÁSZAT KEZELÉSE ÉS GYAKORLÁSA.
Irta

ILLÉS NÁNDOR
ny. magy. kir. íőerdőtanácsos.

BU D A PEST 1895
GRILL KÁROLY CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVKERESKEDÉSÉ.
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VADÁSZATI ISMERETEK
KÉZIKÖNYVE.

III. KÖTET MÁSODIK RÉSZ.

I R T A

I L L É S  N Á N D O R
N Y U G . M . K I R . F Ő E R D Ő T A N Á C S O S .

B U D A P E S T  1895
grill  károly  cs. és  KIR. u d v a r i k ö n y v k e r e sk e d é se .
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BJI,OS2JO .

Programm szerint »a vadászat kezelése és gyakorlása« 
czimü résznek egy kötetből kellett volna állani. Minthogy 
azonban, tekintettel a mindinkább fejlődő vadászati gazda
ságra, a ^kezelést a gyakorlástól külön választani, s az 
elsőre vonatkozólag számos dolgot terjedelmesen előadni 
kellett; mindenik rész külön kötetté nővé ki magát. 
Kezdő és gyakorló azonban ebből előreláthatólag csak 
hasznot fog huzni, mert lehetőleg kimerítve, de egyúttal 
külön választva találja meg azt, a mi érdekli, vagy a mire 
szüksége van.

A jelen kötetben kiváltképen a mai napig is páratlan 
Dittrich aus dem Winkellt követtem, nem hagyván azon
ban figyelmen kivtil mindazt, a mit annak megírásáig a 
magyar vadászati irodalom nyújtott. Némely dolgokat abból 
épen szóról-szóra vettem át, miután szakavatott férfiak 
szavánál jobbat adni nem lehet, de nálunk több oly külön
legessége van a vadászatnak, melynek gyakorlására csak 
az taníthat meg igazán, a ki azzal maga közvetlenül fog
lalkozott.

Hogy a hazai vadászat még fejlesztésre vár, azt elvi
tatni nem lehet; de hogy ez irányban haladunk és számos 
kiváló és korrekt vadászt nevezhetünk magunkénak, az 
említett czikkek örvendetesen igazolják.
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V I

A vadásznak nem lehet nagyobb hibája, mintha kon
tárul gyakorolja a nemes sportot, s ha e munka attól a 
fiatal vadászó nemzedéket megóvni segít és a korrekt 
vadászást előmozdítja: elérte czélját.

Losonczon, 1895. évi junius hó 13-án.

A. s z e r z ő .
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M Á S O D IK  R É S Z .

A V A D Á S Z A T  G Y A K O R L Á S A .

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 1
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A m esterséges búj tatókról.

Hogy a vadász a vadat könnyebben megközelíthesse, avagy 
a  feléje hajtott által előbb, mint kellene, észre ne vétessék; vala
mire van szüksége, ami mögött elbújhassák, ami őt a vad szeme 
elől eltakarja. Rendesen a természet által nyújtott s e czélra alkal
mas tárgyakat használja fel. (Természetes bujtató.) Fák, bokrok, 
sziklák mögé áll, földmélyedésekben húzódik meg, s úgy várja meg 
a vadat, vagy azok által takarva közeledik feléje, amidőn egyik 
ilyen tárgytól a másikhoz, néha a földön mászva megyen át. Ez 
bizonyos ügyességget és a rendelkezésre álló s arra alkalmas tár
gyak czélszerü felhasználásában való gyakorlottságot kíván.

Vannak azonban esetek, mikor ily tárgyak rendelkezésre nem 
állanak, vagy a czélnak nem felelnek meg tökéletesen: ezen ese
tekben mesterségesen kell azokat előállítani. A mesterséges bujtató 
vagy egyszerű fal, sövény, vagy födeles építmény, vagy állat, szekér.

A leső bujtatok. (Jagdschirm.)

A leső bujtatok vagy állók, vagy mozgók. Az állók ismét 
vagy alant, vagy magasan állók.

Az alant, vagyis a földön közvetlenül álló bujtatok rendesen 
egyenes (néha oldalt szárnyakkal ellátott |~  |), félkört!, patkó
vagy A alakú sövények, földhányások. Erdőben vesszőből ágak
ból, — vizek partján sásból, kákából, csátéból szokás azokat jó sűrűén 
fonni; mezőn földből hányják föl vágj' gödröket készítenek s a 
kihány ott földdel emelik magasabbra peremüket. Néha faragott ősz- 
lopokat, szulápokat is állítanak fel, melyekre aztán festett vásznat 
feszítenek ki vadászat alkalmával. t

1*
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A bujtatok készítése alkalmával figyelemmel kell lenni arra, 
hogy a vadász állva vagy ülve fog-e lesni a vadra Hajtóvadásza
tokra készült bujtatóknál, ha a hajtások kicsinyek, ülőkékre nincsen 
szükség. .Sőt jobb is, ha olyanok nincsenek ; mert ülve nehezebb 
lőni, jobboldal felé nem is lehet; ha pedig a vadász feláll, könnyen 
észreveszi a vad. Ha azonban a hajtások nagyok, vagy lesen várni 
kell, mig a vad az elől fekvő térre kilép: akkor az ülőke nem nél
külözhető. Kellő magasságban mindkét esetben nyílásokat kell 
hagyni, a melyeken a vadász kidughassa fegyvere csövét. Erdőkben 
különben, — különösen ha a vadász előtt levő tér bokros, s csak a 
bokrozaton át van vágva néhány sugárszerüleg szétágazó nyílás, — 
a vadász a sövény fölött lőhet a vadra. A sövény tehát csak válláig 
ér, minélfogva álló vadásznak mintegy 1'5 m., ülőnek 1;0—l 'l  m. 
magas kell.

A lesősövényeket jóeleve kell elkészíteni, hogy a vad hozzá- 
jok szokjék, s minden aggodalom nélkül közelítsen feléjök.

Lesögödröket sík helyeken készítenek, ahol a föld fölött álló 
sövényektől a vad félne. Különben ritkán szokás azokat hasz
nálni. Az alföldön túzok- vadlud-, rucza lesre jók növényzettől 
ment tócsák vagy folyók szélein. A földet elég l'O m. mélyen kiásni; 
az egyik oldalon 0'5 m.-rel kevesebben, hogy a megmaradt földre 
ráülni lehessen. Elől-felől (amerről a vadnak jönni kell) a földet 
úgy kell fölhányni, hogy a vadász szeme még tulláthasson rajta, 
tehát mintegy 20 cm. magasan, s mindkét oldal felé lejtősen, hogy 
össze ne ömöljék. Ahol nyulvadászatoknál használják (sík, kopasz 
mezőkön), két ülőkét kell beléjök csinálni, hogy a vadász hol az 
egyik, hol a másik oldal felől jövő hajtás felé ülhessen.

Magasan álló bujtatok az úgynevezett magas lesek (Hoch- 
stand). Ezeket arra alkalmas fákon szokás készíteni, amelyeken a 
vadász jól el van rejtve, s mégis jó kilátása van különösen arra
felé, honnan a vadat várja. A fa könnyebb megmászása kedvéért 
faczövekeket vernek sudarába, melyek egyúttal fogakul is szolgál 
nak Különálló magas leseket faragott vagy faragatlan fából szokás 
készíteni. Földbe ásott négy gerenda képezi az alapot. Ezeknek 
összekötésébe jő felül a födél, alatta egy kis padlózott hézag kilá
tással minden oldal felé, közepén ülőkével, mely néha forgatható.1 
Az oldalak mindenfelé be vannak deszkázva, vagy gallyakkal be 
vannak fonva 1 m. magasságig. A lesre fel létra vagy lépcső 
vezet, mely oldalfelől be is lehet deszkázva vagy fonva. A magas 
les magassága 4—6 m.

1 Csak az esetben ajánlható, ha úgy gondját visel.k, hogy ne nyikorogjon.
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A magas lesek czélja kétféle : a vadászt jobban rejteni el a 
vad elől; a vadas áttekintését könnyíteni.

Magasban a vad nem gyanít veszedelmet s a szimatot sem 
foghatja fel onnét egy könnyen. A vad biztos s megszokott járóján 
felállítva tehát, a magas les kitűnő szolgálatot tesz.

Nagyobb fontossággal bir a magas les sik földön, vágásokban,, 
bokros helyeken. Messzire nyújtván ugyanis kilátást a vadásznak, 
lehetővé teszi azt, hogy nagyobb területet rövid idő alatt szemeivel 
bejárjon, a vad holléte iránt tájékozódjék s annak megközelítését 
kieszelje. A szarvas, dám, őz cserkészésénél ez okból megfelelő 
helyeken nagy szerepet játszik s elhelyezése sok meggondolást 
igényel. Ezen szempontból indulva, a magas leseknek egész rend
szerét kell tervezni.

Mindenekelőtt megállapítandó, mely pontokról lehetne leg
messzebb terjedő s a ligetekbe legmélyebben ható kilátásokat 
nyerni. Ezt megítélni a földről nem, csak gyanítani lehetvén, jó magas 
úgynevezett kettős létra készítendő, hogy azt a jónak vélt helyeken 
felállitatván, a kilátást megbírálni lehessen. Hogy azonban az meg
felelően történhessék, mindazon helyekre, melyeknek látása kívánatos, 
melyeken ugyanis a vad megjelenni szokott, embereket kell felálli
tatni, kellően beoktatván azokat, mily mozgásokat vigyenek végbe, 
így azután tájékozódni lehet az iránt, hogy az illető hely és helyek 
mely részei láthatók az egyik, melyek a másik pontról, s illetve 
hol állitandók fel a magas lesek, esetleg hol vágatandó le valamely 
fa, vagy bokor, a mely a kilátásnak útjában áll. Természetes, hogy 
a környezet azon pontjainak látására, melyek az egyik pontról nem 
láthatók, ellenkező oldalon másik lesz felállítandó. Ily módon a 
földmérés grafikai pontjaihoz hasonló háromszögű hálózata fog létre 
jönni a magas leseknek.

A magas lesek utakkal kötendők össze- Az útrendszer terve
zésénél különös gond fordítandó nemcsak arra, hog3r a lehető leg
rövidebb idő alatt lehessen az egyiktől a másikhoz jutni, hanem 
arra is, hog}T több ut álljon annak véghez vitele czéljából rendel
kezésre, s a körülményeknek megfelelően választhassa a kedvezőb
bet a vadász. Mert igaz ugyan, hogy ezen utaknak úgy kell vezetve 
lenniök, hogy a vadat ne zavarhassa a vadász, — tehát a hol 
csak lehet a sűrűségek közepén vonuljanak keresztül: — mindazáltal 
erre nézve minden oldalról biztosságot nyújtani egyetlen egy úttal 
már a szimatnál fogva sem lehet.

Mindeneket figyelembe véve a jó les és útrendszer kieszelése 
nem könnyű feladat, de annál nagyobb érdem és jutalmazóbb dolog.
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A mozgó bujtatókat gyalog menő ember csak kivételesen hasz
nálja. Ha használja, akkor olyan formájuak, mint az embert egészen 
eltakaró paizs és könnyű rácsból állanak, melynek közeit zöld 
ágakkal töltik ki. Az ily vadász paizsot az illető maga előtt tartva 
igyekszik egyenes irányban a vad közelébe jutni. Hogy a pajzsot 
vivő a vadat láthassa, s ha lőni akar, fegyverét használhassa, a 
lombfonadékon megfelelő nyílások vannak hagyva, alsó végén pedig 
két kiálló szög van, hogy a földre állítani, illetve abba beszúrni' s 
tehát megerősíteni lehessen, mikor a vadász lőni akar.

A vadász pajzs néha sokkal nagyobb s vászonnal van be
vonva, melyre legelésző tehén vagy ló van festve olyan festékkel, 
a mely nem ragyog.

A mozgó bujtatónak nagyobb szerep jut vizi vadászatnál, 
midőn t. i. a csónak elejét látják el ilyennel. Ez esetben a csónak 
orrába faczöveket vernek s arra sás, csáté, vagy páka kévét kötnek, 
a mely a csónakban ülőket a vizen úszkáló ruczák és más vizi- 
vadak elől eltakarja.

Mozgó bujtatóul élő állatokat is szokás használni, nevezetesen 
lovakat,1 melyeket e czélra természetesen külön kell betanítani. A 
ló első lábainak csődjére külső oldalán karikával ellátott bőrszíjat 
kötnek. Ezen karikákon húzza át a vadász a gyeplő szárakat 
mikor a lóról leszállóit, onnét viszi vissza a marra. A gyeplő le
húzásával kényszeríti a különben betanított lovat a fej lehajtására 
a földig úgy, mintha legelne. A ló két első lába mellett menve, jobb 
karját a nyeregre fektetve s a gyeplőt tartva kormányozza a lovat 
s általa takarva közelíti meg a vadat és lő a kellő pillanatban.

Sik vizeken úszkáló ruczák, vagy sik mezőn tanyázó tűzokok, 
darvak megközelítésére jó szolgálatot tesz az ilyen betanított ló. 
A cserkésző lónak nyugodt természettel kell birni s a lövéstől nem 
szabad megriadnia.

Mozgó bujtatóul szolgálnak végre a cserkésző kocsik, szeke
rek, szánok. Mindezeknek olyan külsővel kell birniok, hogy a vad
nak fel ne tűnjenek, vagyis a milyenhez szokva van. A fődolog az, 
hogy könnyen le lehessen vagy fel lehessen rajok szállni még 
akkor is, mikor mozgásban vannak.

Leső kunyhók.
Lesőkunyhókat azon czélból használ a vadász, hogy a vad 

elől hosszabb időre elrejtőzhessék, s eközben nemcsak a vad elől 
jobban elrejtve, hanem az időjárás kellemetlenségei ellen is'védve

1 Tehenek, ökrök is használhatók. A vadász bivalyról az I. kötet 3. lapján 
volt szó.
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legyen. Lesőkunyhót használ a fáczányok, szarvasok, vaddisznók 
befogásánál; ha dög kitevése, vagy bagoly kiállítása mellett ül lesen 

A fáczányos lesökunyhója vagy kúp vagy házfedél alakú. 
(88. ábra.) A kúp alapját 3—4, felső végén egymással össze
kötött, alsó végén a földbe vert rúd képezi. A házfedél alakú 
vázát két villás ágas képezi. A villákon rúd van keresztbe 
fektetve s arra vannak támasztva a födéltartó rudak. Mind
két esetben oldalt vessző vagy ág fonadékkal vannak egybekötve, 
körül karcsolva (fonva), a mi a léczek helyét képezi. Ezekre kötözik 
a nádat vagy zsupszalmát. A födélnek jó sűrűnek kell lenni, nem
csak azért, hogy az idő és a hideg könnyen át ne járja, hanem 
hogy az ember szimatját is jobban vissza tartsa. A bejáró rende
sen az étető ellenkező oldalán van, lehet azonban oldalvást is. Az 
ajtó nádból vagy zsúpból készül és belülről behúzható és megerő
síthető. A kunyhó elején két lyukat kell hagyni ; egyet följebb a 
szemnek, egyet alul a zsinórnak. Ezen lesőkunyhó szemben áll a

113. ábra. F á czá n y t le ső ku n yh ó  váza.

táczány étetővel s belőle lesi a láczányos a táczányokat, hogy 
elegen vannak-e már a csapó háló alatt, mely esetben megrántja 
a zsinórt, hogy az lecsapódjék. A lesőkunyhót jó eleve kell elkészí
teni, hogy a fáczányok megszokják és az étetőre bemenjenek. 
I-egjobb, ha már ősszel készen van, mielőtt a fáczányok az étetőre 
járni kezdenének.

Szarvas és vaddisznó fogókon, a melyek önmagától működő 
kapuzáró szerkezettel nem bírnak, a lesőkunyhók szilárd szerkezettel 
bírnak. Mindenek előtt magasan kell államok, hogy úgy mint a 
magas leseknél, a vad a szimatot egykönnyen orrába ne kaphassa. 
Azután pedig úgy kell készítve lenniök, hogy hideg, esős időben 
a lesen levő személy megvédve legyen. Mikor csak lehet, a vadfogó 
padlását szokás felhasználni e czélra.

Róka lesökunyhó. Télen át a róka szívesen eljár a számára 
kitett dögre. Erdőszélén ez okból, vagy sikon is, oly helyen,
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merre róka csapások vezetnek, állandó lesőhelyet szokás készíteni 
s valamely döglött állatot kitenni, hogy a róka (esetleg a farkas is) 
felkeresse. Miután a lesen való hosszasabb tartózkodás hideg télen 
nemcsak kellemetlen, hanem hasztalan is volna; mert megdermedt 
újakkal czélozni és a fegyvert jól elsütni nem lehet: lesőhelyül 
külön e czélra szolgáló kunyhót kell készíteni.

A kunyhó helyét lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy 
hátulról valami domb emelkedéshez támaszkodjék, sőt abba bele
mélyedjen és bokrok vagy fák, sziklák kitelhetőleg takarják; az 
előtte fekvő terület pedig, melyre a dög ki lesz téve tiszta legyen 
s a hold tökéletesen megvilágíthassa.

Előbb mintegy l ' l  m. mély és 1’8 m. széles gödröt kel! 
kiásatni, ezt deszkával vagy ágfonadékkal mintegy 1 '8—2'0 m. 
magasan ki kell bélelni s azután a rendelkezésre álló anyaggal 
be kell födni és a gödörből kihányt földdel betakarni; végre gyep
hantokkal beborítani. A kunyhó bejárója vagjr hátulról, vagy oldal
vást legyen, m. p. úgy, hogy a belé menőnek a szabad térre, 
melyen a dög kitéve van, lépni ne kelljen. Az ajtó könnyen járó 
és jól bezárható legyen, hogjr azon sem a hideg be ne jöhessen, 
sem a szimat ki ne mehessen. A kunyhó azon oldalán, amely a 
dög felé fekszik, olyan nagy nyílást kell hagyni, hogy azon a 
puskát kidugni s a dögön vagy mellette lévő vadra lőni lehessen. 
A nyílást félretolható, vagy minden nesz nélkül kivehető ablakocs
kával kell ellátni. Ha bokrok nem takarnák a kunyhót, mestersé
gesen kell azokat készíteni, hogy egyátalában lehető legkevésbbé 
tűnjék szembe. A kunyhó még ősszel elkészülvén és senki sem 
járván bele, a vad is hozzászokik.

A vadász jókor este még naplamente előtt megy a kunyhóba, 
a midőn mindent el kell követnie, hogy nyoma, szimatja gyanút 
ne keltsen a vadban. Ez okból vagy marha trágyába lépeget, hogy 
csizmája annak szagát vegye fel, vagy oly vízzel keni azt be, 
melyben hering ázott. A dög 25—30 lépésnyire legyen kitéve s 
úgy elhelyezve, hogy a róka mögéje vagy beléje ne bújhasson, 
minélfogva legjobb, ha farával s hasával van a kunyhó felé 
forditva.

Mikor a vadász a lest megkezdeni akarja, előbb kisebb hus- 
darabokat tegyen ki, hogy a vad odaszokjék s csak ha azokat 
felvette, tegye ki a nagyobb dögöt (egész döglött birkát vagy 
lovat), s akkor is várhat, mig a rókák azt kikezdették.

A róka annak daczára, hogy a lesőkunyhó jól van építve, s 
a vadász kellő óvatossággal ment be a kunyhóba, mégis gyanak-
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szik, minélfogva a lesen levőnek nemcsak kerülni kell minden leg
kisebb neszt is, hanem lövés után a fojtást, a vérnyomokat gondo
san el kell távolítani. A netán lelőtt rókát tüstént fel kell venni, 
nehogy magához jővén elmeneküljön. Lövés alkalmával is jól kell 
czélozni, mert az elmenekülő róka társait figyelmezteti s a legjobb 
róka-lest is hasznavehetetlenné teheti.

Farkas járta helyen a lesőkunyhót állítólag jobb oly formán 
építeni, mint a magas lest, bog}' t. i. ne kapjon egy könnyen 
szimatot.

Bagoly lesőkunyhót ragadozó-madarak lövésére szokás használni. 
Ennél a feltétel az, hogy kétféle kilátás álljon a vadásznak rendel
kezésére : egyik a bagotyra magára, másik a környezetre s kivált- 
képen a madarak leszállására szolgáló (illesztő) fákra. A vadászat 
alapját a ragadozó madarak, kiváltképen a sólyom és holló félék 
gyűlölete képezi mindenféle bagoly, de különösen a füles-bagoly 
(uhu) iránt. A hol ezt meglátják, oda lecsapódnak, sőt rá is vágnak, 
vagy legalább a közelben levő fákra szállanak s onnét mutogatják 
gyülölségük jeleit.

Ezeknélfogva a les helyét mindenek előtt a szerint kell meg
választani, hogy a ragadozó-madarak messziről megláthassák a 
baglyot. A hely tehát lehetőleg emelkedett legyen, de nem hegjr, 
mert a hollók, és varjuk szeles időben inkább a völgyek mentében 
szeretnek szálldogálni. Legalkalmasabbak a nyugatra és délnyugatra 
hajló hegylejtők, melyek mentében a ragadozó-madarak legjobban 
húznak. Ha síkon kell elhelyezni a lesőkunyhót, nyílt helyet kell 
választani, hogy az uhut ellenségei már messziről észre vehessék, 
a vadász pedig a környezetet egy negyedóra járásnyira iól belát
hassa. Arra is kell ügyelni, hogy a hely utaktól, különösen erő
sebben jártaktól távol legyen, mert ez nyugtalanságot okoz. Falvak 
között annak, ki sokat akar lőni, sok varjura van kilátása.

Legjobban és legkörülményesebben irta le az uhuslest V. Wil- 
dungen marburgi főerdőmester1. Az ő tanítása szerint következő- 
képen kell a lesőkunyhót épiteni. (114. ábra.)

A kunyhó építésére kiválasztott hely2 közepébe (a) czöveket 
veretvén le, 2.0 m. sugárral kört kell kikarczoltatni. Az ily nagy
ságú terület elegendő két személy számára. Ezt a kört 8 részre

1 C. P. Laurop Annáién dér F orst- nnd Jagdw issenschaft III. 2. vagy A nná
ién dér Societát dér Forst- nnd Jagdkunde.

2 L egjobb , ha a hely valam ely dom boldalon  van kiválasztva, h ogy  a kuny
hót am ennyire csak lehet a földbe lehessen  ágyalni, hogy  jobban lehessen  a 
ragadozók szem e elől elrejteni.
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kell beosztani, a mi legegyszerűbbén 15 m hosszú pálcza1 segít
ségével történik. Ezen osztó pontok (b) mindenikére egy-egy czö- 
veket kell beveretni a nyolczszög pontos megjelölésére. Ezenkívül 
nyugat avagy észak nyugat felé2 25 lépésnyi hosszú egyenes 
vonalat kell kitűzni (a, d ) ; ahol ezen középvonal a nyolczszöget 
vágja, oda fog jönni az ajtó (c) a másik végére pedig a bagoly 
álló helye (d).

A nyolczszögből most a földet l'O m. mélységig ki kell 
hányatni s azután a gödör fenekére 25—30 cm2-re kifaragott 
fákból egymásba csapolt nyolcz szegleti! s a fennebbi méreteknek 
megfelelő, vagyis 1 \5 m. hosszú oldalú talapzatot kell lefektetni. 
Ezen talapzat minden szögletére egy-egy 2-5—2‘8 m. hosszúságú 
16— 18 cm.2 kifaragott oszlopot kell becsapolni, a mely felül ismét 
hasonló vastagságú, négyszögéire faragott fákkal köttetik egybe. 
Ezen felső szelemenfákra jő a fedél, a mely úgy készül, hogy 
minden szöglet felé egy-egy, a viselendő tehernek megfelelő vastag-

114. ábra. Bagoly leskunyhó  alaprajza.

ságu szarufát csapolnak be gyenge hajlással. A szarufák felső vége 
nyolczszeglető s függőleg álló oszlopba van csapolva.

A nyugati oldalon hagyott ajtó nyílásba, melynek magassága
2 0 m. és szélessége 1 m. jő a 16—18 cm. széles és 5 cm. vastag 
deszkákból készült ajtó, melyet úgy kell felverni, hogy ha a küszöb 
előtt a talajai mintegy 1 m -nyi szélességben és hosszúságban ki- 
egyengettettük, kifelé minden zaj nélkül könnyen kinyíljék.

Az ajtó fölébe mintegy 1'25 m.-nyire kiugró, lapos fedél jő, 
melynek elejét két vékony oszlop támogatja. A bejárót az ajtó 
előtti sik térig szépen egyenletesen le kell nyesni.

Az ajtón még tolókával elzárható nyílást kell hagyni, hogy 
azon át a vadász a bagolyra csapkodó ragadozókra lőhessen. Azon-

1 Nem  zsinór, mert azt pontosabban kellene a körvonalba betenui és T5& 
m .-el kellene mérni. A  körvonal ugyanis 3T45 X  átmérő. Tehát ez esetben
3 145 X  4 =  12 58 : 8 =  T56.

2 H ogy t. i. a nap felé lőni ne kelljen.
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kívül alul még egy kisebb lyukat kell vágatni, a melyen keresztül 
a baglyot ülőhelyéből szemmel tarthassa. Az ajtófélfa azon oldalába, 
amelyre a sarok vasak verve vannak, még egy lyukat kell furatni, 
a melyen át húzzák az uhu lábára kötött zsinórt, hogy szükség 
esetén azzal bizgatni lehessen. A kunyhó oldalain is vannak toló
kával elzárható kilátók (h. h. h.) hagyva, hogy azokon át a kör
nyezetet megszemlélni s illetve a madarakra lőni lehessen. Mind
ezeknek elhelyezéséről és elkészítéséről alább körülményesen lesz szó.

A bagoly elhelyezésére külön állvány (B) szolgál. (115. ábra.) 
Ez kicsi, nyulbőrrel bevont asztalka, melynek közepén vaskarika 
van megerősítve, melyhez a bagoly 
lábát kötik. A karika mellett lyuk 
nyílik. Az asztalka mintegy 4 cm. 
vastag lába át van fúrva. Azon és 
az asztalon lévő lyukon át lehet 
huzni a bagoly egyik lábára kötött 
zsinórt. Az asztalka mintegy 08  m. 
lába (b) beleillik egy 1'25 m hosszú 
.ezövekbe, (a). A czöveknek felső 
vége ugyanis 0.9 m.-nyi mélyen ki 
van fúrva, hogy az asztal lábát bele 
állítani lehessen. A fúrás alsó végére 
kifelé nyíló lyukon át csigácska van 
beeresztve, valamivel alább, mint az 
asztalka lába elér, hogy arra a zsi
nórt ráfektetni s azután napvilágra 
hozni lehessen. A zsinór felső végét a bagoly egyik lábán lévő, bőrből 
készült békó karikájához kötjük, alsó végét pedig a kunyhóba vezetjük 
azon lyukon át, a mely a sarkvasat viselő ajtófélfán van átfúrva. 
A czövek 1 '25 m. hosszú s mintegy 8—10 m.-nyíre a kunyhótól 
van egyenes vonalban az ajtóval szemben (d-nél az alaprajzon) leverve.

Ha a bagolyles minden oldal felé kilátással biró magaslator 
van, s a netán azt akadályozó bokrokat kivágattuk; akkor a czöve- 
ket közvetlenül a földbe kell beveretni Ha azonban a kunyhó sik 
helyen vagy valamely völgymélyedésben s alacsony bokrokkal 
benőtt helyen1 készült; akkor előbb halmot kell felhányatni, s an
nak tetejébe kell a czöveket beveretni. Hogy a zsinór a levegőben

i i

ne hányódjék, útja közben 1—2 csigát vagy karikát kell felállítani

1 A bokrok azért jók, hogy a lelőtt madarak azokba bebújnak, s a még élő
ket nem riasztják.

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



12

melyen át a zsinór járjon s illetve, a mely a földről való felemel
kedését megakadályozza.

Azon lyuk-helyet az ajtón, a mely a bagoly szemmel tartá
sára szolgál, következőképen kell meghatározni. A vadász a kunyhó 
közepén kis székecskére ül, s onnét a bagoly állványára nézve az 
ajtóban egy pálczán megjelölteti a pontot, melyet a néző-vonal vág, 
valamint a pálcza lábpontját is. Most betéteti az ajtót s a pálczát 
helyére állíttatja s az előbb megjelölt magasságban az ajtón mint
egy 10 cm2 lyukat vágat s azt tolózárral láttatja el.

Ezután szintoly távolságra, mint a bagoly álló helye van, s 
attól jobbra mintegy 1.0— 1.5 m.-nyíre 6—7 m. magas 20—22 cm. 
vastag rudakat kell beásatni, a melyeken még a kéreg rajta van. 
A fáknak felső végébe kissé felfelé álló karvastagságu ágat kell 
becsapolni. Ilyen vastagságú ágakra a varjuk szívesebben szállanak 
mint vékonyakra. Egy ágnál többet nem kell csináltatni, hogy a 
varjuk kénytelenek legyenek sűrűbben ülni le, s ez okból legalább 
200 lépésnyi távolságban ne legyen más fa, melyre rászállhatnának.

A kilátást ezekre a leszálló ágakra ép úgy kell meghatározni, 
mint a bagoly állóhelyére, s oda a még be nem takart fedélen esi'► 
veket oly módon megerősíteni, hogy az ülő vadász egy helyből a 
baglyot is, s a fák tetejét, az illesztő ágakat is láthassa, és a galyon 
ülő madarakra lőhessen. A csövek deszkából készülnek, négyszög- 
letüek ; alsó (belső) végük 9—10, felső (külső) végük pedig 20—22 
cm2. A cső belső végére léczet kell szögeztetni, mely a nyílás szélé
től kissé lefelé áll, hogy a puskát könnyebb ezélzás végett rátá
masztani lehessen. A csövek hosszúsága l 'lm . ;  voltaképpen otyan 
hosszú, hogy a fedél beföldelése után ki ne álljon.

Végre a nyolezszög minden második falába, illetve a négy 
égtáj felé, a fennálló ember szemmagasságában lyukacskákat kell 
vágatni, a melyek azonban 6 cm.-nél nagyobbak ne és toló-ajtócskák 
kai elzárhatok legyenek. Ezekre a lyukakra is csövek jönnek, 
melyeknek külső vége lehetőleg bő legyen, hogy mennél nagyobb 
környéket lehessen rajtuk át belátni.

Mindezeket elvégezvén, a kunyhó vázát padlókkal be kell 
szögeztetni. Legjobb, ha az egész alkotmány tölgy- vagy más tartós 
fából1 készül. A deszkák felverése után az egészet, az ajtó bejárás 
kivételével, mely kifelé fecskefark alakulag tágul, tőiddel úgy meg 
kell hordatni, hogy szelíd lejtésű domb támadjon, melyből a kilátó 
csövek ki nem látszanak. A főldhányást vagy fűmaggal kell bevetni,

1 Akáczfa a legjobb és legtartósabb.
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vagy gyeppel betakartatni. Az ajtó deszkázatát mohával vagy más 
zölden maradó növénynyel maszkírozzuk. (116. ábra.)

A betakarásra szükséges földet árokból kell venni, a mely 
25—30 lépésnyi távolságban a kunyhót a bagoly állóhelyével és az 
ülesztő fákkal együtt körül veszi.

Az árok 60—80 cm. mély, alul 50, felül pedig 110—130 
cm. széles legyen. A hol csak lehet, az árok belső szélét be kell 
ültetni bokrokkal, a metyek sürü ágazat mellett vagy nem nőnek 
magasra, vagy mesterségesen tartatnak alacsonyan. Ennek haszna 
az, hogy a szárnyazott varjuk benne rejtőznek el, s ha tovább 
akarnának mászni, az árokba esnek. Úgy szintén körül kell ültetni 
az ülesztő fák tövét is bokrokkal, hogy a megsebesített és vergődő 
madarakat fajrokonaik ne láthassák, mert az azokat elriasztaná, 
úgy hogy napokig sem jönnének a lesre.

A kilátó csövek külső végét jól ráülő, s rájok szögezett gyep
hantokkal nehezen felismerhetővé tett dugókkal zárjuk el, hogy

116. ábra. Kész bagoly leskunyhó.

avatlanok hozzájuk ne férhessenek s esetleg a kunyhóba valamit 
be ne dobhassanak.

A kunyhó bútorzata egy asztal, két zsámoly, s nehány a 
falba vert szög.

A baglyot kalitkában kell tartani, a mely oly nagy legyen, 
hogy egy férfi belé mehessen s a baglyot megfoghassa, magához 
vehesse, A kálit egyik végében mintegy 60 cm. magas halmocskát 
kell felhányatni gyephantokból, a másik végében pedig, valamivel 
nagyobb magasságban mint a gyephalom, rudacskát kell keresztbe 
fektetni ülésre, úgy hogy a bagoly azon, a nélkül, hogy szárny
vagy farktollait mgtörné vagy bepiszkolná, kényelmesen megfordul
hasson. Különben a kalitot magát oly helyen kell felállítani, a hol 
a szorgos tisztogatás daczára meglevő nagy bűz az embereknek 
kellemetlenséget nem okoz, s a hol gyermekek, vagy durva emberek 
nem férnek hozzá, hogy boszantásával mulassák magukat.

A füles bagoly fiókot azonnal a kalitba kell tenni, mihelyt a 
fészekből kikerült; ez pedig akkor történik, mikor szálló képességé-
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hez már közel áll. Mielőtt azonban a kalitba tétetnék, előbb a 
békókkal kell ellátni, a melyek bőiből készülnek és rézkarikával 
vannak ellátva, hogy azon át az ujjnyi szélességű szíjat, melylyel 

a lesen az állványra megkötjük, áthúzni lehesen.

117. ábra.

fíekó a füles 
bagoly lábán.

(117. ábra.)
Táplálásra a fölötte lőtt vad szolgál; ha a va

dászat szünetel, mindenféle madár és emlős apró 
vad, vadak joha, bele, szükség esetén a konyháról 
kerülő hushulladék. Különben több napig el bir kop
lalni. Ana kell vigyázni, hogy a mit adunk neki friss 
és sem sok, sem megfőtt, megsült, sózott, vagy meg
füstölt ne legyen. Ha tiszta húst, beleket sat. kap, 
azon kell lenni, hog\r valami tollas madarat, bőrös 
emlőst is kapjon. Az esetben jobban emészt. A tol

lak, csontok kihányása rá nézve életfeltétel.
A füles bagoly, kiváltképen a fogságban, igen félénk, de sem 

nem ravasz, sem nem gonosz ; azzá csak a folytonos ingerlés teszi. 
Ha gondozója jól bánik vele, néha-néha fejét, hátát megcziró- 
gatja (mire páva vagy másféle toll a legjobb), nem fogja meg dur
ván és vadon, egészen megszelídül és könnyen hagyja magát meg
fogni és vinni Mindazonáltal azért a kézen jó vastag s hosszú 
szárú bőrkeztyü legyen, mert éles és erős karmai könnyen meg
sértik a meztelen kezet.

A vadászat felosztása.
A vadászat régente a nemesség kiváltságaihoz tartozott. A 

fegyverek tökéletlensége következtében számos és költséges segéd
eszközökkel volt csak gyakorolható, minélfogva csak gazdag embe
rek élvezhették. Nagy társaságokban, számos szolga segítségével 
lóháton üldözték a vadat annak kimerüléséig, hajtők seregeivel 
terelték egyes helyekre és személyesen támadták meg kopjával, 
gerelylyel, sőt buzogánynyal, csákánynyal. A lőfegyverek haszná
latának kezdetén pedig azok drága eszközök voltak, melyeket nem 
mindenki szerezhetett meg magának. Ennek következménye az volt, 
hogy az urak csak a nagyobb vadra vadásztak, mig a kisebb vad
nak hálókba, tőrökbe, hurkokba és kelepczékbe fogását a kisebb 
■embereknek engedték át, vagy arra tartott szolgáikkal végeztették. 
Kivételt képezett a sólymászat, a mely kisebb vadak elfogására is 
szolgált, de költséges voltánál fogva szintén csak nagy urak által
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volt élvezhető. A régi korban ez okból a nagy, magas, fő  vagy 
felső vadászathoz csak a bölény, a szarvas, a vaddisznó, a medve, 
a hiuz és a farkas tartozott, mig a többi vadat mind a kis vagy 
alsó’ vadászathoz számították.

Később, mikor a lőfegyverek már általánosabbá váltak, a 
következő beosztás volt leginkább elfogadva :

I. A hol csak felső és alsó vadászatra történt a beosztás :
a) a fövadászathoz tartozott, a szarvas, dám, zerge, kőszáli 

kecske, medve, vaddisznó, hiuz, farkas, hattyú, túzok, siket-, nyir- 
és császárfajd, fáczány, nagy v. szélkiáltó póling, a gémek, a daru, 
a sasok, a füles bagoly, a sólymok, kányák, karvalyok

b) az alsó vadászathoz a többi kisebb vad.
II. A hol fő, közép és alsó vadászatra történt a felosztás,
a) a felső vadászathoz tartozott: a szarvas, dám. zerge, kőszáli 

kecske, medve, hiuz, hattyú, túzok, daru, gém, fáczány ;
b) a közép vadászathoz: az őz, vaddisznó, farkas, nyírfajd, 

császármadár, nagy póling (goizer) ;
c) az alsó vadászathoz: a többi vad.
E-zen beosztásoknak azonban mai napság már csak történeti 

értéke van. Jelenleg inkább hegység!, erdei, mezei vadászatról van 
szó, s ha már fővadászatról beszélünk, inkább a nagyobb és rit
kábban fegyver elé kapható vadat értjük alatta. Ide tartozik tehát 
a szarvas, dám, zerge, medve, siketfajd, sas.

A vadászás módja.

Minden korban más más volt a vadászás módja. A hazánk 
sikjait lakó ős ember primitív eszközeivel közvetlen támadás utján 
bizonyára nem nagy kárt tett a vadban. Az ő idejében a fogás volt 
úgyszólván egyedül az, a mi czélra vezetett. De a perkussziós lőfegy
verek feltalálásáig és elterjedéséig is a hálók és más fogó készülé
kek. nagy szerepet játszottak. A múlt század vadászati könyveiben 
azok még igen nagy szerepet játszanak. Ma azonban, kitünően 
kezelhető puskáink mellett jó részt csak történeti értékkel bírnak. 
Az emberiség történetében a vadászás módjai nagy szerepet ját
szanak. Világot vetnek ipari haladottságára és társadalmi művelt
ségére. Hajdanta életfentartó eszköz volt. Később kedvteléssé vált, 
s a háború előkészítő iskolája volt. A milyenek voltak a fegyverek, 
olyan volt a vadászat, s a mint tökéletesedtek azok, úgy tökélete
sedtek a vadászat módjai is.

1 A sólymás7at kedvéért.

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



ltí

Mai napság a vadászat túlnyomóan lövő vadászat. A vagyo
nosabb s előkelőbb vadászok vadásznak csak lóháton, űzve a 
szarvast, rókát és más vadakat. A kártékony vadakat jórészt tőrökbe, 
kelepczébe szoktuk fogni, a földalatti üregekben lakókat pedig, mint 
a rókát, borzot kiásni. Ezek szerint vadászási módjaink: a lövő, a 
lovas vadászat, a vad fogása s végre a vad kiásása. A lovas vadá
szat ismét vagy kopászát (falka vadászat), vagy agarászat. A ko- 
pászattól különbözik a lövővadászás kópékkal, midőn t. i. bizonyos 
fajú kutyákkal (kópékkal) hajtatjuk puska elé a vadat.1

Viselkedés a vadászatnál általában.

Vannak bizonyos dolgok, melyek minden vadászási módnál 
ugyanazok maradnak, s melyeket a vadásznak ismerni kell, hogy 
bármely vadra jó eredménynyel vadászhassák

Mindenek előtt tudnia kell, miként történik a vad felkeresése; 
a rendelkezésre álló jelek után meg kell Ítélnie, hogy az illető vad 
tényleg jelen van-e. Ismernie kell mindazon módokat, melyeknek 
felhasználásával a vad közelébe juthat, ha pedig ez szerencsésen 
megtörtént, hogy miképen és hová kell lőnie s hogy a mutatkozó 
jelek után a test mely részén történt a megsebesülés s ennélfogva 
mily kilátások vannak a vadnak kézrekeritésére ; mit kell tenni a 
különböző észtekben, nehogy az túlságos fáradsággal legyen egy
bekötve, sőt eredménytelen ne maradjon. Tudnia kell, hogy a hatal
mába került, még eleven állatnak mily módon illik és jobb pnegadni 
a kegyelemdöfést és végtére, hogy miképen kell elbánnia az elejtett 
vaddal. Mindezen dolgokat még azon esetben is tudnia kell a va
dásznak, hogy ha születésénél és vagyoni állásánál fogva elegendő 
tiszti és szolga személyzet áll rendelkezésére, mert különben vadá- 
szása nem volna önálló cselekedés. Paszive hagyná magát rávezetni, 
hogy a lövést alkalmazza s ennélfogva a vadászással egybekötött 
s testet, lelket gyönyörködtető izgalmak legnagyobb részétől elesnék.

A vad jelenlétének megismerése.

A vad jelenlétét nem lehet mindig közvetlenül észrevenni, mert 
az a nap legnagyobb részét rejtve tölti el, egyrészt az embertől és 
ragadozó állatoktól félve, másrészt, hogy magát az alkalmatlan 
hőségtől, s a legyektől könnyebben megvédelmezhesse. Mindazáltal

1 Kopászatnál falkakopók, a lövővadászatnál pedig közönséges köpök hasz
náltatnak.
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szorgos utánjárás mellett a vadat szemre is lehet kapni, estenden, 
mikor a legelőre kimegy, hajnalban, mikor visszavonul; az étetőkön, 
sózókon pedig nem csak látni, de számba venni is lehet.

Ez azonban gyakran nem elegendő. Nemcsak az a kérdés, 
hogy jelen van-e valamely vad a vadasban, hanem hogy mely 
részében és mely helyen van, és ott van-e még mindig, a hol 
valaki látta, vagy rendesen tartózkodni szokott. Ha ezt nem tudnók 
megállapítani, akkor gyakran megesnék, hogy nemhogy közelébe 
jutnánk a felkeresés alkalmával, hanem épp ellenkezőleg elvedernők.

A vad jelenlétének megismerésére különféle jelek szolgálnak, 
melyek közül az első helyet foglalják el az általa a földön vissza
hagyott lábnyomok. Ezek nemcsak a vadnak nemét árulják el, 
hanem az ahhoz értő gyakran megismerheti annak korát és ivarját 
is. A nyomokat követve vagy szemmel tartva, fel lehet ismerni 
járását-kelését, rendesen használt csapását, fel lehet fedezni vaczkát.

De nem csak a lábnyomok árulják el a vad jelenlétét, hanem 
más különféle nyomok is, melyek utána maradtak, midőn táplálékát 
felvevé, vaczkát készité, hüselt, üdült vagy játszadozék.

Elárulják a vadat továbbá bizonyos szokásai, melyek után 
szemmel felismerhető nyomok maradnak s végre az ürülék s gyak
ran a vizeket is.

A mily szükséges az említett különféle nyomoknak pontos 
ismerete a vadászra nézve, ép oly nehezen szerezhető meg. Hogy 
pedig a nyomok felfedezéséből helyes következtetéseket levonni 
tudjon, alaposan kell ismernie a vad életmódját és szokásait, mit 
csak szorgalmas tanulmány és hosszas gyakorlat utján érhet el.

A vadak nyoma.

A vad lábai, különösen a talpak által menés közben a földön 
.vagy havon visszahagyott benyomások összességét nyomnak1 (Fáhrte) 
nevezzük. A nyom lépésekre oszlik. Egy-egy lábnak nyoma magában 
lábnyom. A vad nyomának egy és ugyanazon helyen való ismét
lődése, vagy több vadnak ugyanazon vonalon hagyott nyoma csapás 
(Wechsel)2 A csapás megtörő pontjai fordulók.

A szarvasnál különösen fontos a nyom ismerete, mert ezen 
vadnál mindig az a kérdés, hogy az a bizonyos vagy legalább

1 Habár a nyomok az állattani részben is le vannak írva, könnyebb áttekintés 
Végett s mert a vadászas előfeltétele, itt is közölni kellett.

2 Vadászati műnyelvünk a vad ki és beváltását használja. Szolgai fordítása az 
ein- és ausw echseln  szavaknak. Magyarosabb a vad ki- vagy bejárója, fordulója. 
A vad itt vagy amott megy ki vagy be, erre vagy amarra fordult vagy csapott át.

A  vadászati ism eretek kézikönyve. III.
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olyan minőségű állat van-e a vadász előtt, mint a milyenre va
dászni akar, vagy a milyent lelőni kell. Minthogy pedig a nyom 
után megitélni lehet, hogy agancsos vagy suta, erősebb vagy gyen
gébb állat hagyta-e azt maga után, pontosan ismerni kell azon jele
ket, melyek után ezen kérdést eldönteni lehet.

Az egyes lábnyom alakját, sőt nagyságát a mellékelt 118. ábra 
mutatja, minthogy az a hátsó láb nyomát természetes nagyságban 
tünteti elő. Megjegyzendő, hogy e lábnyom száraz, de nem kemény 
agyag talajról van véve, a melyen egészen tisztán lenyomódik:

puha földön vagy havon mindig nagyobbat mutat, s hogy mindig 
a hátulsó lábak nyomát kell mérni, a mely a szarvasféléknél, őznél, 
vaddisznónál mindig kisebb.

A külső körrajz A A a 10 ágasnál nagyobb szarvas hátulsó 
lábának nyoma, B B  a 6 —10 ágúét, C C az öreg sutáét és a 
villásét, D D  a három hónapos borjúét mutatja aa, bb. cc, dd-n 
a lábnyom hosszúságát, a'a\ b'b\ c'c\ n'd'-n pedig szélességét 
lehet megmérni. A hosszúságra nézve megjegyzendő, hogy azt a 
sarok, valamint az ujvégek kihajlására húzott érintőtől kell mérni.

a

1 18 ábra. Szarvas nyom.
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A különböző korú és nemű szarvasok lábnyomának egymás
hoz való arányát ilyetén módon legelőször G. L. Hartig tüntette 
elő. Meg keli jegyezni azonban, hogy a talaj nagyobb vagy kisebb 
s  előbb említett lágyságán kívül a v idék is nagy befolyással van a 
nyom nagyságára

A szarvasnyom méreteit a »Vadászok zsebnaptára* 1888. év
folyama következőképen tünteti elő (43 lap) :

ebö l.ib lláts6 láb
Borjú nyáron körülbelül . 34 mm. 32 mm.

» . 38 /> 35 »
Ünő . . 46 » 43 »
Csapos » . 48 » 45
Villás és öreg suta » . 51 » 4S »
Hatos agancsár » 55 51 *
Nyolczas » 57 53 -
Tizes » . 59 » 55 »
Tizenkettes -> . 62 57
Tizennégyes » . 64 » 59 >
Tizenhatos » . 67 V 61 »

A mármarosi, beregi szarvasoknak nagyobb a nyoma, mint a 
-gödöllőieknek vagy keszthelyieknek, ezeknek viszont nagyobb, mint 
a  Fehér- vagy Pozsony vármegyebeli vadaskertekben tenyésztet- 
tekének. Legnagyobb nyoma van a berki szarvasoknak. Mindazon
által, ha valaki a 10 ágúnál nagyobb munkácsi vagy gödöllői szarvas- 
bika nyomát megmérte, a többi korosztályok lábnyomainak nagyságát 
ezen rajz arányai mértékében megállapíthatja. Rajzunkon a 10 ágúnál 
nagyobh szarvasbika lábnyoma 81 mm., a 6—10 ágúé 75 mm. 
hosszú. Szélessége az elsőnek 62 mm., a másodiknak 56 mm. Ha 
már most valamely vidéken a 10-nél több ágú szarvas lábnyoma 
85 mm., szélessége pedig 65 mm. volna, akkor a 6 —10 évesekének 
77 mm. hosszúnak és szűkén 59 mm. szélesnek kell lenni.1

A mellékelt két rajz (119. ábra) a gödöllői uradalom isaszegi 
erdejében a nyomról puha papíron átpréselt bika és suta nyoma, 
természetes nagyságban. Az első 68 mm. széles és 95 mm. hosszú, 
a  második 58 mm széles és 76 mm. hosszú. A sutáé tehát nagyobb, 
mint a Grunert után közölt fönnebbi, a mely csak 46 mm. széles, 
de a sutáé a fönnebb közölt számot is meghaladja 17°/0-al. Ha a 
lizes fönnebbi lábnyomának szélességét 17°/0-al nagyobbra, t. i.

1 81:75 = 85 : 774. — 62:56 — 65:58 7.
9 *
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69 mm .-re tesszük, akkor ezen nyomot legalább is tizes bika hagyta 
maga után.

Az első lábak nyoma mindig valamicskével nagyobb, mint a 
hátulsó lábaké A 16-osnál pl. 0'5, a6-osnál pedig 0'4 cm.-el szélesebb.1

A lábnyom nagyságán kívül a járás s illetve lépés módja s 
annak hosszúsága szolgáltat ismertető, jeleket a szarvas nemére és 
nagyságára.

A suta vad rendesen egyenes vonalban lép, nyoma tehát egy-

119. ábra. Gödöllői szarvas nyomok. (A nyomról lepréselve.) 

A  bika. B  suta.

soros vagyis olyan, mint a zsinór. A bika azonban két ellenkező 
lábát más és más vonalban teszi le a földre, még pedig egymástól 
annál távolabb, mennél nagyobb, erősebb s mennél nehezebb a járás 
a talaj minőségénél fogva, t. i. ha hóban, homokban vagy iszapban

1 A kinek gyakran kell nyomozni a szarvasokat, legjobb, ha állandó m érté
ket kész t magának az általa kezelt vagy őrzött vadasban élő szarvasok lábnyomáról 
s azt mindig magával hordja. Legjobb erre fából, csontból vagy fémből készült 
pálczika.
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megyen (120. ábra a—/, p —c). Ha tehát a bika jobb hátulsó lábát 
az első jobb láb a nyomába tette, az első bal lábat nem teszi 
egyenes vonalban ni-re, hanem attól valami
vel jobbra : b-re. Tovább haladva, a jobb lábat 
nem teszi ;/-re, hanem c-re és igy tovább, 
minél fogva nyoma zig-zugos vonalúvá válik 
(a, b, c, d, e), mig a suta nyomvonala egyenes 
(a, c, e). A bika nyoma tehát kétsoros. A láb
nyomok eltérése (b—ni) az egyenes vonaltól a 
cságatás\  keresztezés (Schrank) 10—20 cm-t 
tesz ki. Mennél nehezebb és szélesebb a 
szarvasbika, annál erősebben cságat. Az ellős 
suta is szokott néha cságatni, de nem nyom- 
ról-nyomra és nem állandóan, hanem felváltva.
Az ünő vagy meddő suta sohasem cságat.

A bika és suta lábnyomát még arról 
is meg lehet különböztetni, hogy a bikáénak 
a hegye mindig kifelé áll, mint az emberé 
(lásd a 120. rajzon), mig a sutáé a menés 
vonalában, vagyis egyenesen áll.

A lépés is jó megkülönböztetési jelül 
szolgál. A lépés a lábnyomoknak egymástól 
való távolsága ; habár mint fönnebb mutattuk 
egy és ugyanazon oldal lábai nagyobb lépést 
tesznek. Minthogy azonban a jobb és balláb
nak egymás elébe helyezése képezi közönsé
ges értelemben a lépést, s a nyomon magán 
is úgy tűnik az szembe, a két egymásután 
következő lábnyom távolságát tartjuk a lépés 
távolságénak. Lépések tehát az előző rajzon 
ab, be, cd, de. Ehhez a távolsághoz hozzá 
szokás számítani még az. egyik lábnyom 
hosszát is.

U

m

l
120. ábra.

A  bika nyomvonala.

A borjú lépésének hosszúsága2 nyáron 32-6 cm
A » » » őszszel 35'0 »
Az ünő és csaposé . nyáron 408 »
A villás és erős sutáé . . . 500 >.

A hatosé ................... • 51 '5 »
A nyolezasé . . . . 53-0 »

1 Cságat eluvalult igéből alakítva, a
2 Vadászok zsebnaptára

aely csára bajt vagy hajtogatást jelent.
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A t í z e s é ......................... .........................5 7'5 cm.
A tizenkettesé . . . . 59 0 »
A tizennégyesé . ......................... 60 0 »
A tizenhatosé ......................... 625 »

Dittrich a. W. azt mondja: hogy ha a lépés 2 V2 láb (79 cm.
hosszú, akkor a bika már 10 ágnál többet visel agancsán.1 Miután 
a lépés hosszúsága igen jó ismertető jelül szolgál a szarvas nemé
nek és nagyságának megítélésére, nagyon jó, ha a fiatal vadász 
a különböző nemű és nagyságú, különösen az erősebb szarvasok 
lépését megméri, s a mértékeket feljegyezi, hogy szükség esetében 
annak segítségével biztos Ítéletet hozhasson.

/ 'isszamarac.a lépés.

Ezen megkülönböztető jeleken kívül még van számos többé- 
kevésbbé jó jel. A régi vadászok 72-őt ismertek; mostanában 
azonban csak 35-öt tartanak jónak. Ezek közül 27 vonatkozik a 
nyomra. Minthogy azonban azok nagy része bizonytalan, elegendő, 
ha a vadász a következőket tudja:

Mig a nyugodtan haladó suta hátulsó lábával azon oldalsó 
első lábának nyomába szokott lépni (121. ábra), az erős bika min
dig vissza marad. Ez a visszamaradás a lépesben (122. ábra) csak 
az öreg és igen jó húsban levő bika tulajdonsága, és 2—3 ujjnyi

1 H andbuch íiir Jáger I. 44. 1.
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(3—5 cm.) szélességet tesz ki. Az öreg suta is vissza szokott maradni 
lépésben, ha ellős, de ezen esetben hátulsó csülkének nyoma az 
elsőhöz képest valamicskét oldalt áll kifelé. Fiatal és gyenge bikák 
ellenben túllépik az első láb nyomát, úgy hogy a hátulsó láb nyoma 
éppen elébe esik az elsőnek.

A gyenge s rossz húsban levő bika szintúgy az első láb 
nyomába lép a hátulsóval, mint a suta. Ennek következése az, hogy 
a nyoma nagyobbnak látszik, mint a milyennek lennie kellene. 
Ez a csalóka nyom (Blenden). Ezt azonban fel lehet ismerni arról, 
hogy a lépésben nem 4, hanem csak 2 nyom van ; mert ha erős 
bika hagyta volna a nyomot, a lépésben való visszamaradás mind 
a négy láb nyomát láthatóvá tette volna.

A kövér bika hátulsó lábával körülbelül egy ujjnyival kijebb 
lép az első lábnyomon. Ez a jel bizonytalannak volna tekintendő, 
mert a vemhes sutának is tulajdonsága. Minthogy azonban a nyom 
mellé lépni (Beitritt) állandóan csakis a kövér bika szokott, mig a 
vemhes suta csak nehány lépésnyire s azt nem is állandón, továbbá 
a suta vemhességének meg a bika kövérségének ideje nem esik 
egybe, az összetévesztés kizártnak tekintendő.

Ha az első láb nyomát a hátulsóé 
keresztben mintegy ketté hasítja, s a 
páros nyomban három talp látható, azt 
keresztes nyomnak (Kreuztritt) (123. ábra) 
nevezik és jó jelnek tartják. Keresztes 
nyomot a suta soha sem hágy maga után.

Az erős és nehéz szarvas bika, 
a mint a vetésre vagy rétre lép, az ott 
lévő zöld gabonát vagy füvet csülkei
vel levágja (Einschlag). A levágott fű
szálak a nyomban feküsznek. Ha még 
üdék, nap felé tartva zöldek, akkor a 
nyom friss; ha hervadtak, az előbbi 
napról valók. A suta is letapossa a fűvet, le is töri, de le nem 
vágja. Ha mohán megy a bika végig, akkor az lába alatt felfordúl 
úgy, hogy a föld áll felül (Umschlag).

Ha az ily levágott füvet a szarvas csülkein elviszi és kemény 
talajon elhullatja (fűvesztés, Einschlag) vagy a lábaira ragadt sár 
esik le (bocskor, Insiegel) egy darabban, az jó jelnek tekintendő.

Mikor a szarvas vaczkából felkél, hátulsó lábainak csülkei 
annak közepébe benyomódnak. Ez a felkelő szarvas nyoma (Schloss- 
tritt). Mennél nagyobb és nehezebb a szarvas, annál mélyebb a nyom.
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Az egyes lábnyomokon következő jelek mutatkoznak :
Saroknak (Ballen) nevezzük a szarvas talpán kiemelkedő 

gömbölyödést, a mely a talp azon tájékán van, a hová a 118-ik 
rajzon A, B, G, D  betűk írva vannak. Ezek a kidudorodások a puha 
földben mint gömbölyű mélyedések nyomódnak le. A saroknak 
nyoma suta után nem marad, mennél nagyobb és nehezebb azonban 
a bika, annál mélyebb és tágabb az.

A nyom tompasága (Stumpe) szintén a bikát jellemzi. Az ugyanis 
menés közben csülkeinek hegyét összehúzza (zárva tartja). Ezen 
kívül a nehezebb és szilárdabb lépésű állat csülkeinek szélei jobban 
is elkopnak, minek következtében nyoma a sutáéhoz képest kerek- 
dedebbé, tompábbá válik. Természetes, hogy a nyomoknak kemény 
talajon mindig tompábbnak kell lenni, mert azon a csülkök inkább 
kopnak s hogy azon a suta nyoma is tompább, mint puha földön. 
Ennek daczára a két ivar nyomát összetéveszteni, alig lehet, mert 
már a gyenge szarvasnak is nagyobb a nyoma a sutáénál, s a sarok 
is le van nyomva benne, tűig az a sutáénál hiányzik.

A fattyú csülkök nyoma is jellemző, mert mig a bikánál nagy 
ujjnyi szélességű s a saroktól mintegy tenyérnyi távolságra esik, 
addig a sutánál hosszúkás, hegyes és csak 5 cm.-nyire van.

A bika nyoma, kiváltképen nedves homokon, nagyobb súlyánál 
fogva tisztábban préselődik le, mint a sokkal könnyebb sutáé, ennek 
következtében jobban láthatóvá válik a két csülök közötti hézag 
lenyomata vág}/ egész hosszában (Csülök-köz, Padiéin, 1. a gödöllői 
bika nyomát) vagy csak a csülkök vége felé (Csülök-vég, Náslein). 
Szintúgy láthatóvá válik a földnek fölszakadása a sarok táján 
(Gyúródás, Zwángen), a mit a földnek a csülkökkel előre nyomása 
okoz, minek következtében az (t. i. a föld) kissé fölemelkedik. Ha 
a mellett a középen hosszúkás ráncz képződik, azt a nyom rán
codnak (Burgstall), ha pedig lemezke jő létre, lemez-nek (Scheibchen) 
nevezzük. Mennél világosabban láthatók ezek, annál nehezebb 
az állat.

A szarvas nem szokott a mezőről mindig egyenest vissza
menni az erdőbe, hanem az erdő közelébe érvén, gyakran vissza- 
fordúl, egy darabon visszamegyen, s azután kanyarodással tér az 
erdőbe. Erre mindig vigyázni kell, kiváltképen mikor kutyával tör
ténik a nyomozás, nehogy az erdő szélén a kutya által jelzett 
nyomot két szarvasénak tekintsük.

A dámbika nyoma nem oly tompa, mint a szarvasbikáé, 
hanem valamivel hegyesebb s aránylag véve hosszabb (124. áb.), 
azonban a legerősebb dámbika nyoma is alig éri el a hatos szarvas
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nyomának nagyságát; az erős lapátosé mintegy 4 5 cm. széles és 
6 cm. hosszú, az öreg sutáé 3 5 cm. széles és 5'5 cm. hosszú. Az 
öreg bikák szeretnek különválva élni, minél fogva magános nyomról 
erős lapátosra lehet következtetni. A suta nyoma sokkal kisebb, 
mint a hasonló korú bikáé, a mely menés közben szintén cságat, 
vagyis jobb lábainak nyoma valamivel jobbra tér el a bal lábak nyo
mától, tehát nyomvonala szintén zig-zugos, mig a sutáé egyenes 
(zsinórszerű) vonalú. A 125. ábra a) lassú lépésben haladó, b) szökő 
dámbika nyomát mutatja. A dámbika lépésének hosszúsága is

124 ábra. D ám bika  nyom a. lépő 125. ábia. Siökö
D ám lapátos nyom a.

nagyobb a sutáénál, a mely ritkán haladja meg az októberi szarvas- 
borjúét.

Az özbak nyoma körülbelül olyan nagyságú, mint a három 
hónapos szarvasborjúé; az erős baké 2 8—3'2 cm. széles és 4 5 
cm. hosszú, a sutáé alig szélesebb 2 6 cm.-nél és 3 9 cm., hosszú. 
A villás baké 2'3 cm., a nyársasé és ünőé 1*9 cm. a gidáé augusz
tusban csak 1'5 cm széles. A csülkök szintén tompábbak, a sarkok 
szélesebbek, hosszabbak és egyáltalában nagyobbak; a fattyücsülkök 
széjelebb állók, mint a suta nyomában. A derék őzbak lábnyoma
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tompább és zártabb, a sarkok szélesebbek, a lépés hosszabb, a 
fáttyúcsülkök egymástól távolabb állanak, mint az öreg sutánál. 
Végre a bak jobban cságat. Ezen jelek annál szembetűnőbbek, 
mennél erősebb, vagy — mint mondani szokás — hatalmasabb a bak. 
Különben a bakot nyomáról meghatározni nem igen szükséges, 
mert vadászásánál alig van arra szükség. Az őznyom vonala nyu
godt menés közben egyenes, zsinórszerű.

Biztos jele a bak jelenlétének a fák hámozása. A kaparás nem 
jogosít őzbakra következtetni, mert a suta is kapar. Tavaszi vedlés 
idejétől üzekedésig augusztusban a magános nyom bakra jogosít 
következtetni.

A zerge nyoma hasonlít a 
kecskéjéhez, de csülkei hegyeseb
bek és szerte állók. A bakra legföl
jebb a nyomnak nagyobb voltáról 
lehet következtetni.

A medve hátulsó lábának 
nyoma meglehetősen hasonlít a 
mezit-lábos emberéhez ; különbö
zik azonban attól a karmok le-

126. ábra. M alacznyom . 127. ábra. SiiJönyom .

nyomatánál fogva, melyeket mindig világosan látni lehet Az első 
lábak nyomai kerekdedebbek, jobban mondva rövidebbek és szé
lesek, minthogy az első lábak inkább is a kézhez hasonlítanak és 
fogásra is szol- gálnak.

A nőstény medve nyoma mindig kisebb, kiváltképen keske
nyebb, még azon esetben is, ha egykorú a hímmel.

Ha a medve lassan megyen, akkor karmait egymáshoz szo
rítva tartja, ha azonban fut, szétterjeszti. Nyugodtan menve, hátulsó
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lábait meglehetősen közel rakja az elsők mögé, miközben sarkai 
befelé, karmai kifelé vannak fordítva. A futónak, a dolog természe
ténél fogva lépése nagyobb.

A vaddisznó által nyugodt menés közben hagyott nyom (1. 
126.. 127. és 128. ábrát) hasonlít a szarvaséhoz, fattyú csülkeinek 
lenyomása azonban sokkal szélyebb áll. Ha azonban ezen hason
latosság könnyen tévedésbe ejthetne is. a lépés biztosan kalauzol. 
A legerősebb kan lépése már alig tesz ki nagyobbat 40—44 cm.-né!,

128. ábra. K ét éves kan .

míg a nyársasi szarvas Bősen szerint 48 cm. hosszú, nyoma pedig
jelentékenyen
A  malacz 1c

kisebb
:pése körülbelül 22—26 cm. hosszij . nyoma szélessége 1 '5 — 2*5 cm.

A süldő * » 28-30 » » » 3 0—3 5 cm.
A kétéves » > 35 » > i > 3'5 — 4 5 cm.
A  hároméves T> » 35-38 » » » » 4 5 — 5 0  cm.
Az sgyaras » > 38—10 * » » » 5—6 cm.
Az öreg kan > > 40-14 » > » > 5 —6 cm.
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A vadsertés nyomán a sarkak homorú lenyomása hiányzik. 
Dittrich a. W. a nemekre vonatkozó következő jelekre azt mondja, 
hogy ritkán, sőt soha sem csalnak.1

A gyenge vaddisznónak, kiváltképpen a kétévesnek első lábán 
az egyik csülök mindig rövidebb a másiknál s ennélfogva úgy is 
préselődik le a nyomba. Az emséknél ez mindig úgy van, bármily 
korúak legyenek. A hároméves kan nyomán ez a különbség ke- 
vésbbé, a négyévesnél alig, a kinőtt erős kannál pedig épenséggel 
nem látható.

Az ismertető jelek, melyek után a kan nyomát az emsétől 
megkülönböztetni lehet, Bosch szerint a következők.2

1. Az emse nyoma mindig kis-bb.
2. Az emse csülkei hegyesebbek és szétfeszülve nyomódnak 

le. A südő és a két s hároméves emse mindig nyitott csülökkel 
jár. A kanoknak csak két csülke nyárjad szétfelé : többnyire az 
egyik láb első, s annak megfelelő hátulsó, néha azonban mind a 
négy zárva marad.

3. Az emse fattyú csülkei meszszebb nyomódnak le a sarok
tól, de egymáshoz közelebb, a mellett hegyesebbek és élesebb szé- 
lüek, átalában véve azonban kisebbek. Hartig szerint a különbség 
az, hogy az öreg kan fattyú csülkei és sarkai nagyobbak, a csül
kök egyenletesebbek, tompábbak. A kan jobban cságat és hátulsó 
lábaival gyakran belép az első nyomába, s csülkei hegye kevésbé 
áll szét (nyárjadás, zwángen).

4. Az emséknek és fiatal kanoknak egyik csülke rövidebb a 
másiknál. Erősebb agyarasoknál eltűnik ez a különbség; a három
éves kannál az már alig vehető észre.

5. Az öreg kanok rendesen remete életet élnek, minél fogva 
külön csapásuk van ; az emse ellenben malaczaival jár. Csak mikor 
malaczozni készül, válik el azoktól. Ez időben csak a szétmeresz
tett (nyárjadt) csülkök egyedüli ismertető jele.

6. A südő emse csülkei hosszabbak, keskenyebbek és hegyeseb
bek mint a hasonló korú kanéi, azonkívül ezen nyomának szélei 
élesebbek.

7. Az agyaras nagyobb testi súlyánál fogva mélyebb nyomot 
hagy ; az emse csak mikor erősen hasas.

8. Az agyaras első lábának n y o m a  sokkal nagyobb a hátulsóé- 
ná l; az emseé alig.

1 II. f. J. I. 231.
2 Vadá-iZ-L-ip 1892. 1 . í z . 10. 1 .
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A szarvas és vaddisznó nyom megkülönböztetésére következő 
jelek szolgálnak.

1. Az agancsár csülkei csak mikor szökik vagy beteg nyár
iadnak terpeszkednek szét, különben zártak. A vaddisznóé csak 
váltogatva t. i. egyik első s egyik hátulsó lábon, s csak néha marad 
mind a négy zárva.

2. Az agancsárnál a fattyú csülkök csak akkor nyomódnak 
le, mikor menekül, még pedig közel a sarokhoz nyugodt menés
ben ritkán. A vaddisznónál rendesen láthatók, s meglehetősen távol 
esnek a saroktól és jobban oldalt még pedig kifelé vannak irá
nyítva.

3. A vaddisznó sarka-nyoma kevésbbé kerekded és mély.
4. A szarvas nagyobbat lép. A nyársas lépése 50 cm., az 

öreg vaddisznóé legföljebb 40 cm.
A nyúl nyoma V alakú. Lassúbb szökdécselés mellett ez az 

alak világosabban fejlődik ki, mint gyors 
futásnál. A baktató nyúl ugyanis első 
lábait egyenes vonalban egymás elé, a 
hátulsókat pedig az elsőkön túl egymás 
mellé teszi, minél fogva (a 129. ábrán) 
látható A  nyom idom jő létre, a melyen 
a a az első b b a hátsó lábak nyomát 
mutatja. Ebből látható, hogy a nyom 
iranya az V  két ágának nyílása, illetve 
a két egymás mellett álló, s nem pedig 
az egymás előtt álló nyom (a rajzon a 
nyíl a menés irányát jelöli) felé van.

A futó nyúl is hasonló módon
ugrik, mindazáltal a jobb lábat valamivel előbbre teszi, minélfogva 
a B  nyom idom jő létre. Mennél gyorsabban fut a nyúl, annál 
nagyobbakat ugrik, s ennélfogva annál nagyobb a távolság a nyom 
idomok között, sn é h a 2 '5 —2 8 m.-t is kitesz. A mellékelt 130. ábra 
erősen futó nyúl rajza vonalát mutatja.

A nyúl sohasem megyen egyenes vonalban vaczkára. Igen 
óvatosan jár el e tekintetben, s mindent elkövet, hogy azt, ki nyo
mon követi, kijátszsza, annak érkezését hamarabb észre vehesse 
s ideje korán menekülhessen. Ez az ő cselvetése s ezen tulajdon
ságát különösen annak kell jól ismerni, a ki friss havon nyomozva 
szereti lőni a nyulat.

Mikor a nyúl vaczkához közeledik (131. ábra), rendesen túl 
megy azon egy darabra ott azután visszafordul, s ugyanazon a

h  0 ö 1 8

0 e
rs

G  0 L  ö

A . a .

1 *21). ábra N y ú l nyom a.

A. baktatva, B. futva.
a elíő lábak, b hátsó lábak.
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nyomon visszamegyen,1 s azt nagy szökéssel elhagyván egy darabon 
előre megyen, majd ismét odafelé kiugorván s ezen eljárást több
ször vagy kevesebbszer ismételvén zig-zugos vonalban megközelíti 
vaczkát s végre megerőltetett ugrással abba beleszökik.

Megtörténik néha az is, hogy visszatérő utjából egy ugrással 
megyen vaczkába. Ha a vadász nem figyel a visszatérő nyomra s a 
kiugrásra, mikor a fordulónál visszatért, már a távolban futó nyukit 
pillantja csak meg.

Az üregi nyúl (Kaninchen) nyoma olyan mint a közönséges 
nyulé, csakhogy kisebb, legföljebb olyan nagy, mint a südőé. Az 
üregi nyúl szeret az egyenes vonalból kajcs vág}' kajmó alakulag 
kitérni. Kajcsot vág, vagy kajcsol.

130. ábra.
Erősen fu tó  nyú l nyoma

C

,-V

/ /  c < .■

.................
,c  y  L r  f

od

131. ábra.
Vaczkára té rő  n y ú l nyoma.

a jövés, b visszatérés, 
c c kiugrásai:, ő  vaczok.

■ !V

A farkas nyoma nagyon hasonlít a jó nagy komondoréhoz, 
a következő jelekről azonban megismerhető :

A farkas mindig egyenes vonalban rakja le lábait. Nyomvo
nala tehát egysoros, zsinórszerü. Lépése, vagyis az egyes lábnyomok 
távolsága nagyobb mint a kutyáé, azért is, mert rendesen ügetni 
szokott és mert maga is nagyobb amannál. Talpa, ha a talaj arra 
való — jól lepréselődik, de keskenyebb és hosszabb, minélfogva 
az egész lábnyom hosszabb. A karmok erősen préselődnek le, de a 
két középső közel áll egymáshoz, s a többinél sokkal hosszabb. 
Az is sajátságos, hogy ha több farkas megyen egy csapatban, gya
korta egy nyomon szokott haladni.

1 Megjegyzendő, hogy ugyanazon nyomon tér vissza. A rajzon a vonal csak 
jobb látás miatt lett külön rajzolva.
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A róka nyoma is hasonlít a kutyáéhoz, de sokkal kisebb, 
hosszukásabb s az ujjak a karmokkal együtt — különösen a közép
sők — jobban ki vannak előre nyúlva. A talp is sokkal kisebb.

Mikor a róka üget — a mi rendes szokása — akkor nyomá
nak vonala egyenes, egysoros, zsinórszerü. Mikor azonban lopódzik, 
akkor cságat, vagyis az egyes lábnyomok kissé kifelé fordulnak 
hegyükkel; puha havon még a fark is hágy nyomot ilyenkor, káro
sodás idején kan és szuka ugyanazon nyomon üget s a nyom 
olyan, mintha egyik magában ment volna lopódzva. Ha gyorsan 
fut, akkor nyoma hasonlít kissé a nyúl ugrásához, de erősen ki 
van nyújtva és igen szabályos.

A kiűz nyoma kerekded, majdnem szélesebb mint hosszabb. 
Nagyobb hóban a hátulsó láb nyoma megett egy kis rézsútos, 
mintegy 10 cm- hosszú hátrafelé hegybefutó mélyedés mutatkozik 
s a nyomnak hegyes háromszög alakot ad. Ha lopódzkodva megyen 
— a mi rendes szokása — kissé cságat s emellett lábait rézsent 
előrenyujtva teszi le a földre s egyenest emeli föl. Lépéseinek nagy
sága ha lopódzkodva megyen 47 cm. ha pedig üget 79 cm. Ez 
utóbbi esetben nyomvonala egyenes, zsinórszerü. Gyakori vissza
térése a nyomon tartózkodási helyének kinyomozását fölötte meg
nehezíti.

A vadmacska nyoma legföljebb az által különbözik a házi
macskáétól, hogy nagyobb. Az egyes lábnyom alakjára nézve kerek
ded. Erről, meg hogy cságat vagyis hogy lábait nem rakja egyene
sen egymás elé, hanem a jobb láb nyom a balénak nyom irányá
tól kissé eltér és kifelé hajlik s ennél fogva nyomvonala tompaszö
gűén zig-zugos. könnyen megkülönböztethető a róka, sőt más raga
dozók nyomától.

A nyesi nyom kétsoros; az egyes láb nyoma hasonlít a vad
macskáéhoz, csak talpának kissé hosszukásabb alakja és középső 
ujjainak nagyobb hosszúságánál ^  ® «
fogva kevésbbé kerekded. Mint
hogy szökdécselve szokott haladni, 
két-két lábát egyszerre teszi le a 
földre, de nem egészen egymás melté, hanem kissé rézsent s hátulsó 
lábaival mindég az elsők nyomába ugrik. (132. ábra.)

Ezen lábnyomok közül az ellőbbső mindig a jobb lábak 
nyoma. Néha-néha, de nem nagy távolságra, hasonló nyomot hagy 
maga után, mint a südő nyúl, kivételképen pedig három lábnyomot 
is lehet látni egymás mellett.

A nemes nyesi talpa szőrös lévén, sem a talp maga, sem a

a
132. ábra. N vestnvom .
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karmok le nem nyomódnak, mig a kövi nyestnél ez megtörténik 
s erről a két rokon állat nyomát megkülönböztetni lehet.

A görény nyoma apróbb a nyestnél és kerekdedebb ; az ugrá
sok rövidebbek s az első és hátulsó láb nyomai külön vannak

válva ; a hátulsó lábaké közelebb, az elsőké 
Z Z Z Z távolabb egymástól, de nem úgy rézsenten 

i> mint a nyesté. (133 ábra.) Néha-néha a nyom
133. ábra. G öráiy  nyom . hasonlít a nem erősen futó nyuléhoz, de
« hátsó láb. b első láb. sokkal apróbb és nem soka marad olyan.

A menyét nyoma olyan, mint a görényé,
de természetesen apróbb.

Az evetke vagy mokíts nyomával a menyét nyomát összeté
veszteni nem lehet, mert eltekintve a kicsinységtől, az első lábak 
nyoma közelebb van egymáshoz, a hátulsó lábak nyoma az elsőké 
előtt van — mint a nyúlnál — és végre, a mi fődolog, az evetke 
nyomán, ha friss havon jól ki van préselődve, a szerte szét és 
messze kiálló karmok tisztán kivehetők.

A borz nyoma majdnem olyan, mint a jól megtermett kutyáé, 
csakhogy szélesebb és a szerteszét álló karmok, kiváltképpen az 
első lábakon, messze kiáltanak. Az ügető borz nyoma kétsoros 
(erősen cságató) a futóé pedig szabálytalan háromszög alakjában 
vannak elhelyezve, vagy Grunert szerint a négy lábnyom lapos ivet 
képez, mint a vágtató kutyáé.

A vidra nyoma nagyságra és alakra hasonlít a borzéhoz, 
eltekintve azonban attól, hogy rendesen más helyeken található, jól 
megkülönböztethető attól egyrészt az által, hogy a talpak kevésbbé 
sőt alig vannak lepréselődve és hogy a szép tiszta nyomon az 
úszó hártyák nyoma is kivehető az ujjak között; másrészt az által, 
hogy két lábnyom egymás mellé mindig oly módon van tapodva, 
hogy az egyik kissé hátrább esik a másiknál. Futásközben azonban 
mind a négy láb nyoma egyetlen rézsútos vonalba sorakozik. Ezen
kívül — miután farkát, mikor szárazon járkál, majdnem folytono
san kissé oldalfelé görbítve vonszolja maga után — a nyom bal
oldalán szaggatott barázdácska látható homokon vagy friss havon.

A vad szokásából és életmódjából eredő nyomok.

A vaczok, vagyis a fekvőhely, némely vadnál a lakóhely, s 
ennek folytonos használata elárulja a vad jelenlétét. A vadak nagy 
része vaczkát a föld fölött, némely része azonban a föld alatt vagy 
fák üregeiben választja. Utóbbiak közé tartozik a borz, a róka, a 
nyesttélék, a vidra, kivételesen a vaddisznó is, a mennyiben agg
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fák gyökerei alatt öreg kanok készítenek maguknak az idő viszon
tagságától védett fekvőhelyet. Ezeket oly pontosan leírni, hogy 
azután kezdő vadász eligazodni képes legyen, nem lehet.

A szarvas félék vaczkot kaparnak maguknak, s az a faj nagy
sága szerint nagyobb vagy kisebb. Mikor a vaczokból felkelnek, 
hátulsó lábaiknak nyoma annak közepébe többé-kevésbbé világosan 
lenyomódik. Erről a nyomról nem csak a fajt, hanem az ivart a 
nagyságot is meg lehet határozni. (Lásd az előbbi czikket a nyo
mokról.)

A vaczok azonban nincsen mindig kikaparva. Gyakran, ha a 
talaj-födelék száraz, vagy nyáron, ha nedves, hülesztés kedvéért köz
vetlenül a fűre, vagy mohára, hullott lombra feküsznek le. Ez eset
ben, ha hosszabb ideig nyugodtak, a test alakja lenyomódott, s 
arról az állat nagyságára következtetni lehet.

A szarvas családba tartozók gyakran kaparnak helyeket a 
földön, nem azonban, hogy azokra lefeküdjenek, hanem dévajság- 
ból. Ezek a kaparások (szarvas, dám, őz kaparás, Plátzen) nem
csak elárulják jelenlétüket, de többnyire bikára vagy bakra enged
nek következtetni.

A vaddisznó öreg kanja rendesen egymagában szokott vacz- 
kolni, s csak a párzás idején csatlakozik az emsékhez. A fiatalabb 
kanok az emsékkel szoktak tartani, s azok 1—2 éves ivadéka
6—10 darabból álló csoportokban együtt vaczkol. A vaczkot rende
sen kitúrják s hideg időben száraz lombbal, mohával s más efélé- 
vel ki is béllelik. A vaddisznó szereti vaczkát megtartani, s arra, ha 
csak folytonosan nem zavarják, szívesen visszatér.

A foglyok szintén közös vaczkot kaparnak ki maguknak, a 
melyben az egész fészekalja meghúzódik.

A nyúl 5—9 cm. mély s teste hosszúságának megfelelő vacz
kot kapar ki magának a földbe, melynek hátulsó része kissé dom
borodott. Nyáron a vaczok eleje rendesen észak, télen délnek, sze
les, zivataros időben pedig szél alatt áll. Nem annyira azonban a 
vaczok alakja, mint az, hogy hol kell azt keresni, fontos a va
dászra nézve,

Tudni kell tehát tartózkodási helyét az év különböző szakai
ban. Tavaszszal rendesen a vetés között van, őszszel az ugart 
szereti, később az uj vetést. Télen át azon helyek közelében kell 
vaczkát keresni, a hol táplálékot találhat, tehát nem messze a zöld 
vetésektől. Tavasz felé az ugarokon, trágyakupaczok mellett fek
szik. Őszszel, mikor a fának lombja, makkja hull, a nyúl kerüli az 
erdőt; télen át azonban szeret benne meghúzódni.

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 3
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Télen át többnyire szél alatt s verő fényes oldalokon választ 
vaczkot, s egyáltalában figyelemmel van az időjárás iránt s akként 
alkalmazkodik, hogy az legkevésbbé viselje meg.

Az üregi nyúl (Kaninchen) üregekben lakik, szintiig}' a róka, 
a borz. A nyúl üregei aprók. A rókáé, borzé nagyok, a nyomok 
elárulják a lakót.

A borz többnyire erdőben s azon helyek közelében szokta 
barlangját készíteni, a hol táplálékához közel van. Magasabb pon
tokat szeret választani, puha talajjal, de ha rászorul, a síkon és 
kövek között is megtelepedik.

A róka vagy maga készít magának barlangot, vagy a borzét 
foglalja el. Vízmosásokban, partoldalakban, különösen ott, a hol a 
föld puha, készíti azt. Vannak esetek, hogy erdő mélyében 20—30 
sőt több rókalyukat is lehet találni egymás közelében, honnét való
ságos utak vezetnek mindenfelé.

Az üregi nyúl, borz, róka üregének mindig több kijárása van,
A vidra barlangját ritkán lehet felfedezni, de meg lehet ta

lálni nyomát, a hol a vízbe megyen, vagy azt elhagyja.
A táplálkozás alkalmával szintén hagynak a vadak bizonyos 

nyomokat maguk után.
A szarvas, dám, őz, nyúl lerágja a fák héját. Ez különben 

többnyire csak télen szokott megtörténni. A fogak nyomairól meg 
lehet ítélni, hogy melyik vad végezte a káros munkát, valamint 
arról is, hogy a földtől mily magasságig van lerágva a fák héja. 
Természetes, hogy nagy hó idején a nyúl is, különben általa el 
nem érhető magasságban, meghántja a fák ágait.

De abból is következtetni lehet valamely vad jelenlétére, hogy 
mikép legelt, honnét és milyen bokorról harapott le valamit. Erre nézve 
az szolgálhat főként ismertető jelül, hogy a vad nem legel oly mohóság
gal s egy helyben maradva, mint a házi állat. Ha valaki lesen, kiváltké
pen magas lesen időt vesz magának a vadat megfigyelni, hogy miképen 
végezi étkezését, a legiobb tapasztalást szerezheti meg magának ez 
irányban. Nincs kedvesebb látvány, mint mikor az őz folytonosan 
haladva majd egy szál füvecskét csip el a földön, majd egy leve- 
lecskét szakit a bokorról.

A ragadozó vadak gyakran nyomát hagyják annak, a mit 
szétmarczangoltak, felfaltak, vagy nem bírtak egészen elkölteni, 
s azt, a mi maradott, elrejtették más időre. Ha egyéb nem, toll, szőr, 
csont marad utánuk, a vidra után pedig halszálka, vagy fej. Raga
dozó madarak toll és csont gomolyagokat hánynak ki.

A vaddisznót túrása árulja el, a mely sokkal egyenesebb,
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mint a házi sertésé. Meglátszik rajta, hogy nem hiányzott a hozzá 
való erő. Az erősebb disznók 20—25 cm. mély barázdát is túrnak 
s egy helyen dolgoznak, mig a malaczok majd itt, majd amott ke
resgélnek.

A borz szintén túr, mikor makkot vagy más erdei gyümöl
csöt, gyökeret, gombát (szarvas gombát) bogarakat, pajodokat keres 
a lombalom alatt az erdőn, vagy a földben. Túrása olyanforma, 
mint a gyenge südő disznóé.

Az erdei szalonka apró lyukakat szúr a földön fekvő száraz 
leveleken keresztül, hogy a iöldben levő gilisztákat kiemelhesse.

A vad életmódjából folyó nyomok még a következők;
A fertő vagy dagonya t. i. olyan vizes, mocsaras helyek, a 

hol a szarvas vagy vadsertés hüsités kedvéért megfeküdt, meg- 
fürdött

A fertőből kiment vadsertések, ha fákhoz dörzsölődnek, sár
foltot hagynak azok törzsén (dagonyás fák).

A szarvas is néha-néha oda dörzsölődik a fához fürdés után, 
a sárfolt azonban, mely utána marad, sokkal magasabban van a 
törzsön.

De nem csak fürdés után dörgölődzik a vad, hanem máskor 
is. E közben szőréből egyes szálak maradnak a fa kérgén. A figyel
mes szemlélő azok jelenlétéről a vad jelenlétét is ki tudja mutatni.

A dörzsölés más nyoma az, mikor a szarvasfélék újonnan kép
ződött agancsaik bőrét — mondhatnék kérgét — verik le, a mint 
mondani szokás, agancsaikat fenik, s a mely alkalommal sok fát 
rontanak el, a mi annál inkább válik észrevehetővé, mert rendesen 
az erdőben ritkaságot képező fákat szeretik erre kiválasztani. Töl
gyesekben pl. majdnem biztos, hogy fenyőn fenik az agancsot.

Veri azonban a fák törzseit a szarvas üzekedés alkalmával, a 
midőn csigarokról (rudak) héjat, sőt ágat is lever, levág. Az őz is 
végez ilyen munkát pajzánságból, de annak nyoma alantabb van 
és gyengébb fán látható (Himmelsspur). A futó szarvas is tör le 
itt-ott egy-egy ágat, fordít meg egy-egy levelet (Himmelszeichen és 
Gewendt), a mi mind jelenlétét vagy utjának arra haladását árulja el.

Nyomát lehet látni az üzekedésnek is, a mennyiben ott a 
föld s a növényzet le van taposva. Az üzekedő helyek felkeresése 
és megállapítása fontos szarvas-vadászatra üzekedés idején.

A hullaték, ürülék (Losung) minden vadnál más és más for
májú és minőségű, minélfogva annak felismerésére, s illetve meg
különböztetésére szolgál.

A szarvasfélék hullatéka némileg hasonlít a juhéhoz. Az állat
3*
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kora és neme szerint kisebb vagy nagyobb s úgyszólván minden 
évszakban más alakú és állományú, a szerint ugyanis a mint változik 
a táplálék : farügyön, szénán, vagy füvön él.

Télen a bika hullatéka hosszúkás hengerded (körülbelül még 
egyszer oly hosszú mint vastag) alakú, feketés barna szinü, az egyik 
végén hegybe futó, a másikon tompán gömbölyödött és kissé ki 
van vájva. A hegyecske a vájatba illik bele. A sutáé hasonló ugyan, 
de a hegyecske egyenlőtlenebb, a vájat vagy nincsen meg, vagy 
csak gyengén van kifejlődve. Általában véve majdnem olyan, mint 
a juhé. A bika hullatéka tavaszszal lágyabb, a csomók vastagab
bak, laposabbak és szabálytalanabb formájuak, egymással erősebben 
összefüggve hullanak ki. Áprilisban ökölnyi nagyságú darabok 
már jó erős bikára engednek következtetni. A sutáé ez időben 
és egész nyáron át száraz, apróbb s egyenkint potyog ki.

Nyáron a bika hullatéka hosszúkás, hegybehuzott és nyálká
val van bevonva. Ez időben kövér, de kemény és fürtösen egybe
függve, darabosan hull ki. A mint az üzekedés beállt, a bika hul
latéka gyengébb lesz, mig végre téli akakját veszi föl.

Október és novemberben a suta hullatéka olyanforma, mint 
a bikáé volt nyáron, nyálkával van behúzva s egymással össze
függő egyenlőtlen alakú darabokat képez. Ezen időben a suta és 
bika összetévesztése a hullaték után kömben megesik. A bika 
hullatéka azonban mindig szabályosabb alakú darabkákból áll.

Az őz hullatéka apró, hosszúkás s két végén tompán hen
gerded (elipsoidikus) és fekete.

A vadsertés hullatéka hasonlit a házi disznóéhoz.
A nyúl hullatéka apró, mintegy kisujjnyi vastagságú golyó, 

a mely többnyire sárgás barna szinü.
A nyestfélék hullatéka büdös, a kövi nyesté erősen pézsma 

szagu. A görény hullatéka különösen büdös.
A vidra hullatékában apró halszilánkok találhatók.
A foglyok hullatéka, ha nagy mennyiségben látható a baráz

dában vagy más, ezen vad tartózkodására alkalmas helyen, a csa
pat közellétére mutat.

A vizeltet is jellemző. Havon arról is meg lehet különböztetni 
a nemeket. A szarvasbika a nyom közti térre, a suta a nyomba 
magába vizel. A vad kan körülbelül a lépés közepébe vizel, az 
emse ellenben a két hátulsó nyom közé, miközben hátulsó lábait 
szétterpeszti. Farkas, róka kanját is meg lehet ösmerni a vizelés 
módjáról, mert e tekintetben úgy tesznek, mint a kut3ra.
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A vad kinyomozása.

A vad kinyomozása nem könyü feladat. Ha a talaj kemény, 
a nyomok tehát rosszul vannak kitapodva, s ennélfogva alig lát
hatók vagy pedig a jelek fel nem ismerhetők : a vad kinyomozása 
jelentékeny nehézségekbe ütközik. Vannak azonban esetek, midőn 
a nyomok tiszta lenyomódása daczára a nyomozás sikere bizony
talan. Friss havon pl. legjobban és legtisztábban láthatók a nyo
mok és mégis gyakran kétséges a nyomozás eredménye, mert né
mely vad egymás nyomába lép, mint pl. a farkas egészen ponto
san a vezetőjébe, vagy falkástól megy egymás nyomát összetaposva, 
mint a vaddisznó is. Ily esetben azt, hogy farkas vagy vaddisznó 
ment-e bizonyos irányban, vagy helyre, meghatározni lehet, de 
hogy kan vagy szuka s illetve emse, öreg vagy fiatal volt-e az, 
avagy hány darab volt, megállapítani, legalább egész biztosággal, 
nem lehet.

Nyomozás alatt különben azt értjük, mikor valaki a nyomot 
követve, s azt, valamint az egyéb jeleket megvizsgálva, a vad 
minőségét, mennyiségét és hollétet meghatározni törekszik. (Spüren.) 
A nyomozás sikeres végrehajtása a kinyomozás (Bestátigen).

A vad kinyomozását bizonyos szabályok szerint kell végre
hajtani. Nem elegendő a nyomot követni, mig az erdőbe, vagy a vad 
rendes tartózkodási helyére bemegy, de meg kell győződni arról is, 
hogy más helyen nem ment-e ki, s tehát nem hagyta-e el az erdőt, 
illetve erdőrészt újra. Ez okból meg kell kerülni az erdőt, illetve 
az erdőrészt, és számba kell venni, hány darab ment be és hány 
ki. E két szám összehasonlításából kitűnik, hogy van-e vad az 
illető erdőrészben, és ha van, hány darab. Ha pl. csak egyetlen 
egy nyom vezet be az erdőbe, vagy onnét ki, akkor a vad be- 
vagy kiment. Ha pedig több a kifelé vezető nyomok száma a 
kifelé vezetőknél, vagy megfordítva, akkor visszatért ugyan, de 
tovább is ment, illetve kiment ugyan ismét, de végtére visszatért. 
Pl. valamely cseplyesbe ment 3 nyúl, de a túlsó oldalon ki is m ent; 
azután visszatért mind a 3, de kettő ismét kiment. Befelé vezető 
nyom van tehát 6, kifelé vezető 5. A 6-ból az 5-öt levonva, marad 
benn 1 darab. Sokkal nehezebb a dolog, ha a kifelé és befelé 
vezető nyomok száma egyenlő. Ez esetben azt kell eldönteni, melyik 
nyom újabb, a kifelé vagy befelé vezető-e. Pl. este kiment 3 nyúl, 
reggel bement 3, benn van tehát mind a három. Viszont reggel 
gyenge havazás után, mely a régi nyomokat betakarta, bement 3 
nyúl, később azonban valami felzavarta, s ennélfogva kiment.
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Nem maradt tehát oda bent egy sem. Mig nehezebb a következő 
eset. Valamely különálló erdőrészbe 3 drb szarvast láttak bemenni 
s azok ott meg is maradtak. Este friss hó esett. A három szarvas 
éjszakán kiment a közelben levő repczére, reggel felé visszatért, de 
valami okból 2 darab nem feküdt meg, hanem tovább ment. 
A nyomozó tehát talál 5 kimenő, 3 bemenő nyomot. Egyszerű le
vonás után azt lehetne következtetni, hogy bent nem maradhatott, 
több menvén ki, mint be. Pedig tényleg van. Ha azonban azt mond
juk, hogy 2-vel több ment ki, mint be, be pedig 3 ment (+  3 — 2=1) 
egynek bent kellett maradni.

A mint ezen pár példából látható, nem elegendő a ki- és be
felé menő nyomokat megszámlálni, hanem figyelembe kell venni a 
vad járására vonatkozó összes körülményeket is. Tudni kell, mikor 
indul ki a vad legelőre, mikor tér vissza, mikor marad otthon, 
melyik a friss nyom és melyik a régi.

A vad este szokott legelőre menni, reggel pedig visszatér 
vaczkára. Zivataros, havas és esős időben azonban otthon marad. 
Ha a reggeli nyomot meg lehet különböztetni az estelitől pl. a 
harmat miatt, vagy havon, mert az esteli erősebben fagyott meg, 
akkor a befelé és kifelé vezető nyomok közötti különbözett a benn 
levő vad számát adja.

A nyomnak az előadottak után nemcsak alakját és jellemző 
sajátságait kell megvizsgálni, hanem azt is, hogy mikor tapos
hatta azt a vad, mit puhább vagy keményebb voltáról, belé hullottr 
idegen részekről, a szélek épségéről lehet megismerni. A hol a 
szükség úgy hozza magával, azon helyeken, a hol a vad ki- s be
járni szokott, a földet puhán kell tartani, felszántani, s gyakrabban 
megboronáltatni vagy felgereblyéletetni.

Ha pedig a nyomokról saját szeme látásával meg nem győződ
hetnék a vadász, kutyát kell e czélra tartania, a mely az illető vad 
nyomának jelzésére be van tanítva. Szarvasok nyomozására van 
egy külön fajta eb, a nyomozó kutya (Leithund).

A vad megközelítése.

A vad megközelítése kétféle irányban történik : a vadász vagy 
maga igyekszik a vad közelébe jutni, vagy pedig akként intézi 
dolgát, hogy a vad közeledjék hozzá. Mindkét esetben meg kell 
küzdenie a vad érzékeivel, melyeket az ellenségeinek észrevevésére, 
valamint felismerésére kitünően használni tud, s melyek a folytonos 
gyakorlat folytán kiválóan vannak képződve. A vad érzékeivel szem
ben saját érzékeit állítja, melyekkel csak akkor fog győzedelmet
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aratni, ha azokat a természettől kitűnő minőségben kapta s maga 
is- ifjú korától szorgalmasan művelte. Az a vadász, ki jó látó és 
halló érzékkel nem bir, sohasem fog önállóan dolgozhatni, mindig 
mások vezetésére lesz szóróivá ; ezzel pedig a vadászat rá nézve 
elveszté legnagyobb ingerét: a küzdelem s az azt koszorúzó győ
zelem gyönyörét.

A vad szaglása egyátalában kitűnő. A vadász a szaglást 
szimatolás-nak (Wittern) nevezi. Szimatja, vagy is szaga, minden 
allatnak van ; de az embernél sem hiányzik az. Nemcsak az egyes 
emberfajokat, hanem egyes embereket is meg lehet ismerni szag- 
jokról. Beszélnek emberekről, kik a csinait, a négert tüstént meg
szagolták. Némely embernek oly erős a szaga, hogy finom orrú 
emberre rosszúl hat. A parfüm használata legjobban bizonyít ezen 
állítás mellett, habár régi dolog, hogy a kutya szagáról megérzi az 
urát, sőt az ahhoz tartozó tárgyakat is. A szimat (angolosan 
scent olv. szent) Bérczy szerint azon gőzkör, melyet az állat lehe
leté és a bőrének lyukacsain át folytonosan működő kiparolgás 
képez, s mely a környező levegővel egyesülve a föld fölött lebeg 
s a lég állapotához képest lassabban vagy sebesebben enyészik el.1

A vad finom orrával 
megszimatolja az embert. Vi
szont azonban az ő szimatját 
is megérzi az ember és 
állat bizonyos alkalmakkor.
Szarvasbikát üzekedés, vad
kant búgás idején megszima
tolni nem valami nehéz. A 
vizsla, a kopó megérzi a 
vad szimatját s meg is tudja 
különböztetni.

Habár az ember is bir 
némi szimatolási képesség
gel, mint vadász annak csak 
kivételképen veheti hasznát.
Viszont a vadnak az rend
kívül szolgálatokat tesz, úgy hogy gyakran, mikor az ellenség köze
ledtét meglátni vagy meghallani nem képes, a szimat elárulja neki 
s óvatosságra inti. Minthogy a szimat a levegőben elterjed, s a 
leggyengébb szellőcske már magával viszi, különösen kell vigyázni 
a szél irányára.

1 Vadász műszótár 82. 1.

Vad

l .

c *

a \
Vadász

* c

134. ábra. Szélirányok.

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



4Ó

A dolog természeténél fogva a vadászra nézve az az egészen 
kedvező szélirány, a mely a szimatot a vadról hozza feléje ; ked
vezőtlen pedig az, mikor a róla viszi a vadra. Ha a vadász egészen 
szél alatt van (134. ábra a-nál) vagy szél ellen keresve közelit a 
vadhoz: az a vadász szimatját nem, mig ellenben a keresni segítő 
kutya a vadét már messziről orrába kapja. Ha a vadász oldalt áll 
a szélirányra (b, ő-né\), akkor a szél csak félig kedvező s annál 
kedvezőbbé válik, mennél közelebb van a-hoz. A c-hez fúvó 
szelet háromnegyedrészt kedvezőnek lehet mondani.

Ha a vadász magasabban áll a vadnál, pl. hegyen, vagy 
magas lesen, kedvezőtlen szélirány mellett is megeshetik, hogy a 
vad nem kaphatja meg szimatját. Ez azonban nem mindig egyenlő. 
A füst is száraz, jó időben fölfelé száll, mig nedvesben lemegy a 
földre, a szél maga is gyakran leveri azt. így van a szimattal is : 
jó időben a szimat fel-, rosszban leszáll. Gyenge szél messze viszi, 
erős már közel leverheti a földre.

A dohányzás fokozza a szimatot; ennélfogva csak azon eset
ben engedhető meg, mikor a vadász tökéletesen szél alatt van, s 
tehát nem kell tartania attól, hogy annak szaga a vad orrába jutna.

A madarak is szimatolnak. Meglopásuk alkalmával gyakran 
lehet azt tapasztalni.

A vad látása szintén igen jó szokott lenni. Mikor a vad néz, 
szemre vesz valakit, vagy valamit, azt mondjuk: szemel}  Nem 
minden vad lát egyenlőképen jól. Legjobb látása van a szarvas
féléknek, mig ellenben a vaddisznó, a nyúl nem lát oly kitünően, 
habár azért eleget arra, hogy szemre kapja ellenségét. Nem is any- 
nyira a jó látás hiányának következménye, hogy a vad néha nem 
veszi észre az embert, hanem más külső és belső okoké. Figyelme 
más felé lehet irányozva, vagy ő maga fel van gerjedve. Párzás 
idején gyakran megesik, hogy a vad mintegy vakon szalad a vesze
delembe.

A vad szemére való figyelemből van választva a vadász-ruha 
színéül a szürke, mert az legkevésbbé tűnik szembe. Még a kalap
nak is szürkének, vagy legalább határozatlan színűnek kell lenni, 
valamint kerülni kell a ruhán mindazt, mi szembeötlő, a mi fénylik, 
ragyog. Túlhajtása ezen elvnek, hogy a kalapon még a tollbokrétát- 
is sokan hátul viselik. A szürke szín mellett igen jól felel meg a 
vöröses barna is. A szarvas, dám, őz is vörhenyeges nyáron, barnás
szürkés télen. Tényleg a gödöllői vadászok vöröses barnás színű 1

1 A magyar nyelv szótára szerint jogos ezen értelemben is használni e szót.

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



4 1

ruhát viselnek, a mely jól is áll s nem is nagyon tűnik szembe. 
Erdei vadászatnál azon erdő fáinak színe felel meg legjobban, a 
melyben a vadász működik ; mezőben a zöld volna a legjobb, ha 
állandóbb lenne. Télen a fehér ruha tűnik fel legkevésbé ahavon. 
Debreczen vidékén ilyen öltözetet használtak egy időben az erdészek, 
a mely a mellett igen szép is volt.

A vad megközelítésére a vadász fölhasznál mindent, a mi ő 
annak szeme elől eltakarja: fák törzsét, bokrokat, sziklákat, sőt 
gyakran magának a földnek domborodását vagy horpadását is. Ezek 
által takarva igj^ekszik közelebb lopódzni hozzá, vagy ezek mögé 
vonói, mikor a feléje önként közeledő, vagy mások által hajtott 
vadat bevárja. Ha pedig ezek nem bizonyulnak elegendőnek, akkor 
mesterséges úton állíttat elő takarékot, pl. fonott sövényt, mely 
megett a vad szeme elől eltakarva, födve legyen.1

Ezeken kívül sokféle furfangot lehet felhasználni a vad meg
közelítésénél, a melyek tévedésbe ejtik azt a vadász szándékára 
nézve. Gyakran nem egyenes irányban törekszik a vadász meg
közelíteni a vadat, hanem kerülgetve. Ha pl. valaki a nyűlat vaczkán 
észre veszi, körben járva, vagy kocsin, szánkón körül futva, úgy 
közelit hozzá, hogy a kört mindig szűkebbre és szűkebbre veszi. 
A körben járó emberre, kocsira, szánra figyelő vad észre nem veszi 
a közeledést, s csak akkor pattan fel, mikor a vadász fegyverét 
felemeli s mikor már késő.

Néha oly módon haladva, inkább andalogva, mintha a vadat 
nem is. látná, csendesen dúdolva, fütyörészve, valakivel beszélgetve 
s lassanként oldalogva közelébe lehet jutni a vadnak.

Máskor az vezet czélra, ha oly ruhába öltözik a vadász, a 
milyet a vadasban többször megfordító s a vadat nem bántó mun
kások viselnek. Vagy paraszt szekérre ül, melyhez a vad hozzá 
van szokva.

Jó fogás az is, hogy valami ruhadarabot oly helyen felakaszt, a 
hol a vad azt látja, s mig az arra figyel, ő maga lassankint a vad 
közelébe lopódzik. Ugyanezt lehet tenni úgy is, hogy a vadász 
társa olyformán andalog a vad által látva, hogy az azt legyen 
kénytelen vélni, miszerint amaz nem feléje törekszik, ez alatt pedig 
a vadász felhasználja a másfelé fordított figyelmet.

Mindezeknek a vad megcsalására irányúló módoknak felhasz
nálása bizonyos raffinement-t kíván, de siker esetén nagy gyönyö
rűséget okoz.

1 Ezeknek készítéséről másutt v an  szó (1. m ásodik rész 3. lap).
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Hogy azonban a vad megközelítése sikeres legyen, mindenek 
előtt a vadásznak magának szemre kell kapni a vadat magát, még
pedig előbb, minthogy az őt észre venné, s tisztába kell jönnie 
arra nézve, hogy vadászat tárgyát képezi-e a látott vad, mily helyen 
van, áll-e vagy mozog, s ha mozgásban van, merre tart, vannak-e 
társai ? sat. sat. Ezeknek a körülményeknek alapján kell azután magát 
elhatároznia és a szükséges tervet elkészítenie.

Arra nagyon kell vigyázni, hogy a vad társaságban van-e. 
Gyakran megesik, hogy mig a vadász az agancsárral, vagy a 
bakkal foglalkozik, az alatt a suta észre veszi, s megriadván, 
futásra készti társát is.

A vad szemre kapására jó és fürge szem s nagy figyelem 
kell. Minden pár lépés után jól meg kell vizsgálni a feltárúló s 
illetve belátható területet. Ha valami olyas feltűnik, a miből vadra 
következtetni lehet, segítségül kell venni a jó tábori látócsövet.

A jó hallás szintén jó óvó érzéke a vadnak. Egy kis roppanás, 
melyet a földön fekvő száraz ág eltörése a láb alatt okoz, elegendő 
arra, hogy a vad gyanakodóvá váljék s tovább ugorjék. Kerülni 
kell tehát mindent, a mi neszt okozna. Ez okból csikorgó csizmát, 
czipőt a vadász nem használhat. Árulójává válhat minden, a mi 
vadász készülékén mozgó, csörgő. Minden képzelhető zaj elkerülése 
kedvéért tisztán kell tartani a cserkésző utakat, nehogy a száraz 
lomb csörögjön, ág roppanjon, kövecske guruljon vagy botlást 
okozzon. Kemény földön nem szabad a sarokra lépni, óvakodni 
kell az ágakba való ütközéstől, szóval mindentől, a mi csak bármi 
csekély zajt is okozna. Ha pedig a vad neszt fogva, neszelni (Ver- 
nehmen) kezdene, okvetlenül meg kell állani, s türelemmel várni, 
mig gyanúja eloszlott s előbbi foglalkozásához újra hozzá nem fog. 
Ekkor is még jó lesz kissé várni, mert meglehet, hogy ő is ravasz- 
kodik. Ha a szél jó, s a nesz gyenge volt, többnyire sikerül a 
gyanút elhárítani.

Nemcsak a vad közelében kell óvakodni minden zaj okozá
sától, hanem már jól távol tőle, mert a hang messze elhatol. 
Kemény lépés dobogását a fejét föld közelében tartó s legelésző 
vad messzibbről meghallja, mint a fejét magasan tartó ember. Úgy 
van az a beszélgetéssel is.

Viszont javára van az a vadásznak, hogy az erdőben gyakran 
okoznak a vadra egészen ártalmatlan események neszt. A szél 
vagy madár letör valamely gályát, róka lopódzik, nyúl baktat el a 
közelben sat. A vad ezen okoknál fogva szokva van ahhoz, hogy 
nem minden nesz veszedelmes, s ez irányban tehát nem oly túlsá
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gosan gyanakvó, hacsak a szimat és látás nem jönnek segítségére, 
nem ugrik meg. Ezeket figyelembe véve, azonban a vadásznak azon 
kell lenni, hogy a szele is jó legyen, a vad szemre ne kaphassa, 
neszét ne vehesse.

Ha a vadat a vadászra kell hajtani, gyakran jobb az, ha a 
hajtők nem okoznak nagy zajt. Szarvast, dámot, őzet, rókát az 
erdőrészen keresztül menő egy-két ember, ha itt-ott fát üt meg, 
ágat tör, jobban kihajt oda a hova kell, mint a leglármásabb cso
port. Sőt a nagy lárma megriasztja a vadat : szarvas, őz visszafelé 
futva tör át a hajtókon, a róka pedig oldalt keres menekülést. 
Nyulakra valamiicskét jobb a lárma. Farkasok, medvék hajtásánál 
pedig inkább azért kiabálnak, mert azzal maguktól remélik elriasz
tani a félelmes fenevadakat.

A lövésről.

Hogy mily távolságra lehet biztossággal lőni a vadra, az 
mindenek előtt a fegyver jóságától (hordási vagy löveték vivési képes
ségétől) függ ugyan, mindazáltal befolyással vannak arra más körül
mények is. Jó szemmel, nyugodt hideg vérrel, a jól begyakorolt 
vadász messzebbre és biztosabban lőhet, mint azok nélkül. Nyu
godtan álló vadra messzebbről lehet lőni jó siker reményében, mig 
a mozgó vagy futó vadra mindig nehéz a lövés. Világos nappal 
messzebbről látni a czélt, mint az esti vagy reggeli szürkületben. 
Nagyobb vadat messzebbről is el lehet találni, mint kisebbet

Hogy mily távolságra viszi el valamely rendszerű vagy készí
tésű fegyver a lövetéket, az el van mondva a fegyvertanban. A 
vadászra nézve azonban az nem szolgálhat zsinórmértékül. Neki 
azt kell tudnia, mily távolságra képes maga a lövetéket bizonyos 
nagyságú tárgyba biztossággal belelőni; mert a vadat megsebesíteni 
a kézrekerités biztos kilátása nélkül nagy hiba. x“\  vaktában minden 
látható vadra lövő vadász a vadállomány jó részét beteggé lődöz- 
heti. Azt a képességet tehát, hogy mily távolságra, mily sikerrel 
képes valaki lőni, ki kell próbálni, jól be kell gyakorolni, még pedig 
nem csak táblán, hanem kifürészelt szarvas- vagy nyul-alakon, 
a mely a vad színére festve s oly helyre van állítva, mint azzal 
találkozni szoktunk az erdőn. Az ily czélon látszik csak meg, hogy 
talált-e, s a mellett jól talált-e a lövés. Gerard azt mondja, hogy 
aki oroszlánra vadászni akar, golyót golyó után egy és ugyanazon 
pontra lőni képes legyen. A ki szarvasra, dámra, őzre, zergére 
cserkészni akar, annak is 60—80 lépésnyi távolságról a kiakasztott
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kalapot (a karimát hozzá nem számítva) biztosan kell lövésről 
lövésre találni.

Futó és szálló vadra a lövést külön kell begyakorolni. Mennél 
gyorsabban fut vagy repül a vad, annál bizonytalanabb a lövés 
nagyobb távolságban. Golyóra nézve ez föltétlenül áll, göbecsre 
nézve azonban úgy áll a dolog, hogy mennél nagyobb a távolság, 
annál nagyobb területet takar a göbecs, ennélfogva annál nagyobb 
a találás valószínűsége. Minthogy azonban a göbecs ütő-képessége 
(sebessége) nem nő, hanem csökken, az ölés biztossága is hamar 
kisebbedik.

Régibb fegyvereknél az volt a szabály, hogy göbecscsel 40 
lépésen túl bizonytalan a lövés s a mai legjobb fegyverekkel is 
alig lehet biztossággal 60 lépésnél nagyobb távolságra levágni a 
vadat. Vont csövű fegyverekkel s golyóval természetesen messzebb 
lehet lőni; de a szem korlátoltsága, a vad mozgásának gyorsasága 
is határt szabnak. Voltak esetek, midőn 500 lépésről is kitünően 
sikerült a lövés. Futó vadra azonban 100 legföljebb 150 lépésen 
túl alig lő valaki biztosan. Régi vadászok rendes lövési távolságnak 
a 80 —100 lépést tartották.

Futásban lévő vadra másképp kell lőni mint az állóra. Számí
tásba kell venni a futás által elért sebességet, melylyel a vad előbbre 
halad azon idő alatt, mig a löveték hozzá ér. Figyelembe kell venni 
a távolságot is, mert mennél távolabb van a vad, annál nagyobb 
időre van szüksége a lövetéknek a hozzáérkezésre. Igaz, hogy a 
löveték pár pillanat alatt befutja az utat a puska csöve és a vad 
között, de a ravasz megrántására, a puskapor meggyuladására és a 
löveték kitaszitására is idő kell, — mialatt a vad megtehet egy fél, 
sőt egy egész ugrást; figyelembe kell azonban venni még a löve
ték gyorsaságát is. Erre befolyással van a fegyver neme, a töltésre 
használt puskapor mennyisége s végre a löveték alakja is. Az újabb 
szerkezetű fegyverek nagyobb gyorsaságot adnak a lövetéknek, 
minélfogva az hamarább éri a czélt. Mindezeknél fogva a futó vadra 
mindig előbbre kell czélozni : még pedig annyival előbbre, mennél 
gyorsabban fu t vagy repül a vad; ennél viszont annyival kevesebbre 
minél jobb a fegyver. Ennek figyelmen kivül hagyása okozza, hogy 
annyi vad sebesül meg lágyékán vagy farán.

Álló vadra úgy kell czélozni, mint az a czélba lövésnél 
szokás, s olyan helyekre kell irányozni a lövést, a melyek talalása 
biztos halált okoz. Ilyenek a fej, a nyak és mellkas. A fej jó talá
lása rögtöni halált okoz, ha a löveték az agyvelőbe hatolt. Szem
ben álló avagy szemközt jövő vadra ez okból a két szem közé,
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oldalt állóra vagy menőre valamicskével följebb a szem és fül közé, 
mint mondják a füle tövébe kell czélozni. Futó vadnál a lövés 
fejre bizonytalan, egyrészt azért, mert a czélpont kicsi, másrészt 
pedig azért, mert a halált hozó helyet nehéz kikeresni. Bozontos 
fejű vadaknál pedig az okoz nehézséget, hogy a fej nagyobbnak 
látszik, s a vadász könnyen téved a halált hozó helyre nézve. Mint
hogy pedig a vadak koponyacsontja rendesen igen kemény, a kissé 
feljebb irányzott lövés elpattan s legföljebb pillanatnyi kábulást okoz.

A nyakon ejett seb is halálos lehet. Azon futnak végig a fő
erek ; ezeknek szétszakítása rögtöni halált okoz. Úgy szintén halálos 
a gége, valamint a bárzsing átlövése is. De a nyak jó czélba vevése 
bizonytalan.

Legjobb és legbiztosabb a lövés a lapoczkára és a kamarára.
A lapoczka találása egyrészt azért jó, mert egyike a mozgás 

tőeszközeinek. Ezen csont összetörése, az izomnak átlyukasztása 
— miután a test előrészének felemelésére szolgál — a menőkepes- 
ség megszűnését vonja maga után. Másrészt azonban és főleg a 
lapoczkán túl van a legnemesebb rész: a szív főereivel. Ezek meg
sértése mindig halálos, sőt a legtöbb esetben rögtöni halált okoz. 
Hogy azonban a szivet biztosabban találni lehessen, a lapoczka 
közepére kell czélozni. Minthogy a lapoczka nem ér föl egészen a 
marig, hanem a mell és mar közötti résznek mintegy 2/3-áig, a mell 
fölé, közepe táján a melltől számitva 1/3 magasságban van. (Lásd 
a rajzot 51. lapon.)

A kamara voltaképen a szügy és az utolsó bordák között 
van. Benne van elől a szív, közepén (a legnagyobb területet elfog
lalva) a tüdő, s hátul (a heveder táján) a máj. A tüdő találása 
gyors halált okoz, a máié is halált hozó ugyan, de nem tüstént.

Hogy a futó vadnak említett valamelyik részére vágjon be a 
lövés, a fönnebb említettek után, valamivel előbbre kell czélozni. 
Erre nézve kétféle eljárás van szokásban : az elébe lövés és a 
vele menve czélozás.

Elébe czélzás vagy elébe lövésnek azt nevezzük, midőn nem 
közvetlenül a kívánt czélra, hanem annak valamivel elébe czélozunk 
s előbb sütjük el a fegyvert, mint a vad a kellő czélba ért volna.

A legnagyobb sebességgel futó vadra 80 lépésnyi távolság 
mellett a legjobb golyós puskát is majdnem 1 m.-rel előbbre kell 
tartani. Sima csövű fegyverekből göbecscsel lőve nem kell annyira 
előre tartani, mert a göbecs nagyobb távolságra nagyobb területet 
terít be.1

1 Grunert II. 218 1.
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Nyulra göbecscsel lőve 40—50 lépésnyi távolság mellett 1—2 
arasztnyi elébe lövést tartottak az előtt jónak; csokbór furatu fegy
vereknél ily távolság mellett elég lesz a fejre czélozni. Sűrűségben, 
a hol apró nyíláson alig pillantja meg az ember a vadat, igen jó 
ez a lövésmód. Mikor már a vad dobogása hallatszik, lövésre 
készen beleirányozza fegyverét az ember a nyílásba, s mikor a vad 
feje megjelenik, megrántja a ravaszt. A siker okvetetlenül nagyobb, 
mintha akkor kapná fel fegyverét, mikor a vadat megpillantja, 
mert a czélzással már annyi időt vesztett volna, hogy jó helyre 
nem alkalmazhatja lövését, sőt ellenkezőleg hátra marad.

A vele menve ezélzásnak nyílt téren van helye, s abból áll, 
hogy a vad azon részét, melyre lőni akarunk, oly módon vesszük 
czélba, mintha valamivel előbbre akarnánk lőni, s czélozva addig követ
jük a vadat, mig a czélba vevés tökéletesen jónak nem látszik s 
annak bekövetkezte után nyomjuk meg a ravaszt. Ez alkalommal 
meg kell jegyeznünk, hogy a ezélzás a ravasz megnyomásánál 
nincsen bevégezve. Sőt éppen akkor s egy pillanatig aztán jól a 
czélon kell tartani a fegyvert, addig ugyan, mig a sárkány1 lecsa
pódik, a lőpor föllobban, a gázok kifejlődnek s az áltatok taszított 
löveték a csőből kirepül. Mindez ugyan pillanat müve, de mégis 
időt kíván, és sokan abba hagyván a ezélzást, mikor a ravaszt 
megnyomták, nem oda lőnek, a hová czéloztak. Ezen hibában 
szenvednek a tűztöl iszony odók (Feuerscheue), kik a puskaporláng 
föllobbanásától irtózván, szemüket ijedve behunyják s azzal a puska 
csőt is irányából kimozdítják. Kezdő puskásokat ennek elkerülése 
végett Flóber, később perkussziós puskán kell szoktatni a tűzhöz, 
mely utóbbin azonban csak a gyutacs van feltéve s melyet csak 
lassacskán töltünk meg több és több porral.

A fönnebb adott szabályok azonban csak is tájékozásul szol
gálnak : vadásznak és fegyvernek szokni kell egymáshoz. A legjobb 
lövők is idegen fegyverrel kevesebb biztossággal, arezukhoz, válluk- 
hoz nem illőkkel pedig épenséggel rosszul lőnek. A többi pedig 
gyakorlat dolga.

Azt azonban jó lesz megszokni, hogy futó vadra lőni akar
ván, a ravaszt ne akkor nyomjuk meg, mikor a vad ugrásában 
felfelé emelkedik, hanem mikor lefelé esik. Ugrásnál ugyanis épen 
azon jelenséget látjuk, mint a hajitott kőnél. Az is ivet ir le. A 
mozgás sebessége legnagyobb az iv legmagasabb pontjáig, azontúl 
csökken. Mikor az ugró vad lábaival a földet érte, pillanatnyi, majd-

1 Sokan a németek után kakasnak (Hahn) nevezik. Pedig alakjára nézve sár
kányhoz szokott hasonlítani, nem kakashoz.
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nem észre vehetetlen megállapodás következik be. Ezen pillanat leg
kedvezőbb a lövésre. Felénk röpülő madaraknak csőrére, sőt elébe 
és fölébe, a tőlünk elszállóknak alája, — a tőlünk elfutó nyúlnak, 
rókának fölébe vagyis a fülei közé, a felénk futónak alája, t. i. oda 
kell czélozni, a hová első lábait tenni készül. Tőlünk egyenesen 
elfutó nagy vadra soha sem szabad lőni, rézsunt futónak pedig az 
elejét kell keresni. Fölfelé emelkedő madaraknak egész testét, lefelé 
ereszkedőknek a hasalját kell czélba venni.1 Ha a vadász magasabb 
helyen áll, mint a vad, akkor többnyire alája, ha pedig alantabb áll 
a vadnál, fölébe fog lőni. Golyós fegyvernél tehát az első esetben,

. i. mikor a vad alantabb van, a czélgombból többet, az utóbbi 
esetben pedig, midőn t. i. a vad feljebb van, a czélgombból keve
sebbet kell látni. Göbecses puskánál, ha a síkon czéloz az ember, 
az egész czélgombot, ha alulról fölfelé lő, annak csak egy részét, 
ha pedig fölülről lefelé kell lőnie, a czélgombon kivül még annak 
mögötte a csőből is kell valamit látni. Havon többnyire a vad alá 
szokott menni a lövés; mig ellenben vizen, — vagy mikor vaczkon 
lő az ember nyulra, fölébe. Előbbi esetben tehát kissé magasabban, 
utóbbiban alantabb kell czélozni.

A vadra szemközt lőni, ha csak elkerülhető, nem tanácsos 
és nem sikeres. Medve, vaddisznó kárt tehet az emberben. A hir
telen duplázás pedig rendesen bizonyos hibázás. A második lövést 
szintén csak nyugodt czélzás után kell elsütni.

A lövés pillanatában történő dolgokra nagy figyelmet kell for
dítani, mert attól függ, van-e kilátás a helyben nem maradott, sőt 
az elesett vad kézrekeritésére. Mindenek előtt meg kell jegyezni a 
helyet, a hol a vad a fegyver elsütése pillanatában állott (Aus- 
schuss), és azt a helyet letört és oda keresztbe tett ágakkal meg
jelölni, és tisztában kell lennie a vadásznak magával az iránt, kellő 
pillánál bán jutott-e lövéshez (Abkommen) vagyis a fegyvert oly 
pillanatban sütötte-e el, hogy a czél találását valószínűnek ismerheti. 
Azután pedig meg kell figyelni, miképen viselkedett a vad a fegyver 
eldördülése után következő pillanattól kezdve addig, amig csak 
látható volt. Csak ezek megtörténte után szabad helyét elhagynia, 
s oda menni, a hol a lövés czélját képező állat állott.

Itt nem fog ártani annak megemlítése, hogy mikor támad a 
vad ? Őz, róka, sőt a nyúl is neki iramodik a lövés után a vadász
nak, de senkinek sem jut eszébe azt hinni, hogy támadó szándék
ból teszi; medvétől, erdeitől azonban felteszi mindenki. Füzy Alajos 
beszéli, hogy két Ízben fordult felé két halálosan sebzett erdei, s

1 Alvensleben. Zum Flintenschuss Leipzig 1877.
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csak akkor lőtt rájok, mikor mellette elrohantak. A vad a löveték- 
nek testéből kiható oldal ellenkezőjére fordul. Nem kell tehát mindig 
megijedni. A medve akkor támad, ha lábra áll. A legtöbb vad a 
mozdulatlan álló lövészt meg nem ismeri. A tűzben elesett vadhoz 
sem szabad azonban tüstént odamenni, kiváltképpen, ha a fegyver 
nincs még újra megtöltve.

A vad álló helyét a l'óvés pillanatában (Anschussstelle) egész 
határozottsággal ismerni kell, hogy ha lövés után nem maradt 
volna helyben, a lövés hatására vonatkozó jeleket megvizsgálni s 
ahhoz képest a vad üldözése iránt határozni lehessen.

Hogy a vadász jó l jutott-e lövéshez, vagyis kellő pillanatban 
volt e képes fegyverét elsütni, arra nézve maga-magával kell a 
vadásznak tisztába jönni, már csak azért is, hogy haszontalan fára
dozástól megóvja magát. Ha azonban az iránt meg van nyugodva, 
hogy jól jutott lövéshez, akkor mindent el kell követnie arra nézve, 
hogy meggyőződjék a lövés sikeréről és kedvező esetben a meg
sebzett vadat kézrekeriteni igyekezzék. A megsebbzett vadnak üldö
zése és kézrekeritése a jó vadásznak elmulaszthatlan kötelessége, 
nem csak azért, hogy a vadat megkapja, hanem, hogy az soká ne 
szenvedjen és kárba ne veszszen

A vad viselkedése a lövés után — igen fontos a lövés hatá
sának megítélésére, mert bizonyos jelekről észre lehet venni, találva 
van-e, vagy nem, sőt azt is, hol kapta a sebet.

A megsebesült vad lerogyik, még pedig előre vagy hátrafelé, 
vagy felágaskodik, megrázkódik, vakon rohanva, vagy vontatva, 
ügetve halad tovább, néha meg-megáll, sőt le is fekszik.

A lapoczkán, szivén, tüdőn talált vad a sebesülés pillanatában 
előrefelé összerogyni látszik, orrával egy pillanatig a földet túrja, de 
csakhamar felugrik és vakon neki fut mindennek, bokornak, fának, 
nemsokára azonban ismét összerogyik és csakhamar kimúl.

A mellbe lőtt szarvas és dám, ha szive és tüdeje megsérült, 
felágaskodik, mint a ló, azután még egy darabon fut, többnyire 
azonban rögtön felbukik és kimúl

A lágyékán sebesült vad hátsó lábaival kirúg, erősen kinyuj- 
tózkodva fut, de nemsokára hátát felhúzza (meggörbeszti), egy kis 
darabra még elmegy, de azután lefekszik. Halála csak akkor követ
kezik be, mikor a sebben az üszögösödés (Brand) beállott.

A czombján vagy farán megsérült vad hátrafelé rogyik, de 
tüstént felszedi magát, messzire gyorsan azonban nem bir menni.

Az első lábszárán meglőtt vad, előre, a hátulsón sebesült hátra
felé bukik. Mindkét esetben halatszik a golyó csapása, a mint tört.
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A gerinczen horzsolt (gefedert, gekrellt) vad összerogyik s lábait 
égnek mereszti. Előbb-utóbb azonban magához jő, felszedelőzködik 
s úgy elfut, hogy haszontalan minden üldözés, még ha vércsöppek, 
vágott szőr szép reményre is jogosítanának.1

A dám billegényét lecsapja, ha a lövés dörrenésétől megriadt, 
de sebet nem kapott, mig ha megsebesült, lefelé görbíti, s fejét is 
lehorgasztja. A róka magasra emeli vitorláját, lehorgasztja fejét, a 
seb felé kapkod, morog és kerreg (kerregő hangot ad).

A madarak viselkedéséről lövés után Dittrich a. W .2 a követ
kezőket mondja:

A halálosan megsebzett madár magához húzza szárnyait és 
úgy zuhan le a magasból. Ha hátára esett, lábait rángatja, ha 
pedig hasára esett, szárnyaival csapdos s fejét ide-oda lóbálja, mig 
csak ki nem múlik. A megsebesülés pillanatában gyakran hát és 
hastollak röppenek szerteszét róla.

Ha a madár földre esett s magához szorított vagy szétterjesz. 
tett szárnyakkal a magasba szökni erőlködik, a nélkül hogy helyét 
elhagyhatná, halálosan van találva fején.

A megsebesült madár, ha tovább száll is, meginog röptében s 
szárnyait lassabban és lassabban mozgatja, mig végre összekapván 
azokat, földre zuhan.

A lágyékán talált madár szintén meginog röptében s vagy 
tovább száll lecsüggesztett lábakkal, s azután ereszkedik a földre, 
vagy íöljebb és följebb emelkedik, mig végre páráját kiadván, 
földre hull.

A szárnyazott madár rendesen tüstént leesik a földre, ha azon
ban a szárnycsont nincsen egészen összetörve, pár pillanatig még 
küzködve tartja magát a levegőben, s azután oldalt fordulva (arra 
télé a mely szárnya törött) rézsent leereszkedik a földre, s azutan 
futásnak ered.

Az a madár, a mely a lövés után megingott ugyan röptében, 
pár tollat is veszített, de a nélkül, hogy röpülési módját változtatná, 
tovább száll, és társaival vagy azok nélkül ereszkedik le, vagy könnyű 
sebet kapott, vagy csak horzsolva lett valamelyik testrésze. Ha tár
saival szállt odább, akkor azok újra felkeltével rendesen vissza
marad.

Ha a tovaszálló madár lecsüggesztett lábai ide-oda hányódnak, 
akkor azok vannak megsérülve. Az ily madár ott marad a hol 
leszállóit, s nem könnyen mozdul helyéből.

1 Dittrich a. W I. 80.
2 U. a. II. 100.

A  vadászati ism eretek kézikönyve. III. 4
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Grunert azt mondja, hogy a tüdején, szemén talált madár is, 
vagy a melynek fejét horzsolta a lövés, felfelé emelkedik a leve
gőben. A szárnyazott bukfenczet vet, vagy jobban mondva, maga 
körül megfordul. A lágyékán megsebesített fogoly vagy szalonka 
nagy ivet irva le reszkető röpüléssel ereszkedik le a földre 1

Ezek után a jelek után a vadász megítélheti, hogy milyenek 
a kilátásai a vad kézrekeritésére ; azonkívül azonban tudnia kell azt 
is, merre vette útját a vad, hogy az üldözés megkezdése nehéz
ségekbe ne ütközzék

Ha a vadász az említett jelek iránt tisztába jött magával, a 
megpuskázott vad helyére, s illetve a valószínű megsebesülés hely
színére megyen, s vizsgálat alá veszi az ott található jeleket.

A helyszíni szemle annak biztosabb megállapítására szolgál, 
hogy tényleg történt-e sebesülés és ha igen, a test melyik részét 
érte a lövés, s milyen természetű a seb.

A sebesülés megtörténtére következtethetünk, ha vérnyomok 
nem is láthatók, — a földön netán található szőrök, csontdarabok 
s a lábak nyomai után.

A földön található szőrök arra mutatnak, hogy a golyó álta
lában véve talált. Hogy mely testrészt találta, s hogy veszedelmes-e 
a vadra nézve a seb, azt további vizsgálat utján lehet megállapí
tani. Hogy mely testrészt találta a löveték, azt a szőr minősége mu
tatja. Ennek megítélésére megkivántató, hogy a vadász ismerje a 
vad testének különféle részein a szőr hosszúságát, színét és puha
ságát avagy keménységét az esztendő különböző szakaiban. Ezt 
részint az állattanból, részint személyes vizsgálat alapján tanulja 
meg. Nem árt tehát, ha minden leteritett vadat ez irányban tüze
tesen megszemlél, esetleg a szőröket megméri, a szint stb. feljegyzi, 
hogy annak idején biralat alapjául felhasználhassa. Ha a szőrök 
ketté vannak vágva, az azt jelenti, hogy azon testrészen, a honnét 
a szőr való, jelentékeny sebesülés történt. Egészben maradt szőrök, 
kiváltképen ha csomónként szóródtak el a földön, az illető testrész 
horzsolására mutatnak.

Csontdarabkák rendesen a lövéssel ellenkező, valamint azon 
oldalon találhatók, a melyen a löveték a sebzett vad testéből ki
ment, és közel feküsznek a nyomhoz. Ha a csontdarabkák külső 
oldala laposkásan gömbölyödött és fehér, a felső, — ha pedig a 
csontocskák erősen gömbölyödöttek (hengerdedek) hosszúkásak és 
fehérek, azok az alsó lábszár csontból valók. Egészen lapos, sza
bálytalan törésű, barnás csontok a lapoczkából valók.

1 Dittrich a. W. II. 220. 221.
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Erősen bevágódó lábnyom a vad megsebesülésére mutat. A 
megsebesülés pillanatában összerezzenő s fájdalmában felszökkenő 
vad vágta be azt.

Ha társaságban volt a vad, mikor megsebesült s a seb vesze
delmes, elválik társaitól, néha ugyan nem mindjárt, hanem addig 
követve őket, mig csak sebe engedi. Madarak gyakran a csapattal 
szállanak le, de azok felverése után lelapulva maradnak. Ez okból 
a csapatban levő madarak számát meg kell olvasni. A megsebesült 
darab felkeresése aztán a kutya dolga. Néha a vadásznak még egy 
lövést kell rá tennie.

A vércsöppek a seb minőségéről még határozottabb felvilágo
sítást adnak, előbb azonban meg kell ismerkednünk magukkal a se
besülésekkel.

A sebesülések.

Legveszedelmesebbek a sebesülések a lapocskán (a) 135. ábra 
és a lapocska mögött (a kamarán b), hol a lövés a szivet s illetve 
a tüdőt éri. Ezek rög- ji
töni vagy hamar halált 
okoznak. A hevederen 
(V)ejtettseb a májat sérti 
m eg; halálos ugyan, 
de a vad még messze 
bir menni vele, minél
fogva hosszas keresésre 
lehet számítani.Ezen há
rom seb bármelyikének 
folytán elejével rogyik 
le a vad s vagy kimúl, 
vágj' felkelve eszeve
szetten fut tova. A tü
dők avagy a máj fö
lött, s a gerinczoszlop 
alatt a bordák között 
( f  ) keresztül sikamló lö- 
veték nem okoz halá
los sebet. (Ürös lövés,
Hohlschuss.) A vad összerezzen ugyan, nagyokat ugrik, de elsza
lad, s kitartó üldözés után csak azon esetben van remény kézre- 
keritésére, ha a hátgerincz vagy borda megsebesült.

A bordákon (hevederen) túl eső lágyék sebek (Waidwunden
4*

lapoczka

135. ábra. Sebesülések.

g  horpasz
b > mögött (ka

mara) 
c heveder 
d  lágyék (bendő) 
e » (belek) 
f  gerincz alatt (ttrös lövés)

h hátgerincz 
i  nyakgerincz 
k  nyak 
l  fej 
m  csipő 
n  szárcsontok.
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d., e) annál kedvezőtlenebbek a vadászra nézve, mennél hátrább 
vannak a testen, a mennyiben t. i. a bendő (d), avagy a belek 
(V) sérültek meg. A sebesülés halálthozó ugyan, de későn öl. 
Egészen hasonlók a következményei a horpaszon (a has czomb fe
lőli és gerincz alatti horpadt helye) ejtett sebek lg). Ez esetben 
rendesen a vese sérül meg, a mi csak úgy nem okoz rögtöni ha
lált, mint a máj megsebesülése. A lágyékon a löveték ütése 
tompa, a horpaszon alig hallható.

A bendön megsebesült vad kirúg, s iv alakban ugrik; a bele
ken sérült csak összerezzen. Mindkét esetben nem messze fut, 
testét kinyújtva, vagy hátát meggörbítve, néha fejét lecsüggesztve 
vagy farkát kinyújtva. Ha nem üldözik, hamar lefekszik.

A csipőcsont (valamivel a horpasz fölött és mögött) megsebe
sülése igen veszedelmes a vadra: rögtön összerogyik s többé 
lábra állani nem képes.

A hát-, (h) és nyak-, (i) gerincz megsebesülése tüstént földre 
teríti a vadat, mire a halál hamar bekövetkezik ; ha azonban a lö
veték nem a gerinczoszlopot magát érte, hanem csakis annak vala
melyik tüskéjét (Feder), akkor a hátgerinczen való horzsolás már 
emlitett tünete áll elő, illetve a vad elkábul egy időre, de aztán 
elmenekül.

Sebesülések a nyakon (k) csak azon esetben halálosak, ha a 
nagy sziv-ér (Aorta), avagy a gége, vagy bárzsing lövetett keresztül. 
A nyak húsos részén sebesült vad gyorsan elmenekül és meggyógyul.

A főn  ejtett sebek (í) rögtöni halált okoznak, ha az agyve
lőbe a szem fölött hatoltak ; ha a fej más részét találta a löveték, 
a vad tönkre megyen, kivált ha a seb az evésben gátolja, külön
ben kigyógyulhat.

Ha az agancsot érte a lövés, a vad összerogyik, de magához 
jővén felszedelőzködik és elmenekül.

A czombcsont (ni) összetörése csak lassú kinos futásra képe
síti a vadat; üldözni kell tehát tüstént.

A hátulsó lábszár csontok (n) összetörése sokkal jobban nehe
zíti a vad futását, mint az első szárcsontoké. A vad arra rogyik, 
a merre csontja törött; a löveték bevágása csattanós hangot ád ; a 
törött láb ide-oda hányódik.

A faron lövés (hátulról) többnyire olyan eredményű mint a 
czombon.

A megsebesülés a szügyön (szembelövés) nemes részek meg
sérülésével van egybekötve. A szügyön lőtt vad, kivévén a vad
sertést, felágaskodik, azután pedig lerogyik és csakhamar kimúl.1

1 Grunert I. 222., 223., 224.
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A vérnyomok.

A helyszínén s a menekülő vad nyomában található vér 
színe felvilágosítást ad a seb mivoltáról. Átalában véve a vér színe 
világosabb, ha ütőér, sötétebb, ha visszavezető ér szakadt meg. 
Emezekből bővebben hull a vér, amazokból messzebb frecscsen 
Tiszta hussebekből hamar megszűnik a vér folyása és világosabb 
szinü, meg ritkább állománjui is.

A lapoczkán ejtett sebből a vér az illető első láb nyoma mel
lett van ; a lapoczka vagy váll mögötti mindjárt a nyom mögött, s 
kissé kifelé található. A szívből hulló vér sötét vörös (közönséges 
vérszin) a tüdőből jövő ellenben világos, czinóber szinü és habos. 
Mindkét esetben sok vér hull és szerte fecskendeződik, ha a vad 
fut, ellenben nagy cseppekben (csomósán) hull a nyomba, ha a 
vad üget vagy lassan megyen A szivén, tüdőn sebesült vad kerüli 
a hegymászást, az átlőtt tüdejii köhécsel, kiváltképpen ha megáll, 
vagy letelepedik.

A*máj-, vese- és lép-sebből folyó vér bőven és tartósan folyik 
a nyom mellé és feltűnően sötétvörös, mondhatni feketebarnás vörös 
és sűrű.

A lágyék-sebből folyó vér valamivel sötétebb a közönséges 
vérnél s a belekből vagy bendöböl kiömlő sárgás, vagy barnás zöld 
sár darabkák vannak közé keverve. Ezekből a sebekből kevés vér 
csöpög, különösen a nyári évadban, mikor a vad jó húsban van 
és nem is tart sokáig hullása. Ha a vad fut, szerte frecseg; ha 
áll, egyes nagy csöpekben hull jobbra-balra és a nyomba vagy 
hátrafelé a sebvér.

Urös lövés után. vagy ha a löveték a gerinczet érte, avagy 
csak horzsolta, fe j  és far  sebekből kevés vér hull, s az is hamar 
elmarad.

A czombból csöppenként hull a vér, de sokáig tart és vagy 
bele vagy közvetlen mellé hull a hátsó nyomnak. A csípőn esett 
seb hasonló hozzá. Mindezen sebek vére közönséges vérszin.

A nyakon esett sebek erősen vérzenek, a vér szerte frecseg, 
de mégis gyakran található a lábnyomok között, gyakran hosszú, 
lelőtt szőrökre ragadva. A vér színe közönséges, sem nem sötét, 
sem nem világos.

A lábszár-sebek kétfélék lévén, ha a felső szárcsont sérült 
meg, s a járás nincs lehetetlenné téve, a vér a nyomban, ha pedig 
az alsó lábszárcsont törött el, mert az szerteszét hányódik, a nyom
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körül szerte fecskendezve található. Színe a közönséges véré. Mint 
már emlitve volt, rendesen csontdarabkák is hullanak vele.

A szügyön ejtett seb vagy szív vagy tüdő vért hullat a lábak 
e lé ; /úrsebekből a hátsó nyom közé hull a kevés vér.

A megsebzett vad követése.

Ha a helyszíni szemle után arra lehet következtetni, hogy a 
vad megsebesült s a seb jó, a további teendők iránt kell határozni.

Veszedelmessé válható vadakkal szemben Fűzy Alajos azt 
tanácsolja,1 hogy ne fussunk tüstént a vadhoz, ha összerogyott és 
kiváltképen üres fegyverrel sohase. A megsebbzett, de menekülő 
vadat ne üldözzük azonnal, ne engedjünk utánna fegyvertelen 
embereket menni, de legyen a nyomozók között iegalább egy jó 
lövő, bátor és óvatos vadász.

Ha a vad helyben, vagy nem messze onnét, hol a lövést 
kapta, rogyott össze, a fönnebbieket figyelemben tartva hozzá lehet 
menni, de mégis meg kell vizsgálni, hogy halálos-e a seb. Dittrich 
a. W. azt mondja2, hogy tapasztalása szerint a vad, ha csak egy 
lépést tehetett is a sebesülés után s azután összerogyva, vagy lete
lepedve múlt ki — azon oldalán fekszik, a melyről a halált hozó 
lövést kapta.

Szemtanúja volt oly esetnek, mikor két vadász egy és ugyan
azon vadat ellenkező oldalról az egyik lapoczkán, a másik lágyékán 
sebesitett m eg; a vad a lapoczkán kapott seb oldalára esett.

Fűzy Alajos azt mondja, hogy a kimúlt vad hegylejtőn oldalt 
fordított fejjel fekszik. Ellenkező esetben szükségessé válik a kegyelem 
lövés s illetve veszedelmes vaddal szemben a kellő óvatosság.

A seb megvizsgálása azért szükséges, mert megeshelik, hogy 
a vad csak a gerinczen van horzsolva, vagy agancsán kapott ütést, 
s elbódúlt, de pár perez múlva felszedelőzködik és eliramodik. Ha 
tehát a seb ilyenforma volna, meg kell neki adni a kegyelemdöfést. 
(Ez iránt az útbaigazítást lásd alább.)

Ha a vad nem maradott helyben vagy a közelben, ha tudható 
is, hogy nem messze telepedett le, esti vadászat alkalmával legjobb 
magára hagyni, reggeli vadászat alkalmával pedig csak rövidebb 
vagy hosszabb idő után indulni üldözésére. A helyet azonban, a 
hol a megsebesités történt, ágakkal meg kell jelölni.

A megsebbzett vadnak magára hagyása a megbetegedés s 
esetleg kimúlás miatt szükséges, mert különben a megrémült állat

1 v. L. 1892. 9. sz. 120. 1.
2 I. 83. 1.
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összeszedve utolsó erejét, még messze elmehet, mi hosszas és 
fáradságos üldözést von maga után.

Tüdőn sebesült vadnak kell legalább fél óra. A hevederen 
(máján) és korpuszon (vesén) sebesültnek 1 — 2 óra, lágyékon lőttnek 
2 — 3 óra, mig kellőképen megbetegszik. A ezombon, faron, láb
száron lőtt vadat mindjárt lehet követni, ha kutya van kéznél, a 
melyik elfogja. Ha azonban a kutya nem kitűnő — különösen az 
első lábszár megsebesülésénél —. jobb nehány óráig várni, mert 
különben az üldözés hosszantartó, sőt eredménytelen is lehet. Esti 
húzáson megsebesült szalonkákat is jobb következő reggelen keres
tetni meg a kutyával, mert különben vagy elfutnak, vagy ha föl
röppennek, alant szállanak s lövésre nem kaphatók.

A megsebbzett vadat lassan és óvatosan kell követni. Nem
csak a nyomra kell azonban vigyázni, hanem előre is, mert meg- 
eshetik, hogy nem messze feküdvén, a közelgő vadászt észreveszi 
és elmenekül.

Ha sűrűben húzódott meg a sebesült vad — a mit tenni 
szeret —, akkor, ha segítség áll rendelkezésre, a vadász kerülje 
meg a sűrjest és hajtassa magára a vadat, ha még életben van.

Ha egymagában kénytelen a vadász üldözni a vadat, akkor 
fegyverét mindig lövésre készen tartsa, hogy ha az még életben 
volna és fölkelne, ideje korán lőhessen rá.

Nyomozás vérebbel1

A megsebesített vadat tüstént nyomozni csak azon esetben 
helyes, ha a jelek arra mutatnak, hogy erős sebet kapván, mesz- 
szire nem mehetett; ellenkező esetben időt kell neki engedni a 
megbetegedésre Az esti homályban történt megsebesités után más
nap reggelig kell várni. Hogy a nyomot könnyebb legyen meg
találni, a felszökkenés helyét (Ausriss) rádobott ágakkal kell meg
jelölni.

Mikor a nyomozás ideje megérkezett, a megsebesülés s illetve 
a felszökkenés helyére vezeti a vérebet a vadász. Ha sem szőrök 
nem hullottak, sem vér nem jelöli a nyomot, röviden tartva engedi 
nyomozni ; ha azonban vércseppek mutatkoznak, s az eb sietni 
kezd, hosszabbra ereszti a szíjat, maga pedig biztatja s óvatosan 
követi. Ha szaporodnak a vércseppek, biztatja a vérebet, de vigyáz 
rá, hogy el ne veszítse a nyomot, a mi gyors s elbizott haladás 
közben megtörténik, a mennyiben fordulatokon túl szökken rajta.

1 Tiszta fajú vérebek (Hannoverai faj) kaphatók Krausze Géza magy. kir. 
föerdésznél Isaszegen. (Gödöllői uradalom.)
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Ha a kutya elveszítené a nyomot, visszavezeti oda, a hol 
még rajta volt, s biztatja, hogy újra fölvegye. Ez úgy megy mind
addig, mig a vadat fektében meg nem pillantja, avagy meleg fekvő 
helyére nem talál. Ez azt jelenti, hogy a vad előtte kelt fel, hallván 
jövetelét, vagy a kutyát biztató hangját A fekvő helyben rendesen 
vért talál, s annak színéből következtethet a seb minőségére.

Ha a vadat fektén megpillantotta, és rá nem lőhet, vagy épen 
elhagyott fekvő helyére jutott, szabadra bocsátja a kutyát. Csak 
azon esetben szokás és helyes azt előbb tenni meg, ha a kutyát 
követni egyáltalában nem lehetne, mert azután nem lehet tudni, 
hogy merre jár.

A jó véreb ugyanis a vadat látva csahol, ha azonban nem 
látja, némán követi, mig csak meg nem állította. Hogy ez sikerült 
neki, arról tudható meg, hogy csaholása egy helyiről hangzik, 
szabályszerű s nem szakgatott és sokkal mélyebb, mint hajtás 
közben.

Ha a véreb a vadat megállította, a vadász siet, a hogy csak 
bir hozzá, kiváltképen, ha az agancsár vagy vadkan. Mindazonáltal 
kellő óvatossággal teszi azt, hogy a vad észre ne vegye és igyekszik 
lelőni. Vörös vadnak és minden olyannak, melynek bőre értékes s 
tehát kímélendő, fejére, vadsertésnek, melynek a feje a legértéke
sebb, lapoczkájára irányítja a lövést.

Ha a vad elesett, fel kell törni, hogy a véreb a vért szürcsöl- 
hesse, s úgy részét a vadból kikapja. Húst. vagy johot adni a 
legnagyobb hiba lenne, mert attól rászoknék a vad megszaggatására.

A vadat aztan árnyékba kell húzni, s ágakkal jól betakarni 
és mielőbb hazaszállittatni.

A véreb fő és egyáltalában nagy vad vadászatánál oly szük
séges és hasznos, hogy cserkészetre nem is volna szabad nélküle 
kimenni.

Szarvasnak a legtöbb esetben elegendő, ha eg}r órát engedünk 
a megbetegedésre, dámnak azonban sokkal többet, 1 —2 órát kell 
adni, részint azért, mert fektéről felverve addig megyen, a meddig 
csak lábai bírják, részint pedig azért, mert nem bizván ellentálló képes
ségében, a véreb előtt sokkal nehezebben áll meg. Oz vadászatnál 
is elkerülhetlen a véreb. Dittrich a. W.1 külön e czélra betanított 
tacskót használt, a melyik előtt, mert kicsi, az őz gyakran megáll. 
Ha sikerül ezen fajta ebet a hajtástól elszoktatni, a mi azonban 
közönségesen nehéz dolog, nem lehet jobb vérebet kivánni.

1 H. f. J. I. 16. §. 215. 1.
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Tanulságosnak tartjuk a vérebről még a következőket adni 
elő Dittrich a. W. után.1

Maidnem minden fajta kutya között akad olyan, a mely ter
mészeténél fogva jól használható sebesült vad üldözésére véres 
nyomon.2 A legjobbakat lehet azonban nevelni jól begyakorolt fiatal 
és gyors kan vérebtől és öreg, nyugodt, szilárd szukától, kiváltképen 
ha ez utóbbit, az alatt, míg poczakos, nyomozásra használni lehet.

A szín nem határoz, a nagyság azonban igen. Igen nagy 
kutyák erejükben bizakodva hamarább támadják meg a vadat, mint 
kellene, s annak kárát vallják ; a megsebesült vad sem áll erejüktől 
félve egyhamar velők szembe. Apró kutyákkal, pl. tacskókkal szembe 
áll ugyan a megsebesült nagy vad, még az őz is, de az ily apró 
állatok hóban, sárban nem bírnak jól haladni, másrészt pedig a 
csiholásról le nem szoktathatok.

A vérebnek nem szabad hangot adni a nyomon, mig csak a 
sebesült vadat szemre nem kapja, vagy az vele szembe nem szállt; 
azonkívül a vérebnek nem a szimat után, hanem a vér után kell 
követni a nyomot. A lerogyott és már kimúlt vad megugatása leg
kiválóbb tulajdonsága a vérebnek. Erre azonban megtanítani nem 
lehet, ez természeti adomány.

A vérebet meg kell tanítani arra, hogy füttyentésre hallgasson 
és zsinóron jól hagyja vezetni m agát; ha pedig a vadász hátra 
parancsolja, mögéje vonuljon, úgy kövesse, és lesen, — ha vadat 
lát is, — nyugodtan fekve maradjon lábánál.

Az élve kézre került vad megölése.

Ha a vad élve kerül a vadász hatalmába, oly módon kell azt 
megölnie, hogy minél kevesebbet szenvedjen. A tapasztalás minden 
vadra nézve más és más szokást állapított meg.

Az agancsár okát. lapátos dámokat a szarvastőrrel3 szokás le
szúrni, baloldalon alkalmazván a döfést, hátulról előre felé a lapoczka 
mögött, úgy, hogy a tőr hegye a szívet szúrja át.

Ha a szarvasnak hátgerincze volt horzsolva, vagy agancsán 
kapott lövés miatt kábúlt el, a hátsó lábak ugró inát kell előbb

1 I. 57. 58. 1.
2 Nekem volt egy vizslám, a mely megsebzett őzeket igen jól üldözött és el

fogott. Soha Sem csiholt, sem más hangot nem adott. Nagyon kellett igyekeznem 
tehát utána. Minden általam megsebzett őzet kezemre juttatott.

3 (Hirschfánger.) Ennek a fegyvernek nincs jó magyar neve. Minthogy az 
egyenes kard inkább tőr, a most általam használt szó talán legjobban megfelelne.
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egy csapással átvágni s úgy adni meg a döfést. Ezt tenni a sebe
sült. de még élő vadnál mindig jó, nehogy rúgással kárt tegyen az 
emberben.

Gyenge szarvasokat, dámokat, özeket, valamint sutákat, zergéket 
a nyakszirt késsel (Genickfánger) szokás megölni. A kés pengéjét 
a koponya és az első nyakgerincz csigolya közé kell bedöfni, mig 
csak a gerincz-velőt ketté nem vágja, a mi rögtöni halált von 
maga után.

Vaddisznókat szintén a szarvastőrrel szokás kivégezni egészen 
úgy. mint a szarvasokat. Ha baloldalon nem lehet hozzájok férni, 
jobbról is lehet szúrni. Biztonság okáért a két hátulsó, vagy leg
alább a ballábat fel kell valakinek emelni.

Régi időben a szarvastőrre fel is futtatták a gyengébb vad
disznókat. erősebbeket lándzsára. A fegyver hegyének a testbe a 
hón alatt (mell és lapoczka között) kellett behatolni.

Nyulakat tarkón ütéssel szokás kivégezni. A nyulat füleinél 
fogva fölemelve a jobb kéz lapjával kell néhányat ütni a tarkóra. 
Czélja : a gerinezvelő megszakítása. A felemelés a hátulsó lábaknál 
fogva nem épen veszedelem nélkül való, mert a még jó erőben 
levő nyúl azokkal nagyot képes rúgni s a kezeket veszedelmesen 
megkarmolhatja.

A borzot, rókát, farkast s más ezekhez hasonlókat erős bottal 
az orra mért ütéssel kábítjuk el s aztán arra alkalmas késsel a 
koponya és nyakcsigolya közé szúrunk oly módon, hogy az egész 
pengét bebökve, elvágjuk a gerinczagyat. E műtétnél ballábunkkal 
a vad orrára lépünk s jobb térdünkkel hátulról leszorítjuk a vadat, 
hogy a haláltusában karmaival vagy fogaival kárt ne tehessen 
bennünk.

Kisebb ragadozókat fel egész a nyestig legczélszerűbb zsákba 
bocsátani s azt néhányszor valamely kemény tárgyhoz ütni, vagy 
pedig a megölendő állat fejét le kell szorítani bottal a földhöz s 
egyik lábbal a mellére lépni. Ez utóbbi mód ajánlatosabb.

Nagyobb szárnyasokat, mint a fá jd  kakast nyakszirt késsel 
szokás megszúrni, úgy mint a gyengébb szarvasokat, őzeket.

Közép nagyságú madarakat, fáczányokat, foglyokat, erdei sza
lonkákat, galambokat sat. tollal szokás kivégezni. A szárny evező 
tolláiból egyet kihúzván, azt a madár fejébe szúrjuk a tarkón 
keresztül úgy döfvén azt be, mint a kést szokás a koponya és 
első nyakcsigolya köze, s onnét az agyvelőbe.

Apró madaraknak: fürjeknek, sárszalonkáknak sat. a fejét 
szokás összenyomni, vagy a mellöket összeszoritva megfojtani.
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Ez úgy történik, hogy az ember mutató és nagy ujját a madár
nak hónalja alá tevén ; azt addig szorítja, mig kimúlik.

A megölt állatok torkába, rögtön kimúlásuk után, száraz 
mohából, vattából, kóczból vagy más hasonlóból készült csutakot 
tömünk, hogy a nedv- vagy vérkiömlést megakadályozzuk s igy a 
szőrözet vagy a tollazat tisztán maradjon.

A sólymászat a jelenkorban . 1

A sólymászat, ezen fejedelmi mulatság, a jelen korban már 
majdnem teljesen a feledés homályába merült. Ez idő szerint csak 
Belgium és Anglia némely vidéken gyakorolják, hol a sólymok 
fogoly-, fáczány-, üregi nyúl-, s néha kócsag-, daru-, dobosgém-, 
vadkácsa- és vadlúd-vadászatra használtatnak. Nálunk a sólymászat 
ma mar tökéletesen ismeretlen, s csak néha-néha jut el hozzánk a 
távol nyugatról egy-egy vadászati leírás.

Európában alig van alkalmasabb terep a sólymászatra, mint 
hazánk Duna és Tisza között elterülő rónáin, a Fertő és Balaton 
melléksikságain s egyéb nagyobb kiterjedésű lapályain, melyek 
úgyszólván teremtve vannak e sportra.

Sólymokat betanítani és szakértőén használni a középkor
ban oly ügyesség volt, melyet minden előkelő férfitől megköve
teltek ; most, midőn nem rendelkezünk szakértő sólymászokkal, s 
alkalom sincs arra, hogy e sportot gyakorlatilag elsajátítani lehessen ; 
e sportban mesternek lenni sokkal nehezebb s igy sikeres és 
okszerű gyakorlása nagyobb dicsőséggel jár. S ez az oka talán, 
hogy e nemes sport Angliában a jelenkorig fentarthatta magát, sőt 
hogy azok száma, kik e nemes vadászati módban élvezeteket 
találnak, napról-napra növekszik. Lehetséges azonban az is, hogy 
e sport elterjedését amaz inger is elősegíti, hogy a csak bajosan 
leküzdhető nehézségek miatt nem foglalkozhatik mindenki vele. 
Angliában a szükséges sólymokat Norvégia és Islandból hozzák 
s a kitanitásra leginkább nőstényeket használnak, melyek állítólag 
tanulékonyabbnak s az üldözésben tüzesebbek.

Az Ázsiából azelőtt nagy költségekkel hozatott sólyom-fajokkal, 
melyek nagyobb termetüknél fogva nagyobb vadra is voltak hasz
nálhatók, ma már nagyrészt felhagytak s inkább csak különleges
ségkép tartják azokat.

A fejedelmi vadász-sólymot, különösen az éjszaksarki és a 
kerecsen-sólymot (Hierofalco arcticus és H. gyrofalco), Norvégiából,

1 V. L. 1884. 35. sz. 485. 1.
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Islandból vagy Grönlandból mai nap is elég gyakran használják, 
ha nem is oly kiváló eredménynyel, mint hajdanában. A közép
korban oly nagyrabecsült clyved-sólyom, mely valamennyi sólyom- 
fajt felülmúlni látszik, jelenleg már csak ritkán kapható, de a ter
mészetének megfelelő bánásmód is úgy látszik feledésbe ment.

Angliában jelenleg különösen a következő négy faj van hasz
nálatban : vándor-sólyom, törpe-sólyom, héja és karvaly; ezek között 
pedig a vándor-sólyom a legelterjedettebb, úgy, hogy gyakrabban 
használják, mint a többi hármat együttvéve.

A sólymászat egyes ágait tekintve, a vadászat varjukra a 
legelterjedettebb s talán a legmulattatóbb. E czélra különösen a 
vándor sólymot idomítják s legalmasabbak ama példányok, melyek 
az őszi vándorlás alatt, 5 —6 hónapos korukban fogatnak be és 
pedig különösen a nőstények. A befogott madarakat a téli hóna
pokban idomítják, úgy, hogy a nyíló tavasz már használatra- 
képesen találja azokat. Ilyenkor a varjuk igen vadak s röpülni 
különösen tudnak. Ha az idomított sólymot a varjuk közé dob
ják, krákogva röppennek szét s iparkodnak a fölött maradni ; 
majd kedvező szelet kapva, annak mentén menekülni iparkodnak 
az üldöző ragadozó elől, többnyire erdőt keresve, melynek lombjai 
biztos rejteket nyújtanak. Ily nemű vadászatnál a befogott sólyom 
fölényben látszik lenni a kézből felnevelttel szemben, tálán azon 
okból, hogy ez utóbbi soha sem volt kénytelen magának fogni 
zsákmányt.

Némely vén varjú vagy holló, ha üldözőbe veszi a sólyom, 
oly kitartással repül, hog}  ̂ az őt három-négy kilométerig sem bírja 
levágni, ott pedig biztos bujóhelyet talál a fák alatt; néha pedig oly 
magasra száll üldözött és üldöző, hogy teljesen eltűnnek a látás
köréből. Hogy ily vadászatot a sólymásznak lóháton kell követnie, 
az természetes, mert éppen nem rendkívüli eset, hogy kemény 
napokon 60 — 70 kilométernyi utat is meg kell tenni a hajsza 
alatt. A vadászat tehát izgalomra hasonló a falkásvadászattai.

Másik faja a sólymászatnak, melyhez szintén a vándorsólyom 
a legalkalmasabb : a vadászat szárnyas vadra. Ezen vadászat alkal
mával a kiszemelt terepet vizslával kerestetk át, s csak ha ez 
a vadat megállta, bocsátják el a sólymot, mely lassan felemelkedve 
sokszor 1000 Iábnyi magasba is száll, s ott csendesen keringeni 
kezd. Ali helyt az eb felverte a vadat, s a sólyom ezt észrevette, 
lecsap s igy fogja el zsákmányát. A sólymászat e módja nem 
kiván oly ügyességet, mint az előbbi s a sólyom kitanitása is 
könnyebb. E vadászatra a kézből felnevelt madarak is jók, sőt
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talán jobbak, mint a befogottak. A sólymoknál a fiatalok junius 
elején már szállók s ha ekkor kezdik idomítani alá, augusztusban 
már használhatók.

A harmadik módon, melyre a vándorsólymok hímjeit hasz
nálják, a szarkákat fogatják. Ezen vadászathoz hajtők is szüksége
sek, kiknek feladata felverni a szarkákat, mialatt a sólyom a leve
gőben kering. Az ellenségét észrevett szarka csak nehezen hagyja 
el rejtekét, s ha erre kénytleen. minden cselt felhasznál, hogy üldö
zőjének karmait kikerülhesse.

A begyakorolt héja sólymászatra szintén igen alkalmas; e 
madár mindent megtámad, mi látókörébe esik, csak hogy a zsák
mány biztosabb legyen, közelebb kell őt vinni a prédához mint 
a vándorsólymot, mert rüvidebb szárnyaival nem szállhat oly ma
gasra, s röpte s lecsapása sem oly gyors, mint az utóbbié.

Héjához szokásra és képességre hasonló a karvaly. E madár 
fajból különösen a nőstények könnyen betaníthatok fogolyra és 
fürjre, de még jobban fenyvesmadarak, s átalán a különböző rigó
fajokra. A sólymászat ezen faja némileg hasonlit a szarkafogás
hoz, csakhogy ez alkalommal nem száll fel a sólyom a leve
gőbe, hanem a solymász kalapján vagy öklén ül, mig a vadat 
felverik.

A falkásvadászat. 1 (Parfoee Jagen.)'J

Ezen vadászatnál a vadat cbfatkákkal (Mente), melyek a fa l
kár és ostorosok (Piqueur) felügyelete alatt állanak, vadászszák s 
lovas vadászok addig űzik. a mig fáradtan az ebekkel szembeszáll 
(sich stellt) vagy azok lerántják. E vadászati módot szarvasokra, 
rókákra és nyulakra gyakorolják (régibb időkben, különösen Fran- 
cziaországban, vaddisznókra is dívott) A lovas vadászatokról lévén 
szó, e helyt megemlítjük az agarászatot is, azaz a nyulaknak agár
kutyákkal való hajszolását és a nyulűzést, melynél több lovas a 
nyulat addig űzi, mig az meglapul és merevedett tagokkal nyeregbe 
kerül. Agarászatnál az ebek szemre, falkásvadászatnál szimatra 
dolgoznak.

Úgy a szarvas-, mint a róka hajszát megelőzi a gyakorló vadá
szat (Trainjagd). Ez abból áll, hogy a falkába szokott (Meuteführig) 
ebeket azon czélból, miszerint meggyőződést lehessen szerezni az

1 E vadás/.ati mód leírása a Vadászlap 1885. évi 33. sz. 448. és 449. számából 
Lévárdi után van átvéve, miután szerző a vadászat ezen módjában tökéletesen járatlan,

2 A németek e vadászati módot afranczia vadászatnak< nevezik, mivel azt
Erancziaorszógban a 18. század elején szenvedéllyel űzték. Lévárd i.
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iránt, hogy melyik eb a leggyorsabb, legengedelmesebb, legmegbíz
hatóbb, úgyszólván előzetes gyakorlati vadászatra vezetik k i ; e 
mellett a paripákat is begyakorolják.

Nehéz lovasoknak, nemkülönben a falkárnak, gyakran tar
talék-lovat is vezetnek ki, melyet szükség esetében a fáradtai fel
cserélhessenek.

E vadászat egy nőmé a mesterséges szimat utánvaló vadászat, 
melynek alkalmával rendesen anizsból készült vonszalékot húz 
valamelyik lovas — 10 percznyi előnynyel — a földön, mely mes
terséges szimaton a kopók csaholva hajtanak; a vadászat ezen 
neme tisztán lovaglási gyakorlatnak tekinthető, a mennyiben azt 
arra választott vidéken vonszolják. A falkanagy által adott jelre a 
falka vig csaholással, mintha csak szarvas nyomán járna, tova
rohan, azon helyig, a hol a vonszolékot vivő lovas ezt nyeregbe 
húzta. Itt a nyom megszűnvén, a falka elnémul, rövidkeresés után 
megáll, — és a mesterséges vadászat végét éri.

Az elöljáró ebeket: vezér-ebeknek, a hátramaradókat: sereghaj
tóknak nevezik,

A falkásvadászat Francziaországban. ott a hol erdőben gyako
roljak szarvasra, következőleg folyik le. A vadászat napján, virradat 
előtt, a falkanagy, a fővadász és több vadász az előre megállapított 
helyen összegyűlve, innen az elsőnek rendelkezése szerint a vadász- 
területen szétoszlanak, hog3r a mezőről az erdőre vonuló (zu Holze 
ziehen) szarvasokat megfigyeljék, a »vadászható«-t kiszemeljék, s a 
területet, hová ez behúzódott, körülállitsák. A hol ez nem lehetsé
ges, a vad tartózkodási helyét a »vezető ebbel a (Leithund) állapít
ják meg. A falkanagy a megjelent vendégeknek megnevezi a szarvast, 
vagy is azon jeleit közli velük, melyről ráismerhetnek. A vadászok 
körülállják a területet, melyben a szarvas tartózkodik. A falkár 
azután kiválaszt a falkából 4—6 legmegbízhatóbb ebet. hogy azok
kal a szarvast »meginditsa«. Az indító ebekkel lovaglók, a szarvas 
megpillantására »vigyázz*-t kiáltanak; a körülállók közül az, a ki a 
»megnevezett* szarvast meglátja, ezt a többiekkel hangos jelzéssel 
közli; azután az indító ebek addig hajtanak, mig a szarvas a vele 
járó csapattól elvált és a sűrűbe húzódott. Itt az indító ebeket tel 
fogják, a falkát a nyomra vezetik, s hajtani engedik, mig csak a 
szarvas a falkával szembe nem száll. Ekkor két vadász leszáll a 
lóról, s vadászkésével szétvágja a szarvas hátulsó térdei felett az 
inakat, az összerogyó vadat agancsainál fogva leszorítja, a vadászur 
pedig, vagy egyik vendége megadja neki a »kegyelemdöfést« (Fang). 
Ez a iHalali*, — melynek révére a vadász-személyzet a »halali-
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tust« fújja. Eközben minden vadász kihúzza vadászkését s leveszi 
jobb kezéről a keztyüt.

A halali helyén, vagy annak közelében egy nyíltabb téren a 
szarvast kizsigerelik és szétdarabolják, a kitakarított beleket pedig 
a csuhával terítik le. Ezután az egész vadásztársaság jelenlétében 
és kürtszó mellett, kétfelől fogva lerántják a csuhát a belekről s 
az odavezetett ebeknek kapzsira adják.

A vese alatt fekvő szűz-pecsenye a vadászuré, a remek (Zie- 
_A mer vagy Zimmel) a falkanagyé, a gerincz-peczenye (a hát) és az 

agancs a vadász-személyzeté, a nyak és a fej a hajszároké.
Sikertelen vadászatról kürtszó nélkül, különben kürtszóval 

tér haza a társaság s várja a zsákmány odaérkezését, az időt fala- 
tozássel töltve el.

A szavas-hajszánál használt ebek : a vezetö-eb (Leithund) és 
a hajtb-falka.

A vezetö-eb onnan vette nevét hogy a vadászt a vad nyo
mára és azon tovább vezette.

A vezető-ebbel dolgozni =  azt idomítani, vagy az idomítottat 
alkalomszerüleg használni. A vadász a vezető-ebbel nem megy, 
hanem kivonul vadászni és pedig azt vezetéken, azaz félig kender 
félig kecskeszőrből készült vastag zsinegen vezetve, a mely az eb 
nyaklóján lévő vaskarikába van erősítve; az eb vezetékre fűzetik. 
A vezető-eb jó orrú, jó orral bir, ha szaglási érzéke erős és finom, 
s mint ilyen felveszi a nyomot, illetve azt jelzi; kedvvel, ha szen
vedéllyel, kedvetlenül, ha nem örömest keresi folytatását; jelez, 
midőn szarvas, különösen agancsár nyomára akadván, a sürü 
felé törekszik. Vezetéken já r  az eb, de a vadász is, midőn az ebet 
követi. A vezető-eb nem hágja át a nyomot, ha azon figyelem nél
kül sohasem megy keresztül; nyomról vétetik, a midőn a vadász, 
hogy arról elterelje, vagy a napi idomitást megszüntesse, hóna 
alá veszi és elviszi. A megkeresés, a. m. a vadászterület egy részét 
a vezető-ebbel körüljárni annak megállapítására, mennyi szarvas 
vad vonult oda be és onnan ki, illetve, mennyi tartózkodik o t t ; ez 
a töreteléssel jár, azaz a vadász a talált nyomokkat zöld ágácskákkal 
jelöli; az agancsárnál a töretét, ezen ágacskákat, a fás végével, sutá
nál lombos végével fekteti a vad menete irányában. A töret azon 
zöld ágacska, melylyel az eb, ha helyesen jelzett, megsimogattatik, 
és — a melylyel a nyom jelöltetik. Elébe vág a vadász, midőn 
a talált nyom folytatását távolabb helyen iparkodik megtalálni. Ha 
a vadász az ebet a vezetéken hosszabbra előre bocsátja, megereszti
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a vezetéket. Az eb vezetöképés, midőn kora első évét meghaladván, 
idomitásra alkalmassá válik ; szép, gyönyörű állású, midőn hosszú 
és széles fülei, oldalt lefüggő piszléi (ajkai) vannak, s különben is 
szép, soványos testalkattal bir. A vezető-eb idomitásánál hasz
nálandó kifejezések: Midőn nyomra akad : Mi vonult erre ? szarvas ? 
mutasd'. Megtekintés után: Helyes helyes! Előre! Midőn a vadász 
akarja, hogy az eb jelezzen : Nyom, hol a nyom ? —  Vezető-eb 
azonban a fegyverrel való vadászatnál is régibb időben alkalma
zást talált.

A hajtófalka (20—50 sőt több eb) mindenekelőtt engedelmes
ségre s együtt maradásra szoktattatik, azaz, midőn a falka kivezet
tetik, az elől lovagló hajh rá! (háj, háj!) kiáltással előre biztatja ; 
az oldalt és hátullovaglók az oldalt kicsapókat, vagy elmaradókat 
a falkába (á la meute !) kiáltással és ostorcsapásokkal együvé terelik. 
Gyors haladásában a falka a vezető-ebnek megszólítása után hátra ! 
(derriére) kiáltással megakasztatik, azaz megállittatik. Ha az ebek 
nyomot veszítenek, akadály! (hourvari) kiáltással összetereltetnek 
és visszavezettetnek a helyes nyomra.

A lovak. A vadászparipa ne legyen keményszáju, de azért 
íulérzékeny sem, legyen ereje (jó lábai, kitartása) és lélegzete (jó 
tüdeje.) A futásban tulerőltetett ló meredt, azaz lábai megmereved
nek és meleg, azaz fel van hevülve; melegen a lovat nem szabad 
beállítani, azaz az istállóba vezetni. A paripa legyen győző, azaz 
hosszantartó futamokat tehessen ; jó állapotú, azaz bírjon minden 
testi kellékkel, a mely vadászparipától követelhető.

2. A PŐkahajsza vagy rókaüzés. A francziák példáját követni 
az angolok is szerették volna s igy — nemes vad hiányában — 
rákényszerültek a rókára, melyet a leggondosabban óvnak, ugy- 
annyira, hogy rókát lőni az angol sportsman a legnagyobb va
dászati kontárkodásnak tartja, minthogy e nemben, ezek a legszebb 
vadászatot adják. E vadászati mód különben teljesen azonos a 
szarvashajszával.

A vadászat puskával.

Azon kiváló tökéletesség folytán, melyet korunkban a puskák 
előállitásánál a fegyvergyártó ipar elért, a lövő vadászat van legin
kább gyakorlatban és a tökéletesség oly magas fokát érte el, mint 
azelőtt még soha. A sólymászat már úgyszólván csak a czivilizá-
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latlan népeknél van még szokásban ; az agarászatot a földművelés 
intenzivitása szűk térre szorította ; a kopászat pedig (a lovasvadá
szat falka kopókkal) csak nagy urak, gazdag emberek élvezete. 
Hurokkal az orvvadász fogja a vadat; csapóvas, kelepcze csak irtó 
eszköz; róka, borzásásnál pedig ritkán hiányzik a puska, mint 
végső eszköz.

Vadászatra kétféle puskát szokás használni : a sima csövűt s 
a húzott vagy vont csövűt; elsőből göbecscsel (nagy számú apró 
golyócskát), esetleg golyót, másodikból első végén kihegyzett vagy 
legalább vékonyodott hengerded vagy elipsoidikus lövetéket röpitvén 
a vad felé. Göbecscsel, tehát sima csövű puskával lőjük a kisebb 
vadat, vont csövűvel a nagyot. Minthogy nagy vadra is futtában 
bizonytalan a lövés, a vont csürű fegyver bal csöve többnyire egye
nes huzásu, hogy belőle golyót, de göbecset is lehessen lőni. mit 
különösen vaddisznóra, farkasra és nagyobb vadakra használnak.

Puskás vadászatnál segítők: a véreb, vizsla és a hajtó kutyák 
(kopók, tacskók).

A puskás vadászat módjai: a cserkészés, meglopás, les, vizs- 
latás és a hajtatás.

a) A  cserkészet.

Cserkelés vagy cserkészésnek nevezzük azt, mikor a vadász 
saját érzékei és tapasztalataira támaszkodva keresi fel a vadat, 
közelíti meg s igyekszik lövés utján birtokába jutni. Maga a vadá
szat : cserkészet.

Cserkészni voltaképen csak szarvasokra, dámokra, őzekre, 
zergékre és vadsertésekre szokás : a többi kisebb vadat, nevezete
sen a szárnyasokat meglopjuk, közelükbe lopakodunk. A német 
Bürschen szó sajátképen magános vadászatot jelent golyós pus
kával.1

Cserkészés meg lopakodás voltaképpen mindkettő keresés 
óvatos megközelítéssel, mindazáltal a vadászati műnyelv a neme
sebb, nagyobb vad megközelítésére az elsőt, a kisebbre, közönsé
gesebbre a másodikat használja.

Az általános tudnivalók le vannak írva a »vad megközelítése* 
czimü czikkben ; itt tehát inkább csakis tisztán a cserkészetre vonat
kozókkal fogunk foglalkozni.

Mint általában a vadászatnál, úgy különösen itt nagyon fontos

1 Dittrich a. W. H. f. J. 74. 1. »gehen wir zum Bürschen, d. h. zűr Einzeln- 
jagd mit dér Büchse iiber. < Németül a cserkészet Bürschgang s Dittrich Schleichen- 
nak is nevezi.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. O
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az oly öltözék, a mely nem föltűnő, a melyet tehát a vad nem egy
könnyen láthat meg. Legczélszerübb a világos fakózöld, mákos, 
barna vagy az illető vidék fatörzsének színe. Havas időben a fehér 
is jó. Fénylő gombok, bőrrészek gyakran árulónkká válnak. A kalap 
karimájá széles legyen, hogy a szémeket a vad elől eltakarja. Szá
mos esetben azok árulják el leginkább és leghamarább a vadászt.

Aki sikerrel akar cserkészni, annak jól kell ismerni a vadast _ 
mind kiterjedésére, mind fekvésére nézve. Azonkívül tudnia kell, 
hogy ’a vad az év különböző szakaiban időjárás és napszakok sze
rint hol tartózkodik és merre van a járása, mely erdőrészekben 
tartózkodik, hol szokott legelészni, merre vonul este a legelőre, 
reggel a pihenőre. Ismernie kell a sózok, dagonyák helyeit, s . 
hogy mikor és merről szokott azokra vonulni. Végre tudnia kell, 
hogy valamely uralgó szél-irány mellett merre felé szokott a vad 
húzódni. Ha ezen ismeretekkel nem bir, vezető nélkül nem fog bol
dogulni, sem nem fogja a keresett vadat feltalálni, sem az elzavar
tat újra megtalálni.

A cserkészőnek nem elegendő, hogy jól tudjon lőni, hanem 
egyúttal éles szemre, finom hallásra, s egyáltalában éber figyelemre, 
kitartásra s jó kombináló képességré van szüksége. Jól mondja 
Dombrovszky : a cserkészet az emberi elme küzdelme a vad kitü
nően kifejlődött érzékeivel. Minden lépést, minden mozdulatot meg 
kell fontolni, ha azok felett győzelmeskedni akarunk. Nyugodtság, 
szilárdság, lélekjelenlét s tegyük hozzá a könnyű föltalálási képes
ség azok a tulajdonságok, melyekkel a cserkészőnek kiválóan 
bírnia kell.

Cserkelésre korán reggel pitymalatkor s este napnyugta idején 
kell indulni, mert ilyenkor a vad lábon van, legelészik s látható. 
Nappal elrejtőzik emberek, s nyáron legyek, szúnyogok elől. Esős 
időben is lehet a nap bármely szakában szerencsével cserkészni, 
mivel a fákról lehulló nagy esőcsöppektől a vad a tisztásokra mene
kül s ott járkál ide-oda tétovázva; úgy szintén télen is lehet nap
pal cserkészni, mert a vad akkor is, kiváltképpen ha nagy a hideg, 
sokat jár-kél.

Fiatal vágásokra és kisebb erdei tisztásokra korábban, már 
alkonyat előtt vonul ki a rőt vad; erdőszéli mezőkre, rétekre, nagyobb 
tisztásokra valamivel később. Forró nyári napokon a vad estefelé 
későn vonul ki a legelőre, reggel pedig korán vonul vissza az er
dőre s nappali szállására. Utóbbinak ideje a harmat felSzikkadása 
s illetve rhikor a legyek jobban kezdenek alkalmatlankodni.

Azon helyeket, melyeken a vad legelészni vagy állani szokott,
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tehát a mezők, rétek, erdei tisztások széleit s a vágásokat, makk
érés idején a makktermő agg fákat óvatosan és szél alatt be kell 
járni. Ez utóbbiak alatt makkhullás idején ritkán hiányzik szarvas, 
dám vagy őz. A vadnak cserkelése a sózón, avagy annak közelé
ben nem ajánlható, mert ezzel könnyen el lehet riasztani a vadat. 
A sózó pedig nem csak táplálója a vadnak, hanem helyhez szok- 
tatatója s egyúttal árulója, amennyiben ott lehet legbiztosabban meg
győződni jelenlétéről.

A vad keresése alkalmával szemeinkkel ki kell kémlelni az 
ogész belátható térséget. Oly területen, melyen gyakran meg szok
tunk fordulni, könnyebben ötiik szemünkbe minden idegen tárgy, 
tehát a vadat is könnyebben fogjuk észre venni Idegen helyen 
•azonban kettőzött figyelemre és felismerési képességre van szük
ségünk. Különösen ajánlható az, hogy hegylejtőkön lefelé haladva, 
vagy sűrűből ritkásabb térre, vagy épen tisztás közelébe, szóval 
-oly helyre érkezve, ahol uj kilátás nyilik, megálljunk s szemeinkkel 
a legnagyobb gonddal járjuk be a látható területet apróra. A cser
késző járása tehát nem folytonás menés, hanem gyakori meg-meg- 
állásokkal szaggatott bandukolás.

A jó szél egyike a siker leghatalmasabb biztosítékainak. A 
rólunk menő szél nemcsak szimatunkat, de minden mozdulatunk 
neszét elviszi a vadhoz.

Amilyen óvatosságot kíván a vadnak megtalálása, olyat, sőt 
mondhatni nagyobbat igényel megközelítése.1

Ha a vigyázva és minden legkisebb nesz okozását kerülve, 
mozdulatait korlátozva előrehaladó, koronként meg-megálló kémkedő 
és hallgatódzó vadász messziről vadat lát meg, álljon meg s győr 
ződjék meg róla, vájjon az nem vette-e őt észre; níncs-e más is 
közel, amely őt megpillantván ugranék s azzal jelenlétét elárulná. 
Csak az, ki hamarább látja meg a vadat, mint az őt, számíthat jó 
sikerre ; habár néha a vadat rászedni lehet, tovább menvén s azt 
színlelvén, mintha nem is érdekelné s más oldal felől kezdvén meg 
a megközelítést.

A szemle bevégeztével, s látván, hogy a vad nem gyanako
dik, a cserkésző gugoljon le, s igyekezzék valami bokor, fa vagy 
szikla mögé jutni úgy, hogy a vad őt észre ne vegye. A körülmé
nyek szerint már most csinálja meg a tervet, mi módon lehessen a 
vadnak, s ha több volna jelen, a légkivánatosabbnak, tehát a íég-

1 Mennél inkább bővében, van a vada tápláléknak, annál nyugodtabban eszik*./ 
-annál jobban is figyel; mig ba szűkében van annak, mohóbban eszik, s nem vigyáz 
•oly jól magára.

5*
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derekasabbnak közelébe jutni. A vadat ezalatt folyton szemmel 
tartja s figyel minden mozdulatára, mert abból következtet kilátá
saira. A vad nyugtalan mozdulatai gyakran elárulják, hogy azok 
rosszul állanak : a vad távozni akar.

Ha azonban a vad nyugodtan legel, s tehát nem kell félnie 
attól, hogy helyét gyorsan megváltoztatja, azt vizsgálja meg, alkal
mas-e a hely a közelítés megindítására, mert ha nem volna az, 
mást keres arra a czélra.

Ha alkalmas helyet talált s azt elfoglalta, megindul a mun
kára. Minden oly tárgyat, mely a vad szeme elől eltakarja, felhasz
nál előre haladására. A hol nincsen tárgy takarásra, szerencsét 
próbál a nyílt közeledéssel. Azon pillanatokban, vagyis mikor a vad 
tőle elfordulva legel, vagy másfelé néz, feszesen állva s lassan lépe
getve közeledik feléje ; azonban rögtön megáll, ha feléje fordul s 
mozdulatlan marad, mig csak a vad el nem fordul, nyugodtan 
legelni nem kezd. Ez a megközelítési mód szarvasoknál, dámoknál, 
őzeknél csak ott sikerül, hol a vad nem nagyon félénk; vadserté
seknél azonban gyakran sikeres.

Ha ellenben a vad indulni akar, vagy megindult, nincs kilá
tás megközelítésére, ha közben meg-meg áll is. Csak ha járása mel
lette vezetne, s oda érkezését megvárná, juthatna lövésre. Az elfelé 
menő vad utjának iránya sokszor arra képesít, hogy azt, ha a vi
szonyok kedvezők, megelőzze.

A megközelítés ideje alatt a szemek fölváltva a földön s a 
megközelítendő vadon legyenek: a földön azért, nehogy valami 
száraz ágra lépjen, vagy csörgő harasztba ütközzék a láb ; a vadon, 
hogy ennek minden mozdulata ellenőrizve legyen. A lábak által 
okozott legkisebb zaj s robbanás, roppanás vagy csörrenés megug
rásra indítja a látszólag semmire sem figyelő vadat. Ha azonban 
észre lehet venni, miszerint figyel, tüstént meg kell állani, s moz
dulatlanul várni, mig csak újra nyugodtan nem legel. Erre nézve 
nem szabad föltétlenül megbízni látszólagos nyugodtságában, mert 
a rőtvad gyakran úgy tesz, mintha legelne, de oldalt vagy maga 
alatt sandít arra felé, a honnét a gyanús hang neszelőit megütötte, 
vagy látomány szemébe ötlött. Csak ha nyugodtan és folytatóla
gosan legelész, lehet elhinni, hogy megnyugodott

Nagyobb tisztáson keresztül a vadhoz lopózkodni akarni, 
haszontalan fáradság, ritkán sikerül; a sikertelen próba pedig a 
vadat csak gyanakvóbbá teszi. Ily esetben vagy oly ponton kell 
várni a vadra, amely felé legelészve közeledik, ha t. i. a szél ked
vez arra, vagy ha valaki van velünk, az menjen az ellenkező ol
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dalra és vétesse magát észre a vad által, hogy felénk vonuljon 
vagy megfutamodjék.

Több egymás közelében levő vadat megközelíteni szintén 
nagyon nehéz, sőt nem sikerül, mert az többfelől lát felénk s hol 
egyik, hol másik figyel. Ezekkel szemben is az előbb említett eljá
rás ajánlható. Ha azonban lábas erdőben áll a csapat, néha sikerül 
oly módon megközelíteni, hogy dúdolva, és fütyörészve megyünk, 
mintegy oda sem figyelve előre, s mégis ferde irányban valamint 
közeledve s úgy, hogy azon pillanatban, melyben megállunk, már 
a fegyvert elsütni is tudjuk. Ha két vadász van együtt, közönséges 
hangon beszélgetve halad előre, s alkalmas helyen az, ki lőni akar, 
valamely fa mögött visszamarad, mig a másik a beszélgetést foly
tatva. tovább megyen.

Száraz időben nehezebb a vadat megközelíteni, mert a kemény 
földön jobban dobog a lépés, könnyebben roppan a földön fekvő 
száraz ág, csörren a lomb Eső után ezek a viszonyok kedve
zőbbek a vadászra, s estenden a vad korábban is megy ki a lege
lőre, mivel az úgy is rövid estéli cserkészet valamicskét meghosz- 
sza'obodik. Rendezett vadasokban a cserkelés megkönnyítésére cser
kelő utak vannak csinálva. Minthogy azok tervelése és készítése 
a kezelés körébe esik, az első részben külön czikk alatt van 
leírva.

A dám még óvatosabb a szarvasnál, még jobban lát, de hal
lása valószínűleg gyengébb. Egyes darabot sikerül meglepni, ha 
nem zavarták már meg nagyon, de csapatban úgyszólván meg sem 
közelithető. Még legjobban sikerül az, ha két vadász beszélgetve, 
fütyörészve kisérli meg azt, mint azt már fönnebb leírtuk. Egyma
gában menve és dudolgatva is inkább ér czélt velők szemben a 
cserkésző, mint lopózva közeledve.

Az ó'z kevésbbé óvatos a szarvasnál és dámnál, mindazáltal 
különösen ott, a hol gyakran szokták cserkészve vadászni, a cser
kelő ugyan szedje össze magát, ha boldogulni akar vele.

Cserkészés lóval, szekérrel.

Síkföldi vagy lankás fekvésű erdőkben, melyekben lóháton, 
szekeren, szánkón járni lehet, a cserkészés ezek segítségével szokás ; 
bár nálunk nincs eléggé gyakorlatban. Nagy területek bejárása alkal
mával pedig nagyon könnyíti a vadászást és igen száraz időben, 
mikor a földön fekvő lomb nagyon csörög, vagy a keményre fagyott 
föld kopog, a kérges hó szakadozik, zohog, a vad ennélfogva a 
vadászt messziről meghallja, egyetlen mód a vad megközelítésére.
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A háti lovat arra kell megtanítani, hogy ha a vadász róla 
leszáll, mellette nyugodtan menjen, fejét a föld felé leeresztve, s e- 
közben intés vagy a gyeplő legkönnyebb nyomásával magát vezetni- 
hagyja, sőt ha a vadász vissza is marad, nyugodtan előre haladjon,, 
hívására visszajöjjön és végre a lövéstől ne féljen.

Feltűnő, rikító szinü lovakat pl. szürkéket, tarkákat cserké
szetre használni nem tanácsos; kivévén azon esetet, ha az erdőben 
folytonos szolgálatot teljesítenek, mikor a vad őket megszokja. A 
lovak nyugodtak legyenek, a lövéstől ne féljenek, s illetve az után 
meg ne riadjanak.

A kocsi, illetve szekér olyan formájú és szinü legyen, mint a 
minőt az erdőben a fuvarosok használni szoktak, mindazáltal úgy 
kell készítve lennie, hogy könnyen le lehessen szállani róla. Leg
jobb, ha hátul van lejárója, a mely úgy van készítve, hogy a 
vadász rajta készen állhat, s azon pillanatban ereszkedik le a földre, 
mikor legjobbnak látja. Mindazáltal a kocsi színét és zörgését is 
megszokja a vad, ha gyakran hallja, s azért jó, ha a cserkésző
szekér színre, formára, zörgésre egyezik az erdőt gyakran járó tiszt 
kocsijával.

Mind lóháton, mind szekeren menve, lassan és egyenletesen 
kell haladni előre. Ezt a lépést nem szabad megváltoztatni, ha 
a vadat szemre kapjuk. Legjobb ilyenkor azonnal leszallani a lóról 
s az által takarva folytatni az utat Mindazáltal a leszállásnál rend
kívül óvatosnak kell lenni, s oly pillanatot választani e czélra, mi
kor a vad elől takarva vagyunk. Szekérről többnyire menésközben 
akkor száll le a vadász, mikor oly helyre érkezett, a honnét jól 
lőhet a vadra. Természetesen ezt csak erdőben teheti, a hol fák 
vagy bokrok takarják. Ha csak tisztásabb helyen van lövésre alka
lom, akkor előbb száll le, mikor még takarva van, annélkül, hogy 
a szekér vagy ló megállana s azok által takarva1 folytatja útját, s  
lő az arra alkalmas pillanatban.

A szekér vezetőjének jól keli értenie dolgát. Nagy körívet 
vágva kell közelednie a vad felé. hogy a vadász oly helyen száll
hasson le, ahol az kedvező a lövésre ; vagy pedig, ha ilyen helyet 
találni nem lehetne, a vad körül járva, azt lassan azon hely felé 
szorítsa, a hol a vadász áll, rája vár. Eközben mindig a vadtól 
elfelé kell megfordulnia, nehogy az megijedjen és elfusson. Mindez; 
nagy ügyességet és gyakorlottságot kíván, úgy hogy magának a

1 Némely vadász jobban szeret a vad felöli oldalon járni, mert a ló, szekér 
takarja előle a kilátást. Ez is megengedhető, ha a vad szokva van, szekér m ellett 
járó fuvarosokat látni.
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kocsisnak is valóságos vadásznak vagy legalább ahoz a vadhoz, 
melyhez használtatik, értőnek kell lenni s legeslegjobb is, ha az 
lovak hajtásához jól értő vadász-cseléd, vadőr, vagy más efféle.

A cserkészés évadja a vadászat felszabadulásával kezdődik, 
szarvasra és dámra julius elsején és tart az üzekedés beálltáig ; az 
őzbakot májustól kezdve szokták cserkelni késő őszig, július, 
augusztusban, üzekedéskor a csaló sipot is alkalmazván. Júliusban 
azonban, mikor az őzbak teljes erejében van, s agancsai tökéletesen 
kifejlődve diszitik fejét, van az igazi cserkelési idő.

A gödöllői udvari vadászattcriiletre nézve fennálló s legma
gasabb helyről jött meghagyás folytán minden e területen cserkésző 
vadásznak kézbesítendő zsebkönyv mintájára kiállított utasítások 
rövid kivonata a következő :

1. Cserkészni az erre kirendelt kisérő nélkül tilos.
2. Egy s ugyanazon cserkészeten egynél több vadra lőni csak 

akkor engedhető meg, ha a meglőtt vad azonnal összerogyván, 
helyben kimúlik.

3. Másnemű vadra lőni, mint a mely elejtésre kijelöltetett, tilos.
4. Ha a meglőtt vad lövés után azonnal össze nem rogyott, 

vagy nem nyílt helyen feküdt le, nyomozása csak a lövéstől számí
tott fél óra elmúltával engedhető meg s akkor is csak a vadász 
vagy kísérője által eszközlendő.

5. A cserkésző vadász mellé kirendelt kisérő köteles a vadászt 
a meghatározott óránál egy negyeddel hamarább a kitűzött helyen 
bevárni s ezalatt a szél irányát megfigyelni.

6. A cserkészetet más területre, mint a mely az elüljáró tiszt 
által erre kijelöltetett, átvezetni nem szabad.

7. Tilos a cserkészőnek kísérőjétől távozni, nehogy szükség 
esetén segítség nélkül maradjon.

8. A kisérő köteles a vadra adott lövést megfigyelni s a jel
zést megnevezni.

9. Ha a vad a lövés után össze nem rogyott, a lövés helye, 
valamint a vad elvonulási iránya azonnal kigalyazandó.

10. A hajnali cserkészeten megsebesített vadnak felkeresése 
megbízható vérebekkel a lövéstől számított egy óra múlva meg
kísértendő ; a nyomozó vadász a vérebeken kívül egy értelmes 
erdei munkást hozzon magával.

11. Ha bizton remélhető, hogy a cserkésző vadász lövéshez 
jut, a cserkészeti terület közelében egy vadőr vagy értelmes 
munkás felállítandó, ki a cserkészet eredményét ott bevárni tartozik.

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



72

12. Esteli cserkészetnél a kisérő alkalmas kézi lámpással lássa 
el magát.

13. Mihelyt az elejtett' vad megtaláltatott, azonnal szellőzte
tendő, és lehetőleg gyorsan a bontás helyére elszállítandó ; ‘a szel
lőztetés a következő módon történik : a vad bendőjén a köldöktől 
felfelé 10—1 5 ^  vágás ejtendő a bőrön át, melyen lábbal való 
nyomás által a gyomor kifeszitendő és oly módon megszurando, 
hogy a benne lévő tápnedv vissza ne folyhasson a hasüregbe.

14. Feltételeztetik, hogy úgy a cserkésző vadász mint kísérője 
is a vadászatban jártas s ahhoz illően felszerelve legyen ; kísérője 
pedig jelenjen meg vadászruhában, az előirt oldalfegyverrel s 
vadász-kürttel.

Vadászat párzás idején.

A vadászati törvény átalában véve a párzás és a fiák felne
velésének ideje alatt védelemben részesité a hasznos vadakat. 
Ez helyes, amennyiben szaporodás szempontjából szükség van 
rá. Számos vadnál mind a him, mind a nőstény részt vesz 
a költésben s illetve a fiák felnevelésében, számos vadnál ellen
ben a him szaporításra csak annyiban van befolyással, ameny- 
nyiben a nőstényt megtermékenyíti. Természetes ennélfogva, hogy 
szaporítás szempontjából nem érdemel a párzási időn túl vé
delmet. Számos vad e mellett polygamiában él. Egy him számos 
nőstényét termékenyít. Minthogy pedig a természet a himnemü és 
nőnemű szülöttek számát körülbelül egyenlőre szabta, termékenyítő 
egyedekben nincsen hiány; sőt tekintve azt, hogy a fizikai és 
termékenyitő erő nincsenek mindig egyenlő arányban : az erősebb
nek, vagy mert az erősebbek termékenyitő képessége gyengébb, 
azoknak eltávolítása szükségessé válik. Ezeknek alapján, t. i. a 
a vadtenyésztés érdekéből a vadászati törvény kivételt csinál az 
általános szabály alól és némely vadak fémjeinek lövetését a páro
sodási évad alatt megengedi.

A vadtenyésztő szívesen választja a párzási időt a neki meg 
nem felelő hímek eltávolítására, mert ilyenkor képességüket legin
kább figyelheti m eg; a vadász pedig szereti ilyenkor elejteni, mert 
a vadat könnyeben találhatja fel és közelítheti meg.

Mindazáltal a vadak viselkedése párosodás idején annyira 
sajátszerü és érdekes, hogy az említett könyebbség mellett a va- 
dászással egybekötött izgalmak is befolyással vannak arra, hogy 
ezen módja a vadászásnak átalában véve oly kedvelt.
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A fönnebbiekben előadottak folytán, mi is a vadászatot párzás 
idején külön választottuk az egyes vadak vadászásának leírásánál.

A cserkészet rigyetés idejen ide tartozik. Ez alkalommal sik 
földi erdőkben, de szelíd lejtésű dombok vágásaiban igen jó szol
gálatot tesz a czélszerüen létesített les rendszer. A magas lesek jó 
kilátást nyújtván a környezetre, a vadász könyebben találhatja meg 
a vadat és csinálhatja meg a tervet annak megközelítésére.

b) A les.

A les azon módja a vadászásnak, mikor a vadász oly helyen, 
melyen a vad járni vagy legelni szokott, vagy a hová azt csalta 
(hívóval, étellel) jól fedelt helyen lesekedik (ülve vagy állva) s a 
gyanútlanul közelgő vagy étkező vadat lelövi.

A lesnek előnye az, hogy kellő helyen gyakorolva, a vadat 
nem nyugtalanítja, nem zavarja. Helytelen a tenyésztett vadat éte- 
tőkön, sózókon, itatókon, dagonyákon lesni, mert ép ez az előny 
elesik, s az e helyektől elidegenül. Lesen könnyebb is a lövés, 
mert a vadász annak pillanatát megválaszthatja : akkor lőhet, mikor 
a vad nyugodtan áll, ül vagy lassan mozog. A les a vad közvetlen 
kézrekeritésén kívül azért hasznos, mert alkalmid szolgál a vad 
megfigyelésére és kártékony állatok elpusztítására, valamint az azon 
időben történő dolgok megismerésére.

Lesni mindenféle vadra lehet ; hogy azonban sikere legyen, 
ismerni kell a vad természetét, szokásait, tartózkodási helyét, for
góit, kedvelt táplálékát s utánozni kell tudni hangját vagy az általa 
üldözött állatokét.

Lesre kiállani, vagy ülni oly helyeken kell, melyeken a vad 
legelni vagy legelőre menni, s haza térni szokott, a hol fiai van
nak, vagy a hol dagonyázik (pl. vaddisznóra, szarvasra ha nem 
tenyésztjük nyílt vadasban). Mesterséges utón is szokás lest készí
teni. Ilyen a leskunyhó, melyhez fülesbagolylyal csaljuk a ragadozó 
madarakat; dög kitevésével a ragadozó emlősöket, kiváltképen rókát, 
farkast, de a medvét is.

Mesterséges les az úgynevezett magas les rőt-vadasakban, 
• melyet azonban vad sertésekre is szokás használni. Mesterséges 

lest készítünk fővadra történő lesés alkalmával is, a mennyiben az 
üló helyet ágakkal körültüzdeljük, gödröt ásatunk vagy valamely 
fán készíttetünk ülést.

Lesen lehet lőni a párzó madarakat, mint pl. a nyírfajdot 
dürgés idejében. Les a szalonkának húzás idején való lövése is.

Gyakorolni szokás a lest hivó segítségével is pl. foglyokra,
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mikor már vizsla előtt meg nem állanak, hangjuk utánzásával, 
vagy az őzbakra iizekedés idején. Habár az utóbbi csak félig les, 
félig pedig cserkészet.

A les megválasztásánál s illetve az napi használhatóságánál 
döntő szerepe van az uralkodó szélnek. Ha az erdőből várjuk a „ 
vadat, az onnan jövő, ha mezőből az arról fújó szél a jó. Emellett 
azonban még az is fontos, hogy ha jó irányú ugyan, de kereszt
ben fu, mi a vad járója alatt legyünk elhelyezve. Arról is kell gon
doskodni, hogy a vad elől lehetőleg rejtve legyünk. E czélra vagy 
a meglevő bokrokat, fákat, sziklákat, használjuk fel, vagy mester
ségesen készítünk takarót, különben erről fönnebb már volt szó.

Lesre kiülni rendesen estenden, napnyugta előtt félórával, me
leg eső után annál is korábban, vagy hajnalban mielőtt világosod
nék, s esetleg holdvilágos éjjelen kell. Esti, hajnali lest használjuk 
legtöbb esetben ; az éjjeli kitett dögnél válik szükségessé.

A jó kényelmes ülés, melyen könnyen meg lehet fordulni, ha 
a vad oly oldalról jönne vagy allana meg, a melyen a lövés viszá- 
san esnék, — ha csak arra is be nem gyakoroltuk magunkat, ami 
igen jó ■— a különben is gyakran hosszadalmas és türelmet fo
gyasztó vadászási módnál igen kívánatos kellék.

A lesen nyugodtan, s úgyszólván mozdulatlanul kell várni a 
szerencsét. Mozgás, nesz, dohányzás elriasztják a vadat.

A les épenséggel nem izgalmas, s ha mégis az, csak pár 
pillanatig az, a mikor t. i. a vad megjelenik, mondható annak. Bár 
ismét nem tagadható az sem, hogy a várakozás a várva-vártnak 
megjelenésére gyakran igen is izgató. A hosszas várakozás azon
ban senkinek sem kedves : a derék vad kézrekeritésének reménye
azonban kárpótol, a természet szemlélete pedig az időt eltölteni 
segit. Az est és regg szürkületében számos apró állat megfigyelésére 
nyilik alkalom.

c) Haj tat ás.

Hajtó vadászatok.

Hajtó vadászatok alkalmával a puskások elállván bizonyos 
helyeket vagy vonalakat, emberekkel vagy kutyákkal hajtatják ma
gukra a vadat, némely esetben azonban a hajtókkal együtt menve 
lövik azt.

A hajtóvadászat egyike a vadászás legkényelmesebb mód
jainak. Csak a les múlja e tekintetben felül. A puskástól nem kí
ván valami jelentékeny vadászati ismeretet: a fődolog az, hogy jól 
lőjjön. Annál jobban kell értenie dolgát a hajtás rendezőjének.
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A hajtóvadászat czélja többnyire a nagyszámú apró vad, ki
váltképen a nyulak lelövése, s ez okból 'igen kedvelt azok előtt, 
kik sokat szeretnek lőni; némely esetben azonban csak is, vagy 
a legkönnyebb és legbiztosabban hajtás utján lehet a vad birto
kába jutni.

A régibb időben a hajtatás bekerítéssel volt egybekötve, mire 
hálókat, ponyvákat használtak. A puska tökéletesedésével, de kivált
képen költséges voltánál fogva a hajtó vadászat ezen módja majd
nem tökéletesen kiment divatból, legalább hazánkban már jó idő 
óta felhagytak vele. Ennélfogva nem foglalkozunk vele.

1. Hajtatás emberekkel.

«■) Hajtó vadászat elöl álló puskásokra.

Ezen hajtó vadászat alkalmával a puskások a terület egyik 
szélén, erre a czélra vágatott vonalakon (nyiladékokon, vadászó
vonalakon) avagy utakon, ezek hiányában ritkásabb helyeken, tisz
tások, vágások szélén felállanak s ott megvárják, a mig a hajtők 
két oldal felől rájuk hajtják a vadat. Néha csak egy vadász áll 
fel magában s a másik, vagy egy két hajtó tereli rá a vadat. 
Ezt megkülönböztetésül inkább terelő vadászatnak nevezhetnők.1

Ezen hajtó vadászatot alkalmazzuk mezőben is, leginkább 
azonban erdőben.

Hajtatás erdőben. Hogy a hajtóvadászat, kiváltkép erdőben, 
jól sikerüljön, a vadászat rendezőjének nemcsak a területet kell jól 
ismernie, hanem azt is, merre szokott a vad leginkább a hajtásból 
kijönni, tehát a vad járását, forgóit.2 Rendszerint ezeken és ezek 
közelében szoktak a legjobb állások lenni s ezekre állítja fel azokat 
a vadászokat, kiknek kedvezni kivan, vagy kedvezni köteles. Általá
ban véve a jó, gyakorlott vadászok több figyelmet érdemelnek, s 
kevesebb, de jó lövővel mindig nagyobb eredményt lehet elérni, 
mint sok, de rosszal. Türelmetlen, izgómozgó, szeleverdi puskások
nak oly állást szokás adni, a hol sem a vadászatot nem rontják, 
sem emberben kárt nem tehetnek.

A göbecscsel lövő puskásokat 80— 100 lépésnyire, golyóval 
lövőket 100—160 lépésnyire lehet egymástól felállítani, mert igy az 
elsőknek nem kell 40—50, az utóbbiaknak 50—80 lépésnél mesz- 
szebbre lőniök, midőn meglehetős biztos a lövés. Különben erre

1 A németek Durchgehen-nek nevezik,
2 Ha ezeket nem ismerné, puhatolja vagy maga ki, vagy puhatoltassa ki és 

jelöltesse meg.
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nézve sokat határoz a kilövő, vagyis azon terület jósága, melyet a 
puskás beláthat és a mely a lövés megtételére rendelkezésére áll. 
Szükebb helyen kisebb távolságra lehet biztosan lőni. A puskásnak 
ugyanis nemcsak lőni, hanem azt megelőzőleg a vadat meglátni, s 
esetleg elejthetőségének megengedettsége iránt is határozni kell. Ha 
erre nincs meg a kellő ideje, s illetve a megkivántató terület, melyen 
a vad keresztül szökni kénytelen lévén, időt enged a fennebbiekre, 
vagy elereszti a vadat, vagy ha hirtelenkedik, bak helyett sutát lő.

Az állás, illetve a puskás álló helye vagy természettől fogva 
legyen olyan, hogy a vadász a közelgő vad elől kellőképen elrej- 
tőzhessék, vagy pedig mesterséges utón kell azt olyanná tenni, 
ellenzővel ellátni. Ezekről a mesterséges bujtatóknál volt szó : vagy 
egyszerűen letüzdelt lombos ágak, vagy keritésszerü fonadékok, 
vagy más szilárdabb és állandóbb készülékek. Hajtás előtt a talajt 
fedő gazt el kell gereblyéltetni, hogy az ott álló puskás rájok lépve 
zajt ne okozzon.

Azon kivül, ha lehetséges, s ha a hajtás sürü, bokros, melybe 
bele látni nem lehet, az állásokat kilátókkal s kilövőkkel is czél- 
szerü ellátni. Ezek az állóponttól küllőszerüleg szétágazó, s a haj
tásba 50—60 lépésnyire behatoló keskeny vonalak, s arra szol
gálnak, hogy a vadász az érkező vadat megláthassa s esetleg már 
a hajtásban raja lőhessen.

A kedvező szél fölhasználása a rendező legfontosabb feladata. 
A puskásoknak mindig vagy egyenesen vagy oldalt fúvó szél alatt 
kell államok.

A kedvező szél tökéletes felhasználása csak szabályos négy
szögekre felosztott erdőkben lehetséges. Ez azonban csak a sik 
földi erdőkre áll. Hegyeken s azok között minden kanyarulaton, 
minden hajláson más és más szél fuj. A szabályos beosztás négy
szögekre ott tehát nem vezet czélra : a gerinczről a völgyre hajló 
vonalak s a hegygerinezek, hegyhátak lövésre alkalmassá tétele a 
legajánlatosabb

A vadászvonalak, illetve nyiladékok szélessége különböző. 
Rendesen 4 — 8  m. szélesre szokták vágatni. Keskenyebbek lehetnek 
akkor, ha az erdő az egyik vagy másik oldalon ritkás lévén, bele 
lehet látni, vagy a már említeti kilövők készíttetnek ; szélesebbnek 
kell lenniök, ha az erdő mindkét oldalon sürü, a vadat tehát csak 
a vonalon lehet meglátni, meglőni.

A vonalakat nem kell egészen tisztára vágatni ; a vad szíve
sebben lép ki rájok, ha egyes fák vagy facsoportok némi védelmet 
látszanak nyújtani számára. A nyiladék közepén 1 m. széles cser
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késző utat tartván tisztán, vadászok s hajtők kisebb zaj okozá
sával foglalhatják el helyeiket s azon kívül az utacskák a vad 
nyomozásánál is jó szolgálatot tesznek.

A puskások állásait a* vadász vonalak hajtás felőli oldalán 
kell készíttetni. Egyáltalában, ha nincsenek is állóhelyek készítve, 
mindig a hajtás felőli oldalon kell állást foglalni, jó közel az 
erdőhöz. Sokan háttal fordulnak a hajtás felé, s úgy lőnek, azt 
állitván, hogy igy többet látnak.

A hol az erdő ily vonalakkal ellátva nincsen, ott a hajtások 
rendezése és a hajtők vezetése igen nehéz feladat. A vadászok fel
állítására utakat, hegygerinczeket, hegyhátakat, ritkás, tisztás helye
ket kell felhasználni s mégis minden vadászt úgy állítani fel, hogy 
szabadon lőhessen lehetőleg sok irányban, anélkül, hogy félnie kel
lene, hogy szomszédjában kárt tehet. Errevaló figyelemből meg is 
kell mutatni a szomszédok állását, különben gyakorolt vadászok 
önmaguktól szoktak arról maguknak meggyőződést szerezni, tud
ván, hogy a netán okozott szerencsétlenségért felelősek, kivévén, 
ha a szomszéd elhagyta helyét s maga választott magának újat s 
arról nem adott értesítést.

A vadászokat a vadászat rendezője vezeti helyére. Ha a 
vadászvonalra nem jutna elég puskás, hajtókkal kell pótolni a 
hiányt, kiváltképpen a szárnyakon. Különben a szárnyakon, kivált
képen visszafelé a hajtők felőli vonalon, gyakran igen jó állások 
szoktak lenni, mert némely, vad szeret azon oldalt kitörni, vagy 
kiszökni.

Ha a puskások elfoglalták helyeiket, a rendező fütytyel ád 
jelet a hajtők megindítására. A füty azért jobb más hangnál, mert 
kevésbé idegenszerü a vadnak s nem háborgatja nyugalmában és 
bizalmában.

A hajtókát a helyi viszonyok nehézségeihez és azok helyi 
ismeretéhez, betanultságához mérve egy vagy több vezető állítja 
föl. Rendesen háromra van szükség: kettőre a két szárnyon, egyre 
a középen. Ha a vezetők a rendezőnek indulást vezénylő fütytyét 
meghallották és készen vannak, hasonló módon válaszolnak, s erre. 
megindul a hajtás.

A vadász, mielőtt állasát elfoglalná, győződjék meg annak 
minőségéről és sajátságairól. Ha nincsen elkészített álló hely, akkor 
magának kell azt megválasztania. Erre való nézve tartsa szem előtt 
a jó kilátást, a lehető nagy kilövési területet, a jó rejtődzést ; az 
előbb felállított szomszédnak mutassa meg magát, az utóbbit nézze 
meg, hol áll. Ha pedig állását elfoglalta, a mit minél előbb tegyen
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meg, ne mozduljon onnét, mig csak a rendező el nem hívja, vagy 
az arra kitűzött idő el nem érkezett. Nincsen kiállhatatlanabb vadász, 
mint a melyik helyét nem állja.

Menés közben soha sem szabad a puskát megtöltve vinni.
Hogy milyen vadra szabad lőni, azt a vadászat rendezője 

előre kijelenti, a legtöbb esetben azonban arra nincsen szükség : 
magától értetődik. Avatatlanok megtalálják az egyes vadak leírásánál. 
Szabály szerint annál alacsonyabb rangú vadra, mint a minőre a 
vadászat történik, lőni nem szabad. Igaz, gyakran a rangot meg
állapítani nehéz. Ha pl. őz hajtásban róka jő, ha őzbakkal is egy
szerre, a legtöbb vadász előbb az elsőre lő, s utóbbira csak aztán, 
ha marad idő. Farkasért, medvéért minden más vadat el szokás, 
előbbiért el kell ereszteni.

Mihelyest a rendező jelet adott a hajtás megindítására, a 
vadász töltse meg és húzza fel fegyverét, s azután figyeljen. Gyak
ran a vad, különösen az óvatosabb, már a hajtást megindító jelre 
megindul s egyszerre csak átsurran a lövész-vonalon. A róka rend
kívüli mester ebben.

Mihelyest a hajtők közelebb jönnek, a hajtásba belőni nem 
szabad. Számos szerencsétlenség történt már ennek elhanyagolása 
miatt. A vadászvonalba is csak azután szabad lőni, ha a vad a 
szomszéd vadász irányát legalább 20 lépéssel elhagyta. Golyóval 
még jobban kell vigyázni.

A kihez a vad közelebb jött ki, azt illeti meg a lövés, csak 
ha észre nem vette volna, vagy elhibázta, illik a szomszédnak még 
rá lőnhi.

A szomszédot hanggal vagy kézmozdulattal a feléje törekedő 
vadra figyelmeztetni, ügyetlenség. Rendesen elriasztja a vadat 
rókát bizton, mezőben a nyulat is. Vigyázzon az a vadra, s ha 
meg nem látja, az ő kára.

Megpuskázott, s a hajtásba visszafordult vadra kutyát bocsá
tani netn szabad, ha azonban megsebesült ’róka, nyúl stb. a haj
tásból kimenekül, azt elfogathatja.

Ha kutyák a hajtásban megállították a vadat, a puskásnak 
helyét elhagyni nem szabad, csakis, ha ez előzetesen megengedte
tett yolna

Ha nagy vadat sebesitett volna meg, s az elmenekült, mind 
saját álló helyét, mind a megsebesülést követő ugrás nyomát ágak
kal megjelölvén, arra a vadászat vezetőjét figyelmezteti. Nyulakat 
a lövés után, s ha a jelek jók, nem árt 50—100 lépésnyire követni, 
ha a hajtásnak vége van s az idő engedi, mert gyakran ily távol-
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Ságban kimúlva találhatók ; szerénytelenség volna azonban kívánói, 
hogy a megsebesített vadat kerestessék meg, mert ez az egész 
vadászatot feltartóztatná. A rendező dolga arról gondoskodni, hogy 
ez a kellő időben megtörténjék. A megsebesült vadak felkeresése 
kutyák segítségével történik, ha vér nyom van, pórázon vezetve 
azt, ha nincs, szabadon bocsátva. Mindenképen azonban azon kell 
lenni, hogy valamennyi, kézre kerüljön. Ez okból a rendező mind 
a felszedett, mind a megsebesült menekült vadakról jegyzéket vezet.

A vadat, melyet valaki lőtt, a megérkező bájtokkal vétesse 
fel. Különben is hajtás végével azt számon szokás kérni.

Ha ketten lőttek ugyanazon vadra, göbecscsel történt lövés
nél és kis vadnál rendesen az utolsó lövést tevőt illeti az elejtés 
dicsősége; golyóval s illetve egyes lövetékkel történt lövésnél azon
ban az első lövőt, kivévén, ha lövése oly rossz helyen sebesitette 
volna meg a vadat, hogy közmegáílapodás szerint még vérebbel 
sem lehetett volna kézre keríteni. Különben van még egy döntő jel, 
melyből a halálos lövés adóját meghatározni lehet. Az elesett vad 
ugyanis mindig azon az oldalán fekszik, a melyiken a halálos sebet 
kapta.

A hajtókát, ha csak lehetséges, egyenes vonalban kell fel
állítani ; de ha ez nem történhetnék meg, akkor azon része a vonal
nak, a mely előbbre áll, várjon mindaddig, mig az egész vonal le
hetőleg ki nem egyenesedett. A hajtok vezetőinek egyáltalában arra 
kell ügyelniük, hogy a hajtők ezt az egyenes vonalat megtartsák. 
Ez számos esetben alig igazítható igy el. Néha kiváló helyi isme
ret vagy gyakorlottság rásegít, ha azonban az erdő bokros, tövises, 
csakis a hajtás hosszában futó egyenes vonalak kinyesésével lehet 
biztosítani.

Esős, havas, zuzmarás időben a hajtők még nehezebben bír
nak átvergődni a sűrű bokrozatu hajtáson, aminek vége rendesen 
a hajtóvonal megszakadása vagy összebonyolodása. 1 Ilyenkor persze 
a hajtás sikere oda van. Ha járó vonalak volnának kinyerve, a 
bajon jórészt segítve volna.

Hegyes, halmos vidéken a terület kidomboródása, a völgy 
kanyarodása nehezíti a hajtők egyenlő távolságának, valamint az 
egyenes iránynak megtartását. Ezen nehézségek leküzdése a veze
tők részéről nagy ügyességet és gyakorlottságot kíván. Nehezíti a 
dolgot a terület belát'natlansága s a nép fegyelmezetlensége. Sürü 
helyeken, hol az emberek egymást nem látják kanyarodni,, majd

1 Egyik rész elől jár, rnásik hátul küzd az áthatlan és a havat, vizet nyakába, 
hullató sűrűséggel.
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összébb húzódni, majd egymástól távolodni, nem könnyű dolog. 
Nagyon nehéz területi viszonyok között ezen oknál fogva nem árt, 
hogy ha a legnehezebb pontok számára az illető vezető nehány 
hajtót visz magával tartalékul.

A hajtők lassan nyomuljanak előre, egymással folyton érint
kezzenek. Ez okból mindenki tudja szomszédját és szólítsa koron
ként nevén, a nélkül azonban, hogy azzal lármát csapna. A lárma, 
kiabálás egyáltalában rossz szokása a hajtóknak, s a legnemesebb 
vadak hajtásánál csak árt. Szarvasok, dámok, őzek, vaddisznók 
lármás hajtásban rendesen visszatörnek. Ez iránt tehát a vadászatot 
vezető adja meg mindig a szükséges utasítást.

Mikor a hajtok helyeikre vonulnak, egyik hajtásból a másikba 
átmennek, azt mindig a lehető legnagyobb csendben tegyék. Az 
ilyen alkalmakkor okozott lárma gyakran több hajtást ronthat már 
előre el. Nyúl vadászaton nem árt, s azon is tanulja meg a hajtó 
rendesen a lármát, veszedelmes vadra hajtás alkalmával pedig fél
tében ordít.

A hajtők szedjék fel a vadászok előtt, valamint a hajtásban 
netán kimúlva talált apró vadat, a betegre figyelmeztessék a veze
tőket, s ha a hajtásban egészséges vadat látnak előre futni, kiált
sák nevét, hogy azzal a vadászokat figyelmessé tegyék, pl. »Huj 
disznó, Huj nyul«.

Végre a rendező gondoskodjék a vadak elszállításáról és meg
felelő gondozásáról. Erre nézve különben az első részben van meg
adva a kellő utasítás, minthogy az már a kezeléshez tartozik.

Hajtatás mezőben. Ez könnyebben rendezhető, a hajtők veze
tése pedig épen könnyű.

A vadászokat, ha csak lehet, a hajtás azon oldalára állítsa föl 
a rendező, merre a vad szívesebben menekül : erdő, tengeri-, bur
gonya-, répaföldek szélein ; azonban arra is legyen gondja, hogy 
födött állást találhassanak. A hol a gazdasági tagok fasorokkal, 
pásztákkal vannak beszegve, ott ezek kitűnő felálló helyeket szol
gáltatnak. Szintúgy a fasorokkal avagy árkokkal szegélyezett köz
lekedési utak. Ha a természet nem nyújt magától ilyen bujtatókat, 
mesterséges utón kell csináltatni: gödröket ásatni, nehány nappal 
előbb ellenzőket felállittatni. Nyíllak különben, melyekre történik, 
ug37is többnyire az ily vadászatnál, ha fedetlenül áll is, kimennek, 
kiváltképen ha erősen szorítják. Ezen vadászatokat még úgy is kom
binálják. hogy a vadászok vonala nem egyenes, hanem csak min
den egyes vadászé az, mögötte vagy 2 0  lépésnyire van a máso
diké, harmadiké s igy tovább, mig az utolsóé bezárja. Ez a
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lépcsőzetes felállítás (Standtreiben mit zurücktretender Mitte. 136. áb.) 
A vadászok vonala 80—100 lépés. A vadász a középen van elhe
lyezve. A legbelső, illetve utolsó lépcsőn van a legjobb állás. 
A vadászvonal voltaképen V-alaku.

ao-
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136. ábra. Lépcsőzetes felállítás.

midőn vadá-
d

Vfc

•f

3) H körítő vadászat}

A körítő vagy tán helyesebben kerítő vadászat (németül Kreis 
vagy Kesseljagd) a mezei vadászatnak azon módja 
szók és hajtok együtte
sen hajtanak a kijelölt 
központ felé, s előb- 
beniek a felszökkenő 
nyulakat kezdetben a 
körbe befelé, később a 
kifelé menekülőket ki
felé lőve ejtik el.

Kétféle módja van 
divatban: az egészen 
zártkörű és a nyitott 
körű.

A zártkörű kerítő va
dászat (139. ábra) ren
dezése következő mó
don történik :

Valamely ponton a 
összegyülekeznek a va
dászok és hajtok. Innét 
indulnak jobbra, balra 
(b, c-felé) a területet jól 
ösmerő férfiak vezetése 
alatt, és állanak fel körben. Két-két vadászközzé 2—4 hajtót szokás 
beosztani. Ha elég vadász van je len : kettőt, ha kevés v a n :

1 Sipulus m ondja: ha medvevadászat, vadászat medvére, akkor hajtő-vadá
szat, vadászat hajtókra; sokkal nagyobb joggal mondhatta volna, hogy a körva
dászat vadászás körre, a lesvadászat vadászás lesre. Hajtő-vadászat azonban hajtatva 
vadászás, s a hajtó szó itt ige.
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137. ábra. Zártkörű körítő vadászat.

a kiinduló pont 
a b. a c felvonuló vadá

szok és hajtok, m. p 
O vadászok, X  hajtők 

d záró pont

e a hajtás iránya 
f  a hajtás közepe 
g  a kör befejezése, midőn 

a körbe lőni már nem 
szabad.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III.
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Meginduláskor 1 5 -2 0  lépés a távolság két-két
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hármat-négyet. 
ember között.

Ha a kör be van zárva, akkor a rendező által adott jelre a
vonal megindul a középpontodé, a mely 
zászlóval vagy csak egyszerű rúddal 
van megjelölve. Ha a nyíllak kezdenek 
visszafelé jönni, a vadászok befelé is 
lőhetnek ; mikor azonban az egymással 
szemben lévő vadászok 200 lépésnyire 
jutottak egymáshoz, akkor a rendező 
jeladására a vadászok megállanak s csak 
a hajtők haladnak előre a középpont 
felé. Ezen .időponttól kezdve a körbe 
lőni nem szabad.

A körben rekedt, megsebesült nyu- 
lakat a hajtők verik agyon, s magukkal 
viszik, valamint a hajtás közben elesette
ket is, mig a szekér érettök meg nem 
érkezik. Az pedig, a középpontra legyen 
rendelve a hajtás , bevégeztére.

A zártkörű vadászat nagyon kiadó, 
mert alig menekülhet belőle vad; de 
sok időt kíván és végrehajtása a meg
kívánt rendben szerfölött nehéz. A hol 
fentartják, ott a rendezők lóháton varr
nak, hogy a körvonalat rendben tart
sák. Most legalább nálunk inkább a 
nyitott körű vadászat van szokásban.

A nyitott körű vagy cseh vadászat 
(138. áb.) a nyúl azon tulajdonságára 
van állapítva, hogy egy-két fölverés után 
már nem megy előre, hanem meglapul 
s felugratva visszafordul vaczka felé és 
a lármázó, mozgó hajtó vonalon is ke
resztül tör. Hogy ennélfogva csak nagy 
területen gyakorolható, azt könnyű be
látni.

Rendezése oly módon indul, mint 
a zártkörűé, csakhogy a vonal kezdet

ben nem épen szabályos félkör, de lehet egyenes is, melyre azután 
két oldalt merőlegesen álló támaszkodik, s a vadászoknak, ha a
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138. ábra. Nyitott körű vagy 
cseh vadászat.

állásaA B  Vadászok és hajtők 
a vadászat kezdetén.

C D  E  F  Ugyanaz a vadászat 
végén.

O Vadászok.
X  Hajtők.
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vonal már kinyujtózkodott, nem szabad egymástól 80— 100 lépés
nél messzebb állaniok. hogy t. i ne kelljen a közöttök kimenekülni 
•akaró vadra 40—50 lépésnél messzebbre lőniök.

Ha a vadászó vonal felállott, s illetve a kiinduló ponton a 
rendező kifogyott az 
emberekből, jelt ád az 
indulásra, s a kijelölt 
irányban (a rendező az 
indulóvonal központjá
ban maradván, azt meg
tartani és megtartatni 
igyekszik) halad előre, 
mígnem valamely előre 
megjelölt tájékon a vo
nalok végei közelednek 
egymáshoz, a területet 
bekerítik, s a hajtás úgy 
végződik, mint a zárt
körű vadászatnál.

A vadászoknak nem 
kell hirtelenkedni kez
detben a lövésekkel 
csak akkor puskázza
nak, ha közel kél a 
v ad ; később ha kezd 
visszafelé fordulni, elég 
.alkalmuk lesz közelről 
könnyű lövésekkel te
ríteni le a vadat.

l ; 1  j ! i  L
i n  j Q - j O L
I ( L ^ í$  ! :L
I e .  i t

!  :

7 )  A pásztázó 
szat.1

vadá-

oDii
X

X .

X1
o - x - x  o - x  x ó - x - x  ó -x x  h B

139. ábra. P ásztázó vadászat.A pásztázó vadászat 
xigyanazon elven alap
szik, mint a nyitott 
körű ; de abban külön
bözik attól, hogy vége 
felé nem záródik oly
módon, s nem csak a visszatörő, hanem a  folytonosan előre siető 
■s nemcsak emlős (nyúl), hanem szárnyas vadra is szokásos, mező
ben úgy mint erdőben.

1 Streifjagd.

A  B  Vadászok (O) és hajtok (X) vonala. 
A  C, B  D  Szárnyak (vadászati és hajtők). 

E  F  Vadászok a hajtatás végeztével.
G H  Hajtők a > »

6 *
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A pásztázó vadászat alkalmával a vadászó-vonal alapján egye* 
nes (139. ábra) s erre támaszkodik a két szárnyon két merőleges 
vonal. Két-két 80— 100 lépésre egymástól álló vadász közé 2—5 
hajtó jő 10—15 lépésközzel: erdőben több, mezőben kevesebb. A 
hajtás egyenes vonalban halad előre, s a vadászok a felpattanó 
vagy felrebbenő, esetleg visszatörő vadat lövik. A hajtás vége felé 
vagy megállanak a vadászok, úgy a mint érkeztek, s a hajtők egy 
része előre megyen és visszafelé hajtja a vadat, vagy már előre 
vannak oda állítva hajtők s azok teszik azt megadott jelre. (Ellen- 
hajtás.) Gyakran kihajtanak a hajtás végéig, s a kimenekült vadat 
uj hajtással veszik fel, vágj/’ sorsára bízzák.

Erdőben leginkább fáczányokra vadásznak ily módon.

Hajtat ás zsákutczába.

A pásztás s illetve nyitott körű vadá
szatnak egyik mellékformája a zsákutczába haj
tás (140. ábra); csak annyiban külömbözik, 
hogy a hajtóvonal V-alaku, melyre aztán két 
oldalt két egyenesen előre álló vonal támasz
kodik, s a V-sarok pontján mintegy 80—100 
lépésnyi nyílás van hagyva. Ebben a nyílásá
ban áll a vadász. A V vonalát többnyire 
hajtok töltik ki, néha vadászokkal vegyítve. 
A visszafelé törő vad a nyílást meglátván, 
azon igyekszik menekülni. Ezen vadászási 
mód szerint néhai grót Károlyi Alajos stomfai 
uradalma mezein naponta több száz nyulat 
lőtt egymaga úgy, hogy az alkalmazott pár
názat daczára jobb válla pár napi vadaszat 
után egészen megdagadt. Néha csak hajtők 
voltak alkalmazva, melyek zsineget vittek, a 
melyre tollak vagy rongyok voltak kötve a 
feléje törő nyulak visszariasztására.

Az ellenkező hajtás 1

A puskások a hajtők vonala mögött álla
nak fel s emezek, ha a vad visszafordulva 
keresztül tört rajtuk, maguk is visszafordul
nak s most a vadászokra hajtják a vadat.

A vadászat ezen módja a hajtők előtt visszatörni szerető, tehát 
nagy vadra, szarvasra és őzre való.

1 V. L. 1893. 26. sz.

1
X

X X
i

X X

X A X

X »  X

n  °  V
140. ábra.

H a jta tá s  zsákutczába.

A B , C D  Hajtők (X ) vo
nala. (O) Puskás.
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8) Vadászat tereléssel.

A vadászás tereléssel voltaképpen nem más, mint hajtatás, 
csak annyiban különbözik, hogy rendesen csak egy, legföljebb 
két-három ember vesz részt benne, s hogy a hajtó vagy hajtők 
szintén vadászok, legalább a vadász személyzethez tartoznak s 
néha maguk is lőnek.

A terelésnek akkor van helye, mikor kisebb erdőrészletben 
vesz a kísérőjével járó vadász észre vadat, vagy tudja, hogy az 
ott tartózkodik.

A vadász — vagy ha többed magával van, a vadászok — 
a vad kijáróján, illetve rendes csapásán, s ha az ismeretlen volna, 
azon helyen áll föl, amerre a helyiség fekvése szerint valószínűleg 
az erdőből kimenni fog. Hogy ezt a hetyet szél alatt vagy oldalt 
kell megválasztania, az elkerülbetlen. E nélkül sikerre nem szá
míthat, szintúgy ha jól el nem tud bújni, hogy a vad meg ne 
láthassa.

Az, a kinek a vadat a vadászra terelni kell, az ellenkező oldal 
felől indul. Ha havon a nyomot követni lehet, az után megyen ; 
különben zig-zugosan bejárja a területet, ha pedig a vad állóhelyeit 
ismeri, a vadászra igyekszik terelni azt. Havon egy hajtó is ele
gendő, máskülönben, kiváltképen ha a terület nagyobb, jobb ha 
több van.

Ha a terelgető előtt a vad feltűnik, s kedvezően áll és ő 
maga is vadász, akkor rá lő ; ellenkező esetben lassacskán és nesz- 
telelenül előre haladva terelgeti azt az elől álló vadász felé. Ha a 
vad visszafordulni akarna, megáll, de megmutatja neki magát, vagy 
dudolgatva, fütyörészve halad előre ; ha pedig a vad visszafelé ka
nyarodik, elébe vág. Mindezt higgadtan, lehető csendben kell elvé
geznie A vad megriasztása gyors mozdulatokkal, nagyobb neszszel 
rendesen nem hogy használna, hanem csak árt.

Terelni lehet mindenféle rőtvadat, friss havon másfélét is. A 
hiuzt friss havon legbiztosabban lehet tereléssel puska elé szorítani, 
ha egy-két vadász követi nyomát, a többi pedig menekvési útját 
állja e l ; vagy a mi még biztosabb, a területet körülfogja. Vaddisz
nót csak túrás közben terelheti egyik vadász a másikra.

Társas hajtó vadászatokra a következő szabályok ajánl
hatók :l

1 V. L. 1891. 32. sz. 420. 1.
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1. A vadászatra kutyát vinni nem szabad.1
2. A gyülekezési helyen csak felfelé tartott puskacsövekkel sza

bad tartózkodni.
3. A fegyvert megtölteni csak az álláson, illetve induláskor 

szabad.
4. Köritő és pásztás vadászatok alkalmával a vadász sorban, 

maradni, s a mellette lévő hajtókát sorban tartani köteles.
5. Köritő vadászat alkalmával 60 lépésen túl a vadra lőni 

nem szabad.
6. A körbe lőni többé nem szabad, ha a tiltó jel megadatott.
7. Hajtás végeztével a töltényeket a puskából okvetlen ki 

kell szedni.
8. Erdei hajtásnál állását senki addig el ne hagyhatja, mig; 

el nem hívják.
9. Lövésre arczhoz emelt fegyverrel a vadász- vagy hajtó vo

nalon járni, a hajtó vonalon keresztül a menekülő vad után czé- 
lozni nem szabad.

10. A sárkányokat felhúzva hagyni akkor sem szabad, ha a  
fegyver megtöltve nincsen.

11. Szekérre vagy szánra töltött fegyverrel felszállani nem 
szabad.

2. Haj tat ás kutyákkal.

Némely vidéken csakis hajtó-kutyák segítségével sikerül a 
vadnak puska elé hozása. Hegységek járhatlan rengetegeiben, fiatal 
fenyvesek sürjéseiben, mocsaras területeken, sőt terjedelmes sík
ságokon is, a hol kevés a vad, sem cserkészve, sem lesen, sem bájtok
kal nem megy az ember valamire. Nem is mindenütt veszedelmes 
és a vad pusztulását maga után vonó ez a vadászat. A hol szarva
sok, dámok diszitik az erdőt, oda bizonyára nem való. üzes pago
nyokban azonban okkal-móddal gyakorolva megállhat. Liptóban a  
feketevági őz-állomány akkor is szép volt, mikor kutyákkal vadász
ták Nyúlás, rókás erdőben pedig igen izgalmas és mulattató vadá
szat. Hogy kiváló vadászok gondolkoznak igy, idézzük Keglevich 
Gábor gróf szavait :2

»Már a felföldön — irja a nemes gróf — a ^Mátrában* a 
kopók időszakában (hol vagytok régi szép idők, soha vissza nem

1 Igaz, hogy jó kutyát minden vadászatra el lehetne vinni ; de minden va
dász azt hiszi a magáéról, hogy az jó és sok galibát csinál vele.

2 V. L. 1887. 5. sz. 54. 1.
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térő élvezetes vadászati mód I)1 nagy előszeretettel viseltettem a 
rókák iránt, jobban szeretve egy szép hajtás után — mikor csen
gett jó szavú kopó-banda tömör hangjától a bérez, lázba hozva a 
vadászt — ha egy róka esett el, mint más nagyobb vad.«

Nyulat, rókát, őzet kopókkal, újabb időben azonban inkább 
tacskókkal, nyulakat kisebb területeken patkányfogó ebekkel (Rattler), 
vaddisznókat, medvéket kopókkal, komondorokkal és más e czélra 
betanított kutyákkal szokás vadászni. A kopók, őzek hajtására azon
ban károsok, miután addig hajtják azokat, mig el nem fogják, úgy 
hogy azok vadászását csakis tacskókkal lehet megengedni. Szarva
sokat is szokás kopókkal hajtatni, az azonban csak kivételes.

A kopózás.

A vadászás módja általánosságban a következő :
A vadászok elállják — a mennyiben lehetséges: szél alatt vá

lasztva meg a helyet — a vad járóit, csapásait, azután türelemmel 
várják a hajtás megérkezését.

A kutyák vezetője a hajtás ellenkező oldalán bocsátja ki a 
kopókat. Ha nyomra lehet bocsátani, az jobb ; uj havon tehát fel kell 
keresni azt. Ellenkező esetben találomra bocsát. Valamennyi kopót 
egyszerre elbocsátani nem tanácsos : ki kell választani egy-két leg
jobban keresőt. Ha a kutya nyomra akadt, s elkezd csaholni, akkor 
segítségére lehet bocsátani a többit, vagy annak egy részét. Ha a 
kopókat szél alatt bocsáthatja ki, az mindig jobb, mert akkor az 
rájok viszi a szimatot és úgy könnyebben találnak.

A kutyákat keresés közben ne vezesse gyorsan egy helyről 
a másikra. Engedjen nekik időt a keresésre. Biztassa őket, de ne 
siettesse. Kiváltképpen száraz vagy nyomasztó időben vigyázzon 
erre. Első esetben gyenge a szimat, a másodikban nehezen kél fel a 
vad, néha csak akkor, mikor a kutya már egészen közel ért hozzá.

Ha a vezető gondolja, hogy több vadnak kellett egy csapat
ban lenni, akkor a felugrás helyére megyen s egyenként vagy pár
jával bocsát minden egyes nyomra kutyát. Ha több külön-külön 
fekvő vadra van kilátás, mint pl. nyulra, odább menve, újabb s 
újabb kutyát ereszt e l ; mindkét esetben azonban csak akkor, mikor 
az előbb hajtani kezdettek már messze távoztak s hangjuk többé 
nem, vagy csak alig hallható.

1 A V. L. szerkesztője csillag alatt a következő iríegjegyzést tette :
Örvendünk, hogy a vadászat ezen valóban élvezetes, izgalmas és —  fájdalom, 

már kihalófélben levő módjáról oly kiváló vadász, mint Méltóságod, ily lelkes sza
vakkal emlékezik meg.
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Kópékkal való vadászatnál, minthogy nagy terjedelmű terüle
tekről van szó, melyeken az összes vadjárók elállítására ritkán akad 
elegendő puskás, kívánatos, hogy a vadász ismerje a helyiségeket 
és a vad járóit, hogy többet lehessen azokból rendelkezésére bocsá
tani, a melyek közül aztán azt, a mely felé a csaholás után Ítélve 
a hajtás irányul, elfoglalhassa.

Kisebb területeken is szükség van azonban erre, valamint a 
vad sajátságainak ismeretére, mert csak nagyobb társaságból álló 
vadászatok alkalmával marad a vadász egy álló helyében : ha ma
gában vadászik, akkor folyton a hajtás menete szerint igazodik. Töb 
ben lévők is tehetik ezt, ha egymástól annyira vannak, hogy kárt 
nem tehetnek egymásban, s illetve egyik a másik álló helyeihez 
nem közeledik.

A legjobb álló helyek a hegygerinczek bemélyedései, a nyer
gek, gerincz felé húzódó völgyecskék, keskeny erdőpászták közepe 
tája, utak, nyiladékok, ritkás helyek. Megjegyzendő, hogy állandó, 
s illetve a vad által ismert akadályok mögött nem lehet várni a 
vadat, s hogy a környezetet ismerő vad mindig a legrövidebb, leg- 
kén37elmesebb utat választja.

Társas vadászat alkalmával a rendezőnek a hajlás tervét vilá
gosan elő kell adni, hogy azt minden vadász megismerje. Különben 
ha többen ismerik a környéket, tanácskozás előzi meg annak meg
állapítását. A vadászok, ha a kellő helyi ismerettel bírnak, maguk 
mennek el a kijelölt állásokra ; azokat, kik ismeretlenek a viszonyok
kal, valaki vezeti állásaikra. Ilyenkor állását senkinek sem szabad 
elhagyni, mig csak el nem hívják, különben könnyen meglődöz- 
hetik, vág}7 ő lehet oly szerencsétlen, hog)' valakit meglő.

Ha a kopók ki vannak eresztve, más féle vadra, mint a mi
lyenre a vadászat tartatik, lődözni nem való. Ez zavarja azokat, s 
többnyire oda futnak, a hol a lövés történt, azt vélvén, a keresett 
vad már elesett.

Ha a vadász lelőtte a rá jött vadat, hahó ! hahó ! ha pedig 
elhibázta, vagy lövés nélkül eresztette el, vigyázz ! vigyázz! kiáltás
sal jelzi s illetve tudatja szomszédaival. A lelőtt vadat fel venni 
s széttépéstől biztosítani, de a kopóknak megmutatni, s azokat azután 
rögtön pórázra fogni kell. Pórázt ez okból minden kopókkal 
vadászó hordjon magával. Az elmenekült vad nyomát pedig meg 
kell mutatni a kopóknak s biztató szavakkal rávezetni, mig újra, 
erélyesen hajtani nem kezdenek.

Némelyek sok kopóval szeretnek vadászni, igaz, hog3' a szépen 
össze illő hangú kopók csiholását hallgatni gyönyörűség; de kevés
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kópéval többnyire jobb eredményt lehet elérni. Egy-két pár kopó 
untig elegendő egy-egy hajtásra. Egymagában a kopó jobban vigyáz 
a nyom ra; kettő azonban jó arra, hogy ha az egyik elveszítette a 
nyomot, a másik pedig tartja, könnyebben találják meg a fordulón 
vagy kiugráson újra.

Az időjárás nagy befolyással van a kopózás eredményére. 
Reggel, mikor még harmatos a föld s a növényzet, vagy eső után, 
mikor a talaj még nedves, de nem vizes, uj vag}r lágy ha
von a szimat legtartósabb, a kopók legjobban hajtanak.

Esős időben nehezen találnak és rosszul tartanak nyomot a 
kopók. A fák, bokrok lombjáról, csalitról, fűről levert viz beveszi magát 
orrukba, csökkenti szimatoló képességüket, viztócsákon pedig meg
szakad a csapás. Szélcsendes napokon jobban hallatszik a hajtás 
menete. Borús, csendes napok, midőn esőtől nem kell tartani, a 
legjobb kopózó napok ; rosszabbak a száraz és melegek ; legrosz- 
szabbak a szelesek, fagyosak és mikor a hó teteje megkérgesedett.

A kopózási évad kezdetén még az öregebb, kitanult kopók 
is rosszabban hajtanak, mint későbben, mikor újra belejöttek a 
gyakorlatba. Ez az oka, hogy kezdetben sikertelenebb a kopózás.

A tacskók kopózásnál kitűnő szolgálatot tesznek, és minden
féle vad hajtására megtaníthatok. Sokan azt tartják, hogy arra taní
tani nem igen lehet, de nem is szükséges, az neki természeti tulaj - 
donsága s a gyakorlat teszi hajtóvá. Hauer Béla az ellenkezőt 
állítja j1 szerinte lehet, sőt kell is idomitani.

Hauer az idomitást rókára, nyulra a féléves korban kezdi 
meg. Corneli a 9—-10 hónapos kort ajánlja.2 Részünkről azt tapasz
taltuk vizslánál, hogy a szuka tanítását hamarább lehet és kell 
megkezdeni, mint a kanét; előbbiét háromnegyed, utóbbiét egy éves 
korában. A tacskók tanulni valója, a mi a hajtást föld felett illeti, 
kevesebb lévén, a korábbi megkezdést, szukákét hat, kanokét kilencz 
hónapos korukban tartanók helyesebbnek.

A tanítás a pórázon való járás gyakorlásával kezdődik. A 
tacskó csak úgy válik használhatóvá, ha vagy egymagában, vagy 
társával nyugodtan hagyja magát vezetni a pórázon.

A tacskót egymagában kell tanítani; a melyik öregebb kutyá
val kezd tanulni, sok ideig csak annak hangjára indul; önállóan 
szimatot nem követ, csak kontrázik s hamis hangot ad. Az első 
vadászatra is egymagában kell kivinni; csak úgy lesz belőle nyomon 
járó eb.

1 V. L. 1886. 2. sz. 23. lap.
2 L. a róka vadászása föld alatt.
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Hauer a féléves tacskót zárt kertjébe vezeti. Aratáskor südő- 
nyulat fogatván, azt kézben tartva megmutatja neki, szimatolni 
engedi s azután szabadon ereszti. Mikor a nyulacska a kertet har
maton össze vissza futkosta, nyomára vezeti a tacskót, biztatja s 
ha a nyomot felvette, hajtani engedi jó ideig s azután lelövi a 
nyulat. Ha a kutya a nyulhoz érkezett, megengedi, hogy elégítse 
ki ösztönét, fogdossa, szorongassa. O maga dicséri, simogatja s 
jutalmul kenyeret ad neki.

Mikor a nyulra már jól betanult, rókakölyköket eresztet a 
kertbe. Ezeket a rókalyukból ásatja. Ha rókakölykökre nem tud 
szert tenni, öreg rókát lő, végig húzogatja a kert harmatos füvén s 
azután rejtett helyen, karók között fölállítja, száját felpeczkelvén, 
hogy fogai kilátszassanak, mintha harapásra volna készen. Ez meg
történvén, a kutyát nyomra vezeti, biztatja, s ha a róka testéhez 
érkezett, rá uszitgatja. A tacskókölyök látván a róka vigyorgó 
fogait, nem mer szembe támadni, a mi jövőre is hasznára válik.

A tanulás alatt lévő tacskónak meg kell engedni, hogy az el
ejtett vadat nyalogassa, szorongassa, a rókát pedig boszuját töltve 
harapdálhassa; ha pedig a vadat elvette tőle az ember, dicsérje, 
simogassa, jutalmazza (Kenyér erre a legjobb.) Hajtás végével min
dig sípolni, kürtölni, egyúttal a kis kutyákat magához hívni s az 
előjövőket megjutalmazni, dicsérni, simogatni kell.

Első vadászat alkalmával vigyázni kell arra, hogy a megseb
zett róka meg ne marja a tacskót, mert különben félni fog attól s 
lövés után nem szívesen követi.

A vadászat a föld alatt}

A tacskók idömitása. Mielőtt a vadászat ezen módjának leírásába 
fognánk, nem fog ártani a tacskók e czélra való idomitásával foglal 
kozni. Le van az ugyan írva az 1. kötetben; minthogy azonban 
Corneli más tanítási módot ajánl, tanulságos lesz azzal megismerkedni.1 2

A tacskótól sokféle szolgálatot kíván a vadász: föld fölött és 
föld alatt (kiugratások alkalmával) hangosan kell hajtania, tisztán a 
föld alatt pedig (kiásás alkalmával) a vad előtt kell megfeküdnie. 
Idömitása ennélfogva bajos, mert úgyszólván egymással ellentétben 
levő feladatokat kell megoldani.

Corneli a tacskót 9—10 hónapos korában veszi munkába.

1 Azért van itt leírva, mert borzra, rókára szokás úgy vadászni, s nehezebb 
lett volna a hivatkozás.

2 Dér Dachshund, seine Geschichte, Zucht. Abrichtung und Verwendung.
V. Z. 1885. 23. sz. 311. 1.
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Némelyek az 1 — 1J/3 éves kort tartják a legjobbnak. Ezzel szem
ben Corneli hivatkozik egy 1719-ben megjelent könyvre, amely a 
10—12 hónapos kort ajánlja, mert az oly eb, amely egy éves 
koráig nem kívánkozott a föld alá, azután sem tog kívánkozni. Ez 
utóbbi nézetet Corneli nem osztja, mert tapasztalta, hogy ebek, 
melyek zsenge korukban éppen semmi kedvet sem mutattak a föld 
alatti vadászatra, gyakran két, sőt három éves korukban válnak a 
legkitűnőbb barlangi buvókká. E sorok írója hasonlót tapasztalt 
kopóknál, melyek többnyire két éves korukban váltak jó hajtókka.

Részünkről a tacskóknak korai bevezetését a róka barlang
jába nem tartjuk helyesnek. Az ottani munka fölötte nehéz s még 
a tökéletesen kifejlődött, erős tacskót is megviseli. A róka tudia 
védelmezni magát, s a csatatér nem kedvező az ellene intézett 
támadásra. Azonkívül tekintetbe veendő az a körülmény is, hogy a 
fiatal kutya, ha a róka összeharapdálja, elveszti a bátorságát s azzal 
együtt kedvét, annak újabb megtámadására. A fiatal tacskókat töké
letes kifejlődésük illetve megerősödésükig csak is föld felett kellene 
használni hajtásra, s csak azután ereszteni a rókalyukba.

A tacskókölykök bevezetése, Corneli szerint, arra irányul, 
hogy ösztönük, s a már velük született gyűlölet a ragadozók ellen 
felébresztessék és hogy rászokjanak a földalatti lyukakat azok 
tanyájául ismerni, s tehát azokba bemerészkedjenek és szorgalma
san kutassanak.

Hogy ez a szenvedély fölébredjen, eleven állatokra van szük
ség, melyeket üldözhessenek. E czélra legalkalmasabbak volnának 
a macskák, minthogy az ellen azonban azok barátai tiltakoznak, 
felhasználásukat a vadászok lelkiismeretére bízza, s helyettük a 
hörcsököt, s annak fajrokonát, az ürgét ajánlja.

Bevezetésül nehány hörcsököt vagy ürgét maratnak agj/on a 
bevezetendő kölyök jelenlétében idős kutya által Ha a fiatal ked
vet mutat, s szintén hozzá akar fogni, az öreget elhúzzák s neki 
engedik át a félig agyonmart állatot. Az idősebb ezalatt mindent 
elkövet a kiszabadulásra s a megkezdett öldöklés bevégzésére : rán- 
gatódzik, vonyit, ugat, mi a fiatalt csak izgatja s hevesebbé teszi.; 
Az öreg kutyát csak azon esetben szabad elbocsátni. midőn nincs 
okunk attól tartani, hogy a kölyköt megmarja, mert azzal annak 
elvenné bátorságát és kedvét.

Az öregebb kutya ezzel majdnem tökéletesen bevégezte példa
adó szerepét; ezentúl a fiatal mindig csak maga dolgozzék, segít
ségre ne szoruljon, sőt annak jelenléte izgassa, s a lyukba való 
bebuvásra ösztönözze.
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Ha a fiatal tacskó a hörcsököt üldözni kezdi s megugatja, 
meg lehet kezdeni a tanítást a lyukban. E czélból a lyukat lehető 
rövidre eltorlaszoljuk s bele bocsátjuk a hörcsököt. A fiatal eb. 
melynek megmutattuk ellenségét, bizonyosan belebuvik a lyukba s 
hangosan ugatva a hörcsök elé fekszik. Ha támadásában lankadni 
kezdene, biztatjuk, de marásra nem uszítjuk. Ha egy darabig ki
tartott, kivesszük a hörcsököt, agyonverjük, s a kutyának prédául 
engedjük, hogy kénye kedve szerint marczangolhassa Ezenkívül 
még külön jutalomban is részesítjük. Az ily módon tanított tacskó 
ásatás alkalmával a legjobb szolgálatot teszi.

A fiatal ebet következőleg tanítjuk a keresésre A hörcsököt 
a lyukban e czélra alkalmazott két fel- és letolható deszka közé 
teszszük. A fiatal tacskó nem találván az állatot, csakhamar kijő a 
lyukból. Ekkor pórázra teszszük, s más tacskót bocsátunk a lyukba, 
a külső rekesztéket valakivel felhuzatván. A másik természetesen 
megtalálja a prédát s csakhamar megfojtja. A fiatal, hallván a lár
mát, tüzbe jő és mindenképen azon van, hogy a lyukba bejuthas
son. Erre azonban nem kap engedelmet, csak mikor a másik ki
hozta a hörcsököt, kapja meg szétmarczangolás végett. Ezt nem 
felejti el soha. Legközelebbi alkalommal már alaposabban keres, s 
ha szimatot kapott, kaparni fogja a rekesztőt. Ugratásra a tacskó- 
kölyköt akként kell tanítani, hogy a rekesztőt lassacskán felemel
jük előtte, hogy maga szálljon , szembe a hörcsökkel s azt vagy 
kiűzze vagy megfojtsa.

Ha fiatal rókákra lehet szert tenni, akkor a hörcsök helyébe 
azok közül kell egyet tenni. A fiatal tacskó ily módon már néhány 
hét alatt tökéletesen megtanulta mesterségét s most már valóságos 
rókalyukba lehet ereszteni. Kezdetben olyanba kell bocsátani, a 
melyikben nincsenek benne az öregek. Azon időig, mig a rókafiak 
szülőikkel vadászatra járni nem kezdenek, táplálékukkal való el
látás végett az öregeknek folytonosan talpon kell lenniük ; ilyenkor 
tehát többnyire nincsenek nappal a lyukban.

Ha véletlenségből az öreg róka mégis otthon volna, a fen- 
nebbi íródon tanított tacskó nem fog visszariadni tőle, ha pedig 
esetleg nagyon is vakmerőn támadna, a harapások, melyeket kap, 
óvatosságra fogják megtanítani, de kedvét el nem veszik. Az óva
tosság az ásatásnál használandó tacskónál erény; az ugratásra való
nál azonban, ha túlságos, hiba.

A fönnebb leirt gyakorlatok ismétlése után rókakölykökkel a 
fiatal tacskó csakhamar egészen megtanulja földalatti teendőit, 
melyet mindig egymagában kell végeznie. Corneli határozottan ellent
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mond e tekintetben Dombrovszkynak, ki hivatásbeli vadásznak 
szánt tan- és kézikönyvében ezen vadászatra két kutyát tart szük
ségesnek, s azt állítja, hogy: minden körülmény között épp oly 
téves és helytelen, ínint veszedelmes egy kutyánál többet bocsátani be 
egyszerre a rókalyukba. Ezen állítását következőleg okolja meg. A 
legnagyobb veszedelem okozója az, hogy a vadhoz közelebb levő 
kutya mögötte lévő társa által folytonosan előre szorittatván, nem 
mozoghat szabadon s a róka vagy borz harapásait nem kerülheti 
ki, nem hátrálhat az arra megkivántató pillanatban Néha azonban 
az is megtörténik, hogy a két tacskó csupa irigységből összemara
kodik, ami bizonyára nem szolgál a siker javára. Ha fiatal kutyát 
öregebbel bocsátunk be egyszerre a lyukba tanítás végett, addig, mig 
amaz mögött van, a veszedelem minőségét nem ismerheti m eg; 
de ha valamely véletlenség folytán, pl. a lyuk elágazásánál az öre
gebb elé kerül, a dolog rá nézve nagy bajjal végződhet. Az erő
szakosan előre tolt fiatal tacskót ugyanis a róka vagy borz any- 
nyira összemarja, hogy mindenkorra elromlik, vagy pedig az idő
sebb, akadályozva lévén általa az előre haladásban, hevében agyon 
harapja. Corneli példát hoz föl arra, hogy a hátulsó kutya leha
rapta az előtte levő farkát: más esetben pedig két tacskó nem 
bírta kiverni a rókát a lyukból, ásatás alkalmával pedig ugyanazon 
rókát az egyik magában szépen kiugratta.

Hibáztatja Corneli azt az örömet és büszkeséget is, melyet 
némely vadász tacskójának a róka által való megmaratása fölött 
érez. Jó ebnek nem szabad magát megmarni hagyni. Ha már a 
bátor kutyát kapott sebeiért megbüntetni nem lehet, épenséggel 
nincsen ok arra, hogy azoknak örvendjünk. A német vadászati egy
let által rendezett első tacskóverseny alkalmával a vad által meg
martak külön dijat kaptak. Ezen elvtől azonban nemsokára eltér
tek. Két eb közül — mondja —. a mely egyformán jól és dere
kasan dolgozott, mindig annak Ítélem oda a dijat, a melyiket meg 
nem marta a róka.

A tacskó megsebesülésének oka vagy a megkivántató ügyes
ség hiánya, vagy pedig a túlságosán heves támadás. Mindkettő 
hiba. A rókának, vagy borznak a kutya ellen intézett támadásai, 
illetve rohanásai többnyire rövidek, s az ügyes visszahúzódás majd
nem mindig elegendő arra, hogy a kutya a megmaratást elkerülje. 
Ha túlságosan heves s rögtön megrohanja a vadat, az sohasem 
fog a lyukból kiszökni, minélfogva a vadász nem részesülhet a 
közreműködés élvezetében. A dolog vége az. hogy a kutya vagy 
agyon marja a vadat, vagy kimerülvén a heves támadásokban,

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



94

kénytelen meghátrálni. Ha a vadász nem léphet közbe, mert nem 
tudja, hol folyik a tusa, a vadászat kudarczczal végződik. Vannak 
ugyan kutyák, melyek az agyonmart vadat kivonszolják a lyukból, 
a legtöbb esetben azonban a kanyarulatok, kövek, gyökerek miatt 
ezt meg nem tehetik. A vad tehát elvész és a vadászat eredmény
telennek tekinthető.

A róka ugratás. Ugratás alatt értjük azt, mikor a vadat a kutya 
kikergeti a lyukból s a vadász lövi le. Borzot ugratni nem .lehet.

Az ugratás csak rókára, nyestre foganatos, s ott van részle
tesen leírva.

Az ásatás borzra, rókára szokásos. Ezen vadászatnál az olyan 
tacskó tesz jó szolgálatot, a mely nem heves és Corneli fönebb 
előadott módja szerint van tanítva. Feladata megjelölni azon helyet 
a hová a vad húzódott, csaholásának hangja után igazodik 
az ásató.

Ha gondos nyomozás utján meg van állapítva, hogy mely 
lyukban van borz, vagy róka, a vadász a szükséges szerszámokkal: 
ásó, kapa, csákány, fogó, esetleg hálókkal, a megkivántató segédek 
és munkások kíséretében kimegy oda s a legjártabb lyukon bo- 
bocsátja a tacskót

A kutya, ha megtalálta a vadat, élénk csaholással megtá
madja, de nem ragadja meg, hanem szorítja befelé, a mennyire 
tudja. Ha a vad visszahúzódik valamelyik menedék ágba, avagy a 
várdába ;x a kutya hasra fekszik s folytonos ugatással nyugtala
nítja és foglalkoztatja, várván ura segítségül jövését A tacskó, a 
melyik már gyakran járt barlangban, ismeri a megtámadott vad 
szokását, hogy a meddig helye van a hátrálásra, nyomról-nyomra 
vonul vissza és csak akkor rohanja meg támadóját, mikor már nem 
tud magának másképen helyet csinálni Ilyenkor nem szorítja to
vább, hacsak gazdája nem uszítja, a mit pedig, sajnos, sok vadász 
megcsinál.

Ha a kutya csaholni kezd a barlangban, hallgatódzni kell, 
hogy hajtja-e még a vadat, vagy megállította. Ennek megállapítása 1

1 Honig vadász műszótárában Kammer a. m. a róka lyuk pitvara, Ívessel a 
a í'óka és borz szállásában a. m. katlan, vaddisznóéban teknő. Előbbire jobbnak 
látszik a várda szó, mert a szóban forgó hely valódi mentsvár. A hozzá vezető 
folyosó építése legalább arra vall. Ez u. i. előbb függélyesen lefelé száll, s csak 
aztán hajlik lassacskán ív alakulag fölfelé. Czélszerii berendezés az alulról jövő 
ellenség ellen való védekezésre. A disznó teknöben csak forrázás alkalmával fekszik, 
élve azonban vaczokban.
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végett előbb a lyukak szádájánál kell hallgatódzni, s ha onnét ki 
lehet venni, melyik tájon folyik a harcz, azon a helyen a földre 
fekve kell megkeresni azt a helyet. Ez nem könnyű dolog és nagy 
gyakorlottságot kíván. Dittrich a. W. azt mondja,1 hogy neki úgy 
tetszett, mintha a hang erősségén kívül az vezette volna legbizto
sabban, ha egyik fülét a földre nyomván, a másikat befogta s fe
jében minden hangra gyenge ütést érzett. Ez természetes, mert 
az ütés csak akkor válik érezhetővé, ha a hanghullám elég erős.

Ha azonban a harcz színhelyét ily módon megállapítani sikerült, 
még nem volna helyes dolog az ásatást megkezdetni. Még nem 
lehet tudni, hogy üldözi-e még a kutya a vadat, vagy már várdá- 
jába szorította. A vadász t;hát maradjon csak fekve és hallgatód- 
zék tovább, nem távolódik-e a hang. Ha azonban a csaholás zaja 
folytonosan egy pontról hatol fel a föld színére, akkor meg lehet 
kezdetni a munkát:

A gödör ásatásánál arra keli törekedni, hogy annak feneke 
épen a tacskó előtt szakadjon a barlang folyosójába, és hogy kellő 
tágra vágassák. Mennél tompább a hang, annál mélyebben vannak 
a küzdők, annál tágabbra kell kezdeni a gödröt. A földet mindig 
arra felé kell hányatni, a merről a kutya bement, illetve hangja 
előre haladott, hogy később, ha a vad mélyebbre ásta volna ma
gát, utánna lehessen dolgozni s akkor útban ne legyen. A mig a 
hang tompán hallatszik, bátran lehet dolgozni, mihelyest azonban 
élénkebbé válik, vigyázni kell, mert könnyen megtörténhetnék, hogy 
a kutya sérülést szenvedne

A munkát különben nem szabad szakadatlanul folytatni. Ismé
telve hallgatódzni kell, miközben nem kell sajnálni a lefekvést a 
földre. Ez azért szükséges, mert megtörténhetik, hogy a vadnak 
sikerült valamerre menekülni, néha magán a kutyán keresztül. Ily 
esetben a munka folytatása hasztalan lenne.

Ha azonban a hang ugyanazon a helyen állhatatosan megma
rad, folytatni kell a munkát. A régi vadászoknál az volt a szabály, 
hogy mikor a föld már kezdett keményebb lenni, s a tacskó uga
tását jobban ki lehetett venni, tehát közellétére joggal lehetett követ
keztetni, a vadászmester maga vette kezébe az ásót és kapát. Most 
is értelmes és ahhoz értő ember kezébe kell azt adni, sőt legjobb, 
ha azt vadász teszi, mert azonkívül a harcz eldöntése is rá vár.

Előbb a zsákok és fogók a gödör szélére tétetvén, leszáll 
abba s óvatosan folytatja a munkát addig, mig csak a folyosóra 
nem talál. Ha a tacskót meglátja és megteheti, kiveszi onnét s a

1 H. f. j .  II. 13. §. 493. 1. ■ ■

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



1)6

íolyosó kijárását elzárja, a vad felé pedig kibővíti, vigyázván arra, 
hogy nem nyilik-e bele oldalt felül más folyosó. Igenlő esetben s 
ha a vadat látja, azt is elzárja. Ha pedig nem látja, újra beereszti 
a tacskót, s annak Útmutatása szerint bőviti ki a gödröt arra felé, 
a merre szükséges. Ha végre szemre kapta a vadat, az arra szol
gáló fogóval megfogja, kiveszi s vagy agyon üti, vagy élve a 
zsákba teszi.

Vadászat kanászó ebekkel.

Hajtó kutyákkal s illetve kopókkal szokás vadászni nyulakra 
és rókára, de vaddisznóra sőt medvére is.

Vaddisznó hajtatásánál kutyákkal nem annyira a vadak kihaj
tása a vaddászra, mint inkább megállítása a feladat. E czélra kisebb 
termetű, különféle fajú ebeket szokás használni, némelyek legjob
ban szeretik a juhászkutyákat (komondorokat). Nagyobb kanok, 
kiváltképen mikor még magukban járnak, fel sémi veszik a kutya 
ugatását s vaczkukban maradnak ; de a csaholás miatt — bár ki
tűnő hallással bírnak — a vadász közeledtét nem hallják, minél
fogva meg lehet őket közelíteni Kisebb kanok, emsék szembe szál
lanák a kutyával s azzal teszik lehetővé megközelitésöket.

A vaddisznó hajtó kutyák idomitása és használata a vaddisznó 
vadászatnál van részletesen leírva.

Van a kanászó ebeknek még egy különös jó tulajdonságuk 
is, melyet azonban nem idomitás, hanem gyakorlat utján szereznek 
m eg: a terelési ügyesség

Ha a vadász hallja kutyája csaholását, s ha a hangok onnét, 
a hol kezdte, nem távoztak, azonnal oly fedett helyet keres, a hol 
kedvező szél van s láthat is. Közönségesen darab idei csaholás 
után ott hagyja az eb a vaddisznót s nagyot kerülve nyoma után, 
keresi gazdáját, aztán ismét visszamegy, s a csaholást újra kezdi. 
Most azonban azon van, hogy a vadat felingerelve, vaczkából ki- s 
maga után a vadász felé csalja, mi csodálatos módon majd mind
annyiszor sikerül is.

Valahányszor a kan oly irányba tér, mely az eb tervének 
meg nem felel, ez mindannyiszor egyet csip hátulsó lábán, mire a 
kan dühösen fordul utána, az eb pedig azonnal gazdája irányába 
tér, felé csalja mindaddig, mig amaz megunván az üldözést, ismét 
visszafordul, de újra csípést kap, újra utána rohan s végre e játék 
5—6-szori ismétlése után golyó elé kerül

A vadászat e neme reggel szokott a legsikeresebb lenni, mig 
a disznók az éj fáradalmát ki nem pihenték, mert később, mikor
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már egy-két órával tovább nyugodtak, mialatt az eb visszatér, oda
hagyják vaczkukat s akkor a vadásznak utánok kellvén szaladnia, 
nem lőhet biztosan.

A kanászeb csak akkor kezd csaholni, mikor a vaddisznót 
megállítja, s igy ha a vadász nem tud jól gyalogolni, sőt futni több
nyire oly távol van már ebe, mire a csaholást megkezdi, hogy utol 
nem éri többé. Hol fülelni, hol futni, ez aztán nehéz dolog; azért 
sokan jó erős ponyt használnak ily vadászatra, melylyel könnyű 
az ebet követni. Ha a vadász a vadat elérte, leugrik, s lelövi azt, 
mig lova — nyakába dobott kantárral csendesen megvárja.

A kondások terelő ebeit, kivált a kisebb termetüeket. még 
vénebb korukban is meg lehet terelésre tanitni, főleg oly helyeken, 
hol sok vaddisznó lévén, a gyakorlás alkalma nem hiányzik.

Medvére is használnak hajtó kutyákat. E czélra erősebb és 
nagyobb számú kutyára van szükség. A kutyák feladata medvénél 
azonban nem a megállítás, hanem kihajtás a vadászra. Ez oknál 
fogva vagy hajtok között bocsájtatnak ki, vagy a vadászok úgy 
állanak fel, mint hajtők, illetve kopók előtt szokás : a kutyákat 
pedig vagy a medve nyomra vezetik s úgy bocsátják el, vagy velők 
kerestetik.

d) A vizslatás.

Vizslatás a vadászás azon módja, melynél vizslató, fitélő vagy 
fityélő,1 fürkésző kutyákkal a vadakat rejtekükben felkerestetjük, s 
ha megállották, meglapultak, illetve bevártak s azután kiugrottak, 
felreppentek, lelőjük.

Vizslatni az aprób vagyis az alsó vadászathoz tartozó 
vadakat szokás ; némely esetben azonban a felső vadászathoz szá
mított vadakat is kerestetünk vizslával, nevezetesen fáczányokat, 
szállongani kezdő túzokokat, nyírfajdokat.

A vizslatás a puskás vadászat kifejlődése folytán vált általá
nosan kedveltté. Alsó vadászatnál helyettesíti a cserkészést.

A vizslatás első kelléke a jó kutya, másodika a futtában és 
röptében lövés gyakorlottsága, harmadik a vad tartózkodási helyé
nek ismerete.

A vizslatásra használt kutya a vizsla. Jól és kitartóan keresni, 
a vadat messziről megérezni, kellő távolságban (40—50 lépés) szi
lárdan megállani, lövés után a vadat nem kergetni, a lelőttet el

1 Fityész annyi mint orrát fititva ide-oda szaglász.

A  vadászati ism eretek kézikönyve. III. 7
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



9 8

hozni, megkívánt tulajdonságai. Ezek részint a természettől nyert 
adományok, részint idomitás utján szerzettek.1

A vizslatást legjobb reggel kezdeni, mikor a harmat már lei
szállott, és délután háromkor végezni, Korán reggel a kutya orra 
tele verődik harmattal, este felé pedig a vad már készül lakomára, 
nem fekszik szilárdan.

Magános vadász egy vizslánál többet csak kivételképen hasz
nál. Teszi ezt, ha kutyái ismerik egymást, össze vannak szokva ; 
mert ha két idegen kutya kerül össze, irigykedik egymásra, köny- 
nyelműsködik ; teszi akkor is, ha öreg vizsla vezetése mellett fiatalt 
begyakorolni akar. Ez esetben a fiatalat pórázon tartja, inig csak 
az öreg nem áll.

Egy jól idomított vizsla különben 3—4 vadásznak bir ke
resni. Ez esetben a vadászok 40—60 lépésnyire álihatnak fel egy
mástól, a kutya gazdája a középen. Ha több a vadász és két 
kutya áll rendelkezésre, azok gazdái a középponttól számított két 
szárny középpontján állanak fel.

A kerestetést mindig szél alatt kell kezdeni, úgy t. i., hogy a 
szimat a vadról jöjjön a kutyára. A vizslának a vadász s illetve a 
vadászvonal előtt nem szabad többet engedni 20—-25 lépésnél előre 
felé. Oldalvást többet foghat. Különben erre nézve sokat határoz 
szilárdsága. Öregebb, higgadtabb és jól álló vizslának bátran lehet 
nagyobb kifutást engedni, mert ez bevárja a vadász hozzá érkezé
sét, tapásztalásból tudván, hogy csak úgy van munkájának ered
ménye ; mig a fiatal vagy ideges csakhamar kiugrasztja, felreppenti 
a vadat s a vadász ennek folytán a nagy távolság miatt vagy csak 
bizonytalanra, vagy épen nem lőhet. Mennél jobban tart ki a vad, 
annál jobban ki lehet a vizslát ereszteni. Bokrok között röviden 
kell tartani, voltaképen nem szabad szem elől ereszteni, mert kü
lönben nem lehet tudni, hol van, mikor állja a vadat.

A vadásznak csak lassacskán szabad előre haladni, a vizsla 
pedig jobbra-balra járja be előtte a területet, nem előre futva, 
hanem oldalt felé, mig gazdája füttye megfordulást nem parancsol. 
Ha több a vadász, csak gazdája vezérelje, ha pedig több a vizsla, 
mindenik visszafelé forduljon, vagy visszarendelendő, mihelyest a 
másik közelébe érkezik. Szóval zig-zugosan s egymás járását ke
resztezve keressenek.

A vizsla gazdája nyugodtan, csendesen vezéreljen. Nincsen

1 Nem a két vadász között maradó közre, hanem az előttük 60—80 lépesre 
felugró vagy felröppenő vadra kell számítani. Tehát még mindig jó távolságra.
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•csúnyább, mint mikor a vadász folyton lármáz, szidja, veri kutyá
ját. Ha rossz a kutya, ne használja, vagy ha kénytelen rá, ne 
vigye vadászatra másokkal, mert akkor még rosszabbul viseli ma
gát s ő maga is szégyenletében idegessé lesz.

Ha a vizsla megállja a vadat, az a vadász közeledjék feléje, 
a  ki legközelebb van hozzá. Nálunk rendesen az a szokás, hogy 
a vadász a vizsla háta mögé érkezvén, azt előremenésre biztatja : 
előre, vorwárts, avance szavakkal. Mikor a vizsla már egészen kö
zel van a vadhoz, a mit tartásával jelez, p rrr! hanggal szabadítja 
fel a beugrásra s a vaczkából kipattanó vagy reppenő vadat lelövi. 
Ez a kiugrasztás, kiröppentés.

Dittrich a. W. ezzel szemben a körözést ajánlja, mit némely 
vizsla is eltanul s ami kitartani nem akaró foglyokra megfizethe
tetlenné teszi. »Ha a vizsla,«x úgymond, >;a vad előtt meg
állóit, — mit az, a ki ismeri, csakhamar észrevesz, minthogy majd
nem minden vizsla máskép jelzi azt, t. i. másféle állást mutat nyúl, 
mást fogoly, mást az egyéb szárnyasok előtt, akkor a hozzá leg
közelebb lévő vadász körözni kezd, t. i. gyors menéssel olyan nagy 
kört ir le a kutya előtt, a milyennek területén minden legkisebb 
tárgyat jól kivenni tud, s ezt a kör szűkítése mellett mindaddig 
folytatja, mig csak a vadat szemre nem kapja. Fiatal vizsla előtt 
— ha csak lehetséges — fektében lövi a vadat, öreg előtt pedig 
maga ugratja ki, röppenti fel, ha t. i. telivér vadász.«

Ezen eljárás helyességét belátni nem nehéz. Haszna az, hogy 
sí vizsla nem szokik rá a vad kiverdesésére, s tehát türelemmel 
vár, mig a vadász azt meg nem teszi, s a vadat le nem lőtte.

E két eljárás közül bármelyikét fogadja el már most a va
dász, ha többen vannak, azoknak, kik előtt nem áll a vizsla, mind
addig helyén kell maradni, mig az álló vizslához legközelebb lévő 
a  vaddal nem végezett. Erre szükség van részben azért, hogy a 
vizsla ne nyugtalanittassék, s idegessé válván, a vadat föl ne za
varja, részben pedig azért, hogy a vadászvonal föl ne bomoljék. 
A vadászvonal egyenes irányban tartását pedig nemcsak a rend 
követeli, hanem a vadászatban résztvevők életbiztonsága is s az, 
hogy az előrenyomulok a hátrább maradókat a lövésben ne aka
dályozzák.

Ha lövés után a vad elesett, a kilőtt fegyvert előbb megtölt
vén, a vizslával el kell hozatni. Erre nézve szabály az, hogy a 
vadász ne menjen segítségére a tehertől való megszabadítás végett. 
Fiatal ebeket azzal el lehet rontani: ha nem jő hamar segítség, le-

1 Hf. J. I. 26. §. 322 1.

7*
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teszik a vadat. Nem czélszerü a segítségre menés azérí sem, mert 
megtörténhetik, hogy útközben vadat verne fel az ember és készü
letien lévén rá, lövés nélkül volna kénytelen elereszteni, vagy elhi
bázná, sindevészszé tenné.

Ha valamely felfogott terület átkutatása be van végezve, a 
vadászok egybe gyűlnek, s megbeszélvén a teendőket, uj terület 
felfogására indulnak.

Vizslászó vadászat alkalmával arra kell ügyelni, hogy a ke
reső kutya szaglását el ne veszítse, s túlságosan ki ne merüljön. 
Kerülni kell eső után vizes, s mint már említve volt, harmatos fű 
bejárását, de a nagyon virágos, hímport hullatóét is. Ha a vizsla 
fáradni kezd, pihenőt kell tartani, esetleg erősítőről és vízről is kell 
gondoskodni. A megmelegedett, felhevült állatot nem szabad vízbe 
küldeni, ha pedig megitatására alkalom nyilik, azt meg kell neki 
engedni, vagy meg kell adni, de csak ha már kellőképen kihűlt. A 
vizsla is csak úgy kaphat tüdőgyulladást, ha felhevülve iszik, mint 
az ember.

é) Vadászat bagolylyal.

A vadászat a nagy íüles bagolylyal (uhuval) egyrészt alkal
mas mód a ragadozó madarak irtására, másrészt kellemes szórakozó 
és izgalmas is, mert a legnevezetesebb ragadozókat röptében kell 
lőni, midőn épenséggel nem szolgáltatnak alkalmat kényelmes 
lövésre. Csak a kisebbek és a hollófélek (varjuk, csókák) ülnek a 
fák galyaira, honnét gyakorlatlanabb lövő is leszedheti őket.

Az uhu lest használni lehet ugyan tavasztól kezdve késő
őszig, mégis legkedvezőbb ideje a ragadozó madarak húzása, kivált
képen augusztus közepétől kezdve november végéig. A tavaszi 
húzás — márcziustól kezdve április közepéig — kevesebb látoga
tót szolgáltat, mert akkor a madarakat a párzás és költés teendői 
foglalják el.

Az egyes madárfajok megjelenése az évszaktól függ és meg
lehetős biztos. Augusztusban a fiatal, szálni kezdő sólymok járnak 
szorgalmasan, néha-néha azonban megjelennek egyes öregek is. 
Ugyan igy van a dolog az egerésző ölyvvel, a vörös kányával, a 
vörös vércsével; ritkábban jönnek a réti kányák, a darázsfogó 
ölyvek, halász sasok. Szeptembertől kezdve október közepéig leg
inkább héjákra, verebésző karvalyokra, pacsirtafogó sólymokra, s a 
ritkább ragadozókra, mint vándor- és kis sólymokra lehet számítani. 
Később már csak az egerésző és a fehér farkú gatyás ölyv szokott 
mutatkozni. Októberben van a varjuk nagy húzása.
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Átalában véve a derült, szélcsendes és száraz idő legkedve
zőbb a lesre. Az esőt a bagoly ép oly kevéssé tűri, mint a nap 
forróságát. Ködös időben nem láthatják meg messziről a ragadozó 
madarak. Ha hideg és esős szelek jérnak, a ragadozók az alantabb 
fekvő helyeken, völgyekben száldogálnak, a hol kevésbé szenved
nek azok m iatt; ilyenkor tehát hiába várnák a magas fekvésű leső 
helyeken.

Nap keltétől reggeli 9 óráig legtöbb lövésre lehet számítani. 
Ez időben jő a legtöbb varjú, mig ellenben a ragadozó madarak 
9 órától délután 1 óráig járnak legjobban.

Ha már most az idő vadászatra kedvező, a vadász még nap
kelte előtt enni ád a bagolynak, s azután kissé hizelegvén neki, 
óvatosan magához veszi, arra vigyázván, hogy valamikép meg ne 
sérüljön. Legjobb úgy venni a bal hón alá, hogy feje hátra felé 
legyen fordítva.

A helyszínére érkezvén, az állvány karikájához köti, úgy, 
hogy onnét le ne szállhasson, mert kiváltképen napos időben sze
reti azt mngtenni, s a fűbe leheveredni.

Ezután felnyitja a leső- és lövőlyukat s ha magában van, a 
hézag közepén oty helyen ül le, a honnét mind a baglyot, mind a 
madarak leszállására készített fákat, s illetve galyakat (ülesztő 
fákat) jól láthatja. Ha másod magával van, a gyakorlatlanabb les 
ezekre a fákra, melyekről, ha meg van a kellő türelme bevárni, 
még jó sűrűn összeültek a varjuk, négyet, sőt hatot is vehet le egy 
lövéssel; a gyakorlottabb pedig az uhura vigyáz, mert annak vagy 
az ajtó kilátóján keresztül, vagy a szabadba gyorsan kiugorva röp
tében kell lőni a ragadozó madarakra, hollókra, szarkákra.

A ragadozó madarak, hollók közeledését a bagoly ideje korán 
je lz i: tolláit különösen a fején és nyakán felborzolja, fejét ismé
telve azon tájak felé forgatja, a honnan jönnek, szárnyait felváltva 
leereszti és felemeli s ha az ellenség jobban közeledik, csőrével 
kappog.

Az arany- és a parlagi-sas (Aquila chrysaetus és varietas 
fulva) a füles bagolynak legelkeseredettebb ellenségei, mely gyűlölet 
arra gyakran életveszélyes is.1 Azért, ha parlagi-sas tűnik fel a 
látás határán, nagyon ajánlatos, hogy elkészülve legyünk arra, hogy 
abban a pillanatban, midőn a sas lövési távolba ér, rögtön kiugor- 
hassunk a les-kunyhóból s a szabadból lőjjünk reá. Igaz, hogy az 
uhu, mihelyt legerősebb ellenét közeledni látja, rögtön hányát fek
szik s karmai ekkor kitűnő védelmi fegyverül szolgálnak, de for-

1 A madarak viselkedése a bagolylesen. V. L. 1888. 34. sz. 441. 1.
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dúltak elő esetek, hogy néha, ha a vadász figyelmetlen, vagy nem 
elég gyors volt, az uhu és a sas úgy egymásba kapaszkodtak, hogy 
a sas nem birt többé szabadulni, de az uhu is oly súlyos sérülé
seket szenvedett, hogy rögtön ott a helyszínén, vagy rövid ido
mulva belehalt a kapott sebekbe. Az aranysaséhoz hasonló heves
séggel támad a halász-sas is (Haliaetus albicilla), különösen a fiatal; 
ennélfogva tehát ezzel szemben is nagy óvatosság és fürge gyor
saság ajánlatos, annál is inkább, mert eltekintve az uhut fenyegető 
veszélytől, a halászsas legtöbbnyire csak egyszer vagy kétszer csap 
az uhura, azután valamely távolabb fekvő fa gályára ül s nem igen- 
szokott másodszor is visszatérni. A lármás sas (aquila naevia) szin
tén nagy haragosa az »éjek királyának*, tartósan csapkod le rája, 
s nem ritkán az uhu legközvetlenebb közelébe ereszkedik le. A többi 
európai sas, mint a kurtafarku sas (aquila imperialis), a fekete sas 
(aquila clanga), a kis sas (aquila pennata), a folyami sas (pandion 
haliaetus) és a kigyász-sas (circaetus gallicus) viselkedése hasonlít 
a fentiekhez.

A héjafélék közül a közönséges héja (astur palumbarius) és 
a verebész karvaly (accipiter nisus), egyedi sajátságuk és koruk 
szerint igen különböző módon támadják az uhut. Az öreg héja 
villámgyorsan közeledik s épp oly gyorsan el is tűnik ; a ki dicse
kedhetik vele, hogy e rablókat meglehetős biztonsággal tudja le
emelni a levegőből az uhu előtt: annak kitűnő lövőnek kell lennie; 
a kevésbbé gyakorlott lövész nemcsak hogy nem fog találni, ha
nem legtöbbnyire akkor fog annak tudatára jönni, hogy lőnie kel
lett volna, midőn már késő.

Igen vén példányok, melyek már ismételten szagoltak lőpor
füstöt, s bőrük nem egy söréttel van spékelve, teljesen elkerülik a 
leskunyhót. A fiatal egyedek ellenben igen gyakran még az első 
hibás lövés által sem riasztatnak el s vércse módjára hosszabb 
ideig lebegnek fölötte; ezekkel szemben tehát nem igen kell sietni; 
a szembetűnő arany-sárga has, mely szint a héjjá második élet
évig viseli, elég jó jel arra, hogy a kevésbbé gyakorlott vadász is 
rögtön felismerje a lecsapó ragadozó korát. Az öreg karvalyra is 
vonatkozik az, a mit a héjjárói mondottunk, ámbár támadásaiban 
kissé kitartóbb az elsőnél; a fiatal példán}'ok rendkívül szemtele
nek, de az is előfordult, hogy egész nyugodtan közeledtek az uhu
hoz, galyra szálltak s mielőtt támadtak volna, körülröpködték 
ellenségüket s kíváncsian vizsgálgatták ; néha ezek is lebegnek.

A sólymok mind, kisebb vagy nagyobb, fokban látogatói az. 
uhu-kunyhónak s a vércse és a kis sólyom kivételével, sokkal ne
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hezebben ejthetők el, mint bármely más szárnyas ragadozó. Külö
nösen áll ez a család jellegzetes képviselőjéről, a vándor-sólyomról 
(falco peregrinus); ezek közül még a legfiatalabb példány is 
mesteri lövést igényel, hacsak, a mi rendkívül ritka, több alá- 
csapás után galyra nem ül. Ez utóbbit majdnem mindig meg- 
cselekszi a pacsirta-sólyom (falco subbuteo), ezért oktalanság volna 
addig lőni reá, a mig példátlan ügyességgel s villámgyorsan emel
kedve és alábukva, kanyarogva és forgolódva az uhut körülröp
ködi. A vándor sólyomról elmondottak még fokozottabb mértékben 
vonatkoznak a falco laniarius-ra, a mely egyébiránt igen ritka 
madár.

A mig a fentemlitett három sólyomfaj nagy próbára teszi a 
vadász tapasztalatait és lövésben való jártasságát, a közönséges 
vércse (cerchneis tinnunculus) rendesen első zsákmányává szokott 
lenni a kezdőnek, mert e madár még a hibás lövés után is nem
csak hogy rendesen visszatér, hanem még fára is ül. De a fára 
való szállás előtt is könnyen lőhető, mert ügyes és gyors röpülési 
mutatványait gyakran megszakítja és lebeg, a mikor teljesen jó a 
czélpont. Hasonlóan viselkedik, de rendszerint nem annyira tolakodó 
a törpe-sólyom (hypotriorchis aesalon).

A barna-kánya (milvus ater) viselkedése az uhu előtt majd
nem kiszámíthatatlan; gyakran végtelen dühvei s igen kitartóan 
támad, sőt kivételesen fára is ü l ; máskor nyugodtan vonul el a 
kunyhó mellett, vagy legfelebb egyszer csap alá az uhura. A vörös
kánya (milvus regalis) fölött a nézetek eltérők: egyes irók őt az 
uhu legelkeseredettebb ellenségének mondják, számos tapasztalt 
vadász pedig éppen az ellenkezőt állítja.

A réti-kányák ott, hol gyakoriak, épp oly közönséges prédái 
az uhukunyhóknak, mint másutt az ölyvök, ez áll legalább a 
vörös- vagy nádi réti-kányáról (circus aeruginosus) és a szürkés 
réti-kányáról (circus cineraceus). Az előbbiről írja egy német vadá
szati iró : »Már a leskunyhó megpillantása is gyanúsnak tetszik a 
nádi-kányának, s miután az uhuval éppen nem törődik, az uhu 
előtt vele semmire sem megyünk, s ha fiatalabb korában közeledik 
is az uhuhoz, mindazonáltal ritkán jő lőtávolba, s már csak azért 
sem ‘szokott galyra szállni, mert a fákat kerüli.« Ez utóbbi állítás 
helyes, de a többi tévedésen alapszik. A gatyás ölyvön és a vér
csén kívül nincsen szárnyas' ragadozó, mely oly kitartó dühvei 
támadná meg az uhut, mint éppen a réti-kánya. Igaz, hogy a réti
kánya rendkivül bajosan lőhető az uhu előtt, de a fiatalabb példá
nyok gyakran még rossz lövés által sem riaszthatok el. »Egy fiatal
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nőstény« — beszéli az iró, kitől e sorokat átvettük — »alighogy 
elhibáztam, egyet fordulva, rögtön visszatért, úgy hogy fegyverem 
második csövével leemelhettem, még mielőtt időm lett volna puská
mat kinyitni. Még szembeötlőbb volt a másik esetem. Kitömött 
uhumat, egy kicsiny, köröskörül sürü náddal körülvett s teljesen 
kiszáradt posvány közepére tettem, s magam, amennyire lehetett, a 
nád szélei által fedve, helyezkedtem el ; természetesen csak fölfelé 
lőhettem, de a magas nád miatt igy is csak bajosan.1 Alighogy 
elkészülhettem a lövésre, máris megjelent egy fiatal réti-kánya, 
s hosszú ideig hevesen csapkodott a bagoly felé, de mindig 
oly alacsonyan, hogy alig láthattam, reá lőni pedig éppen 
nem tudtam. Utoljára véget vetettem e jelenetnek az által, hogy 
gyorsan kiugrottam a nádból, de ehhez rossz pillanatot választot
tam, miután a réti kánya éppen a nád túlsó oldalán volt, s engem 
megpillantva, rögtön a nád mögött keresett rejteket, a mihez, mel
lesleg mondva, rendkívül ért. Ismét visszavonultam a nád közé, a 
réti kánya keringek körültem, folytonosan lármázva, s vagy 10 per
czen át illő távolban tartotta magát tőlem. Ekkor egyszerre egy 
második élesebb hangot hallottam, mely egy öreg hímtől szárma
zott, s mely rögtön alá is csapott. Fergeteg módjára sietett ekkor 
elő az elriasztott, s egyesült erővel támadtak vélt, de tényleg egé
szen ártatlan ellenségünkre, illetve annak kontár kezek által rosszul 
kikészített és szél és vihartól összekuszált bőrére. Ekkor ismét elő- 
ugrottam, a nősténjk jobb csövemmel kaptam le, a bal csövem 
pedig összemorzsolta a him lábszárát.

Kissé óvatosabb az öreg halvány réti kánya (circus pallidus), a 
fiatalok ellenben csak oly eszeveszetten támadnak ellenségükre mint a 
nádi kánya. Kékes réti kánya (circus cyaneus) csak kétszer került 
uhum elé, mindkétszer hevesen tám adott; mindkét példány fiatal volt.«

Az ölyvöket illetőleg mindenki tudja, mily kitartóan s heve
sen támadják az uhut ; ez vonatkozik különösen a közönségesebb 
fajokra ; ilyenek a gatyás-ölyv (archibuteo logopus) és a közönséges 
ölyv (buteo vulgáris). Az európai méhész-ölyv (pernis apivorus) 
csak megfontolva támad.

Bármily rövidre van is fogva a ragadozó madaraknak az uhu 
előtt való viselkedésére vonatkozó eme jellemző leírás, mégis vilá
gosan kitűnik belőle, mily különbözően viselkednek a különböző 
szárnyas ragadozók, s ennélfogva mily igen szükséges, hogy a 
vadász a honi ragadozó madarakat pontosan és gyorsan meghatá-

1 Megjegyzendő, hogy rendesen kitömött, még pedig rosszul tömött uhut s 
leskunyhót sohase használt, hanem csupán egyszerű esernyőt vagy szénaboglyát.
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rozm tudja, mert különben az elméleti tudás nem nagy hasznára 
lehet s nem is lenne képes arra, hogy tapasztalati utón tudá
sát kiegészítse. Fájdalom, még igen sok vadász csupán *nagy 
és kis kányát* vagy »nagy és kis héját* tud megkülönböztetni, s 
nem is igen törekszik arra, hogy részletesebb ismereteket is sajátít
son el, hanem ezt csupán a »szobatudósok«-nak valónak tekinti.

Remélhető, hogy a »régi jó vadászok* csoportjához tartozó 
eme kaszt mai képviselői lassankint letünedeznek a tettek szín
helyéről, helyet engedve a fiatalabb nemzedéknek, mely a vadászat 
ős alapelveit figyelemben tartva, az exakt tudománynak nem ellen
sége, hanem buzgó ápolója.

Varjak, csókák, szarkák közeledésüket már messziről káro- 
gással, csörgéssel árulják el.

Megtörténik azonban, kiváltképpen borús időben, hogy a 
kóválygó madarak a baglyot, ez pedig őket észre nem veszi, mi
nélfogva a lesen lévő hiába várakozik. Ilyenkor a hátulsó kilátókat 
felnyitni s kissé körültekinteni nem á r t ; a kilátó tolókáját azonban 
nagyon vigyázatosan kell félretolni, s mihelyt a szemle be van 
végezve, óvatosan kell ismét bezárni.

Ha a vadász madarat vett észre a távolban, akkor a bagoly
tól a kunyhóba vezető zsinórt meghúzza, hogy a bóbiskoló ma
darat megmozdulásra kényszerítse. Ennek következése rendesen az, 
hogy rendkívül éleslátásu ellenségei megpillantják, s tüstént feléje 
rohannak. A madár megrángatásánál a legnagyobb óvatosság ajánl
ható, s ha észreveszszük, hogy valami madár közeledik, tüstént 
abba kell hagyni, mert a bagoly kényszerült mozdulatai jelenlétün
ket elárulnák. A ravasz orvmadarak azt tüstént észreveszik és 
azonnal elillannak.

Dittrich a. W. a következő szabályokat írja elő az uhuval 
vadászó szám ára:1

a) A kunyhó belsejét lehetőleg sötéten kell tartani, minél
fogva azon kilátók, a melyekre okvetlenül szükség nincsen, zárva 
tartan dók.

b) A lest hetenként legföljebb kétszer szabad használni, s 
akkor sem két napon egymás után. Ez azért szükséges, mert 
különben a környék állandó ragadozó madaraira a bagoly gyakori 
látása elveszíti izgató hatását, másrészt pedig a folytonos lődözés 
döreje, a fajrokonoknak azt követő halála a többit elriasztja, úgy 
hogy már csak az útban levő idegenekre lehet számítani.

c) A lesre inkább fél órával korábban mint későbben kell ki-
1 Handbuch fiir Jager II. kötet 759. 1.
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menni, s nem szabad azt addig elhagyni, mig csak ragadozó madar, 
vagy varjú mutatkozik. Ezen szabálytól csak akkor szabad és kell 
eltérni, ha a bagolynak a nagy forróság vagy a beállott eső árt
hatna.

d) A kunyhóban a legnagyobb csend legyen s még félhangon 
sem szabad beszélgetni.

e) Amennyire csak lehet, kerülni kell a kunyhón kívül való 
mutatkozást.

Némely vadászok — mint már fönnebb is említve volt — 
jó eredménynyel használnak kitömött vagy fából készült baglyot; 
megjegyzendő azonban, hogy a szemeknek jó üvegszemeknek 
kell lenniük.

A puskát gyengébben kell tölteni. Ennek haszna az, hogy a 
fegyver nem durran oly nagyot, s tehát nem riasztja el annyira a 
madarakat. Kettős csövű puskák jobb csövébe négyes (Goslari), 
balcsövébe hármas elegendő az első varjuk és kisebb ragadozók, a 
második nagyobb ragadozók lelövésére. Jó golyólövő a fákra szál
lott madarakat huzagolt fegyverrel lődözheti, mire a messzebbhordó 
s jól kihúzott Flaubert puskák is használhatók.

Szárnyas ragadozók vadászata szabadra eresztett bagolytyal.1

A hol szárnyas ragadozókra, varjukra és szarkákra uhu segé
lyével szokás vadászni, azt a bagolykunyhón teszik. Ezek igaz, 
számos esetben megfelelnek czéljuknak, s nem egy szárnyas raga
dozó szokta a vészthozó földgömb vagy rőzsekunyhó közelében 
halálát lelni; de hány órán kell néha tétlenül vesztegelnie földalatti 
leshelyén a vadásznak, s a környéken tartózkodó ragadozó madarak 
mily hamar megtanulják annak táját kerülni! A legszebb remények 
között felépített bagolykunyhók közül mennyi áll üresen és el 
hagyottan ! építőik már rég tűladtak a suholyon, s a bagolykunyhó
ból űzött vadászatról nem a legjobban vélekednek.

És igazuk van, ha a leskunyhót általában véve nem sokra 
becsülik, mert e vadászati mód csak ott űzhető jó sikerrel, a hol 
a szárnyas ragadozók nagy számban szoktak keresztül vándorolni, 
a hol tehát mindig uj és uj példányok jelennek meg a területen ; 
vagy pedig ott, a hol nagyobb területen számos egymástól kb. 
negyedórányira eső kunyhót építünk s azokat felváltva használjuk. 
Az olyan helyeket, melyeken a szárnyas ragadozók vonulása erős 
szokott lenni, a vadászok többnyire már ismerik, ha pedig nem,

2 Vadász-Lap 1888. 11. sz. 139. 1.
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úgy azokat gondosabb megfigyelés után nem nehéz kikutatni. Ily 
tájakon aztán a bagolykunyhó használata helyén van s igen gyak
ran bő zsákmányt szokott eredményezni; a vadászat e neméhez 
azonban mindig nagy türelem szükséges. További feltétel még, 
hogy a kunyhó száraz és kényelmesen berendezett legyen, külön
ben a benne való tartózkodás könnyen árthat az egészségnek.

A most leírandó vadászati mód azon tapasztaláson alapszik, 
hogy a szárnyas ragadozók igen csekély kivétellel a repülő bag
lyot sokkal inkább s nagyobb kitartással üldözik, mint a lomha 
mozdulatlanságban szunnyadót.

Némi fáradságot, s nagy türelmet igényel a bagolyt annyira 
megszelídíteni, hogy a vadászat e neméhez használhassuk. Legfő
képpen arra kell iparkodni, hogy az ne messze távozzék a vadász
tól ; különben lőtávolon kívül fognak alá csapni a szárnyas raga
dozók. Ez kitartó gyakorlat által és azzal érhető el, hogy a bagoly 
bizonyos számú szárnytollát lenyirbáljuk, és pedig oly módon, hogy 
a toll vitorláját hosszában (magát a tollat azonban nem) éles ollóval 
lemetszük. Ismételt próbálgatás után a bagoly rászokik arra, hogy 
soha se repül 30—50 lépésnél messzibbre a vadásztól s ott 
leereszkedik. Hogy aztán őtet kényelmesen befoghassuk, lábaira 
két karabély-horoggal ellátott rövid bőr-békót erősítünk. Ehhez szük
séges, hogy a végső kb. 3 cm. átmérőjű fémkarikákat oly módon 
burkoljuk be, hogy azok ne szorítsanak; ez legegyszerűbben az 
által érhető el, ha a karikákat vászoncsíkokkal több rétegben körül 
csavarjuk. Az igy bebékózott baglyot aztán felemelhetjük, a nélkül, 
hogy az fájdalmat okozna neki. A baglyot gyors fogással kell jobb 
kezünkkel felemelni mindkét lábszáránál fogva, s azután könnyen 
vihetjük magunkkal bal hónunk alatt, vagy inkább bal karunkon, 
miután a jobb kézzel tartott lábszárakat bal kezünkbe adjuk át. 
Megjegyezendő, hogy a bagoly, kampójával sohasem vág a láb
szárait átfogó kéz felé. Annál ajánlatosabb a kabát bal ujját vas
tagon kibéleltetni; mert az uhu néha bele szokott vágni a könnyen 
elérhető kabátba, s ekkor érzékeny sebet okozhatna. De általában 
véve a bagoly csőre soha sem oly veszedelmes, mint karmai. 
A kifejlett bagoly jelentékeny sebeket képes vágni az emberen, és 
karmainak markolásával képes átfúrni az ember kezét is ; minélfogva 
az óvatosság nagyon ajánlatos.

Az említett módon megbékózott bagolylyal bal karunkon, jobb 
kezünkben pedig a szijtalan puskával, alkalmas időben kivonulunk 
oda, a hol ragadozó madarakat vélünk találhatni. Lehetőleg fedett, 
szabad kilátást engedő helyen felröpitjük a baglyot s rögtön elké-
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szülünk a lövésre A legtöbb esetben már a fölemelkedés pillana
tában megtámadja a baglyot a közelgő m adár; vagy nagy mérge
sen reá csapnak a ragadozó-maradarak, vagy pedig, különösen a 
varjuk és szarkák, nagy lármával kerülgetik, s őt közbefogva, tőlük 
telhetőleg boszantják : ez az a pillanat, midőn a vadász jól alkal
mazhatja lövéseit. Természetes, hogy a vadászat e neméhez a 
biztos és gyors lövés a főkellék, s a vadásznak értenie kell ahhoz, 
hogy bármily helyzetben, tehát térdelve, sőt fekve is, gyorsan és 
biztosan tudjon czélozni, lőni és találni. Ügyességétől függ tehát 
főképen a siker; mert mihelyt a vad észreveszi a vadászt, legtöbb- 
nyire lőtávolon kívül marad. Ölyük és varjuk lövése nem jár valami 
különös nehézségekkel, ámbár az utóbbiak is csak ritkán jönnek 
30—35 méternél közelebbre. Valamennyi sólyom és kánya azon
ban, de különösen a karvaly, gyors röptűk miatt csak nehezen 
lőhetők le, s megjelenésük után rögtön kell reájuk lőni; mert 
pl. egyes sólyomfajok csak egyszer, legfelebb kétszer szoktak 
a bagolyra lecsapni. A héját legkényelmesebben azon pillanatban 
lőhetjük, midőn szorosan az uhu fölött lebeg, de ilyenkor nagyon 
vigyázni kell, hogy a baglyot is meg ne sebesitsük.

Magától értetődik, hogy a vadásznak arra is kell figyelmet 
fordítania, hogy ruházatának színe a környék alapszínével össz
hangban legyen ; legjobb szin a földszürke. Mily fontos kellék a 
ruha színének helyes megválasztása, meggyőződhetik bárki is, ha 
a vadászati módot például sötét szinti ruhával próbálja meg.

A vadászat alatt a baglyot vagy jó szerencsére röpítjük fel, 
mert közelben oly szárnyas ragadozók is tartózkodhatnak, melye
ket nem veszünk észre s melyek rögtön lecsapnak, mihelyst a gyű
lölt baglyot észreveszik; vagy pedig csak akkor dobjuk fel azt, 
mihelyt varjukat vagy ragadozó szárnyasokat veszünk észre röpülni 
vagy fán ülni. Ez utóbbi esetben gyakran fog megesni, hogy a 
vadász nem talál alkalmas rejteket, s ilyenkor a tőidre kell feküdnie, 
a mikor, igaz, hogy a varjuk csak ritkán jönnek lőtávolba, más 
szárnyas ragadozók ellenben, különösen a karvaly, nem bírnak 
ellentállni a csábításnak. Néha, legfőképen midőn lövésünk valamely 
szárnyas ragadozót hibázott s az tovaszáll, ajánlatos az uhut gyor
san befogni s újra felvetni; ilyenkor megszokott történni, hogy kü
lönösen a fiatal madarak, ismét a bagolyra csapnak le. Ily módon 
nem egy karvaly és ölyü, sőt vándorsólyom is esik zsákmányul. 
Az elhibázott szárnyas ragadozó néha akkor is szokta ismételni 
támadását, ha a bagolylyal más helyre megyünk át.

A bagolylyal való vadászat itt leirt módjának gyakorlására

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



109

legalkalmasabb idő a szárnyas ragadozók tavaszi és őszi vándor
lása. Különösen őszkor lehet igen szép eredményeket elérni, mert 
az ekkor még lombos fák és bokrok elégséges rejteket nyújtanak 
a vadásznak, s a fiatal, még tapasztalatlan ragadozó madarak igen 
nagy hévvel szoktak lecsapni az uhura.

A szarvas vadászata.

A szarvas egyike a legtöbbre becsült vadaknak; már az is 
igazolja, hogy fővadnak nevezzük.

A szép derék agancs a legnagybbra tartott vadász-troféa ; azt 
lehet mondani: mai napság nem húsáért, hanem agancsáért lőjük 
a szarvast. Ép ezen oknál fogva a vadászás legjobb ideje az agancs 
tökéletes kifejlettségével esik össze.

A vadászat szarvasokra szabad : bikákra július elsejétől kezdve 
október 15-éig, sutákra október 15-től deczember végéig. A föneb- 
biekre való tekintettel azonban, aki tökéletes agancsra akar szert 
tenni, bikára a vadászatot csak szeptember vége felé kezdi meg. 
Látszólag már korábban kész az agancs, az ágak hegyei azonban 
még nincsenek tökéletesen megkeményedve, minek következtében az 
agancsok elromlanák. Júliustól szeptember végéig erre való tekintetből 
a hibás vagy gyenge agancsu bikákat kellene lelőni. Ez utóbbiakat 
is azonban csak az agancsok tökéletes kitisztulása után lehet meg
ismerni, hogy t. i. az ágaknak nemcsak hegye, hanem felső része 
fehér, sőt maga az egész agancs fakó

Tenyésztési szempontból legjobb volna, ha nyáron a meddő 
és fölös sutákat lőnék le.

A szarvast cserkészve, lesen s esetleg hajtókkal szokás 
vadászni.

A szarvas cserkészése.

A cserkészet fővadra igen kedvelt és kellemes vadászat, habár 
jól lövő, kitartó, figyelmes, szemes vadászt kíván. Sajátképi évadja 

_ a rigyetés (bőgés) ideje, habár cserkészik az egész vadászászi 
szabad időn át.

Mig a vad télen, kivált ha az havas, majdnem folyvást baran
gol s csak déltájban fekszik le : a tavasz és a vele járó dús legelő 
beálltával pihenő idejét mind hosszabbra nyújtja, mig végre nyáron 
és őszszel árnyékos rejtekhelyét csak délután 6 óra után hagyja 
el, hogy legelőre menjen s reggeli 7—8 óra tájban a sűrűbe ismét 
visszavonul. Fiatal vágásokra és kisebb erdei tisztásokra már alko-
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nyat előtt; erdőszéli mezőkre, rétekre, nagyobb tisztásokra csak 
alkonyat után vonul ki a szarvas. Forró nyári napokon este ké
sőbben, reggel pedig korábban tér vissza az erdőbe.

A ki- és bevonulás mindig lassan történik, úgy hogy addig 
mig a vad legelő helyére érkezik, rendesen jól bealkonyodik s mi-, 
helyst a felkelt nap emelkedik, már a nappali tartózkodásra szánt 
sűrűk felé tart. Midőn a vad estéij[\int indulófélben van, hullámos 
vagy hegyes területen eleinte az árnyékos oldalon és szellős ma
gaslatokon, róna vidékeken pedig magasabb, ha lehet sűrűbb bok
rok által fedett helyeken tartózkodik s a tisztásokra csak figyelmes 
neszelés és szimatolás után nagy óvatosan lép ki. Ha erdő köze
lében levő tengeri, burgonya, piruló zab vagy zamatos réti fű után 
vágyik, mindaddig, mig jóval alkonyat után minden el nem csen
desedik, ki nem megy, hanem az erdőszéleken néha órákig, majd
nem rendesen az éj beálltáig, mozdulatlanul eláll.

Az első napsugarak a vadat, még az erdőn kívül is, legelőn 
érik; de a mint a nap emelkedik, a vad is beljebb vonul; útköz
ben a napsütötte oldalokon, szellős magaslatokon és füves, fiatal 
vágásokban mindaddig sütkérezik, mig a harmat nagyjából fel nem 
szárad; de 7—8 óra tájban már csak nappali tartózkodási helyén 
vagy annak közvetlen közelében lelhetjük.

A vad ki- és bevonulási idejét -— ott, a hol nem nyugtala
nítják — pontosan megtartja ; ennélfogva a cserkészeti idő julius és 
augusztusban sokkal tovább tart, mint későbben, midőn már ha
marabb esteledik be s a nap későbben kél. Megjegyzendő továbbá, 
hogy a vad meredek oldaloknak saját jószántából neki vágni nem 
szeret; hanem a magaslatokra a völgyek mentében iparkodik fel
érni ; sőt ha egy fővölgyből több mellékvölgy ágazik ki, rendesen 
a legkevésbé meredeken jár fel. A megrezzentett vad természetesen 
kivételt képez, mert ez arra menekül, a merre a veszélyt leghama
rabb elkerülni véli. Az erős agancsár, kivált üzekedéskor, a legma
gasabb pontokat foglalja el, hogy háremében gyönyörködve, eset
leges vetélytársát is könnyen megpillantva, reá törhessen.1

Szeptember derekán a fővad mozogni kezd. A fajfentartási 
ösztönre ébredt suták apró falkákba verődve, mindaddig ide-oda 
járogatnak, és maguk mellé agancsárt csalnak, mig minden falkának 
üzekedési helye és tartózkodási vidéke nem akad. Onnét a rigye- 
tés végéig nem igen távoznak, és csak a szomszéd basának bő- 
gése által ingerelt erős agancsát- látogat el egyik helyről a másikra.

1 v . I.. 1890. 17. sz. 220. 1.
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A bika, mihelyt agancsai kiféjlődtek és azokat jórészt lehan- 
totta, mindaddig kóbor életet folytat, mig julius végén meghízva és 
ellustulva, a nagy meleg a rigyetés beálltáig helyhez nem köti. 
A fiatalabb bika, kivált a hatos, legtávolabb vidékekre irányzott 
kirándulásait szintén kicsiszolt agancscsal ejti meg, s oda, hol 
megtelepedett borjas sutára akad, anyjuktól elvált két-három darab 
üszővel vissza tér.

A lejárt agancsár rigyetés után rendesen félreeső kisebb erdő
területekbe vonul és szokott tartózkodási helyére csak a hidegebb 
idő beálltával — mikor a vad már nagyobb falkákba csoportosul 
— tér vissza. Sok kapitális agancsár az egész telet egyedül, vagy 
legfeljebb kettesével, hármasával tölti el.

Minthogy a lelövésre szánt sutákat, borjukat cserkészve 
szokás lelőni, mert ilyenkor választhatók is legjobban ki, nem fog 
ártani pár szó megismerésükről. A meddő suta rendesen jobb hús
ban van a borjasnál, ennélfogva idomai teltebbek, szőre simább 
és világosabb szinti és kóczos minőségű. Hátán széles, peremén 
elmosódó sáv fut végig. A két éves, s tehát már üzekedésre alkal
mas ünő alig kisebb a sutánál, szőre vörösebb és borzasabbnak 
látszik emezénél, nyaka teteje fekete barna és ily szinü vonalat 
visel háta közepén végig.1

A mi magát a cserkészésnél való eljárást gyalog, lóval, 
szekéren illeti, lásd a cserkészet czimü czikket. (Puskás vadászat 
főczim alatt.)

A szarvas cserkészése rigyetés idején.

A szarvas rigyetése melegebb vidéken augusztus végével, ren
desen azonban szeptember elején, hidegebben közepén kezdődik s 
hat heti huzamban eltart október középéig, vagy végéig.2 Az 
erősebb agancsárok korábban kezdenek bőgni, a fiatalabbak későb
ben, s annak megfelelően is végzik. Dittrich a. W. szerint3 Bajor
ország majnai vidékein 2—3 héttel későbben kezdődik és végződik 
a szarvasrigyetés, mint Szászországban és az anhalti tartományok
ban. Boriszlavszky János Eszterházy grófi erdész szerint a Vértes 
alján Császár község határában az 1888-iki enyhe őszön még 
deczemberben is egészen rendesen bőgtek és üzekedtek a gyengébb

1 V.-L. 189 L. 30. sz. 397. 1.
2 Már ez is mutatja, hogy a törvényben az agancsárok lövetésének ideje korán 

ván megtiltva.
3 H. f. J. I. K. 4. §. 35. 1.
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szarvasok.1 Az 1891. évben a pilis-hegységi és leányfalusi erdők
ben augusztus 27-én,2 Visegrádon 29-én,3 Bakonybélben, Móór 
vidéken szintén e hó végén,4 mig ellenben Gacson (Nógrád m.) 
szeptember 15-én kezdettek rigyelni a szarvasok.5

A máskor óvatos állatok az üzekedési ösztön felébredtével 
bátrakká, könnyelműkké, verekedésre hajlandókká válnak. Agan
csaikkal bökdösik a földet, verdesik a bokrokat és kihívó hangon 
bőgnek.

A bika rigyető kiáltására közelébe sompolyognak a suták, 
viszont azonban felelnek más üzekedni kívánó bikák, sőt közeled
nek is feléje és ha elég erősnek érzik magukat, harczra kelnek 
vele. Ha pedig nem mernek abba kezdeni, kisebb-nagyobb távol
ságról feleselnek vele vagy jobb szerencse reményében más bőgő 
bika felé veszik utjokat.

Az üzekedő szarvas csak akkor bőg, ha több van egymás 
közelében, s csak addig teszi azt, mig a sutákat maga köré nem 
gyűjtötte, azután elhallgat s csak egyes tompa, mély röfögő hangot 
bocsát ki száján ; suták birtokába nem jutottak, azonban annál 
gyakrabban, kitartóbban bőgnek, járnak, kelnek. Hideg éjszakakon 
gyakrabban hangzik fel a rigyető szarvas szava, mint melegeken.

Az üzekedés maga alkonyattól hajnalig tart. Ez idő alatt 
bőgnek a bikák is. Rengetegekben azonban, hol a szarvasok élete 
nyugodtabb, napközben is lehet hallani bőgésüket. Holdvilágos 
éjszakákon folyton rigyélnék s akkor már kora reggel elhallgatnak 
s csak alkonyaikor kezdik újra. Napközben épenséggel nem bőgnek. 
Ha azonban az éjszakák hidegek, kiváltképen ha keményen fagy, 
akkor egész napon át bőgnek.

Ezen körülményeket a vadász arra használja fel, hogy este 
felé vagy kora reggelen, ha kedvező az idő, nappal is a bőgés 
irányát követve a szarvas közelébe jutni igyekszik és ha az nagy
sága és agancsozatánál fogva tetszését megnyerte, lelövi. A bika 
nagyságára és kiválóságára némi tájékozást nyújt a bőgés hang
jának mélysége és ereje.

Hegyes vidéken a bőgő szarvasok felkeresése fölötte fárad
ságos, de jutalmazó, mert ott lehet szert tenni a leghatalmasabb 
agancsokra.

1 V.-I . 1891. 27. sz. 355. 1.
a V.-L. 1891. 25. sz.
3 V.-L. 1891. 2(1. sz.
4 V.-L. 1891. 27. sz.
5 Érdekes volna, ha a V.-L.-nak a rigyetés kezdetét es végeztet pontosan 

jelentenék az ország minden vidékéről, az országos rigyetési idő megállapítása végett.
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Urasági cserkészetek megkezdése előtt a vadász személyzet 
kihallgatja a bőgő szarvasokat s tisztába jő azzal : hogy milyen 
nagyságúak, tehát érdemesek-e a cserkelésre; hol van üzekedő 
helyük; hol tartózkodnak nappal, s merre szoktak járni, hogy 
azután az uraságot s illetve annak vendégeit kellőképen vezetni 
tudják.

A szarvas azon tulajdonságát, hogy a bőgés kihívó hangjára 
ellenfelét felkeresi, magához csalogatásra, hívásra is felhasználja a 
vadász. A hívót magát kereskedés utján lehet megszerezni; a ki 
azonban birtokában van az ahhoz való mély hangnak, s meg tudja 
tanulni azzal utánozni a szarvasét, mikor rigyet: az csak szerencsét 
kívánhat magának. A bika által szorongatott sutáét különben okvet
lenül meg kell tanulni, ha egyátalában hasznát akarja venni az 
ember.

A rigyető szarvas bőgése hatalmas mély torokhang. Dittrich 
a. W. szerint oly formán hangzik, mint mikor valaki erős és tiszta 
mély hangon kinyitott szájjal fazékba „oá“-t kiált. Boriszlavszky 
szerint mély torokhang, mely röviden, szakadozva kezdődik s 
hosszúra nyújtva végződik: kiírva a fiatal bikáé körülbelül: öaööő ! 
az örgé : eöööe ! ő ! ő ! ő !

A bika által szorongatott suta hangját Dittrich a. W. követ
kezőleg írja le, kijelentvén, hogy az csak megközelítő fogalmat 
adhat. Képzeljük magunknak azt az orrhangot, a melyre pedáns 
német franczia nyelvmesterek az un franczia szó kimondását taní
tották ; körülbelül ilyen orrhangot ád a szorongatott suta. Utánzását 
legjobban meg lehet tanulni, ha az ember az orrát mutató és nagy 
ujjával összeszoritván rövid, mintegy másodperczig tartó sóhajtást 
bocsájt rajta keresztül oe szótagot ejtvén ki bariton hangon, mely
nek vége felé az orrlyukakat a szorítás alól felszabadítja.

Mindkét hang utánzását azonban tanulni kell, még pedig 
sikeresebben mástól, ki abban já rtas ; az elsőt még azon esetben 
is, ha mesterséges hivó birtokában van az ember.

A hívásnak akkor lehet legjobb hasznát venni, mikor kora 
reggel, vagy este felé messze távolból hallatszik a rigyető bőgés, 
hogy azzal újabb meg újabb hang adására ingereltessék a szarvas 
s azután hollétét jobban meghatározni lehessen. Csak akkor hasz
nálja magához való csalogatásra a bőgés utánzását a vadász, ha 
másképen a szarvast megközelíteni nem sikerülne. Utóbbi esetben 
pedig valamicskével magasabb hangot adjon, mint a rigyető szarvas, 
mert különben erősebb vetélytárstól félve, elhallgat, sőt el is 
távozik.

A  vadászati ism eretek kézikönyve. III. 8
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



1 1 4

A gyakori hivogatás nem jó. Elég kétszer-háromszor szólalni 
meg s azután várni nehány perczig. Ha a szarvas válaszolt a 
kihívásra, azzal kell tisztába jönni, hogy helyen maradott-e, avagy 
közelebb jőve. Ha helyén maradott, közeledni kell feléje s csak 
akkor ismételni a hívást, mikor holléte felett kételkedünk. Ha köze
ledett felénk, vigyázzunk és hallgatódzzunk, s csak hosszabb időkö
zökben ismételjük a hívást. Ha a közelgő szarvas dobogását, 
csörömpölését (ágakhoz, lombozathoz ütődését) hallanók, egészen 
fel kell hagyni a bőgés utánzásával. Ha helyünket jól választottuk 
meg, t. i. eléggé fedezve vagyunk mindenfelől s kilátásunk nyílik 
mindenfelé, szerencsések lehetünk a közeledő szarvast meglátni, s 
ha megfelelőnek találjuk, rálőni, Ha azonban ez nem sikerülne, t. i. 
a bika nem közelednék eléggé, akkor a szorongatott suta hangját 
kell utánozni. Az biztosan egészen a közeibe csalja. Lövésre készen 
kell azonban rá várni, s ha megjelent, gyorsan kell rálőni, mert 
csakhamar észre veszi a csalárdságot s pillanat alatt eltűnik.

Nagyon szép dolog ez, de nagyon nehéz a hang utánzása!

A les szarvasra.

A les egyike a legbiztosabb vadászási módoknak a szarvast 
lövésre kapni, s gyakran nagyon jó szolgálatot tesz, ha valamely 
szemügyre vett darabnak más utón való kézrekeritése nem sikerül. 
A les biztosságát szarvasra annak azon tulajdonsága mozdítja elő, 
hogy járóját pontosan megtartja, ugyannyira, hogy Dittrich a. W. 
azt mondja róla, kiváltképen a bikáról, hogy legelőre menet, vagy 
onnét jövet néha ugyanazon nyomba lép, melyet pár nap előtt 
hagyott maga után. Reggel még inkább eltér az estéli csapástól; 
erdőkben azonban, ha az évszakok változtával előbbi helyére vissza
tér, a megszokott járókat is újra felkeresi.1

A szarvasnak ezen tulajdonságára támaszkodva, ki kell előbb 
tanulni annak járását. Végig kell járni napról-napra az utakat, az 
erdők és vágások szélein elfutókat, s mindazon erdőszélti helye
ket, melyeken nyomának meglátása remélhető; szintúgy az erdő 
határán levő mezők és rétek szélén is végig kell menni reggelen
ként harmat felszállta előtt, mikor a csapás a nedves füvön leg
jobban felismerhető. Ha a talált csapások és nyomokból az illető 
szarvas járóját biztosan megállapítani nem sikerül, lesre kell kiállani 
s úgy jönni tisztába a dolog felől.

Ha a csapás, melyen az a bizonyos szarvas, melyet kézre-

1 H. f J. I. 75.
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keríteni akarunk, egész biztossággal meg van állapítva, akkor 
annak közelében oldalfelől mintegy 60—80 lépésnyire el kell készí
teni a lesőhelyet, úgy azonban, hogy ha legelő közelében fog 
történni a lesés, arra is kilátni lehessen. A legegyszerűbb lesőhely 
úgy készül, hogy az ülőhelyet arról felől, a honnét a vad a rá 
lesőt megláthatná, lombos ágakkal dugdossák körül. Nagyobb 
biztosság és nagyon derék, szép példányok kedvéért azonban lehet 
magas lest is felállittatni, vagy gödröt ásatni.

Mindenképen azon kell lenni, hogy a kitűnő látású és hallású 
vad a lesőt észre ne vehesse. Ettől, meg a kedvező szél fuvásától 
függ a les sikere. Minthogy a szél iránya változó, — ha a lesés idő
höz van kötve, pl. a vadászattulajdonos vagy előkelő vendég rövid 
látogatásához, — a vad csapás több pontján kell leső helyet készít
tetni, hogy a szél iránya szerint vagy az egyiket, vagy a másikat 
lehessen felhasználni. Ellenkező esetben csak akkor lehet a lesre 
kiülni, mikor a szél jó.

A leső hely elkészülvén, a vadász azt napnyugta előtt fél
órával — meleg eső után még annál is korábban —, reggel pedig 
pitymallat előtt, mikor még az egész természet alszik, elfoglalja. 
Hogy a leső helyre a legnagyobb óvatossággal, szél alatt s tehát 
-esetleg kerülő utón kell kimennie, az a dolog természetéből folyik.

A lesen nyugalom s csend a fődolog. A legkisebb mozdulat, 
s. legcsekélyebb -rezzenés árulóvá válhat. Megfeszített figyelem, 
mely mindenre kiterjed, a mi a közelségben megmozdul, mérséklet 
és kitartás a leső elkerülhetlen tulajdonságai.

Ha este a vad sietve megy az erdő széle felé, a lesen ülőt 
í \ z  ne agaszsza. Éhen van, azért sie t; biztosra veheti, hogy az erdő 
szélére érve meghökken s szemreveszi a környezetet, biztosítja 
magát (sichert). Megáll. Ez jó alkalom a lövésre. Fiatalabb vadász 
.azonban jól teszi, ha most még nem lő, hanem vár, mig egy kissé 
meg nem nyugszik, mig vadászláza el nem múlik. Erre van ideje. 
A vad ugyanis nem indul mindjárt neki a nyílt területnek ; hanem egy
két szál füvet csippent, aztán felemeli fejét, szimatol, neszez, szó
val biztonságát figyeli s ezt ismételgeti párszor, lassacskán tovább 
lépegetve, mig végre nyugodt legeléshez kezd, a mely azonban 
■soha sem oly egészen magáról megfeledkező, mint azt a házi álla
toknál nap-nap után látjuk. A legelésnek ez a lassudad megkez
dése elegendő időt enged arra, hogy a s z í v  sebes verése lassudjék, 
sőt elmúljék, s a fegyvert teljes nyugodtsággal lehessen a szemek
hez emelni.

Arra is gondoljon a vadász, mielőtt lőne, hogy a vad álló—
8*
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helyét, jobban mondva, a megsebesülés pillanatában történő fel
szökkenése nyomát (Ausriss) könnyen meg tudja lövés után találni. 
Jegyezzen tehát meg magának valami a vad közelében leva 
szembetűnőbb tárgyat: bokrot, tuskót stb. ; lövés után pedig, ha 
csak a lőpor füstje nem ment szemébe, vigyázza meg jól a vad 
viselkedését, hogy azután (a jelek után t. i.) megítélhesse testének 
mely részén találhatta azt.

Ha a vad néhány szökkenés után összerogyik, bátran hozzá 
mehet. Ha forrók a napok, akkor a hason a bőrt a tarkókéssel ha
sítsa fel tüstént tenyérnyi széliességben, úgy azonban, hogy a belek 
meg ne sérüljenek. Erre szükség van azért, hogy a melegben fej
lődő gázok a test belső részeiből a levegőbe illanhassanak s a vad 
tehát fel ne puffadjon.

Ha a vadat tüstént elszállítani nem lehet — a mi ritka eset 
— akkor még meg kell jelölni. Ez akként történik, hogy leveles 
ágat teszünk r á : bikára, bakra a tört véget az agancs, sutánál a 
fark felé fordítva. A megjelölés a birtokbavétel megtörténtét igazolja, 
mit minden tisztességes vadász respektál.

Ha a megsebesített vad más vadakkal volt csoportban, s 
azokkal fut tova, arra kell vigyázni, hol válik el tőlök.

Ha a megsebesült vad szemünk láttára lefekszik, de okunk 
van attól tartani, hogy a lövés nagyon fönt, vagy nagyon alant, 
avagy lágyékon érte: akkor magára kell hagyni, s ha este történt 
a lövés, csak reggel, ha pedig reggeli lesen sebesittetett meg a vad, 
legalább is egy-két óra múlva, sőt gyengébb sebesülés esetén, vagy 
erősen hideg időben, még későbben szabad csak megkísérlem meg
közelítését. A ki ezt elmulasztja, a csülökre kapott vadat hosszasan 
lesz kénytelen nyomozni.

Ha a vad nem esik, vagy nem fekszik le, hanem eltűnik a szemek 
elől: akkor a sebesülés helyén a felszökkenés nyomát keresse fel a 
vadász és vizsgálja meg azon, valamint a nyom folytatásán, nem 
hullott e szőr, csont, vér, s ha igen, milyen a z ; ítélje meg, hogy 
ezen jelek után következtetve, testének mely részén sebesülhetett 
meg. Az üldözést mindenesetre el kell halasztani, s hogy annak 
biztos eredménye legyen, vérebet kell tartani, vagy vizslát tanítani 
be a vérnyom követésére.

A szarvas vadászata hajtatással.

-A szarvas vadászása hajtatás utján csak kivételes, leginkább 
vadaskertekben gyakorlatos. Sikere a hely jó megválasztásán és a 
kedvező szélen kívül a hajtás jó vezetésétől függ és különösen
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attól, ha a hajtok a lehető legnagyobb csendben haladnak előre. 
Lármás hajtás biztos megrontója: a szarvas rendesen visszafelé 
tör át a hajtok vonalán. A hajtóknak egyéb hangot a koronkénti 
halk füttyentésen kívül meg kell tiltani. Ez is csak arra szolgáljon, 
hogy egymás hollétéről értesítsék egymást az egyenes vonal meg- 
farthatása végett. Csak azon esetben szabad egyik hajtónak kiáll
tán i, ha előtte szarvas szökik a vadászok felé. hogy társait s a 
puskásokat is figyelmeztesse. Akkor is röviden : vigyázz !

Ha a szarvas visszafordulna a hajtők felé, erőszakkal, lármá
val ne kisértsék meg visszaterelni. Még jobban elvadítanák s 
bizton nekik vágna s kárt is tehetne bennük. Legjobb az ily eset
ben, ha szép csendesen megállanak, s várnak, mig a vad meghök- 
ken, megáll. Ekkor mozduljanak meg kissé, illetve testük ide-oda 
ingatásával tegyék magukra figyelmessé, esetleg dobbantsanak a 
kezükben lévő bottal, vagy balta nyelével, esetleg lábukkal a földre. 
Ha ez nem segít, ereszszék útjára, mert úgy sem mehetnek sem
mire sem vele. Ha azonban sikerült őt a vadászok felé megindí
tani, óvatosan és csendesen menjenek utána, nehogy megriaszszák.

A szarvasra tehát a lassú, csendes hajtás a sikeres.
A vadász ne hirtelenkedjék a lövéssel; gondolja meg, hogy 

golyóval találni nem könnyű dolog Kevés puskás dicsekedhetik 
vele. Az olyan, ki nem bízik magában, köhintsen vagy Rittyentsen, 
de halkan. Erre a vad, ha a hajtásban nem riasztották meg nagyon, 
többnyire meghökken, a mely pillanatban biztosabban vehető czélba.

Ha azonban a fogás nem sikerülne s a szarvas futva rohanna 
tovább, vagy elébe kell czélozni, s mikor a vonalba ért, sütni el a 
fegyvert, vagy jól czélozva kell követni, mig a czélgomb oly helyre 
nem mutat, a hol halálos a sebesülés.1

A  szarvas vadászata terelés utján.

Ha valamely kisebb erdőrészben szarvas tartózkodik, vagy 
csak ideiglenesen állapodott meg, s ottlétét közvetlen látás, vagy 
uj havon nyomozás utján megállapítani lehet; akkor két, vagy leg
följebb nehány vadász terelés utján eredményesen vadászhat rá.

Az erdőrész felől fúvó szél alatt a szarvas csapásán (járóján) 
s illetve ott, a merre kimenése remélhető, jól elbújva feláll a vadász 
magában, vagy egy-két társával. A másik vadász, vagy legalább, 
ügyes és gyakorlott hajtó (esetleg több is) havon a nyomot keresi 
fel, s óvatosan halad rajta, mig a szarvast szemre nem kaphatja.

1 L. a lövésről szóló czikket.
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Ha a nyomot nem lehet látni, pl. nyáron, akkor óvatosan, s mindig’ 
a felállott vadászszal ellenkező oldal felől zeg-zugosan ide-oda 
járva, igyekszik a vadat megtalálni. Ha kellő óvatossággal járt eí 
és szerencséje van, maga is lövéshez juthat.

Ha azonban a szarvas előle megszökik, kövesse lassan, csen
desen, s igyekezzék a vadászra terelni; ha pedig visszafordulna, 
iutyörészés, dudolgatással, elébe kerüléssel terelgesse a kívánt irány 
felé ; szükség esetén vágjon elébe. Türelemmel, kitartással, ügyes
séggel ez a legtöbb esetben sikerülni fog.

Kisebb területen a szarvas járását és a helyiséget ismerő két 
vadász ily módon jó eredménynyel vadászhat szarvasra.

Havatlan talajon biztosabb a terelés kutyával, a lanszálás 
(Lanciren). Leginkább augusztusban, szeptemberben gyakorolják 
dohét* (kövér) szarvasokra.

Lanszálás előtt a segéd vezetésre (vezető kutyának, Leith- 
hund) betanított vérebbel, ilyennek nemlétében vizslával a szarvas- 
tartózkodási helyét megállapítja, körül nyomozván az illető erdő1- 
részt addig, mig csak a szarvas bennlétéről meg nem bizonyom 
sodott.

Ha a vadász, s illetve vadászok a vad kijáróján és annak 
közelében, melyet a nyomozás alkalmával a segéd megállapított, fel- 
állottak, a kutyával követi a nyomot, azaz vezetteti magát azon, s 
tereli a szarvast rájok.

A dám 1 vadászása.

A dám vadászása alig különbözik a szarvasétól. A mit átalá- 
nosságban tudni kell róla a vadásznak, az az, hogy látó- és halló
képessége épp oly biztos, mint a szarvasé ; a mellett azonban rend
kívül éber és magára vigyázni tudó állat. A mint neszét veszi a  
vadász közeledésének, azonnal megriad.

A dám cserkészése.

A dám rendkívül óvatos állat lévén, a mint neszét veszi a  
vadásznak, azonnal megriad. Az óvatosan közeledőt nehány merev 
pillantással végig méri, s ijedtében nehány rövid hangot adva,

’ Fel fog tűnni, hogy nem használom azt a gyakori kifejtést: dámvad, özvad. 
Azért teszem, mert nem mondják szarvasvad, disznóvad, medvevad, nvulvad süt. 
Nagyon gf-rmánosnak találom. Ha a szives olvasó többször forgatja a könyvet, a t  
fogja találni, hogy nincs is arra szükség.
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menekül. Ezen tulajdonságainál fogva cserkészéé alkalmával a leg
nagyobb óvatosság ajánlható s még úgy sem sikerül megközeliteni, 
ha többed magával van. Még legjobban juthat közelébe a vadász, 
ha valakivel beszélgetve, dudolgatva, fütyörészve halad, tettetve 
magát, mintha jelenlétével nem is törődnék, úgy intézve azonban 
menését, hogy oldalogva lassacskán közeledjék hozzá. Lövési 
távolságra érve, fa vagy bokor megett visszamarad, mig társa be
szélgetve, vagy dudolgatva, fütyörészve tovább megyen. Egymagá
ban is legkönnyebben érheti el igy czélját a vadász.

Az egymagában lévő dámot valamivel könnyebb legelés köz
ben megközeliteni. Úgy látszik, hogy ilyenkor nem vigyáz olyan 
jól, vagy a fű ropogtatása csökkenti hallását. Látása azonban ilyen
kor is elég éles; ettől tehát óvakodni kell.

Jobban várja be a szekéren vagy lovon szél alatt közeledőt 
kivévén, a hol már sokat lövöldöztek rája.

Figyelemreméltó különben a dám azon szokása, a melylyel a 
szarvastól eltér, hogy tudniillik mig emez, — ha többedmagával van 
és megriad, — messzire menekül, ő nem sokára megáll s kémlelődve 
tekintget köröskörül.

Ha a dám meg van lepve és hirtelenében nem tudja kitalálni, 
mi zavarja, sokkal feltűnőbb jelét adja nyugtalanságának, mint más 
vad. Egész tartásban, ijedt tekintetében, tétovázásában idegesség 
mutatkozik ; gyors, rövid mozdulatai, töredezett kellemetlen kiáltása 
félelmet árul el. Ilyenkor az első pillanatban nem is gondol mene
külésre. Ezt a pillanatot a íürge vadász jól használja fel lövésre.

Szintúgy felhasználhatja lövésre a vadász azon tulajdonságát 
is, hogy ha valóságos, vagy képzelt veszedelem elől rohanva 
menekül, éles fütytyentéssel meg lehet állítani.

Lövés után vigyázni kell billegényére (farkára). Ha nem kapott 
sebet, azt felemelve tartja ; ha azonban sebet kapott, azonnal 
behúzza.

Ha a dám lövés után azonnal le nem rogyik, de meg van 
sebesitve, hosszabb időt kell engedni megbetegedésére, esetleg több 
órát is. A megsebesült dám ugyanis magára hagyva nem megyen 
messzire, hanem csakhamar letelepszik, s csak akkor kél fel, ha. 
zavarják; ha azonban hamarjában felverik fektéről, addig magyen,, 
a mig csak ereje tökéletesen ki nem merül. Azonkívül nem 
bizván erejében, hogy a vérebnek ellentállani bírnia, nem egy köny- 
nyen áll meg, ha még lábai tovább bírják.

Azt állítják, hogy a dám sokkal erősebb lövést bir el, mint 
a szarvas. Egy német vadász írja, hogy megsebbzett dámbikát
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keresvén, azt legelészve találta, mikor lelőtte, annyi seb volt rajta, 
hogy számát restelte leírni, attól tartván, hogy hazugnak nyilvá- 
nittatik.1

A dám vadászasd rigyetéskor.

A dám októberben kezd rigyetni, tehát egy hónappal későbben 
mint a szarvas, s négy-öt hét alatt végzi azt. Október elején a 
bikának nyaka és nemző részei feldagadnak, s az állat kellemetlen 
bak bűzt terjeszt maga körül, a mely a rigyetés vége felé kiseb- 
bedik s annak végeztével nem sokára eltűnik. Ez oknál fogva dám- 
bikát szeptember közepétől fogva november végéig nem kellene 
lőni, kivévén ha sindevész (kümmerer); a melynél ez a büzösség 
nincs meg. Ha azonban változó vad képen állapodik meg ezen 
időben a dámbika, akkor a mint kimúlt, azonnal szorosan körül 
kell csavarni s megkötni a heregolyók alját, s azt a magcsatornákkal 
együtt ki kell fejteni, úgyszintén a csököt is és annak nyílása körül 
legalább tenyérnyi nagyságú darabot a hasbőrből.2

A dámbika e bűzössége akkora, hogy rigyetés idején vadászni 
nem szokták.

A dám vadászasd lesen.

A dám oly pontosan tartja meg szokott járóit, mint a szarvas 
s ennélfogva lesen szintúgy vadászható, mint amaz. Ki kell tanulni 
tehát járóit, annak közelében leshelyet készíteni s arra este vagy 
reggel kiülni. Különben szintúgy kell eljárni, mint a szarvasra nézve 
le van írva

A  dám haj tatása.

Hajtókkal a dámot szintúgy lehet a vadászra hajtatni, mint a 
szarvast, csakhogy még óvatosabban kell vele bánni; mert ha megriad 
és futásnak indult, nem oly könnyen lehet megnyugtatni, mint a 
szarvast, s nem hagyja magát visszaterelni.

A  terelés egyetlen haj tóval, valamint a lanszálás is, ügyesen 
végre hajtva, igen jól szokott siKerülni.

Az őz vadászása.

Az őz vadászása, mint a vörös vad legkisebbjéé, sokat hasonlít 
a szarvaséhoz, csak a hívás párzáskor üt el attól.

1 V.-L. 1880. szept. 30. sz. 394. 1.
5 Dittrich a. W. I 8. §. 134. 1.
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A mit az őzre vadászónak az őz természet históriáján kívül 
mindenek előtt tudni kell, az a baknak biztos és minden körül
mények között való megkülönböztetése a sutától. Erre annál inkább 
van szüksége, minthogy a suták lövése többnyire egj'átalában 
nincsen megengedve, s azonkívül a suta lelövése tilalmi időben 
kellemetlenséget okozna.

Addig, mig az őzbak fején hordja agancsát, már messziről is 
könnyű megismerni; mikor azonban azt levetette, akkor nagyon 
jól meg kell nézni, mert csakis a pamacs (a csők végén kiálló 
szőrözet), a sutát1 pedig az öcsét (a nemző részből alul kifüggő 
szőrcsomó) különbözteti meg teljes biztossággal. A gyakorlott 
szemnek a bakot, még nagyobb feje és vastagabb nyaka árulja el.

Dittrich azt állítja,2 hogy ha az őzcsoport nyugodtan vonul 
legelőre, vagy erdőbe, mindig a suta megyen elől, a bak hátul. Ez 
a sorrend ugyan gyakran megzavarodik; de ha a nyugalom helyre 
á ll: helyre áll a sorrend is. Esti, vagy reggeli homályban erre támasz
kodva a csoport utolsó tagjára lőni lehet, föltéve azonban, hogy 
erős testalkatú.

Törvényeink szerint az őzbakra szabad a vadászat április 
elejétől januárius tizenötödikéig, sutára azonban csak október tizen
ötödikétől deczember végéig.

Az őz cserkészése.

Az őz cserkészése alapjában véve megegyez a szarvaséval, s 
nagyon kedvelt, kiváltképen azért, mert alkalmat nyújt a vadászat 
ezen legkitűnőbb módjának gyakorlására olyanoknak is, kiknek 
nincsen módjukban fővadra vadászni.

Az őzbak nem oly szemes ugyan, mint a szarvas, de igen 
éber, minden legkisebb neszre figyelmes s észrevétlenül el tud 
osonni a rá nézve gyanús helyről. Próbára teszi tehát a vadász 
ügyességét s ennélfogva cserkészése izgalmas s a vadász szenve
délyét kielégítő.

A cserkészés legjobb ideje az esteli s a reggeli szürkület. Este 
nap nyugta táján, reggel pitymallatkor kell kezdeni. Kiadó eső után 
nappal is lehet szerencsét próbálni, mert akkor a vad a sűrűségek
ből a lábas erdőbe, utakra, tisztásokra megyen ki, hogy a lombo
zatról lehulló vizcseppek elől meneküljön. Napközben máskor azért

1 A nőstény őznek kecske neve ellen tiltakozom. Az a Gais szó szerencsétlen 
forlitása. Őz nem lehet kecske. Távolról sem rokon vele.

2 11. f. J. 15. §. 214.
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nem lehet vele találkozni, mert a hőség, de különösen a legyek és 
szúnyogok elől sűrűségekben vagy vetésekben húzza meg magát.

Kisebb tisztások, gyér állású serdülő vágások, égeres, füzes 
mocsárok kedvencz tartózkodási helyei az őzbaknak. Erős bakok 
nem mutatkoznak szívesen nyitott területeken. Egészen fiatal vágá
sokban ; nagyobb tisztásokon inkább csak sutákat s gyengébb 
bakokat lát az ember.

A tisztás avagy gyéres (ritkás) közelébe érve meg kell állani 
s szemügyre kell venni annak minden zegét-zugát s csak azután 
szabad rálépni, ha vad sehol sem látható, sőt még ebben az 
esetben is jobb azt megkerülni, mert meg lehet, a vad oly helyen 
áll, a melyen megtalálni nem lehetett.

Ha szembe tűnik a vad s az netán suta volna, nem árt kissé 
várakozni, mert a bak gyakran közel van, de amazt előre bocsátja, 
ha tisztáson vagy nyiladékon kell átmennie. Ha azonban kitűnnék, 
hogy bak nincsen jelen, a sutát vagy meg kell kerülni szél 
alatt, vagy pedig olyan oldalról kell fölemelt fővel közeledni 
feléje, a melynek ellenkezője felé menekülése kívánatos. A nyílt meg
mutatkozásnak az a haszna, hogy a vad akkor nem riaszt. 
A riasztás tudvalevőleg az első lábakkal való dobbantással kisért 
bő ! bő ! hang adásából áll. Ezt hallva a közelben lévő többi vad, 
s különösen a bak, tüstént eloson.

Ha őzbak lövési távolságon kívül, vagy a sűrűben riasztgat, 
bizonyára nem ismerte fel a vadászt, csak gyanakszik valamire. 
Ilyenkor legjobb, a puskát lövésre készen tartva várakozni, mert a 
bak gyakran közelebb jő, kiváncsi lévén arra, a mi gyanúját fel*- 
ébreszté. Óvatosan teszi ugyan azt, de azért első lábaival ismételve 
dobbant. Dombrovszky azt tanácsolja,1 hogy ezen esetben a fejet 
annyira meg kell hajtani, hogy a kalap karimája a szemeket elta
karja a vad elől. Ha a bak a szemeket nem látja, gyakran egészen 
közelébe megy az embernek A vadász ilyenkor a vad lábaira s 
testének alsó részére figyeljen, hogy mozdulatait láthassa, s a lö
vésre alkalmas pillanatot kileshesse.

Dombrovszky a szemekre való figyelést azért tanácsolja erősen, 
mert azok elől leghamarább futamodik meg a vad. Azt mondja, 
gyakran megtörtént vele, hogy bár rosszul volt takarva, de fejét 
lesütvén, s szemeit a kalap karimája mögé rejtvén, őzek négy-öt 
lépésre nyugodtan vonultak el mellette.2

1 Das Reh. 39. 1.
5 Das Reh. 40. 1.
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Ritkás erdőben néha közelébe lehet jutni a baknak, ha mint
egy nem is figyelve rá, dúdolgatva vagy fütyörészve oldalog felé 
a vadász félkörben. Ki kell eszelni a helyet, honnét esik legbizto
sabb lövés rá. Ezen pont felé azután minden tétovázás nélkül kell 
haladni. A lövésnek gyorsan kell történni, mert a bak azonnal meg
futamodik, a mint a vadász megáll s az eddigitől eltérő mozdu
latot tesz.

Az özbak vadászása csalogatással.

Üzekedés idején julius és augusztusban az őzbak könnyen 
enged a hívásnak, a mennyiben a bak által szorongatott suta hang
ját utánzó s iól elrejtőzött vadász felé szőkéivé közeledik. Tapasz
talt dolog azonban, hogy oly vadasokban, a melyekben a bakok 
számához képest sok a suta, nem jő oly fürgén a hívásra, mint 
ellenkező esetben.

A csalogató hang előidézésére eredetileg falevelet használtak, 
melynek erősen az ajakhoz nyomása, s az összeszoritott ajkakon 
kilökött fúvás által idézték elő a hangot. Innét ered német neve 
(Blattén). Számos vadász most is legjobbnak és legbiztosabbnak 
tartja azt. Mások a nyírfa czigarett-papir vékonyságú felső bőrét 
tartják legjobbnak.

Ma napság jó csalogató sípokat lehet kapni kereskedés utján.1 
Az ilyennel is azonban meg kell tanulni bánni.

A hivást legjobb akkor kezdeni meg, mikor az üzekedés ja 
vában folyik, mert akkor a bakok nem oly óvatosak, mint annak 
kezdetén ; mindazáltal, ha az időjárás kedvező, július közepe táján 
már lehet hívni. Atalában véve hívásra legalkalmasabb az idő reg
geli 5 órától 9-ig és délután 4 órától esteiig. Július vége tájától 
(25-től) kezdve a bak egész nap jól jön a hívásra. Ez időben reg
geli 10 órától kezdve 11 óráig legjobban enged a csalogatásnak, 
mert ilyenkor rendesen nyugszik. Meleg, szélmentes idő legkedve
zőbb a vadászás ezen módjára. A hívás ideje eltart augusztus 
9— 10-ikig. Ez idő vége felé a bak, különösen az öregebb, már 
nem ugrik a hang felé, mint közönségesen szokta tenni, hanem 
lopódzkodva és a földön szimatolva közeledik. <

A vadászás módja következő. A vadász, a mennyire csak 
lehet szél alatt vagy legalább félig szél ellenében cserkészve be
járja azon erdőrészeket, a melyekben őzbakokat lenni gyanít. Vá
gások és erdei tisztások szélének mentében, s kiváltképen oly he-

1 E. Pfeiffernél Heidelbergben csontból készitve ára fatokban 3 ’5, vasból 4, 
ezüstből 15 márka utasítással együtt.
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lyeken, a hol a fatörzsök körül kitaposott körök találhatók, a vadász 
a szálas erdőben 30—40 lépésnyire a vágás vagy tisztás szélétől 
megáll, s olyan helyen, a honnét mindenfelé kilátása van (különö
sen a vágás s illetve tisztás felé) jól elrejtőzik, úgy azonban, 
hogy a lövésben akadályozva ne legyen. Lábai alól a netán ott 
fekvő száraz lombot, ágat eltisztitja, hogy esetleges megmozdulása 
következtében roppanás vagy csörrenés el ne árulja. Most szeren
csét próbál a hívással. Teszi azt háromszor-négyszer, vár néhány 
pillanatig, figyel, neszei, ismétli a hívást, s ha a bak még sem 
ugrik, más helyet keres magának.

Ha a bak esetleg közel van s jöttünk vagy elhelyezkedésünk 
neszét vette, nem fog engedni a hívásnak, ha mindjárt hozzá kez
dünk. Ez oknál fogva mindig jobb 5—10 perczig várni, s csak 
azután kezdeni a híváshoz.

Pfeiffer csaló sípjához adott utasításában következőleg Írja le 
a hívást: Fölteszem, hogy a bak közel van hozzám, ennélfogva a 
sípot megfordítva veszem számba s erősen és kurtán szívom be
lőle a hangot, kezemet elébe tartván, hogy a hangot tompítsa. Ha 
a bak az első nehány hangra nem ugrik, arra következtetek, hogy 
messzebb kell lennie tőlem ; kezemet tehát elveszem a síp elől. Ha 
az sem használ, rendes helyére fordítom a sípot, sőt kezemből csö
vet képezve segítek erősíteni hangját. Mindez azonban egyfolytában 
történik, mert ha a hivó elhallgat, a bak megáll és figyel. A lég-* 
kisebb nesz, mozdulat, vagy hiba a hívásban, melyet állva, figyelve 
jobban észrevesz, tüstént visszafordulásra készteti. Ha a bakot hal
lani, de látni nem lehet, visszafeléről szíva kell hívni Ha a bak 
hátulról jő a szálas erdőből, a hívással fel kell hagyni, mert ke
resve a sürjésbe lopózkodik s lövésre jő.

Gyakorta a bak csak ott terem a vadász előtt, ez esetben 
sietni kell a lövéssel; néha óvatosan közeledik, ilyenkor pillanatig 
sem szabad késni, hanem lőni kell tüstént; mert szemre kapva a 
vadászt, tüstént félre ugrik. Ha lövési távolságon túl áll meg a bak, 
egy ideig várni és hallgatni kell, sokszor magától jő közelebb ; ha 
pedig éppenséggel nem mutat hajlandóságot a közeledésre, sőt épen 
eltávozik, csendes hangon és gyors ütemben kell hívogatni; erre 
néha oly gyorsan közeledik, hogy ugyancsak kell ügyelni a lö
véssel. Ha ilyenkor nem áll meg, hanem a vadász me’lett tova akar 
rohanni, rá lehet kiáltani, vagy fütytyenteni: erre, ha a vadászt meg 
nem látta, megáll s gyors lövéssel leterithető.

Néha két bak is jelenik meg egyszerre, s az erősebb elverni' 
igyekszik a gyengébbet. Ha a vadász ilyenkor türelmesen vár: vagy
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elég közel jönnek hozzá, hogy lövésre kapja az egyiket vagy a 
m ásikat; vagy eltávolodnak, a midőn pár hivó hangra az egyik, 
vagy másik hozzája ugrik.

Ha a hívásra suta jelenik meg, abból arra lehet következtetni, 
hogy a bak nem messze van utána, minélfogva kis ideig várni kell 
rá. Ha a bak a sutát kergeti s a hívásra nem figyel, akkor az őz 
gida hangját utánozva a sutát s vele a bakot közel lehet csalni.

Ha a hívásra bak nem mutatkozik, még is várni kell 10— 15 
perczig, mert a bak gyakran óvatos, lopózkodik a vadász körül, 
keresget, figyel, szimatol s ha semmit sem vesz észre, mégis elő
kerül. Azon esetben pedig, ha a bakot látni lehet, a nélkül, hogy 
lövésre állana s közelebb jönni nem akar, engedni kell őt, hogy 
menjen tovább. A vadász is tegyen hasonlóképen, de a legnagyobb 
óvatossággal s megkerülve a helyet, mintegy óra múlva próbáljon 
újra szerencsét más oldal felől.

Olyan helyeken, hol nincs meg a kellő nyugalom, csak vir
radatkor és alkonyat vége felé lehet a hívásnak sikerét remélni. 
Az a bak, a melyik híváskor a vadászt észrevette és tőle meg
ugrott, abban az esztendőben többet rászedni magát nem engedi.

A vadászat csalogató síppal fölötte érdekes és izgató. Éjjeli 
hivogatás alkalmával a róka is megjelenik néha. A Jagdseitungb&xx 
beszéli egy vadász, hogy este 10 órától kezdve reggeli 2 óráig két 
rókát lőtt őzcsalogatás alkalmával.

A  les ősre.

Ha valamely előre kiszemelt bakot kíván a vadász kézrekeri- 
teni, lesen legbiztosabban érheti el czélját.

Mindenek előtt azt kell kitanulni: hová, és mely utón jár le
gelőre a vad ; mert az időt és utat pontosan meg szokta tartani.

Zárt erdőben elegendő, ha a lesőhely fölibe szúrt gályákkal 
van annyira eltakarva, hogy a vad a lesőt meg ne láthassa. Fonott 
takaró könnyen szemébe tűnik a baknak, s az bir annyi okosság
gal, hogy az elől kitér. Fonadék csak tisztásokat szegélyző sűrű
ségek szélére való, s akkor is ugyanazon fa- vagy cserje-nemek 
ágaiból készüljön, melyekből a sürjés áll.

Nyílt helyeken legjobb a földbe ásott lesőhely.
Vágásokban, kisebb tisztásokon levő források közelében leg

jobban megfelel a magas les. Magánosán álló fákon is czélszerüen 
lehet ilyeneket elhelyezni.

A lesőhelyet napkelte vagy nyugta előtt egy órával előbb kell 
elfoglalni, ügyelvén arra, hogy a vad csapását ne érintsük.
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Az őz ha]tatása kutyákkal.

A vadászás ezen módjának csak nagy terjedelmű és hozzá- 
férhetlen hegységi erdőségekben van helye. Rósz oldala az, hogy 
a kutyák elől a bak, ha többed magával ugrott fel, mihelyt szerét 
teheti félre szökik, s tehát rendesen a suta kerül puska elébe. 
Kisebb kutyákkal kevesebb kár történik, mert azok nem bírják elfogni.

Sokkal szebb és érdekfeszitő jelenetekben gazdagabb vadá
szat a hajtatásnál, különösen nagyterjedelmü hegyi területeken.

Mindenesetre ajánlatos e czélra tacskókat használni s nem 
az üldözésben gyorsabb és kitartóbb kopókat. A tacskó nem képes 
az őzet gyorsan üldözni, s az őz a kis tacskótól nem fél annyira, 
mint a kopótói. A tacskóval gyakran szembe is száll, s nem rohan 
oly gyorsan a vadászok előtt el.

Valóban a legnagyobb vadászati élvezet, egy szép őszi napot 
ily sportnak szentelve, az erdő boritotta hegyek között tölteni! Meg
feszített figyelemmel hallgatjuk az ebek távoli csaholását; halljuk, 
mint közeledik a hajtás felénk, majd ismét távozik. Egyszerre ár
nyék suhan át a magas törzsű fenyők között és a ruganyos moha
szőnyeg fölött, a magas fák koronáinak árnyékában, óvatosan,' 
gyakran neszelve és az ebek távoli csaholására figyelve, közeledik 
egy kapitális őzbak. Pompás, szépen gyöngyözött agancs díszíti 
kecses fejét; éppen élesen szemügyre veszi a járót, mely egy 
kicsiny erdei patak kiapadt medrén vezet keresztül s felfelé a hegyek 
közé visz. Ekkor felvillámlik egy sugár fenyőtörzs mögül az el
rejtőzött vadász lövése, s a derék bak a mohboritotta szikladarabok 
között elterül. Csak közönséges puskázó lehet az, a kinek a szive 
ily pillanatokban fel nem dobban, az isteni természet szabad ege 
alatt, a fenséges erdőben!

És igy a nemes vadászat minden egyes ágának meg van a 
maga költészete, ha ugyan értünk hozzá, nem csupán a vadat biz
tos szemmel és erős kézzel terítékre hozni, hanem érzékünk is van, 
az isteni természet folyton változó szépségei iránt.1

Hajtó vadászat özekre}

Őzekre rendezett hajtóvadászatoknál figyelembe veendő azon 
körülmény, hogy az őz is, mint a fővad, igen nehezen hagyja magát 
hajtatni.

1 Dombrovszky »Das Rehc.
2 V.-L. 1888. 24. sz. 311. 1. Dombrovszky Raoul »Das Reh« czimü monográ

fiájából.
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Az őz kedveli a nyugalmat, s gyakrabban nyugtalanittatva; 
elhagyja tartózkodási helyét. A ki tehát meg akarja tartani őzállo
mányát, az tartózkodjék lehetőleg a hajtóvadászatoktól, a melyek 
különben is, hacsak nem csupa tapasztalt és megbízható vadász 
vesz bennök részt, igen gyakran eredménytelenül végződnek. Nyá
ron, midőn a bak még nem igen rakott magas agancsokat, a midőn 
egyetlen hosszú szökéssel veti magát az erdei utón vagy valamely 
nyiladékon keresztül, nem igen könnyű őt felismerni, és a lövést 
a helyes pontra alkalmazni.

A téli mezben is, mikor pedig az őzbak a pamacsról és tü
körről (Spiegel) határozottan megkülönböztethető, gyors és biztos 
felismeréséhez, különösen midőn több őz ugrik egyszerre, oly hig
gadtság és éles szem szükséges, melyet csak hosszas gyakorlat 
adhat meg.

A hajtóvadászat kétféle módon rendezhető, s az egyik, vagy 
a másik mód kiválasztásánál mindig a helyi viszonyok s az erdő 
minősége szolgál irányadóul

Az esetben, ha az egyes hajtások nem állanak nagyon terje
delmes s összefüggő sűrűségekből, az őzek előhajtására elégséges két 
vagy három a területet pontosan ismerő és gyakorlott hajtó, akik 
közben-közben fütyülve, köhécselve, egymást szólítva, lassan men
nek a hajtáson keresztül, — mig a vadászok a legbiztosabb őzjá
rókat állják el.

Az ilyen hajtásnak az az előnye, hogy a vadat nem nyugta
lanítja oly nagy mértékben, mint az alább leírandó más fajta haj
tás, és hogy az őzek legtöbbnyire nyugodtan s gyakran neszelve 
jönnek a vadászok állásai elé.

A második fajta hajtáshoz annyi hajtót kell alkalmazni, hogy 
egyik a másikat láthassa, s hogy közzöttük vad nem húzódhat!k 
meg, sem észrevétlenül visszafelé nem szökhetik.

A hajtókát utasítani kell, hogy lassan menjenek, s egymást 
kölcsönösen hívogatva, mindig érintkezésben és egy irányban 
megmaradjanak. Hogy a vadat kimozdítsák, elégséges időnkint 
botokkal a fákra és a bokrokra ütni. Minden kiáltozás és lárma 
szigorúan betiltandó, mert az egyrészt haszontalanul nyugtalanítja 
a szomszédos hajtást, másrészt pedig az őz mindig szembe megy 
a lármával s majdnem mindig a leghangosabban lármázok között 
szokott kitörni.

A vadászati személyzetnek arra is kell ügyelni, hogy a hajtok, 
különösen a sűrűségekben, vagy sűrűbb rudas-erdőben, a melyek
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ben az őz sokszor a legközvetlenebb közelben szokta bevárni az 
embert, ne dobáljanak vagy üssenek durva módon botjaikkal a 
vadra. Ez a rósz szokás, elég sajnosán, egyes vidéken a hajtők 
privát mulatságává nőtte ki magát.

Azon esetben, hogyha kevés vadász volna jelen, ajánlatos a 
hajtás egy vagy két oldalát hajtókkal állitni körül, a kik minden zaj 
nélkül, vagy lassú lépésekben ide-oda járnak-kelnek, vagy csendesen 
fütyörésznek, vagy halkan beszélgetnek. Midőn terjedelmes, összefüggő 
sűrűségek kerülnek meghajtás alá, akkor ajánlatos ezeket előre és ismét 
visszafelé meghajtatni, mialatt a vadászok állásaikon maradnak. 
A felállított vadászoknak a hajtás befejezése s illetve összehívás 
előtt semmi körülmények között sem szabad állásaikat elhagyni, 
még az esetben sem, ha valamely vadat meglődöztek volna. Ily 
esetben a lövés színhelyét meg kell jelölni (töretni) s a körülményt 
a vadászat vezetőjének bejelenteni.

Ámbár az őz rendszerint csak közvetlenül a hajtők előtt 
szokott helyéből kimozdulni, a felállított vadásznak mégis mindjárt 
kezdettől fogva a legnagyobb figyelmet kell fordítania a hajtásra, 
s a mint felállott, rögtön el kell helyezkednie az álláson, azaz, ki 
kell szemelnie ama helyeket, melyek legalkalmasabbaknak látszanak 
a lövés megtételére, midőn a vad kitör, szem előtt tartva a szom
szédságban elhelyezett vadászok állásait.

Még mielőtt megkezdődött a hajtás, ajánlatos, hogy a vadá
szok lehető csendben maradjanak, mert gyakran megesik, hogy az 
erős bakok, a hajtők felállításával rendesen járó gyanús zajra már 
idejekorán odább állanak, s óvatosan az ellentétes oldalon iparkod
nak kiszökni a hajtásból.

Nem egyszer sikerül igen derék őzbakot lőni, még mielőtt 
a hajtás megkezdődött volna.

Kevésbé gyakorlott vadászok kedvéért megemlítem, hogy mi
dőn a hajtásból egyszerre két, vagy több darab őz szökdel kifelé, a 
bak rendszerint az utolsó; erre kell fordítani tehát a legnagyobb 
figyelmet, hogy azt ideje korán és határozottan felismerjük.

Őzre hajtóvadászatokat tartani legczélszerübb télen, nem tul- 
magas hóban, mert ez évszakban a kevésbbé gyakorlott vadászok 
is könnyen felismerik az őzbakot, s az egyes hajtások is körül- 
nyomozhatók úgy, hogy csak azokat kell meghajtani, a melyekben 
őz van.

De mihelyst a havon jégkéreg képződik, feltétlenül be kell 
szüntetni a hajtóvadászatokat, mert a jégpánczél véresre sebzi az
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őz lábszárait s e sebek következtében a vad igen elsatnyul s igy 
könnyű zsákmányává lesz a rókának.

A hajtó vadászat további módja a pásztázás}  E vadászati mód 
azon gyakorlati tapasztalaton alapul, hogy a vad viszonylag csak 
rövid távolságra engedi magát egyenes irányban hajtani s aztán a 
hajtás oldalain, a hajtó vonal hosszában vagy ennek közepén ipar
kodik kitörni.

Midőn a hajtások nem túl szélesek, akkor a hajtó vadászat 
e módját, különösen őzekre, jó sikerrel lehet alkalmazni. Ez esetben 
a hajtókát közbeosztott vadászokkal egyenes vonalban állítják fel, 
ezeknek az irányt és az érintkezést a szomszédokkal lehetőleg 
megtartani kell. A két szárnyon előre és visszafelé, függőlegesen a 
hajtok vonalára 60—80 lépésnyi távolságban még más vadászok
nak is jelölhető ki hely .

Az iránynak könnyebb megtartása czéljából, oly erdőkben, a 
melyekben e czélra nincsenek még végleges irányvonalak vágva, a 
fákra szalmacsomókat szokás kötni, vagy a fák kérgét fehérre 
meszelni.

Az adott jelre megmozdul a hajtok vonala a vadászokkal 
együtt s lassú lépésben halad előre.

A hajtóvonal szárnyain elhelyezett vadászoknak megszakítás 
nélkül érintkezésben kell maradniok a hajtóvonallal, s folyton meg
tartani az irányt, hacsak ut, vagy nyiladék nem szabja azt meg. 
Midőn már végéhez közeledik a hajtás, akkor az elől járó vadászok 
a hajtás sarkait, sőt elejét állják e l; a hajtókkal egy sorban menő 
vadászok, valamint a hátul felállítottak, megtartva a helyes egy- 
mástóli távolságot, szintén megállanak, mig a hajtok egészen a hajtás 
végéig előre nem hatolnak.

A vadászoknak ügyelni kell arra, hogy a kijelölt irány szigo
rúan megtartassák s az esetleg megsebesített vad után senki se 
iramodjék. Ha őzbak sebesittetett meg, akkor a lövés helyét meg 
kell jelölni, mert csak a hajtás befejezése után szabad azt felkeresni.

A hajtás e módjánál is utasitandók a hajtők, hogy csupán 
botjaikkal kopogtassák meg a fákat vagy a földet s ezt erősebb 
mértékben is tehetik, de semmi esetre se lármázzanak, midőn vadat 
vesznek észre magok előtt. A figyelmeztetés: »vigyázz jobbra-
balra!« mindig elégséges.

Záradékul legyen mondva, hogy az őz a hajtóvadászatok által 
való gyakori nyugtalanitást nem tűri, s ez esetben hosszú, vagy 
örök időre elhagyja megszokott tartózkodási helyét.

1 L. 83. 1. pásztázó vadászat.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 9
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A zerge vadászata.

A zerge, mint a havasok vadja, ritka vad, és kevés vadász 
részesül a szerencsében rája vadászhatni. Hazánkban még nincs 
elegendően felszaporitva, de az újabb időben megfelelő kímélettel 
mindent elkövetnek arra, hogy az legyen. A szepességi. hátszegi 
zergevadászatok máris szép hírre tettek szert.

A zerge cserkészbe.

A cserkészet ideje zergére augusztus-szeptember hónapokra, 
kedvező időjárás mellett október elejére esik. Nálunk csak kivétele
sen gyakorolható, mert még nem szaporodott annyira, hogy az 
erdőtenyészet felső határán nagyobb mennyiségben fordulna elő, a 
mint az Stájerországban, Krajnában, Salzburgban úgy van. Ott 
azonban, a hol ezen vad, kellő nyugalom mellett, táplálékát is meg
felelő mennyiségben megtalálja, a cserkészet rája igen kellemes és 
mulatságos. Különös előnye, hogy kiváltképpen őszszel — nemcsak 
este és reggel, hanem a forró déli idő kivételével — egész napon 
át vadászni lehet ; mert a zergebakok az egész napon át oly tere
pen tartózkodnak, a mely többé-kevésbbé belátható. Ilyenkor azon
ban a zergebakokat az árnyékos helyeken kell keresni, a hol a nap 
forró sugarai elől védve vannak. Legnagyobb nehézséget a szél 
okoz, mely ezen régiókban majdnem lépten-nyomon változik. Min
den hegyoldal másfelé töri meg. A völgyek is más irányt adnak 
neki. Azonkívül a nap különböző szakaszaiban is változik a szél 

iránya. A cserkelőnek ennélfogva folytonosan figyelni 
kell a szélre, nehogy az a legjobb esélyeket is el
rontsa.

Cserkelés közben rendesen a zergebakokat szo
kás leni, miután ilyenkor legjobban is megkülönböz
tethetők a nősténytől. Ehhez azonban gyakorlott 
szemre van szükség: a bak zömökebb, a nőstény 

A zerge kampói. nyUiánkabb, Nyáron a nőstény, télen a bak sötétebb. 
a bak a  bak fütytye élesebb, tisztább ; a bak inkább jár
b nőstény. magában, mig a nőstény mellett rendesen ott van az 

Ollója,, vagy többedmagával legel. Sokkal nehezebb meglátni a 
nemző részeket, megkülönböztetni a bak vastagabb, felső végükön 
jobban meghajlott (141..ábra) kampóit a nősténynek csak hátrafelé 
görbedt kampóitól.
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/ . . . .
A zerge vad ás zás a hívással.

A zergét is magához csalhatja a vadász üzekedés idején, ha 
a  nőstény mekegő, vagy a bak barczogó hangját utánozza. A vadá
szás maga cserkészés utján történik, s csak alkalom adtán vétetik 
segítségül a hívás.

A les zergére,

A les zergére ritkán fordul elő, mert nem igen sikeres. Leg
följebb üzekedés idején lehet megkísérteni, mikor a nőstényt bizo
nyos helyen gyakrabban felkeresni szokta. Ha az ily hely ismeretes, 
jól fedett leső helyről lövésre lehet kapni.

Hajtóvadászat zergére.

A hajtóvadászat zergékre rendkívül fáradalmas, legalább ha
zánk hegységeiben. A puskásoknak magas hegygerinczekre, sziklák 
közé kell felkapaszkodniok s ott foglalni el a helyiséget ismerő 
vadász által kimutatott állásokat. A hajtők a kiágazó hegygerinczek- 
ről a főgerinczre, s illetve az árnyékos oldalról a naposra s meg
fordítva hajtják a zergéket.

Kedvező szél, jó szem és sok szerencse itt még jobban kí
vánatos, mint bármely más vadra való vadászatnál.

Jó meleg takaróval el ne mulaszsza magát ellátni a vadász, 
mert a legszebb napos időre egyszerre borús, hideg idő állhat be.

A moufflon vadászata. 1

A moufflon forgóját soha sem tartja, és egész nap kóborol
ván, napokig kellene lesben ülni. A hajtás és cserkészet közötti 
feltűnő aránytalanság oka a moufflon rendkívüli óvatosságában 
kereshető. Hozzá számítva kiválóan finom érzékeit, nevezetesen a 
hallást és szimatolást, csakis véletlen találkozás alkalmával lehet 
fesjáraton lövéshez ju tn i; mert ha a vadász esetleg nagy vigyázat
tal lőtávolba néha meg is közelíti, azon kellemetlen szokása va^  
ha zörejt hall vagy veszélyt érez: nemhogy más vadak módjára 
pár pillanatig neszelne, hanem rögtön fejét felkapva, bokor vagy 
fák mögött fedve, megszökik, Ily helyzetben a legügyesebb lövész 
is igen gyakran hibáz, a kevésbé ügyes és lassúbb rendesen 
lövéshez sem jut.

1 V. L. 1880. 5. sz. 123. 1.

9*
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A hajtás czélszerüen rendezve biztosabb sikert igér; ismeretes 
lévén a moufflon túlzott óvatossága, 100—200 holdnyi területet 
szükséges egy hajtásba foglalni, szironyos havon még nagyobbat. 
Ily módon ha van moufflon a hajtásban, az rendesen a hajtás 
megkezdése után rövid idő múlva a lövészek sorához érkezik, és 
ha ezek jó széllel felállítva csendesen és mozdulatlanul állanak, a  
vonalon ügetve mennek á t ; ha azonban a lövészek valamelyikét 
észrevették, roppant, néha két méter magas ugrásokkal távoznak. 
A lövésre sokkal keményebb az őznél, a legjobb lövéssel régi golyú 
fegyvereinkből, jó tova elmegy ; sőt béllövéssel napokig is elél; az. 
express riflle sújtó hatásának azonban nem bir ellentállani.

A medve vadászása.

A medve vadászata hazai vadászataink között az első helyet 
foglalja el. Nemcsak a vad ritkáságának tulajdonítható az, hanem 
főképpen annak, hogy a medve védelmezni is tudja magát s a hir- 
telenkedőt vagy rosszul lövőt meg is támadja, megsebesíti, sőt meg; 
is öli. Sok ily esetről tudnak medvék által lakott vidékek vadászai. 
A gróf Pálffy-féle árvái uradalomban az 1885. év őszén egy vadá
szat alkalmával néhány perez alatt öt személyt sebesitett meg súlyo
san, kettőt pedig könnyen a medve. Két erdőőr, ki a medvét izga
tottságában rosszul találta, súlyos sebeket kapott; a többi hajtő 
volt. Mózer Hugó azt tapasztalta,1 hogy a medve néha már az első 
lövésre is összeesik, habár csak vastag göbecstől sebesült m eg; 
aztán azonban csakhamar felkel és veszedelmessé válik, különösen, 
ha sebe súlyos, mert az életfentartázi ösztön védelemre készteti. 
Ilyenkor dühösen, úgyszólván vakon támad az emberre, a mi külön
ben nem szokása.

Medvevadászatainkat azelőtt sem magunk, sem a világ nem* 
ismerte ; csak az újabb időkben terjedt el hírük.

»Mármaros erdőségeit 10—15 év előtt még csak alig ismer
tül^ ; — mondja a Vadászlap 2 — »e hegyvidéken, mely Galicziáva!,. 
Bukovinával és Erdélylyel határos, rég idő óta szép medvevadá
szatok estek meg, melyet a régibb korban minden passionatus- 
vadász, akár belföldi, akár külföldi volt, szabadon gyakorolhatott. 
A közbirtokosságok erdeiben, mint például a négy négyszögmért- 
földet elfoglaló s Borsa községhez tartozó hegységi erdőségekben,. 
Mármaros legkülsőbb sarkában, a 6000 láb magas Pietros tövé-

1 V. L. 1888. 11. sz. 131. 1.
2 1888 4. sz. 47. 1.
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ben, hol a mértfüldekre nyaló erdőségek akkori időben legnagyobb
részt csak legelőkül szolgáltak: a medvevadászokat mindenütt és 
mindig szívesen látták. Hajtok közreműködése nélkül, s csak nehány, 
többnyire a pásztorok által előteremtett s látszólag igénytelen kuva
szok segélyével s egy-két pásztor magyarázata után, kik egyszers
mind vezetőkül is szolgáltak, naponta lehetett majd itt, majd ott 
medvét lövésre kapni; de legfőképpen éjjeleken, ama bekerített 
helyek közelében, amelyekben a hegyek között legelőnyájak meg
hálni szoktak. Akkor még voltak hivatásbeli medvevadászok, oláh 
parasztok, rusznyákok, kik lóháton két-három kuvasz kíséretében, 
melyek azonban mindig kitűnő medvekeresőknek bizonyultak, az 
év legnagyobb részét az erdőn kóborolták s tisztán medvevadá
szattal foglalkoztak. Abban az időben ugyanis a megyék minden 
egyes elejtett medve után tekintélyes tágliákat fizettek, melyekhez 
a  községek, melyek határán a medve terítékre hozatott, külön díja
zással járultak, úgy, hogy a medvevadász e dijakból és az eladott 
medvebőr árából, meglehetős szépen keresett.

Erdélyben nemcsak hivatásbeli, hanem passionátus vadászok 
is foglalkoztak medvevadászattal; ezek között nagy hírnévre tettek 
szert a Háromszék és Gyergyó határain túl is híressé vált medve
vadászok : Nagy és Macskássy, kik vadászéletük alatt több mint 
félszáz medvebőrrel számolhattak be.

Az uj vadászati törvény s a vadászati 'adó, továbbá a vadász- 
fegyver után köteles adó a medvevadászok számát általánosságban 
leapasztotta. A kiépített vasutak, melyek most az ezelőtt járhatlan- 
nak tartott vidékeket is szelik s különösen a híressé vált munkácsi 
vadászatok által felgerjesztve, Mármarosnak terjedelmes erdeiben 
vadászterületek alakíttattak a dús vadállománynyal bővelkedő kincs
tári birtokokon főuraink által, kik ott a vadászati jogot kibérelték. 
Az ily vadászterületeken alkalmazott vadászati és erdészeti személy
zetnek semmi körülmények között sem szabad medvére lőniök, 
mert a vadászat-tulajdonosok önmaguknak tartották azt fel, késő 
őszkor és tél kezdetén ezen érdekes vadra nagy vadászatokat tar
tani. Ez által s az előbb felemlített okok miatt a medve az évnek 
legnagyobb szakán át óvásban részesül, mely aztán minden körül
mények között e ragadozó vad szaporulatát előmozdítja s lehetővé 
teszi, hogy a téli vadászatok oly meglepően szép eredménynyel 
végződhetnek.

Midőn a görgényi és gróf Teleki-féle erdőségekben tartott 
vadászatokon hat nap alatt s csupán 14 vadász által tiz medve 
lövetett: e rendkívüli siker az egész vadászvilágot bámulatba
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ejtette; a világ nem győzött csodálkozni azon, hogy létezhet olyan 
vadászterület, melyen oly nagy számban fordul elő a medve.

De ezen időben még más területeken is tartattak medvevadá
szatok és pedig a fogarasi és a nagyszebeni erdőségekben. E vadá
szatokon 14 medve lövetett; igy Erdély két különböző vadászterü
letén egy és ugyanazon időben 24 medve hozatott terítékre.

A »Borgóprundi vadásztársaság < által, mely Erdélyben bérel 
egy igen szép vadászterületet, 1887. év október havában három 
napi vadászaton nem kevesebb mint tiz medve lövetett. A zabolyai 
erdőségekben ugyancsak 13 medvét konstatáltak, a mindenesetre 
igen nagyterjedelmü hajtásokban. Ezek közül három terítékre került, 
köztük egy mérgesebb természetű, mely előbb néhány hajtót és 
vadászt megtámadott volt és súlyosan megsebesített.

Ama vadászatokon, melyeket gróf Andrássy Manó gömöri 
birtokain ismételten rendezett, több medve ejtetett el. Éppúgy Coburg- 
Fülöp herczeg vadászatain és a Jablunka és Zsolna hegységi erdei
ben, továbbá Szepesmegyében, nevezetesen pedig a Vág-menti erdők
ben, a szepesi püspökség uradalmain a késő ősz beköszöntővel 
folytonosan vadásznak medvékre, s a vadászatokat legtöbbször 
siker koronázza.

De mindé vadászatok eredményre nézve messze elmaradnak 
az erdélyi medvevadászatoktól, siker tekintetében. S akármily nagy 
volt is. ez utóbbiak terítéke, már rövid idő alatt ugyszólva biztosí
tottnak vehető egy újabb vadászat sikere. Mert Magyarország északi 
határvidéke, tehát Galiczia, továbbá Bukovinával határos része egész 
le a délkeleti vidékig, tehát Erdély és Románia felé : mind erdővel 
borított hegyvidék, hol részben még őserdőség van, s a terjedelmes 
összefüggő erdőket csak szórványosan látogatja egy-két ember. 
S mint az Alpesek vidékét és nevezetesen a fogarasi havasokat 
sokszor 30 tagból álló zergecsapatok élénkítik, úgy a havasok 
alatti részeket, a vad-erdőségeket nagyszámú medve lakja. Az ön
állóságig kifejlett fiatal medvék tavasz nyiltával, vagy kora nyáron 
a hegyek közül leereszkednek az erdei legelőkre, ahol szarvas- 
marhák és birkanyájak szoktak legelni, s hol alkalmat találnak rab
lásra, úgy, hogy a megszokott legelők közelében mindig tanyázik 
néhány medve, s ezek addig tartanak ki ott, mígnem a bő makk
termés őket az alantabb fekvésű erdőkbe le nem csalja. De itt is 
bő alkalom kínálkozik nekik egy-egy tulkot leütni, úgy, hogy 
a medve éppen nem szorult arra, hogy tisztán növényi táplálék
kal éljen.

Miután az őszi vadászatok sikere érdekében nyolcz hónapon
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át medvére nem lőnek, könnyen megmagyarázható tehát a magyar- 
országi medvevadászatok sikere. A régi időkben a vadászati évad 
alatt rendeztek nagyobb, úgynevezett hivatalos hajtóvadásza tokát 
medvékre; manapság azonban már ritkán fordul az elő, — rész
ben ugyan azért, mert a vadázsati jog bérlői az ilyenek tartásába 
semmikép sem egyeznének bele, másrészt és különösen pedig azért, 
mert a hivatalos hajtóvadászatokat sohasem kisérte valami jelenté
kenyebb siker.*

A medvét leginkább hajtókkal, lesen és kutyákkal hajtatva 
szokás vadászni; fogják azonkívül vastőrbe is, ami azonban nem 
igen vadászias dolog, annál férfiasabb a kihívás.

Medvei 'adászat hajtokkal.

Hogy a vadászat hajtókkal sikerüljön, ki kell elébb a medvét 
nyomozni. Minthogy ez legbiztosabban nyomot tartó havon törté
nik, legsikeresebb a hajtatás uj hó esése után, vagy egyátalában 
mikor hó födi a földet s a nyomot biztosan meg lehet látni. Lehet 
azonban hajtást rendezni havatlan földön is, ha sikerül megállapí
tani, hogy hol tartózkodik a medve. Minthogy azonban bundája késő 
őszszel sokkal szebb, tömöttebb: legszívesebben ez időtől fogva 
vadászszák egész télen át. Találomra rendezett hajtás sikere 
bizonytalan.

A terület nagyságától, melyben a medve tartózkodik, függ a 
megkivántató hajtők szama. A maros-menti vadászok harminczat 
elegendőnek tartanak, ha a medve holléte biztosan meg van 
állapítva.1

A medvét sem szükséges nagy zajjal hajtani. Ha a szomszéd 
területen medve van megállapítva, akkor okvetlenül a legnagyobb 
csendességgel haladjanak előre a hajtők. A medvének érzékei ugyanis 
igen finomak ; meghallja tehát a legkisebb neszt, lábak alatt eltörő 
ágak recscsenését, menő, kapaszkodó ember lépteinek zaját. A halk 
köhintés is elhatol fülébe. Gyenge füttyentés is elegendő a rra ; 
minthogy pedig óvatos, kerüli a veszedelmet, s menekülni igyekszik.

Ha a hajtás területe nagy, a szomszédságban nincsen medve, 
csak akkor lehet megengedni a lármát. Különben, ha a hajtők meg
látják, nincs az a hatalom, mely a kiabálástól visszatartsa őket.

A medve kitűnő szimatoló, megérzi az útját álló vadászt. A 
puskások felállításánál ez okból a jó szélre nagy gondot kell for
dítani. Ez gyakran igen nehéz feladat, annálinkább, mert hegynek 
lehajtatni igen veszedelmes dolog. A lefelé jövet megsebesített niedve

1 V.-L. 1882. 21. sz. 254. 1.

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



136

mintegy rágurul a vadászra s azt halálos veszedelembejuttatja. Ha 
ezt, ugyanis a hegynek lefelé hajtást el nem lehetne kerülni, akkor 
nem a völgy fenekén kell felállítani a puskásokat, hanem, ameny- 
nyire csak lehetséges, a hajtás ellenkező oldalán levő hegyoldalon 
úgy, hogy a völgy aljára lőni lehessen. A völgyre jutott s megse
besült medve nem szívesen indul a hegynek, inkább a völgyön 
lefelé fog menni, mikor a fölötte álló vadászok egyik a másik után 
rálőhetnek. Ha pedig a lövöldözőket észrevevén a hegynek kapasz
kodnék, inkább marad idő újra tölteni és lőni rá.

A vadász jól takart álláson a legnagyobb csendben és moz
dulatlanul várjon szerencséjére. Ha szembe jő a vad, ne lőjjön, 
mig csak nem kénytelen vele. A lövés szembe bizonytalan. A bozon
tos fej nagynak látszik, de kicsi a koponya. Lövésében bizó vadász 
a két szem közti pontra czélozzon. Okvetlen s áltó helyében meg
öli, ha szemén megy be a löveték. Nagysebességű löveték áttöri a 
koponyacsontot is, amely azonban épp ott legerősebb.1

Ha a medve nem tér ki az egyenes vonalból, melylyel a 
vadász felé vonul, s ebben megvan a megkivántató mersz, gyenge 
köhintéssel elárulja ottlétét.2 A maczkó erre felágaskodik, amidőn 
azután melle közepe, ahol a szív van, a legjobb czélpont, és rög
töni halált okoz. Igaz, hideg vér kell hozzá, de ritka esetben nem 
esik el a medve. Különben ott van még a másik cső, s esetleg a 
második puska.

Ha oldalt mén a medve, s kamaráját prezentálja, akkor oda 
kell irányozni a lövést.

Lövés után a vadász meg ne moczczanjon. A legveszedel
mesebb rá, ha a megsebesült vad ilyenkor észreveszi. Arra pedig 
bizton számíthat, hogy oda fog nézni, ahonnét a lövés durranását 
hallotta. Ha a medve fejét másfelé fordította, akkor töltse meg 
hamar újra fegyverét, s lőjjön ismét: ha lehet, vagy ha kell.

Ha lövés után megsebesült medve rohan feléje, s oka van 
hinni, hogy meg nem látta, maradjon mozdulatlanul állva. A leg
több esetben a medve elrohan mellette. Voltak rá esetek, hogy ez 
egy lépés távolságban történt, sőt a vadász a medve érintésétől 
egyensúlyát vesztve felbukott.

Ha a medve a lövés után felbukott, ne szaladjon tüstént

1 A selmeczi akadémiának van egy medvekoponyája épp a homlokon átlőve. 
Ezt Kellner Valér lőtte, mint óvizi erdész, s nekem ajándékozta, én pedig az aka
démia gyűjteményébe tettem.

* A marosmenti oláhok megteszik, megteheti a magyar vadász is. V.-L. 1882. 
21. sz. 254. 1.
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hozza. Az elesés még nem bizonyit halált. A megsebesült medve 
pedig, ha felkel s közelében kapja az embert, roppant veszedelmes 
állat; de közvetlen közelében nehezebb is a védekezés.

A les medvére.

Nyáron át nem igen hallani a medvéről valamit, csak a havasi 
pásztorok tudnak róla, kiknek marhaállományában tesz kárt. A legelő
marhára járó medvére, tudva, mely oldalról szokott jönni, jó remény
séggel lehet kiülni lesre.

Alkalmas helyre is lehet azonban csalni, ha döglött, de még 
jobban, ha eleven lovat teszünk ki.1 Kimustrált lovat csengővel 
ellátva kell oly helyre vezetni, ahol marhára kapott medve tartóz
kodik s első lábait megbékózva ott hagyni. A medve csakhamar 
rátalál s első lábainak a hátgerinczre mért ütésével agyonvágja. 
Először hasát szakítja fel, s a johot (beleket, májat, vért, tüdőt, 
szivet) fogyasztja el. A húst rendesen elvonszolja valamely sűrűbb 
helyre.

Addig, mig ez meg nem történt, s azután is napról-napra 
szemmel kell tartani, s járását kitanulni. Ennek elérésére néha két- 
három lovat is fel kell áldozni.

Mikor már biztos, hogyr a medve rájár a dögre, napnyugta 
előtt kiül a vadász a lesre. Hogy szerencséje a kedvező széltől 
függ, az kétséget nem szenved.

Napnyugta után nemsokára megszokott jönni a medve, de ha 
valami gyanúsat vesz észre, vagy a szél kedvezőtlen, addig várat 
magára, mig gyanúja el nem oszlik, vagy a szél egyret nem fordul.

Ha a lakmározó vad nem állana lövésre, nem marad más 
hátra, mint meglopni. Ezen eshetőséget előre látva, czélszerü a 
kiválasztott les-helytől jobbra-balra egyr darabon száraz ágaktól és 
más, neszt okozó tárgyaktól napközben megtisztítani egyr kis útnak 
való darabot.

Szokottabb a les medvére erdő mellett elterülő zab- és tengeri
földek szélén, melyekre annak idején nagyon szeret kijárni. A zabot 
leginkább kedveli félig érve. Ily zsenge állapotában csak ugyr ham- 
zsolja, s kezdetben héjastól-mindenestől nymldesi le ; ha azonban 
éhsége csillapodott, megrágja, kiszívja nedvét, az üres héját pedig 
kiköpi. A tengerire is rájár, mihelyest zsendülni kezd, s nem is 
hagyja el mindaddig, s szintúgy a zabot is, mig csak tart belőle. 
Hogy hová kell tehát lesre menni, azt nem szükséges kutatni,

1 V.-L. 1886. 1. sz 1. l.
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hírül hozza azt a kártvalló nép ; de hogy hová kell kiülni, az már 
kérdés.

A fönnebbieket tudva, a medvét helyhez is lehet szoktatni.1 
Valamely erdei tisztást két héttel későbben kell bevetni, mint a kör
nyék népe szokta. A későbben vetett zab későbben is érik, s mikor 
a mezőn már learattak, kapóra jő a medvéknek. Hogy a zabföld 
környezetét békében kell hagyni, az a medve természetéből folyik. 
Az első esztendőben a lesrejárás még elmarad, hadd szokjanak 
jobban oda a medvék. Hogy a területet állandóan zabbal bevetni 
lehessen, fele ugaron hagyandó.

A zabos föld körül már most el kell készíttetni a leső helye
ket. Ezek fűzfavesszőből font kosarak 1 — 1 '5 méter átmérővel, 
melyeket egymáshoz közelálló fákra keresztbe fektetett rudakra, 
vagy a fáknak ágaira erősítenek. A kosárba ülőkét kell tenni oly 
magasat, hogy a rajtaülő a kosár karamján túl láthasson. A vadász 
fejét nehány lombos ág takarja el a medve szeme elől.

A kosárhoz a fára létra vezet. A kosarat tartó rudak hámo- 
zatlan fából, a kosár maga hántatlan vesszőből készül. Kosár 
helyett bármiféle más módon készült lesőhely is megfelel. Például 
fonott sövényféle magas les, s amennyiben annak talaja hasított 
fából készül, s tehát szilárdabb, nem fog oly könnyen recsegni, 
mint a kosárfonadék.

A lesőhelyet még tavaszszal el kell készíttetni, szántás-vetés 
idején, hogy a medvék hozzászokjanak.

A lesés ilyen helyeken biztosabb alkalmat szolgáltat lövésre, 
mint a hajtás. Igaz, hogy itt is számos esetlegességtől függ a siker, 
kiváltképpen a szél irányától, amely néha napján ingadozik, egyre- 
másra megfordul; hajtóvadászaton azonban, ha van is medve, még 
az igen nagy kérdés, ki lesz az a szerencsés, akire kijő ? Gyakran 
éppen valamely erdőőr, vagy puskás paraszt. És hányszor tör 
keresztül visszafelé a hajtők vonalán a szerencsésen felvert medve!

Nemcsak az ily medvelesésre elkészített földeken, melyeket 
más vidéken tengerivel lehet bevetni, készítendő azonban lesőhely 
(magas les); czélszerü azt másutt is készíteni Ahol azonban arra 
nincs idő, ott a vadász az éppen az este uralgó szélre való figye
lemmel választja meg állását.

A lesen még a legkisebb nesz okozásától, a legcsekélyebb 
mozgástól is tartózkodjék a vadász. A csendességtől, nyugalomtól 
és kedvező széltől függ minden szerencséje, mert a medvének 
érzékei rendkívül finomak s ő maga is nagyon óvatos. Hogy tehát

1 Kegel V.-L. 1881. 11. sz. 120. 1.
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czigarettázni, szivarozni, pipázni nem szabad, arra figyelmeztetni is 
fölösleges; még kedvező szél idején sem szabad azt tenni, mert 
hegységben gyakran változik annak iránya. íme egy példa rá.

Hohenlohe herczeg 1880 őszén vadászott lesre medvékre, a 
fönnebbi módon erdei tisztáson vetett zabföld szélén. Az esetet igy 
beszéli el igazgatója, Kegel.1

Szeptember 12-én délután hágtak fel a kosarakba. A herczeg 
oly kosárban helyezkedett el, melyből a zabföldet, balfelől egy kis 
sarkot kivéve, egész hosszában beláthatta, s melynek közelében a 
medvék gyakorta arattak, s olykor-olykor, mint az első este is tör
tént, egészen a kosár alatt mentek el. Kegel a landold erdészszel 
a zabföld keskeny oldalán ült.

A szél kedvező volt, estefelé azonban fordult úgy, hogy a két 
vadász felől az egész zabföldön végig vitte a szimatot. Az ellen
kező oldalról medve közeledése hallatszott, de alkalmasint megszi
matolhatta őket, mert nem lépett ki a szabadba. Szél alatti leső 
helyre átmenni most már nem lehetett, s igy nem maradt más 
tenni való, mint nyugodtan várni, azon reménységben, hogy a szél, 
mely állhatatlan volt, talán egészen meg fog fordulni kedvező 
irányba. Fél hatkor — a nap sütött még, habár nem is a zab
földre — recsegés hallatszott a zabos alsó vége felől. Ezen az 
oldalon ült a herczeg, a sarkot azonban nem láthatta, s ép onnét 
hallatszott a zaj, de szerencsére arra felé nem fújt a szél, remélni 
lehetett tehát, hogy ha a medve okozza a zajt, kijön az erdőből. 
A zörgés azonban az erdőszélen elhallgatott.

Jó idei várakoz;s után végre megjelent a medve, egyenesen 
a zabföld alsó vége felé haladt, közben-közben azonban megállóit, 
szél ellenében emelte a fejét és szimatolt, aztán pedig a zab szélén 
megkezdte az aratást és folytonosan szimatolva haladt feljebb és 
feljebb. Csak még 20—25 lépést kellett volna tennie s meglátja a 
herczeg, s egyúttal 100— 125 lépésről jól czélba veheti. Ámde a 
szél hirtelen megfordult. Amint az első élesebb áramlat érte, meg
hökkent, felemelé fejét, megfordult s a legszélső szögletnél megállt 
mintegy töprenkedve, mitévő legyen. A gyomor követelése azonban 
győzött, megfordul a zabvetés felé, felemelkedik egész nagyságában, 
tán egy perczig a szél felé forditott orral szimatol, jobbra-balra 
forgatja fejét s azután első lábaira ereszkedik s lassacskán vissza 
ballag az erdőbe. Vártak rá, mig egészen be nem sötétedett, de biz 
az nem jött ki többé.

1 V .- L .  1 8 8 1 .  1 5 . sz. 1 1 1 . 1.

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



1 4 0

Hogy a medve nem mindig oly óvatos, s illetve hogy előké
születek nélkül is lehet medvét lőni, bizonyítja a következő eset.1

A svedléri (szepesmegyei) zabokba járt egy medve, melyre 
nehány polgár lesre indult. A molnár, bár a nap még fenn volt, 
előre ment. A mint a zabföldeken társaitól alig 150 lépésnyire felebb 
kapaszkodott s épen egy bokros mesgyére ért volna, oldalfelől 
csörtetést hall! Meghúzódik egy bokor mögött s az ép a mesgyére 
lépő maczkót nyolcz lépésnyi távolságból úgy oldalba lövi, hogy 
menten felfordul s fel se kel többé.

Hohenlohe herczegre vonatkozó kis elbészélés ugyan eléggé 
illusztrálja a szél befolyását a les sikerére, valamint a kísérők elhe
lyezésének nehézségét, de még is megtoldom örvendetesebb vég- 
zetüvel.

Másnap délután négy órakor ismét a helyszínén voltak s 
elfogtalták állásaikat a magasban. A herczeg előbbi napon elfoglalt 
helyét tartotta meg a zabos keskeny végén, mert arra jó volt a 
szél, a két kisérő azonban a szél miatt a hosszú oldal ellenkező 
szélén foglalt helyet. Csak kis ideig kellett várakozniok s már is 
mutatkozott a medve tegnapi állásuk táján ; óvatosan, de még sem 
oly nagy vigyázattal lépett ki a vetésre, mint előző este. Szép, erős, 
örvös medve volt. Óvatosan ballagott a zab szélén, hangos csam- 
csogással falva a kedves eledelt, mig végre szemben állott a her- 
czeggel. A fegyver fellobbant s a medve fejére bukva, összerogyott, 
de a kiáltásra »fekszik« szedte magát s egy ugrást tett az erdő 
felé. Erre másodszor dördült el a fegyver s a medve hátulsó részét 
egészen félre veté. A medve másodszor is leroskadt, de ismét fel- 
tápászkodott, s egy szökkenéssel eltűnt az erdőben. Épen három
negyed volt ötre. Oda lopakodtak a herczeghez, egy óra hosszat 
vártak, hogy a vad a kapott sebektől kimerüljön s akkor indultak 
nyomozására. Sem szőr, sem vér nem jelezte a nyomot s a medve 
hegynek felfelé húzódott. Rossz jel, mert az erősen sebzett vad 
rendesen lefelé szokott menni. Besötétedvén, abban is kellett hagyni 
a nyomozást. Másnap hajtókkal kerestetvén, megtalálták kimúlva, 
de még melegen. Az állat fejére irányzott első lövés a homlok 
mellett a fülbe hatolt be, s a nyak mentén haladva, a lapoczka 
között akadt meg ; a másik a vékonyába vágott s a bőrt felszaki- 
totta úgy, hogy a belek mindkét oldalon kicsüngöttek.

A magas lesen ülés rendkívüli élvezetet nyújt. »Leirhatlan 
izgatottság lepi meg az embert,« írja Kegel,2 »midőn 3—4 ölnyire a

1 V.-L. 1881. 18. sz. 144. 1. Tomory János medve vadászatai.
2 A fönnebb idézett V.-L.-bán.
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föld felett ülve, hallja, a mint alatta és közelében a medvék a zabban 
ide-oda járkálva recsegtetik a kalászokat s azt a vaddisznóéhoz 
hasonló majszolást, hörögést, dobogást s egymásra mordulást, mikor 
közel érnek egymáshoz*. Tény az, hogy nem mindennapi élvezet 
s mai napság már nem is minden vadász részesülhet benne.

A megsebesített s elmenekült vadnak üldözésére igen jól 
lehet felhasználni a tacskót. Erről a gróf Pálffy-féle árvái uradalom 
erdőmestere a Jagdzeitungban a következő eseményt irja le i1

»Alig hatoltunk be a sűrűbe 200 lépésnyire, midőn a tacskó 
a medvét, mely egy hatalmas, széltörte fenyő mögött húzta meg 
magát, megugatta. Egyik erdőőr, ki előre sietett volt, 15 lépésnyire 
közeledett a medvéhez. A tacskó erre neki bátorodva egészen a 
medve közelébe merészkedett s elkezdé czibálni lompos bundáját, 
mielőtt azonban az erdőőr lőhetett volna, a sebzett vad dühösen 
feléje kapott a bátor ebnek, s azt megragadva, egy harapással szét
zúzta hátgerinczét. Az erdőőr ugyan lőtt ezután rá, de elhibázta s 
a medve elmenekült. Azután hajtókkal keresték, a mi két erdőőrre 
és három haj tóra végzetessé vált.*2

Hogy mily erős lövést bir el a medve, bizonyitja a svedléri 
molnár által lelőttnek fennebb említett esete. Ezen medvére — mint 
a körülmények bebizonyították — két évvel előbb, vagyis 1885-ben 
lőtt Tomory. Lövetéke a medve nyakán hatolt be s a gerincze belső 
oldalán a két lapoczka között feneklett meg s tökéletesen behege
ded:. Találtak továbbá benne négy apró golyót egymás mellett 
keresztcsontja baloldalán nagyon elgenyedve, végre több futót és 
göbecset a bőr alatt beforrva. Az igaz, hogy el is volt soványodva.

A medve haj tatása kutyákkal.

A medvét is lehet hajtatni kutyákkal. Magát vasárnapi pus
kásnak nevező beszéli a következő esetet:3 »Hosszú, hiába való 
keresés után már-már haza felé térve, majdnem ugyanazon helyen, 
a hol reggel felvették az ebek a disznót, Fordíts és Berkes újra 
helybe csaholtak. De a vad ezúttal csakugyan medve ; sokkal rövi- 
debb ideig tűrte meg a kutyák ugatását, kiugrott fekhelyéből, 
mielőtt megközelíthettük volna, és sebes iramban vitte magával 
megállás nélkül a falkát, három bérczen is keresztül, a nélkül, hogy 
követhettük volna. Ránk szállván az est, a falkász csak öreg éjsza
kán szedhette össze kürtjével a fáradt kutyákat.*

1 V.-L. 1886. 1. sz. 21. 1.
2 L. följebb.
2 v.-L. 1883. 32. sz. 388. 1.

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



142

Medve hajtásra azonban erős és nagyobb számú ebekre van 
szükség, hogy előttük lábra keljen. A megállítás kis kutyákkal, 
úgy mint vaddisznóra, bajos a terep nehézségei s a vad veszedel
mes volta miatt.

A hajtó kutyák oly felállás alkalmával tesznek jó szolgálatot, 
mint a hajtó vadászatok alkalmával szokás.

A kihívásd

Akárhány havasi vadász él még ma is — írja Kőrösy —, 
ki a medvét málna, szederj, kokojcza1 2 és belekenyér3 havasi gyümöl
csök között felkeresi, s a kezében lévő pálczával jót húz a hátára, 
hogy vele szembe álljon. A medve az ily kihívásra két hátulsó 
lábára emelkedik s neki megy a vadásznak, aki erre hátra ugrik s 
mellbe lövi a medvét. Egy topliczoi vadász negyven medvét lőtt 
ily módon életében.

Ember volt a talpán !

A vaddisznó vadászata.

A vaddisznót nálunk négyféle módon szokás vadászni: cser
készve, lesen, hajtatva kutyákkal s hajtatva emberekkel.

Vaddisznókra a vadászat szabad az egész éven át, miután 
a vadászati törvény azokat a kártékony vadak közé sorozza; csak 
annyiban szab korlátot, hogy ha a vadászati jog bérbe volna adva 
s a föld tulajdonosa hajtókkal vagy vadászebekkel akarja a vad
disznót vadászni, arra a bérlő beleegyezését kieszközölni tartozik.

Húsra nézve legjobbak a vaddisznók októbertől kezdve 
deczember végéig, s ha jó makktermés volt, akkor jó döhérek4 is 
szoktak lenni. A konyha számára tehát ez időben legjobb rájok 
vadászni. Miután azonban a vaddisznó tényleg sok kárt okoz 
mezőben, szőlőkben sat., vadászni kell rajok minden időben.5

1 V.-L. 1882. 21. sz. 254. 1.
2 Fekete áfonya, Vacqinium myrtillus.
8 Berekenye, Sorbus aucupauria.
4 Döher v. döhér vasmegyei tájszólás szerint a, ni. hízott, kövér. Miután 

mi vadászok nem szeretjük a kövér szót használni, ajánlom a német Feist kifejezés 
vadászos magyarítására.

5 A vaddisznó húsa kitűnő, kiváltképen a malacz és siidőé. A fejet delika- 
tessenek tartják. A vaddisznó-sódar füstölve kitűnő. Kolbász, hurka sziptén jóizti.
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A vaddisznó cserkészése.

A vaddisznó-cserkészetet könnyíti annak gyengébb látása, 
nehezíti kiváló neszelő és szimatoló képessége. A cserkelőnek ennél
fogva különösen arra kell Vigyázni, hogy jó szele legyen és leg
kisebb neszt se okozzon.

A cserkelés ideje az este és reggel. Estefelé a lábas erdőben 
turkál, s ha van rá alkalma dagonyáz (vízben, sárban hentereg) 
s lassanként az erdő széle felé közeledik, hogy az éj beálltával a 
mezőre vonuljon. Reggel napkelte előtt ugyanezen módon húzódik 
vissza a sürjesekbe, a hol nappal tanyázik, Turkálás, dagonyázás 
közben legjobban meghagyja közelíteni magát, természetesen az 
egymagában levő könnyebben mint a falka.

Minthogy a vadsertések fegyver elé hozására más jobb módok 
állanak rendelkezésre, cserkészni csak kivételesen s illetve olyan 
alkalmakkor szokás, ha épen tudtára jut a vadásznak, hogy vala
mely helyen a mezőbe kijárni szokott s inkább cserkelve akar 
próbát tenni, mint lesen ülve. Vadaskertekben a cserkészet könnyebb 
és biztosabb eredményű.

Ha két vadász van együtt s turkáló, dagonyázó vagy heverő 
vadsertéseket vesz észre, cserkelés helyett okosabb, ha az egyik 
szél alatt azon helyen áll fel, a melyen valószínűleg menekülni 
fognak, a másik pedig ellenkező oldal felől egy-két száraz ág meg
roppanásával felkelésre és elhúzódásra készteti őket, vagyis meg
hajtja.

Némelyek uj havon nyomozzák és szemre kapván, cserkészve 
közelitik meg a vaddisznót. Gróf Forgách Károly irt le1 ilyen cser
készetet,1 melylyel egy nap alatt 6 drb fekete vadat kerített kézre, 
a mi valóban szép eredménynek mondható s csak ott találhatja 
párját, a hol bőven van a vadseités. Még az esetben is azonban 
még több kedvező körülmény egy bejátszására van szükség, hogy 
a vadászat sikeres legyen.

Az első feltétel az uj hó, mely a vad nyomát elárulja. Máso
dik az, hogy a hó alul meg ne legyen fagj^va, hogy a láb alatt 
ne ropogjon, vagy ha az nem volna, ugv erősebb szel fújjon, a 
mely a hangot jobban elragadja.

Az eljárás következő: vagy ki kell előbb nyomoztatni a vadat, 
vagy találomra neki indulni az erdőnek, arra, a merre tudjuk, hogy 
vaddisznók tartózkodnak ott s járnak legelni. Tölgyesekben, bük
kösökben, ha makktermés volt az öreg fák alatt, különben oly

1 V.-L. 1880. 14. sz. 162. I.
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helyeken legjobb keresni, a hol édes, lisztes gyökereket turkálnak. 
Nagyon szeretik az ördög-borda nevű páfrány (Aspidium filixmas) 
gyökereit, a mely hegyeken is megnől, s melynek gyökerei mélyen 
vannak a földben s túrása alkalmával maguk is zajt csinálván nehe
zebben hallják a közelgő vadász lépéseit. Nedves, mocsaras helyeken 
szintén szeretnek turkálni, mert ott számos vastag gyökerű növény 
terem. Ha uj nyomra akadtunk, azt jól megvizsgálván, ha fel lehet 
tennünk, hogy messzebb vannak, követjük, ha pedig közellétükre 
következtethetünk,1 megkerüljük a tájékot s úgy igyekezünk hollétöket 
kipuhatolni. Ha a szél kedvező, legjobb a nyom követése; ellen
kező esetben nagyobb kilátással kecsegtet a megkerülés a szél 
alatti oldal felől.

A jó szél feltétlen kellék, de sok esetben még annak felhasz
nálásával is igen bajos a vaddisznót meglopni. Sokszor nagy kerü
lőket kell tennünk, hogy kedvező oldal felől közeledhessünk feléje; 
de a fáradságtól nem szabad visszariadni, mert minden iparkodá
sunk hasztalan lenne, ha rossz széllel akarnók azt megkísérlem.

Ha a vadat megláttuk, következik a cserkelés. A jó szél, a 
a takarásra alkalmas tárgyak felhasználása, higgadtság, türelem és 
kitartás vezethetnek csak a czél elérésére.

Fenyves sűrűkben, lombos bokrok között, midőn már köze
ledik a helyben álló vadhoz, a vadásznak igen óvatosan kell cser
késznie, minden száraz ágat, minden lombot és harasztot óvatosan 
kikerülnie, mert sok esetben kétszer-háromszor újból kezdvén azt? 
annyira kifárad és fölizgatódik, hogy aztán a legerősebb akarat 
mellett is képtelen nyugodtan, biztosan lőni

Tanulságul álljon itt gróf Forgách leírásából két eset.
»Jó órai gyaloglás után azon vidékre értem, hol már remélni 

lehetett az öreg kanok nyomát találhatnom, s csakugyan nemsokára 
ráakadtam a gyengébbikére. Időközben délután 1 óra körül lett az 
idő2 s igy kevés volt a remény, hogy még vaczokban találom.

Fekhelyére hamar ráakadtam, de már üres volt, hullatéka 
azonban, — melyet a disznó fekhelye elhagyásakor szokott kiadni 
— még meleg lévén, nem mehetett messze; mert különben az a 
közel 18 foknyi hidegben egy negyed óra alatt megfagyott volna. 
Egyedüli baj az volt, hogy a vén kan sűrű bükkösbe ment be, 
hol a leggyakorlottabb cserkészőnek sem lehetett nesz nélkül és

1 A közeliét jelei : a nyom uj volta, túrásra alkalmas helyek közelsége, túrá
sokban a föld puhasága és átalában a környezet minősége.

2 Fél 9 órakor kezdé meg a cserkészetet, mikor vaczkon talált 3 malaczot és 
meg is lőtte.

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



145

gyorsan utána lopódzni. Mindemellett sikerült őt nemsokára meg
pillantanom, de nem túrás közben, hanem neszezve ; sejtett valamit, 
mert mire arczhoz emeltem fegyveremet már eltűnt; csak annyit 
láthattam, hogy kapitális egy darab. De miután nem ugrott meg, 
utána mentem tovább is. Félórai óvatos járás után megpillantám 
őt túrás közben ; de kedvezőtlen szél alatt, melynek egy rohama 
épen rá vitte neszünket és szimatunkat, mert egyszerre öles 
ugrásokkal megugrott, mielőtt lőhettem volna.

Mig egy ilyen vén kamasz lecsendesedik s újra túrni kezd, 
órák telnek el ; tovább követni tehát hasztalan lett volna.

E helyett megindultam a kis Tribetz felé, melynek aljában, 
mintegy 2500 lábnyi magasságban bőven tenyészik az ördögborda, 
s a hol remélni lehetett, hogy sörtésvaddal találkozunk, vagy túrá
sára akadunk. Három óra felé úgyis lábon kellett lenni az egész 
jószágnak. Odaérkezve, annyira feltúrva találtam a helyet, és annyi 
csapás keresztező egymást, hogy lehetetlen volt eligazodni. En te
hát kísérőmet az egyik oldalra küldtem, magam pedig a másiknak 
tartva, megindultam, hogy kinyomozzuk, merre fordulhatott a lát
szólag számos darabból álló falka; találkozásul egy távol dombon 
magánosán álló terebélyes bükkfát jelölvén ki. Már közel voltam a 
kijelölt bükkfához, midőn azontúl mintegy 300 lépésnyire az alanti 
lejtőn nyolcz darab malaczot és egy sűdőt pillantottam meg, a 
mint szorgalmasan turkáltak. Odalopódzván a bükkfához, bevártam 
kísérőmet, ki csakhamar meg is érkezett s ki, — mint mondá, — 
mindenütt az előttünk legelő falka csapásán jött. Az volt most a 
kérdés, hogyan lopódzunk hozzájuk ?

A szél ugyan kedvező volt, de fiatal irtás volt köztünk, mely 
nem igen nyújtott fedezetet még négykézláb sem. Megkisérlettük 
tehát bevárni, mig mindannyia legel, s ekkor mindig egy pár lépést 
tenni; mihelyt azonban csak egy is felüté a fejét, azonnal sóbál
ványként megállni. Már mintegy 120 lépést tettünk igy, midőn balra 
tőlünk egy dámtehén neszt fogva felriadt, s egyenest a falkába 
rohant, mely azonnal megszaladt, elől a nyolcz malacz, utánuk a 
sűdő. Mit volt tennem, mint 180 lépésnyiről a szaladó falkába 
lőni. A durranás után a sűdő bukfenczet vetett, mint a nyúl, és 
fekve maradt. Nem lévén idő vizsgálgatni, hogy törött-e nyakszirt- 
csontja, hamarjában leszúrtam és felpeczkeltük.1

1 Felpeczkelni (Spaidl stecken) szokás egy darabka fával a torkát azonnal, 
hogy nyitva legyen, különben belseje (joha) egy pár óra alatt megromlik.

10A vadászati ismeretek kézikönyve. III.
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A les vaddisznókra.

A lesre nézve az előbbi szakaszban elmondottak veendők 
figyelembe. Különben a les vaddisznóra igen bizonytalan, mert 
csakis az állandó szokott bizonyos irányban és helyeken kijárni a 
mezőbe A kóborló hol itt, hol amott jelenik meg s arra lesni ha
szontalan dolog.

Szabad erdőben is lehet azonban a vadsörtést kedvencz ele
delének, csöves tengerinek kitevése által, bizonyos helyre szoktatni. 
Ezen helyen azután a lesreállás biztos eredményű. A gödöllői erdők
ben Ő Felsége a király, a babathi vágásokban bokrok mögé rej
tőzve, az isaszegi erdőben pedig magas lesről két igen derék és 
nagy vadkant terített le. A hely megválasztása, s a les elkészítése 
mindkét esetben dicséretére vált a vadászszemélyzetnek.

Lesbe estenden vagy hajnalban oly helyeken álljon fel a 
vadász, a melyeken a vaddisznó a mezőbe ki-, vagy az erdőbe be
járni szokott. A hol burgonyás, répás, kukoriczás, zabos földek 
vannak közel az erdőhöz, vagy erdei tisztáson az erdőben, nagyobb 
a kilátás eredményre. Az a baj, hogy a vaddisznó rendkívül óva
tos lévén, oda, a hol legeredményesebben lehetne rá lesni, rendesen 
csak éjjel megy k i ; és hogy kitűnő neszező és szimatoló képessé
génél fogva pedig a legmeggondoltabban választott helyen is észre
veszi a vadászt.

Lesnél az a körülmény képez még nehézséget, hogy a vad- 
sörtés igen későn indul ki a mezőbe s nagyon korán vonul onnét 
vissza.

A vaddisznó haj tatás a kutyákkal.

A vadsörtés vadászása kutyával hajtva épp oly fárasztó és 
veszedelmes, a milyen izgalmas. A veszedelmet fokozza az, ha a 
vadász egymagában dolgozik. A megsebesített vaddisznó ugyanis 
nem ijed meg az ellenségtől, hanem bátran neki megy s már számos 
vadász esett áldozatául. Emlékezzünk Zrínyire, a költőre Viszont 
azonban kétséget nem. szenved, hogy a bátor, kitartó, edzett vadász 
ez utón szerezheti a legszebb babérokat.

Vaddisznók keresésére és megállítására különféle fajú kutyákat 
szokás használni. Gróf Haller János1 legjobbnak tartja e czélra a tacs
kót. Voltaképpen azonban neki is kicsiny volt a tiszta fajú, a kopóval 
keresztezett azonban bevált. Ő ezen korcsíajt jobbnak találta a kópé
nál s a komondornál; mig ellenben Gömörben a komondorokat 
tartják a legjobbaknak. Gróf Keglevich Gábor2 félvér vizslával is

1 V. 1.. 1888. 4. sz. 41— 44. 1.
3 V. L. 1890. 18. sz. 235. I.
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szépen vadászott vaddisznóra ; de a vizslát tacskó támogatván, nem 
lehet megítélni, mennyi érdem illette meg a vizslát. Egy német szak
értő szerint, a legjobb vaddisznóhajtó kutyák középtermetű pofa- 
szakálas állatok voltak, termetre az erős pincsre, koponya képzésre 
•á durvaszőrü juhászkutyára emlékeztetők.

Látható tehát, hogy a faj nem határoz, hanem a természeti 
tulajdonságok és a vaddisznó üldözésére való hajlandóság. Válasz
tásnál föltétel az, hogy a kutya kitartó, fürge, bátor legyen és haj
landóságot mutasson sörtések üldözésére. Nem kell nagy türelmű
nek lennie, mert az olyanok előtt nem igen áll meg a vadsörtés, 
■de megint elég erős testalkattal se bírjon, hogy a vadat hóban vagy 
mocsaras talajon üldözhesse. A bátorság, ügyesség elkerülhetlen 
tulajdonsága a vadsörtésthajtó kutyának. Szükség van erre, hogy a 
legnagyobb kant is megtámadni merje, s még is e mellett egy köny- 
nyen áldozatul ne essék. Jó futó legyen, hogy a vadsörtést kitar
tóan üldözni bírja, más vad nyomát pedig fel ne vegye s még 
kevésbbé megugassa. Jól kell járnia pórázon; a nyomon, mihe
lyest a vadat szemre kapta, kitartóan és élesen kell csiholnia, ha 
pedig az megállóit, folytonos ugatás közben minden oldalról meg- 
megujulva támadnia és elfoglalnia kell a disznót mindaddig, mig 
csak a vadász oda nem érkezik s azt le nem lőtte.

Az idomitás egyszerű.1 Kölyök korában arra kell ügyelni, 
hogy más vad nyomára rá ne szokjék; nem szabad tehát sem 
magában, sem vadászkutyák társaságában kóborolni hagyni. Hét 
hónapos korában ki kell adni valamely kanászhoz, hogy a disznó
hoz hozzászokjék és uszításra azt megtámadni, hajkorászni meg
tanulja. Ezt az iskolát járja három hónapig.

Ha a kutya 10 hónapos korát elérte,2 s a kanásznál jó 
képességeket mutatott s tehát hasznavehetőnek ígérkezik, ki kell 
vonni az erdőre. Azon kell lenni, hogy sörtésvad uj nyomára vezes
sük. Ez a legnehezebb feladat. Legjobb uj havon kezdeni, akkor 
legbiztosabb a nyom. A fiatal eb vezetésére jó s gyakorlott kutyát 
kell segítségül venni. A kanásztól tanult uszítás, a nyom szimatja 
rendesen ráviszik a hajtásra; a vezető kutyát csak akkor kell el
ereszteni, ha nem venné fel a nyomot, vagy nem tudna eligazodni 
rajta, vagy a vadat felverné.

Hogy erős állaté-e a nyom vagy gyengéé, melyre legelőször 
rábocsátjuk a kutyát, az nem határoz ; mert úgy sem szabad neki

1 V. L. 1888. 2. sz. 24. 1. Különben csak röviden adjuk, mert az I. kötet
ben  bővebben van leírva.

2 Ez inkább a szukára nézve szól, a kan lehet egy éves is.

1 0 *
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belekapni. Erről már a kanásznak le kellett őt szoktatni. Még jobb, 
ha nagygyal áll szemben, mert abba belefogni nem mer, de látja, 
hogy a megtámadás, körül ugrálás eredményre vezet.

Hogy a kutya idomitója bevezetés alkalmával tanítványa előtt 
csak vadsörtésre lőjjön, az természetes; sőt azon kell lenni, hogy 
az első hajtás sikeres is legyen. A tapasztalás lesz azután a leg
jobb mestere. Mihelyest több vadászaton vett részt és vad esett 
előtte, csakhamar megérti, mi a teendője. Némely kutya nagy ügyes
ségre tesz szert: támad, sőt a vad czombjába is harap, de tüstént 
hátrál s azzal a sörtést megfordulásra és támadásra ingerli ; foly
tonos támadásával, körülugrálásával figyelmét leköti, szóval meg
állítja. Ha ez megtörtént, más hangon csahol, rival,1 rivaszt.

Minél nagyobb gyakorlata van a kutyának, annál könnyebben 
jut a vadász lövéshez. Ha a vadász messze van, a szél nem ked
vező, az erdő sűrű, a terep nehéz : akkor válik be, mit ér a jó 
kutya, mely a vaddisznót sokáig feltartóztatni tudja.

A vadászat maga következőképpen történik :
A vadász pórázon (cvorkán) vezeti a disznót kereső kutyát; 

Dittrich a. W. szerint, rendesen csak egyet, legföljebb kettőt visz 
magával, mert többel nem egy könnyen áll szembe a vadsörtés. 
Kivételt csak akkor csinál, ha fiatal kutyát kell betanítania időseb
bek vezetése alatt.

A kutyát csak akkor ereszti szabadon, ha oly helyre ért, a 
melyen vadsörtéseket kinyomoztatott, vagy azokat lenni gyanít, 
tud. A kutyát legjobb a hely azon oldalán ereszteni el, a mely szél 
alatt van, hogy tudniillik a keresés szél ellenében történjék; mert 
tudvalevőleg a vadsörtés kitűnő szimattal bir. Ha friss nyomra le
het ereszteni a kutyát, annál jobb ; ha pedig olyan nincsen, biz
tatni kell a keresésre.

A vadász a kutya elbocsátása után vagy oly helyre áll, a 
hol a sörtések, ha a kutyával szembeszállani nem hajlandók, való
színűleg kitörni fognak, vagy valamely utón, vadcsapáson követi 
kut}'áját s fütyörészéssel keresésre biztatja. Ha a kutya csiholni
kezd, szél alatt követi azt. Ha pedig jelt ád, egy helyről hangzó
ugatásából arra következtethet, hogy a vad megállóit: óvatosan arra 
felé közeledik, ügyelvén, hogy hátulról vagy oldalt jusson a vad
hoz, s azt szemre kapván alkalmas helyről vigyázva, hog}' kutyá
jában kárt ne tegyen, lő. Ha a lövés nem volt halálos, s a vad

1 Honig szerint, a. m. állóra csahol. Mint hangot utánzó jobb az előbbi, 
nérretes zamatunál. Miután azonban a rival szónak más értelméhez vagyunk szokva, 
mondhatjuk : rivaszt.
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menekül, követi, de óvatosan, mert megsebesítve még a gyengébb 
disznó is veszedelmes.

Arra nem lehet eléggé figyelmeztetni, hogy a vaddisznót meg
közelítő vadász soha se menjen azzal szembe, hanem hátulról igye
kezzék hozzá férni, mert az, ha az embert meglátja, különösen ha 
már meg van sebesülve, tüstént rárohan.

Ha disznófogásra tanított kutya áll rendelkezésre, a mely úgy 
van szoktatva, hogy gazdája nyomában jár, s előre nem ugrik, 
még akkor sem, ha a kereső kutya ugat, vagy a vadász lő, az a 
vad megsebesitése esetében igen jó szolgálatot tehet. Csak akkor 
szabad támadnia, ha gazdája uszítja ; azt pedig csak akkor tegye 
azt, ha kilátás van arra, hogy a megsebbzett sörtést le fogja fogni. 
Ha ez megtörténik, óvatosan adja meg a kegyelemlövést vagy 
késével a kegyelemdöfést.

Több személy is vadászhat kereső kutyával együttesen. Ez 
esetben azok, kik nincsenek a kutyával, a vadsörtés menekülő út
jait állják el. Mindazáltal erre való nézve nagyon óvatosnak kell 
lenni, hogy az elállás oly módon történjék, hogy egymást és külö
nösen a vadat keresőt a lövésben ne akadályozzák. Lőniök csak ki
felé szabad, még akkor is, ha a kutya egészen közelükben ugat; 
mert nem tudhatják, nincs-e ott a vadász nyomában. Ha azonban 
a sörtés kitört, az, a ki a legközelebb van hozzá, átveszi a vad 
követését. Ha a vaddisznót követő vadászt netán megsebbzett sör
tés támadná meg és segítségért kiáltana, csakis a két legközelebb 
levő menjen segítségére, de vigyázzon, s adjon jelt közeledéséről, 
nehogy szerencsétlenség történjék.

Nálunk több kutyával is vadásznak.
Egy alsó-árvai vadász következőleg írja le a vadászatot'-1
N^yomhagyó hóval, hajnalban a csőszök a vadat óvatossággal 

kinyomozzák, s aztán előre kijelölt helyen a vadászokat bevárják. 
Ezek megérkezvén, rögtön megtörténik a felállítás. Ezután egy 
vadász a vezetéken levő ebekkel a csapás után, egy másik vadász 
pedig pár száz lépéssel magasabban, egy irányban az erdőbe hatol, 
lassan, csendesen. A vaczok közelében az ebek szimatot kap
nak, ekkor elbocsáttatnak. Pár perez múlva hangosan jelzik a vadat. 
Az, ki az ebeket bocsátá, rendesen a vaczok mellett lő egy-két 
darabot Magasabban levő társa ezalatt lefelé könnyen közeledhet
vén, ez is többnyire lövéshez jut. A falka szétugrasztott marad
ványai vagy a felállított vadászokra jönnek, vagy egyenkint az ebek 
által megállittatván, a legközelebb levő vadász által meglopva, el-

1 V. L. 1884. 6. sz. 74. 1.
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ejtetnek. Egyes darabnál annál érdekesebb, mert ez rendesen erős-. 
Néha a vadászat órák hosszáig is eltart, messzire húzódik. Itt aztán 
megmutathatja ki mit bir, mit mer és mit tud. Természetes, hogy 
mindennek a vad tulajdonságainak, időjárás, szélirány, színhely és- 
a többi beható körülmények szakszerű ismeretével, a legnagyobb 
csendben kell megtörténnie. Itt emberi hangot, füttyentést vagy más 
jeladást soha hallani nem szabad.

Az eredmény mindig a rendezés és foganatosítás helyességé
től függ.

Ez a vadászat olyan sport, mely hivatva van országszerte 
híveket hódítani, mert egyszerű, eredménye csaknem biztos, valódi 
vadászhoz méltó, gyakran kemény próbára téve a vadászt; számos 
különféle eshetőségeinél fogva rendkívül érdekes. A vad szaporasá- 
gánál fogva jövendője biztos.

Egy, magát vasárnapi puskásnak nevező pedig ezeket irja:L
Minél intensivebb lesz mezőgazdasági kultúránk, minél töké

letesebb lőfegyvereink szerkezete, s minél ritkább az igazi vad (nem 
a jámbor fővadat, a nemes zergét, a szelid őzet stb. értem): annál 
inkább veszt, nem tudom poézisban-e csupán, vagy csak lángoló
szenvedélyességben a vadászat!

Nem csodálom, hogy főuraink tengeren túlra mennek, hol a 
bömbölő bivaly, az ordító oroszlán, meg tigris, vagy a szürke 
medve hevesebben dobogtatja a férfi szövét.

Mi gyengébbek, gyengébb emotiókra szorulunk ; de a kinek 
ereiben még pezseg a vér, ha deres is a feje, bizonyára sebesebb 
lüktetését fogja érezni, ha itthon is számbavehető vadállattal: medvé
vel, vagy erősebb disznóval állhat szemben.

De még ezek között is különbség van a vadászat módjára 
nézve. Bizonyára csekélyebb emotióval jár, ha orditó ember-tömeg 
veri föl az erdő csendjét, és zavarja ki odújából a medvét, vág)-' 
fekhelyéből a disznót, mintha azt tartózkodási helyén magunk 
keressük föl, és ebek segítségével, több utánjárással ugyan, de 
annál biztosabban el is ejtjük.

A küzdés öntudata, mely még a legszelídebb s legfinomitot- 
tabb vadászat közben is ennek egyik főbáját képezi, nyilvánuljon 
az bár csak a lövési ügyesség kellő kifejtésében, itt, e nehezebb 
viszonyok között, tekintélyesebb ellennel szemben, szenvedélylyé 
fokozódik, s a nehezebb siker annál büszkébbé teszi a győzőt. 
A vaddisznó a végtusa perczében magát védeni tudó ellenségként 
áll ki az emberrel s azt le kell győznie, ha maga nem akar elbukni.

1 V. L. 1883. 32. sz. 386. J.
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A hajtókutyák csaholnak ugyan őz meg nyúl szimatján is, 
de e hajtás csak addig tart, mig disznótanyára, vagy csak disznó
nyomra is nem akadtak. A jelesbbek némelyike még a tegnapi nyomot 
is felveszi, s ritka böfögő ugatással elmegy rajta, mig a disznót 
fekhelyén nem leli. Ha több van együtt, vagy igen erős állat az, 
sokáig ugattatja magát. De az első megállító hangra a falka vala
mennyi kutyája odagyül, s ha ezt megunja a vad és megugrik, 
oly vig csengésű hajsza veri föl az erdőt, hogy a vadász szive 
örömében repes.

Hegyen-völgyön át folyik a hajtás vagy harmadfél órahosszat, 
meg-megállva gyakran, a mikor is valamennyi kutya megrohanja 
a vadkant. Végre megközelíthettük. Egy hegyoldal sűrű bokrai 
között mozog föl s alá, villámsebes ugrással támadva egy-egy 
merészebb ebre, mely épp oly gyors ugrással kénytelen életmenté
séről gondoskodni, mialatt más két-három eb újra a disznón terem, 
azt más oldalról infesztálva. Már-már előttem hallik, alig tiz lépés
nyire a disznó dühös röffenése, egy körben állok már az ebekkel 
s minden pillanatban remélem megtalálhatni a rést, melyen át lövés
hez juthatok ; de a gyors mozgás nem enged czélhoz érnem. Végre 
a kutyák tüzes támadása kicsalta a disznót a nagy sűrűből, és 
alkalmam nyílt egy pillanatra meglátni felborzolt sortéit. Csak ezek 
állásából ítélhettem meg — mert a disznó körvonalait nem láthat
tam —, hogy körülbelül ballapoczkáját nyújtja felém. Ezt erősen 
fogtam, de a ravasz elnyomása közben megugrott egyik eb felé, s 
igy golyóm egy hajszálra hátrább vágott be, úgy, hogy a helyben 
eldülés legélvezetesebb pillanatát nélkülöznöm kellett; de pillanatnyi 
megiramodás után nemsokára megdermedt és felhangzott a riadó 
győzelmi fanfaré !

Vaddisznó hajtatása emberekkel.

A vaddisznó vadászásának legkedveltebb és legszokottabb, de 
egyúttal legkényelmesebb módja jelenleg a hajtatás emberekkel. 
Nem lehet mondani, hogy a legbiztosabb is volna. A vaddisznó 
ugyanis a hajtők előtt sokszor nem akar kimozdulni helyéből, sőt 
nagyon gyakran visszatér azok vonalán, habár a legerősebben 
szorítják is. Tagadhatlan azonban az is, hogy ennek okozói leg- 
többnyire a vadászok magok, de számos esetben a hajtok is.

A vadászok azzal rontják a hajtást s okozzák a vaddisznó 
visszavonulását, hogy nem maradnak a megkivántató csendesség
ben és nem gondoskodnak arról, hogy minél kisebb téren terjedjen 
el szimatjuk. A vaddisznó kiváló nesz- és szimatfogó, s minthogy
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rendkívül óvatos állat, a legkisebb neszre, mely neki gyanús, ide
gen szimatra visszafordul, s akkor aztán nincs erő, hatalom, mely 
oda visszatérítse. A nyugtalan, izgó-mozgó, czigarettázó vadász a 
legtöbb esetben visszafordítja a vadsörtést.

A vadászok hibás felállítása is elrontja a hajtást, mert az 
clőbbeniek folytán ugyancsak vigyázni kell a szélre. A szél felett 
álló vadász szimatja messze terjed a hajtás területén, s hogy mily 
zavart okozhat, azt könnyű belátni.

A hajtok azzal ronthatják el a hajtást, hogy nagy lármát 
csapnak, roppant kiabálást visznek végbe, minek gyakran a félelem, 
többnyire a rossz szokás az oka. Lármás hajtásban a hajtó vonalon 
tör ki a vaddisznó

Hajtásokat vaddisznóra nagyokat kell venni, hogy a jól halló 
sörtés az azok egyik végén felálló vadászok, s a másik végén fel
vonuló hajtők zaját meg ne hallhassa. A vadászoknál ugyan zajról 
nem volna szabad szónak lenni ; a hajtóknál az azonban el nem 
nyomható. Mire a kis hajtásban puskás és hajtó helyét elfoglalná, 
az óvatos fekete vad már künn volna belőle. Csak nagyon jól be
tanított hajtókkal és korrekt, tapasztalt vadászokkal sikerül és kisért
hető meg szükség esetén a kis hajtás meghajtatása.

A vadászokat szabad erdőben lehetőleg a vad csapásaira, s 
illetve járóira, forgóira kell állítani. Ezeket a vadászat rendezőjének 
ismernie, s ha tapasztalásból nem ismeri, a vadászatot megelőzőleg 
kipuhatolnia s illetve kipuhatoltatnia és megjelöltetnie kell.

A hajtás lehetőleg csendben történjék. A lárma, zaj csak árt, 
vagy visszafelé való kitörésre készteti a vadsörtést, vagy rontja a 
többi hajtásokat, mert azokban is megmozdul a vad. Elegendő, ha 
a hajtők sűrűn vannak, a fák törzseinek megkopogtatása, bokrok 
megverdesése, esetleg a föld megdobbantása; ha gyérebben állanak, 
egy-egy hopp-hopp kiáltásával úgy is tudtul kell egymásnak adniok 
hollétüket. Tapasztalt dolog az, hogy mennél kevesebb zajt csinál
nak a hajtők, annál jobban mennek ki a puskásokra a vaddisznók.

A vadászoknak, mihelyt a hajtás megindítására meg lett adva 
a jel, azonnal várni kell a vadat, mert néha könnyen megindul s 
már messziről menekül. Viszont azonban helyen s vigyázó állásban 
kell maradniok, mert a vaddisznók gyakran csak lassan mennek 
előre a hajtők előtt, meg-megállanak hallgatódzni, úgy hogy meg
történik, hogy közvetlenül a hajtők előtt futnak ki a vadász
vonalra.

Hogy vaddisznó-vadászaton más vadra — kivévén netán 
medvét, hiuzt, farkast — lőni nem szabad, az magától érthető
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A hajtás elején kisurranó rókára tett lövés az egész hajtás ered
ményét tönkre teheti ; minélfogva hirtelenkedő vadászszal vad
disznó hajtatására menni nem érdemes.

Hogy hajtóvadászat alkalmával is jó szolgálatot tehet a hajtó 
kutya, gróf Haller János vitatja.1

Vaddisznó terelése.

Vaddisznót egyik vadász a másikra csak akkor terelhet, ha 
turkálva találja. Ha azonban reggel vagy este túrás közben lepi 
meg, s a körülmények a megközelítést akadályozzák, akkor az 
egyik vadász álljon fel az ismert vagy valószínű járóra szél alatt, 
a másik pedig megkerülvén ötét, gyenge nesz okozásával (ágacska 

etörése, halk köhentés) igyekezzék megindítani és társa felé terelni.

A  vaddisznó lövés után,-

A megsebesített vaddisznó rendesen külön válik a csapattól, 
csak ritkán, vagy sohasem menekül a hegynek, hanem rendesen le
felé tart a völgynek.

A vaddisznó sohasem szökik a magasba, még ha első részén 
is kapott sebet. Csontot érő lövésre a vaddisznó összeesik, az emse 
és gyenge kan visítani is szokott.

Némely vadászok azt tartják, hogy a megsebesített vaddisznó
nak nem kell időt engedni a megbetegedésre, hanem rögtön utána 
kell uszítani az ebet. Ezt a rendes szokástól való eljárást a követ
kezőkkel okolják meg. Ha a vaddisznó nem kapott halálos sebet, 
gyakran igen messzire menekül, minélfogva hosszas keresésre van 
kilátás, a mi hó nélkül bizonytalan. Továbbá megsebesült vaddisznó 
csakhamar szembeszáll a kutyákkal, még ha rosszul is van találva, 
kiváltképen, ha a kutya tüzesen támad, mert az könnyen utoléri a 
disznót, s hátulról folyton támadja. Ha tehát a sebesités után rög
tön uszítjuk a kutyát a vaddisznóra, nagyobb a kilátásunk, hogy 
még egyszer lövéshez jutunk, mintha hosszabb időt engednénk neki.

Mások ellenben azt tartják, hogy a megsebesített vaddisznó
nak két-három órai időt kell hagyni a megbetegedésre s csakis 
akkor szabad rögtön ráuszítani az ebet, ha lábszárát vagy czomb- 
csontját zúzta volna szét a lövés.

Búgás idején a lelőtt vadkan heréit tüstént ki kell vágni egé
szen a czombokig ; a csők nyílása körül is mintegy tenyérnyi széles-

1 V. L. 1888. 4. SZ.  41. 1.
s V. L. 1890. 19. sz. 248. 1.
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ségü darabot le kell vágni a bőrből, mert a hús különben utálatos 
ízt kap, élvezhetetlenné válik.

Más időben sokan a heréket szeretik enni.1

A borz vadászása.
Les a borzra.

A borzra puskával csakis lesen lehet némi sikerrel vadászni. 
Biztosnak azonban nem mondható, mert még halálosan megsebe
sítve is barlangjába menekül s a vadászra nézve elvész.

A ki borzot akar lőni lesen, keresse fel barlangját; győződ
jék meg azonban alaposan róla, hogy a barlangban lakik-e csak
ugyan. Hogy ezt megtudhassa, tartsa szemmel a nyomokat s hogy 
azok jobban láthatók legyenek, simítsa ki jó messze a lyukba érő 
pálczával a bejárás talaját, ha az porhanyó, ellenkező esetben szur-

káljon be nehány száraz fű
szálat. Ki- és bemenés alkal
mával az állat azokat össze
töri, benyomja s azzal magát 
elárulja.

Nyomozás alkalmával 
ugyan nem szükséges oly 
nagy óvatosság, mint a róká
val szemben, mert a borz 
nem egy könnyen hagyja el 
barlangját, ha észreveszi is, 
hogy ember járt körülötte; 
azért mégis nem árt némi 
vigyázat. Legjobb, ha az is
mételve megjelenő hátulról
közeledik hozzá, onnét nézi

>

s esetleg simítja vagy tűzdeli fűszálakkal.
A borzlyuk közelében már szeptemberben készítsen magas 

lest, legföljebb 25 lépésnyire a barlang kijárásától, hogy biztosan 
lőhessen.

Dittrich a. W. igen egyszerit magas lesőhely készítésére tanít.* 
Fához támasztott létrára (142. ábra) hajlítható suhángból ívet (i) 
kell készíteni, melyet két rudacska (r) támogat; arra való helyen 
pedig létra fokára ülőkének deszkát (d) kell szegezni. Ezt a várat 
pedig lombos ágakkal tele aggatni.

1 Dittrich a. W. H. f. J. I. 231. 1.
2 H. f. J. II. 16. §. 489. 1.
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Előre a leső azért készítendő el, hogy a vad megszokja.
Lesreülésre holdvilágos októberi estét választ a vadász. Ez 

időben a borz a legjobb húsban van, sőt erősen döhér is. Nap
nyugta idején szép csendesen elfoglalja helyét és szemmel tartja a 
kijárókat. Egyúttal füleljen is, mert a borz, mielőtt elhagyná fejte
két, lerázza magáról a port, minek zaja kihallatsziK a szabadba. 
Mikor ennek hangja a fülét éri, legyen készen a lövésre, de ne 
lőjjön elébb, mig a borz el nem távolodott a barlang szádájától és 
oly helyre nem érkezett, a hol jól látható. Most vegye jól czélba 
és bocsássa belé jó vastag göbecsü lövését. De jól czélozzon ám, 
mert ha egészen agyon nem lőtte, bemenekül barlangjába meg
halni, s akkor, hacsak ki nem ásatja, nem jut birtokába.

A bors haj tat ás a kutyával.

Ez az előbb leirt készületek után olyformán történhet meg, 
hogy az egyik vadász este felül a leső helyre, s megvárja a borz 
kimenetelét, akkor leszáll, elmegyen segédjéért, aki egy-két hajtó
tacskót tart pórázon, s a kutyákat elereszteti a nyomon. Az egyik 
vadász már most visszamegy a barlanghoz, a mellék szádákat be
tömi arra készített gallyakkal, a főbejáratba pedig zsákhálót, úgy
nevezett borzhálót erősít meg s azután felszáll lesőhelyére.

Az a vadász, amelyik a kutyákkal van, követi azok hajtását 
s ha megállítanák, agyonveri, vagy lelövi. Ha ez nem sikerülne, 
akkor a borz igyekezni fog barlangjába, hol vagy beszalad az el
fogására készített hálóba, vagy ha netán meghökkennék és nem 
akarna bemenni, a ráleső vadász lövésének áldozatul esik.

A magános vadász is boldogulhat ilyenformán. Éjféltájban 
kimegy a barlanghoz, bedugja a mellékkijárókat, a főbejárásra 
pedig odaerősíti a hálót. Azután pedig elereszti a kutyákat vagy a 
nyomán, vagy ahol gyanítja, hogy legel. Ha a kutyák hajtanak, 
követi őket, s ha megállítottak a borzot, lelövi, ha pedig a bar
langba hátrált, ott elfogva találja, s agyonveri.

A  borz kiásatása.

A borz kézrekeritésének legbiztosabb módja a kiásatás bar
langjából. Erre a legjobb idő, már t. i. annak, aki használhatóság 
szempontjából teszi, az ősz, október és november hónapok. Ez idő
ben van legjobb húsban, legdöhérebb és csuhája is legjobb. Aki 
pusztítani akarja, annak minden idő jó. Kérdés azonban, megér- 
demli-e a kíméletlen üldözést.
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Ami a borz kártékonyságát illeti, arra nézve Dittrich a W. 
azt mondja,1 hogy az egyetlen kár, amit tesz, abból áll, hogy a 
barlangja közelében lévő répaföldeket, a tölgy- és bükkmakk-termést 
s az érett szőlőt megdézsmálja. Hasznos állatok felfalása, mit ter
hére rónak, vagy nincs bebizonyítva, vagy jelentéktelen. Ellenben 
kártékony állatok, rovarok és pajodok elpusztításával a természet 
háztartásában hasznot csinál. Gróf Le Couteul de Cantelen követ
kező szavai2 igazolják Dittrich állítását: »A borz túrásai, melyeket 
az élelmére szolgáló bizonyos rovarok felkeresésére csinál mezőkön, 
réteken, legelőkön, leginkább marhahulladékok körül láthatók. Ebből 
az következik, hogy eledelét a földben keresi. Dittrich táplálkozá
sáról azt mondja,3 hogy a földben és a földet takaró erdei alom 
között turkál makkot, erdei gyümölcsöt, gyökereket, szarvasgombát, 
pajodokat és hernyókat keresvén. Megeszi a bogarakat, csigákat, 
békákat, gyíkokat, babot, borsót, szőlőt stb. E mellett szorgalmas 
egérfogó is, mit az erősen bizonyít, hogy egynek gyomrában 30, 
mondd harmincz egeret találtak.4 Hogy madárfiókokat, tojásokat, 
südő nyulakat megölne, az alig lehetséges. Sem testének alkotása, 
sem gyenge látása nem engednek arra következtetni. Dittrich nyomát 
sem találta azoknak gyomrában. Azt azonban nem tagadja, hogy 
februáriusban, márcziusban, ha fagyos idő jár, s annálfogva nem 
túrhat, szükségtől kényszerítve a dögre is rá megyen.

Némely vadász ezzel szemben azt állítja, hogy fáczán3Ttojá- 
sokat felszed, südő nyulakat elfog, sőt, hogjr oly vastőrben fogott 
borzot, a melyhez nyúlnak johával édesgetett nyesteket.6 Gróf de 
Coulteux is hasonló vádat emel ellene, azt állitván : 6 »Falánksága 
miatt a borz még kártékonyabb volna a rókánál, ha annak ügyes
ségével bírna, de nem tud futni, szökni, ugorni. A fiatal vadat azon
ban elfogja, ha szerét teheti. A köpüt feldönti és kieszi belőle a 
a mézet. Fáczány-, fogoly- és fűrjtojás kedvencz csemegéje.*

Tegyük még hozzá, hogy bűnei lajstromát teljessé tegyük, 
hogy, Wildungen szerint (Neujahrsgeschenk vöm Jahre 1797), 
borzzal találkozott paraszt kénytelen volt támadása elől szekerére 
menekülni, s hogy egy vadászt két borz oly keményen támadott 
meg, hogy kénytelen vala rájok tüzelni. Nem csodálkozhatunk tehát, 
hogy a régiek irtó háborút foljdattak ellene.

1 H. f. J. II. 6. §. 484. 1.
2 V.-L. 1881. 136. 1.
3 H. f. J. II. 5. §. 483. 1.
4 Dittrich a W. H. f. J. II. Borz 5. §. 483. 1. 2. jegyzet.
3 Dittrich H. f. J. II. Borz 5. §. 3. jegyzet.
8 V. L. 1881. 136 1.
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Mindezen vádak azonban, ha némi jogossággal bírnának is, 
nem szolgáltatnak elegendő bizonyságot arra, hogy faunánk ezen 
érdekes vadját tüzzel-vassal pusztítsuk. Senki sem fogja tagadhatni, 
hogy a borznak főtápláléka növényekből és a földben lakó állatok
ból áll. Ez utóbbiak közül pedig igen soknak bábja, de ő maga is 
telel ki a földben, illetve az azt takaró erdei alom alatt. Ezeknek 
elpusztításával tehát megbecsülhetlen hasznot tesz. Az egereket is 
bizonyosan lyukaikban fogdossa össze turkálás alkalmával. Hogy 
nem valódi húsevő, az is bizonyítja, hogy azokat szőröstől-bőrös- 
től nyeli el s nem rágja meg.1 Hogy fiatal vadat nem foghat el, 
hacsak éppen alva nem találja, bizonyítja gróf de Goulteux előbbi 
mondása, hogy futni, ugrani nem tud.

Mainapság szokás minden vadat, amelyre csak egy-két tojás 
vagy fiók megevését rá tudják bizonyítani, tüstént elitélni. A vadász
nak azonban nem szabad pusztán a saját szempontjából Ítélni. 
A vadat minden veszedelemtől megóvni nem lehet, mert különben 
megszűnik vad lenni. Még a pontyos tóba is tesznek be csukát, 
pedig az megeszi a kisebb pontyokat. Azután meg kell gondolni, 
hogy a természet rendjét az embernek tökéletesen megzavarni nem 
szabad. Az megbosszulja magát Erdő, mező már úgyis eleget 
szenvedett a miatt. Kisebb kártevéseket meg kell bocsátani a nagyobb 
haszon okozásáért.

Mindezekután részemről azt következtetem, hogy a borzot 
vadászszuk ugyan, de ne üldözzük, ne pusztítsuk. A medve bizo
nyára jelentékeny károkat okoz, mégis formaliter óvjuk. A vaddisz
nóról pedig inkább hallgatok

Hogy miképpen történik az ásatás, az le van írva a puskás 
vadászat főczim, hajtatás kutyákkal s illetve ásatás alczim alatt.2 
Itt csak azt mondjuk el, amire a borz ásatásánál ügyelni kell.

Aki borzot akar ásatni, jókor reggel fogjon hozzá, mert nem 
tudhatja, mennyi időbe fog kerülni a munka

A helyszínére érkezve, mindenekelőtt meg kell állapítani, 
melyik lyukon ment be a borz barlangjába, s oda kell beereszteni 
a tacskót, még pedig a legtüzesebbet. Ha a kutya ki találna jönni, 
nem szabad a jó reménységről lemondani. Némely kutyának szokása 
az, hogy mislőtt a csatát megkezdené, megnézi, hogy ott van-e a 
gazdája; némelyik előbb szükségét végzi el. Ha ezután a kutya jó 
kedvvel megyen be, az jó jel. Mindenesetre addig nem szabad föl
adni a reményt, mig minden nyíláson be nem ment. Ha a kutya

1 Dittrich a. W. H. f. J. Borz 5. §. 483. 1. 2. jegyzet.
2 94. lap.
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csaholásának moraja kihallatszik a barlangból, akkor meg kell kez
deni a hallgatódzást.

Ha netán azt vennők észre, hogy a borz visszaveri a tacskót, 
akkor másikat kell segítségére küldeni. Dittrich azt mondja, hogy 
az ugyanazon lyukon bocsátandó be, amelyen az első bement. 
Cornéli okait azonban figyelembe véve, kiváltképpen azt, hogy az 
egymás háta mögött lévő két tacskó egymás útjában van, azt 
vélem ; hogy ha már éppen elkerülhetetlen a segítségadás, akkor az 
lehetőleg más utón küldessék, hogy esetleg háta mögé kerülhessen 
az ellenségnek. A segítségadással különben nem jó sietni, mert 
nem tudható, hogy nem lesz-e később a tartalékra nagyobb szükség.

Midőn a sarokba szorított borzra leásott akna már a folyo
sóba szakadt s a vadász még se láthatja a z t: az vizsgálandó meg, 
hogy nem zárta-e el maga mögött a folyosót, vagy nem huzódott-e 
meg valami zugban. Mindakét esetben bővíteni kell alul az aknát, 
még pedig arra felé, amerre a borznak lenni kell. Néha 30—40 
cm.-nyíre egészen betömi maga mögött a folyosót a borz. Ezt 
azonban meg lehet ismerni a földnek másféle voltáról. A nyers 
földet az ásó a már egyszer megforgatottól azonnal megkülön
bözteti. Az uj hányásu föld lazább is.

A borzot legkönnyebben lehet megölni ütéssel az orrára. 
Dittrich azt mondja, hogy az hamarább öli meg, mint a fejére mért 
fejszecsapás. Alig hihető.

Ha a borz kimultnak látszik is, vigyázni kell rá, mert s z í v ó s  

életű s magához jöhet, s a sebek, melyeket az emberen harapással 
ejt, állítólag nehezen gyógyulnak be.

A farkas vadászása.

Farkasra a vadászat mai napság már a ritkaságok közé tarto
zik, de nem puskával, hanem méreggel sikerült annyira elpusz
títani. Mindazáltal még vannak területek, milyenek kiváltképpen a 
rengeteg erdők és nádasok, melyekben a farkasok kölykeznek s 
onnét messze elkalandoznak préda után.

Minthogy a farkas rendkívül kártékony és házi állatokban 
szintúgy, mint vadban kárt tesz, vadászni rá nemcsak mulatság, 
hanem kötelesség is. A vadászás módjai a les, hajtás, hívás.

Les farkasra.

Farkasra lesni dög kitevése mellett szokás.
Mi módon készítendő el a leskunyhó s hogyan kell abba
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kiülni, az le van írva annak czime alatt s itt alig lehet valamit 
hozzátenni 1

Ha hire jár annak, hogy a vidéken farkasok kárt tesznek, s 
a lesőkunyhó készen van, oda kell édesgetni azokat. Erre a czélra 
valamely állat beleit maga után kötélen vonszolja, mennél nagyobb 
területet kerüljön meg a vadász, illetve embere, s ha nyomát 
vagy járását tudja, azt is keresztezze.

Lesre este kell kiülni s ott tölteni az éjszakát, mert a farkas 
csak akkor megy préda után. Hogy czélba lehessen venni, kiülésre 
holdvilágos, vagy legalább erősen csillagos időt kell választani.

Lesre lehet ülni oly helyen is, ahol a farkas általa megölt 
állatot hagyott, melyet egészen felfalni nem birt. Az ily alkalom
mal gondoskodni kell jó rejtőzködésről s kedvező szél alatt kell 
foglalni helyet. Magas les jó szolgálatot tesz.

Hajtóvadássat farkasra.

A hajtóvadászat farkasra akkor biztos eredményű, ha előbb 
hollétét megállapítani lehetett. Ha csak annyit tudunk, hogy vala
mely erdőtestben benne van, vagy az egészet kell egyszerre meg
hajtatni, vagy ha az lehetséges nem volna, a lehető legnagyobb 
csendben kell hajtatni, ott kezdvén, ahol valószínűleg rejtőzik, tehát 
a sűrűségekkel.

Biztosabb a siker, ha ki lehet nyomozni, vagy hallgatni. Kinyo
mozni többnyire csak uj havon lehet. Ha kölykei vannak, az éjjeli 
vonitás arulja el.2

Ha a farkasok tanyája meg van állapítva, mind vadászok, 
mind hajtők a lehető legnagyobb csendben foglalják el állásaikat, 
mert ha észreveszi a veszedelmet, elsompolyog a gyanús területről 
s ha kölykei követni tudják, azokat is magával viszi.

Farkasokra nagy hajtásokat kell csinálni. Ha kellő számú 
puskás és hajtó nem állana rendelkezésre, a hajtás azon oldalain, 
amelyeket elállitani nem lehet, ijesztő vagy úgynevezett rémzsine
geket kell kihúzni.

A hajtóknak nem szükséges nagy lármát csapni, mert amint 
azok lábainak dobogását, vagy a hó, gaz, roppanását hallja, mene
kül előrefelé. A puskásokra sompolyogva megyen ki s könnyű 
lövésre nyújt alkalmat.

Ha kölykes farkasok vannak az erdőben s hollétük meg van 
állapítva, a hajtást legjobb délfelé, úgy 10— 11 óra tájban kezdeni.

1 A róka lesőkunyhó 7. 1.
2 Puszta-Teremen az ily kihallgatott párt és 5 kölykét hozta puska elé a jól 

rendezett hajtás.
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Farkasok vadászása hívással.

Öreg farkasok hívása — írja Demeter Manó, kitől ezen vadászati 
mód leírását átvesszük1 — november hó elején veszi kezdetét, s 
ha a nagy havazás és erősebb fagyok be nem állanak, deczember 
hó közepéig is eltart.

A farkas legkedvenczebb tartózkodási és kölykezési tanyául 
a falvaktól távolabb eső, nagyobb terjedelmű oly erdős vidékeket 
avagy égerfákkal sűrűn benőtt oly nagyobb nádasokat választ, 
melyeknek csendje szénégetés, kőtörés, bányamivelés, sőrtés mak
kolás, nádvágás, marhalegelés zajától legkevésbé háborittatik.

Az öreg farkasok, tavasztól kezdet csaknem ősz elejéig ide 
hurczolják kölykeik táplálására azon tömérdek s leginkább szelíd házi 
állatot, melyet esteli alkonyodás, de főleg hajnal hasadta előtt, a 
legelőkön lecsapniok és zsákmányul ejteniük sikerült. Csalhatatlan 
bizonyságai ennek és egyszersmind a farkastanya felfedezését lénye
gesen megkönnyebbitik, a tanya környékén már száz ölnyi tá
volságban is szemlélhető szétszórt számos nagyobb csontmarad
ványok, valamint a szigorán tilalmazott sűrű vágások apró tisztá
sain buján felburjánzott nagy fűben, vagy nádasok csirittyásaiban 
még távolabbról is észrevehető nagymérvű járatok, csapások, egyes 
önálló bokrok körüli hanczurozás okozta gázolások, melyeket a 
farkaskölykök, csapatban végzett társas kedvtelésük kielégítésének 
bizonyos jeléül naponkint visszahagynak.

Szeptember hó eleje körül azonban a vén farkasok már fel
hagynak a zsákmánynak tanyájukra való hurczolásával, hanem kez
dik a már ekkor jó erőben levő fiatalokat arra szoktatni, hogy a 
prédához ők jöjjenek el. Nehogy a többnyire nyílt legelőkön le
csapni szokott csikó, borjú, juh stb. elragadása alkalmával, az ifjak 
tapasztalatlanságát még valamely veszély érhesse ; kezdetben még 
magok czipelik a prédát, de csak a tanyához legközelebbi eső erdő- 
szélbe s onnét, nehány halkabb vonítással csalogatják fiaikat oda. 
Ezen vonítással mindig nagyobb távolságról gyakorolják be azokat., 
Végre november hó eleje körül már annyira éberen hallgatva vár
nak az ifjak tanyájukon a jóval hajnal hasadta előtt prédára távo
zott vének vonítására, hogy bármely táj felől hallatszék is az, 
elhangzását jóformán be sem várva, a legélénkebb ujongásos 
vonitgatásokkal torkukszakadtából felelnek valamennyien egyszerre 
vissza, s főleg ha éhesebbek, nyilsebességgel rohannak a hang 
egyenes irányában, egész biztossággal a kész prédához.

1 V. L. 1886. 34. sz. -452. 1. A farkasok legbiztosabb lövésinódja.
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»Midőn aztán a beállott nagyobb hóesés, s erősebb fagyok a 
marhák szabadban való legeltetését megszüntetik, a vén farkasok 
az ifjakkal együttesen kezdik meg rablótámadásaikat az erdei hasz
nos vadakra. Ebbéli határt nem ismerő torkosságuk különösen az 
őz-állományra — főleg, ha az időjárás is nekik kedvez — gyakorta 
végzetes szokott lenni; mivel köztudomás szerint, az őzek. hogy 
magukat a kegyetlen viharos zord hideg s havas szélfuvások ellen 
megóvják, rendesen a nagyobb erdőlábak és töbrökbe összebújva 
szoktak elrejtőzve lenni. E folyton barangolók a havon könnyen 
kiszimatolván, rendszeres hajtóvadászatot intéznek ellenük s ha 
esetleg a nagy hó annyira meg van fagyva, hogy a farkasokat 
megbirja, az őzek vékony lábai és éles körmei alatt pedig, mint 
rendesen történni szokott, besüppedezik: kérlelhetetlenül valamennyien 
martalékul esnek, mert a mit el nem fogyaszthatnak, azt máskorra, 
hóba kaparva rejtik e l«

»A fentebb jelzett s pontosan megvigyázott tapasztalatokon 
alapuló ismertetésből a gyakorlott vadász önmagától is reá fog 
jönni, hogy a farkasok puskacső elé varázsolásának »mestersége« 
csupán a kellő időben, kellően utánzóit vonításban rejlik. A vonitás 
utánzása nem jár különös nehézséggel, és mindössze abból áll, 
hogy guggoló helyzetből, a nyakat kissé hátra szegve : egy lélek- 
zetvétel alatt kell az A U  betűket egymásba folyva torokszakadtából 
— lehetőleg hosszan vontatva — elénekelni, vagyis az egy lélek- 
zetvételre felszívott levegőt, kitelhetőleg vastag, mély, egész hang
erővel : az A -ból <7-ba átmenő s abban elhaló hosszas vontatással 
kell kiadni, illetőleg elvonitani. Sokkal könnyebb megtenni, mint 
leírni !*■

»A mely vidéken a farkasok tartózkodásának színhelyéről, fen- 
nebbik szerint, tudomást szereztünk, attól körülbelül 1 — 11/ i órányi 
távolságra eső legterjedelmesebb erdőtest magasabb és sürüsebb 
részének valamely kevésbé hirtelen meredek éle vagy csúcsa alatt 
az oldalban kell kinézni a lesre legalkalmasabb természetes búvó
helyet. Erre legczélszerübbek a dültfák, omlások, nagyobb kő- vagy 
fatörzsek. Az ülőhely jó előre akként igazítandó el, hogy élőiről — 
a mennyire lehet — takarva legyünk,. de hogy onnét, a majdan 
magukat hangjukkal elárult irányból érkező farkasokat, akadály
talanul és lövésre alkalmas helyen szembe fogadhassuk.«

»A leshelyen, hajnalhasadta előtt legalább egy jó fél órával 
már ott kell lenni, s nesztelenül hallgatózni arra, vájjon a préda
vadászaton levő öregek nem adtak-e már hangot, mivel igenlő eset-* 
ben, aznap szerencsét próbálni nem szabad, hanem másnap korábban

A vadászati ismeretek kézikönyve. m . n
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kell kimenni, s mihelyt a hajnali szürkület 10 lépésre biztos czélt 
venni enged, az erdőség legkiterjedtebb iránya felé, egy erőteljes 
vonítással meg kell kezdeni a hívást. Az erre azonnal nyert fele
lettel szembe fordítjuk gyorsan az ülést s a közeledő csörtetés 
iránya felé figyelve, arczbafogott fegyverrel várjuk az élőnkbe, rende
sen hosszú lánczsorban — egyik a másik után — itt már lasabban 
és szimatolva kullogókat, s a legkedvezőbb pillanat felhasználásá
val, a tetszés szerint választott legszebb példányokra intézzük lövé
seinket. Gyors kézzel s egy második lövésre kész fegyverrel, melyet 
magunk előtt elhelyeztünk, a pillanat kedvező alakulásához képest, 
többször is puskázunk.«

»Ha azonban az első hívásra rögtön kapott felelet igen messzi
ről hangzott volna s azt a farkasok érkezése a szükségesnek talált 
idő múltával sem követné: biztosabb tájékozásuk könnyítéséül 
tanácsos még egy halkabb vonítást megereszteni, mire alig szoktak 
felelni, de annál gyorsabb csörtetéssel rohannak elő.«

»A lövések után a meglövöldözött farkasokkal mit sem kell 
törődni, hanem a rögtön megtöltött puskával, még egy jó fél óráig, 
lövésre készen s helyben maradva várakozunk az öreg farkasra. 
Ez, miután most már messze elhallatszó mély hangú vonítására 
az életben maradt, de a váratlan közelből kapott lövésektől rend
kívül megriadt s világba szaladt fiák rá sem hederitenek: e meg
lepő körülményből rosszat sejtve, hangadás nélkül a tanya környé
kére siet, s az ott kiszimatolt friss nyomon lassú, óvatos léptek
kel mindaddig halad, a mig a reá várakozó vadász puskája elé 
kerülvén agyon lövetik. *

* Minden farkastanya vidékén, ezen módnak meglepően sikeres 
eredményét, csak az elmondottak tapintatos alkalmazása biztosít
hatván, a fősuly arra fektetendő : hogy az itt előadottak az első 
kísérletnél szigorú pedáns betartással érvényesüljenek.«

»Ha a kísérletet netán több, három vagy négy vadász akarná 
megtenni, akkor az ülések egymástól legfeljebb 7— 10 lépésre és 
menedékesen lefelé választatnak ki, úgy, hogy a hivó középen 
maradjon ; s ha netalán az érkező farkasok lánczolata már a Ieg- 
alól ülő vadász előtt kezdene elvonulni, lövés nélkül bocsátandók 
el mindaddig, mig a láncz eleje a legfelül ülő vadász elé é rt; igen 
természetesen, a legközelebb esők egyikét ilyenkor mindig czélban 
kell tartani, a lövéseket azonban a középső kezdje meg s abban a 
pillanatban a többi is folytassa. Az igy. elébb középből, utóbb a 
két végről eldördült lövésektől roppant megriadt farkasok elveszt-
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vén a helyes menekülési irányt, megtörténik, hogy ide-oda rohaná
suk közben, ismét lövésre kerülnek.«

»Az ily társas les aztán — miután az érkező farkasláncz 
hossza, a szerint, a mint az 8—10 vagy több darabot számlál, 
változik — pontosan alig rendezhető be, és igen bizonytalan ; csakis 
akkor foghat helyt, ha mindegyik vadásztárs megbízható tapintatos 
magatartásáról személyesen meg lehetünk győződve; különben a 
jó siker koczkáztatik, vagy egészen is meghiúsul.«

A fönnebb leirt hivogatást Demeter Manó kölyökfarkasokra 
is ajánlja.1 Mindenek előtt a farkastanyát kell felfedezni, mire nézve 
a fönnebb előadottak útbaigazításul szolgálnak.

»Minél korában sikerül a farkastanya felfedezése,* — mondja, — 
annál nagyobb a kilátás a kölykek tapasztalatlansága mellett az 
egész, többnyire 10—12 tagot számláló család teljes elpusztítására.* 

»A kölyökfarkasok már augusztus hóban jó erőben lévén, 
eléggé bátrak nemcsak a tanyát rövidebb távolságra elhagyni, de 
sőt a hívásra is kellő éber érzékkel bírván, a tanyától pár száz 
ölnyi távolságban mindig más-más irányban vett alkalmas leshely
ből két-három napi időköz betartásával megeresztett halkabb csal- 
vonitásnak többször is felfognak ülni, a nélkül, hogy megszokott 
tanyájukról, a közelből kapott lövések zaja s nehány társuk eleste 
miatt végképp elriasztatnának. E cselt kizárólag csak reggel a 
hajnali csillag pitymalodása, esetleg borús időben a szürkület ser- 
kedezésekor kell alkalmazásba venni, a mig a vén farkasok a 
préda után éjjeli barangolásban, azaz távol vannak.*

»Az eldördült lövések után a leshely rögtön elhagyandó, s a 
megriadt farkasok szaladása irányától kissé oldalt veendő fel, de 
úgy, hogy a búvóhely elfoglalásánál a szétfutott farkasok nyomait 
a  vadász léptei meg ne tapossák, és hogy ezen nyomok irányában 
majdan teendő czélzás, illetve lövésre alkalmas rés legyen ; mert 
inkább valószínű mint nem. hogy az elriadt ifjak vijjongásait a még 
prédán lévő vén farkasok meghallván, szokatlanságából rosszat 
sejtve, a tanya környékére fognak sietni, s az itt kiszimatolt friss 
nyomon haladva, egyenesen a lesben ülő vadász puskacsöve elé 
kerülnek.*

»A felesleges hivogatástól azonban nagyon kell óvakodni, ne
hogy a különben biztos siker knczkáztassék, ugj'szintén akkor is 
határozottan fel kell hagyni aznap a kísérlettel, ha sem az első 
halk, sem a második erőteljesebb vonításra rögtön felelet nem követ
keznék ; mivel ekkor már biztosra vehető, hogy a nagyobb prédát 

1 V. L. 1887. 29. sz.

11*
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ejthetett vén farkas hívása, a lesen ülő vadász vonítását megelőzte 
s most mindnyáján a prédán együtt lakmározván, a csalhivásra rá 
sem hederitenek.«

A róka vadászása.

A róka a vadász részéről soha sem részesül kíméletben. Mezei 
gazdára meg az erdészre nézve pedig hasznos, mert sok egeret 
pusztít. A vadászat is veszítene érdekéből, ha sikerülne a rókát 
tökéletesen elpusztítani. Ez azonban nem egykönnyen fog meg
történni s még unokáink is élvezhetik a vele való találkozást. Az 
pedig érdekes ; mert a róka tud vigyázni magára s ravaszkodásainak 
szemlélete sok gyönyörűséget okoz. Lelövése is öröm, úgy hogy 
telivér vadász róka kedvéért elereszti az őzet. Ez az oka, hogy 
kiváló vadászok is védelmére kelnek.

»A jelenlegi vadász-világgal talán nagy ellentétbe jövök« — 
írja Zalabéri Horváth Ferencz1— »ha a róka mellett annyiban szót 
emelek, amennyiben ama meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy 
a rókát a vadászat óvása tekintetéből annyira kártékonynak nem 
tartom, amennyire ezt felőle sokan hiszik ; és pedig azért, mert a 
rókának legnyalánkabb eledele az egér, s addig, mig egeret kap,, 
mást nem igen bánt. Eme szokásából rendesen csak ama pár hét 
veendő ki, melyben kölykei felnevelésére több táplálék kivántatván, 
inkább nagyobb állatra vadász, s főleg a sűdő-nyul és házi szár
nyasok után leskelődik. Különös, hogy a fogoly és fáczány-fészek, 
melyhez vajmi könnyen hozzájuthatna, figyelmét rendesen kikerüli. 
Ezen meggyőződésem onnan ered, hogy ismertem vadászterülete
ket, melyekben a róka nagy sokasága mellett rendkívüli szép nyúl
ás fogoly-állomány tartózkodott. Ilyen volt például Szigliget, s főleg 
Mezőhegyes, mely utóbbi rendes vadászterületén (ezelőtt néhány 
évvel) évenkint mintegy 3500 nyúl mellett 180—200 róka esett. 
Itt láttam azt is, hogy egy széna-boglya alól véletlenül kirezzentett 
róka szájából 15—20 egeret ejtett el. A rókának egér-evő hajlamát 
különben télen legbiztosabban tapasztalhatjuk ; hisz alig van vadász
ember, aki ne látta volna, hogy ilyenkor mily szenvedélylyel ege- 
rész, holott a fekvő helyében meglepett nyúl tizszerte több táplá
lékot nyújtana.*

Vadászni sokféleképen szokás: lesen, hajtatva emberekkel, 
kutyákkal, sőt lopakodva is.

1 V.-L. 1884. 3. sz. 33. 1.
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Les rókára.

Lesni rókát három helyen szokás : barlangja előtt, nyomán, 
dög mellett.

Les a barlangja előtt az esztendő majdnem minden szakában 
sikeres, sőt biztos ; csak arra van szükség, hogy a felfedezett és 
lakott barlang fő szádájával szemben valamely fán vagy sziklán 
leső állást (magas lest) készittesen magának a vadász.

A lesre menjen ki mintegy félórával napnyugta előtt. A leg
nehezebb dolog most az, úgy jutni fel a fára, hogy a róka meg 
ne szimatolja nyomát. Dittrich a. W. azt ajánlja, hogy gamót 
csinálhasson,1 rejtse el kisé távolabb leső hegétől s azokra állva 
menjen oda. A talpak megkenése is használ marha trágyával, de a 
gamó jobban.

Ha a vadász helyét elfoglalta, várjon türelemmel. Óvakodjék 
a földre köpdösni, mert az is árulója lehet. Mig az öreg rókák 
megjönnek, gyönyörködhet — tavaszszal és nyár elején — a fiata
lok játszadozásában.

Ha az öregek valamelyike megjött s azt lelőtte, a legnagyobb 
óvatossággal szálljon le s gamóira állva hozza el, vigye fel magá
val a fára s várjon a másikra. Szerencse kell hozzá, hogy az is 
puska elé kerüljön. A lövés fojtása, s maga a lőporfüst gyakran 
árulóvá válik. Ilyenkor a róka óvatosan közeledik, megkerüli tanyá
ját s ha legcsekélyebb gyanú ébred benne, elillan.

Ha mind a két öreget sikerült lelőnie és a kölykök még csak 
félannyiak, akkor azok lelövését más napra hagyhatja, kiváltképen, 
ha már besötétedett volna az idő. Ha azonban csak az egyik öreg 
jutott prédájává, akkor igyekezni kell azokból még az nap annyit 
meglőni, a mennyit lehet, mert az élve maradt szüle az éjen át 
elviszi azokat más helyre. Ezen esetben ne lőjjön tüstént, ha egy 
kölyök mutatja magát, várjon mig több is csatlakozik hozzá s 
játszani kezdenek. Akkor a halomban hentergők közül többet ejthet 
el egy lövéssel. Ezután a lövés után is várhat még a megmara- 
dottak kijövetelére, mert nemsokára kibújnak az elmaradottakat 
keresni.

Őszszel és télen is hasonlóképen ül ki a vadász lesre, s 
mielőtt az éj beáll, számíthat a róka hazaérkezésére. Most is este 
kell leülni a lesre. Reggel meghallaná barlangjában a koma.

1 A lábak meghosszabitására szolgáló eszköz ; pár rúd, melyből a föld fölött 
bizonyos magasságban ág áll ki, melyre a járó hág a rudat hóna alá vevén. Gyerekek 
használják játékul. N ém etül: Stelzen.
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Lesni a csapáson akkor szokás, mikor estefelé vagy reggel 
rókát látott valaki a mezőn egerészni s anélkül, hogy az észre vette 
volna, vissza ment az erdőbe. Azt a helyet, a hol az erdőbe bement, 
jól meg kell jegyezni, mert a róka nyomot tartó. Másnap ki lehet 
ülni e nyom közelébe; csakhogy kedvező szélre van szükség; jól 
el kell rejtőzni s kimenet nem szabad a nyomig menni, mert szima
tot kapna

Ha a róka lövési távolságon túl jönne ki s eltávolodnék, 
magához csalhatja a vadász, ha a fiatal nyúl siró hangját, avagy 
az egér czinczogást utánozni tudja. Az elsőt gyermek játékul szol
gáló trombitán,1 a másodikat a felső fogaknak az alsóra nyomása 
s a levegő behúzásával lehet megcsinálni.

A csalogatás, vagy hívás akkor is jó szolgálatot tesz, ha a 
róka ide-oda sompolyog; csakhogy a vadász jól el legyen rejtőz
ködve, és ha hívni kezd, puskáját készen tartsa a lövésre.

Les a dögre téli mulatság. A róka a dögre eljő messze föld
ről, de rá is lehet vezetni. Ha t. i. a vadász dögöt tesz ki, friss 
marhabeleket vonszoljon maga után azon helyeken, a melyeken 
rókák szoktak járni. Ez alkalomra taposson csizmáival előbb marha
trágyába, hogy szimatját az elnyomja. Dittrich a. W. azt mondja, 
hogy be nem fagyó folyó vízbe tett dögre a róka jobban megy.2

A leső kunyhó elkészítése másutt van leírva. Magas lest is 
lehet használni. Ha a vadász óvatosan és szimattalan nyomon tud 
elmenni leső helyére — mire megint jók az előbb (les a barlang 
előtt czimü pont alatt) említeti gamók —, kitartásra elég türelme 
van és a szél iránya is kedvező: akkor pár óra alatt többször is 
juthat lövéshez.

Rókahajtás emberekkel.

Havas, hideg, csendes (nem szeles) időben a róka — kivévén 
a párzás idejét — nappal nem szeret barlangjában heverni, hanem 
meghúzza magát bozótban, sűrűségben. Ilyen időben sikeres hajtást 
lehet rá rendezni.

A hajtásokat rókára lehetőleg nagyra kell venni, hogy sem a 
felálló puskások neszét, sem a felvonuló hajtők lármáját ne hall
hassa. A hajtők ne üssenek zajt. Ez figyelmessé teszi a vesze
delemre.

A puskásokat szél alatt kell felállítani, kiváltképpen oly

1 Elvágva a kitáguló részét rézsent.
1 H. f. J. II. 13. §. 543.
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helyekre, ahol mélyedések, elhagyott utak, vagy vadcsapások fut
nak ki az erdőből.

A vadászoknak nem lehet eléggé ajánlani a csendességet, s a 
nyugodt, mozdulatlan állást. A fegyvert nem szabad addig az arcz- 
hoz emelni, mig csak biztos lövésre nincs kilátás. Ha a rókát csö
römpölése a száraz lombon elárulná, még nem lehet számítani meg
jelenésére. Tisztásra, nyílt útra, nyiladékra nem lép ki, mielőtt nem 
tájékozta volna magát. Ha legkisebb gyanúsat vesz észre, félre- 
sompolyodik s más utat keres a menekedésre. Gyakran már kész 
a kizökkenésre, de a vadász mozdulatával, szemének hunyoritásá- 
val elárulta magát. Ha pedig szorítják, közeleg a hajtok za ja : 
akkor egészen a szelére húzódik a hajtásnak s egy-két megerőlte
tett szökkenéssel veti magát keresztül a puskások vonalán. Csak 
gyors és ügyes lövés terítheti le ilyenkor. A tágas helyen álló 
vadász kilátásai lövésre ezen okoknál fogva mindig kisebbek, mint 
azéi, aki szükebb helyen áll.

A  róka haj tatása kutyákkal.

»A rókának számtalan vadászati módja közül* — írja Zalabéri 
Horváth Ferencz1— »határozottan legérdekesebb a kopózás, mely
nél furfangosságának minden nemét érvényre juttatja, s mindent 
elkövet, hogy a kopók nyomát elveszítsék, s ez oknál fogva, rendes 
váltót nem is tart. Eme szokásától azonban márcziusban eltér, s 
kivált a már nehezebb nőstény róka, de a hím is, mihelyt a kutyák 
felveszik, barlangjába sie t; ha tehát valaki márcziusban rókát lőni 
biztosan óhajt, csak a tisztitott rókalyukhoz álljon.®

A róka hajtatásánál kutyákkal a fődolog az, hogy a vadász 
ismerje a vad járását és ne várja nyílt helyen. Ott legóvatosabb, 
legvigyázóbb, de ha csak lehetséges, el is kerüli Fürjeseken végig 
húzódó elhagyott utak, gyéresebb helyek, apró tisztások azonban 
kedves járói, kiváltképpen eső után, mikor még a fák lombja ned
ves. Szárazabb időben is szívesebben megyen ily helyeken át, mint 
a nagyon sűrűn, tövisesen.

»Nádasok meghajtatása alkalmával,® írja Hauer Béla,2 »kivül 
álljon fel a vadász a nád szélébe s biztos lehet, hogy amint a 
tacskók az első hangot megadják, a róka kijön, egynéhányat ugrik 
és ismét visszatér a nádba s ezt körül-körül többszörösen ismétli.«

»Ha közelben más nádas nincs, megunja a hajszát, kitör, egyet 
kerül a réten s újra visszatér ugyanoda.*

1 V.-L. 1884. 3. sz. 3.3. 1.
2 V.-L. 1886. 2. sz. 23. 1.
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»Ha közelben más nádas van, akkor átsiklik és ismét vissza ; 
ilyenkor álljon a vadász oda, ahol a két nádas közti távolság leg
kisebb, s ne hirtelenkedjék, mert az átsiklás többszörösen ismétlő
dik. Jó, ha kissé beáll a nádba, úgy azonban, hogy az előtte levő 
térséget jól beláthassa.«

»Az olyan róka, melyre már lövés történt, ritkán vehető ki a 
sűrűből; ilyenkor legjobb két-három lépésre bemenni a nádba, ott 
megfordul bizonyosan s közelről ejthetjük el.«

»Ha a nádastól nem messze rókalyuk van, álljon egy vadász 
közel ahhoz, mert ha sértetlenül, vagy sebesülve kitörhet a nádból, 
biztosan oda iparkodik *

»Nagy nádas területeket kivágásokkal parczellázni kell s a kivá
gott léniákon álljanak a vadászok.«

Róka hajtására legjobbak a tacskók. A hosszúlábú kopó, ha 
felveszi a rókát, gyorsan hajtja maga előtt, messzire elvederi, rendes 
járásáról eltereli. A tacskó rövid lábaival nem ér a róka közelébe ; 
csak messziről hajt a nyomon, időt engedve annak mesterfogásai 
gyakorlására. A róka csak kullogva megy előtte, gyakrabban meg
áll, visszanéz, mintha azt akarná értésére adni, hogy mit erőlteti 
magát, úgy sem fél tőle. Ez okozza vesztét, mert a csiholó ebekre 
figyelve, a vadász jelenlétét nem veszi oly könnyen észre.

Hogy a hajtás eredményére a kedvező szél, a jó rejtőzködés, 
a csendes és nyugodt viselkedés rendkívüli befolyással van, azt
— ismerve a róka óvatosságát és ravaszságát — említeni is fölösleges.

A  rókaugratás.

Ugratás alatt értjük azt, mikor a vadat a kutya kikergeti a 
lyukból, a vadász pedig lelövi. Borzot ugratni nem lehet, csak 
rókát.

Gróf Keglevich Gábor ir le nehány igen érdekes és sikeres 
rókaugratást,1 »Az Alföldön a nádi rókákat« — Írja a nemes gróf
— * otthonukban keresem fel, különösen kora tavaszszal, csípős, 
szeles időben, midőn a kintfekvés a nedves, hideg földön, jó bun- 
dájok daczára, rájok nézve nem kellemes. Ilyenkor szívesen húzód
nak meg párosán a lyukban.a Csendben közelítve oda, kutyáimat 
eleresztem, s azok szenvedélylyel rohannak be a lyukba s hangos 
csaholással támadják meg a bent levőket. A rossz fogadtatás miatt 
feldühödve, halál megvetésével folyik a sötétségben a harcz, mig a

1 V.-L. 1887. 5. sz. 55. I.
2 Azért is, mert kölykeik vannak.
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háziak szűknek nem találják az otthont és sebes iramodással nem 
m enekülnek............ a puska csöve elé.«

»A kan róka elébb old kereket s a kutyák bemenetele után 
pár perez múlva kiszökik ; nem mindig igy a nőstény, mely ottho
nát csak keményebb tusa után és tacskóit jól megszabdalva 
hagyja el csak, különösen ha kölykei is vannak. Volt esetem, hogy 
kizavarta a magános kutyát.*

Előadja azután a nemes gróf, mint lőtt alig 8 perez alatt 
három rókát. A róka barlangnak hét kijárója volt s a két legszélső 
szádája 60 lépésnyire egymástól. A kutyák bebocsátása után pár 
perez múlva öreg kan szökött ki. Alig töltött, a legszélső kijáráson 
másik tűnt elő. A lövések dörrenésére kijött az egyik kutya, de nem 
látván mozogni semmit sem, újra berohant. Erre ismét erős és 
tartós csiholás következett s a szemben lévő lyukból kigurult a 
harmadik, nyomában a kutyák csiholva.

Ez bizonyára gyönyörű eredmény.
Más alkalommal szintén három róka volt a barlangban, de 

zsákutezában húzódván meg, ásó és kapával lehetett csak hozzá
férni. Kissé zajosan közeledett a gróf embereivel, a rókák észre 
vették s nem akartak kiszökni ; csak az egyik, a mely fedezetül 
szolgált a többinek, bújt elő agyon martan, elcsigázva, vitorláját 
elveszítve és félig kopaszán.1

Két tacskóval (Lantos és Dobos) Keglevich Gábor gróf négy 
év alatt 71 rókát és 9 borzot kapott terítékre. Egy más kutya 
(Dudás) szóló dolgozva három év alatt 17 rókához és 6 borzhoz 
segítette. Végre egy fiatal tacskó előtt körülbelül egy év alatt 
7 rókát, 5 borzot és egy vadmacskát lőtt. Dicséretére mondja, hogy 
ha erős ellenfélre talált, közbe-közbe kijött a lyukból meghenger- 
tődzött a földön, mintegy sebeit hűsítendő, s újra berohant még 
nagyobb tűzzel. íme a legszebb bizonyítékok az egyes kutyával 
való ugratás mellett.

A róka ugratás évadja Grunert szerint2 a párosodás ideje ; 
gyakorolható azonban máskor is kellemetlen, nedves időben és 
erős hózivatar alkalmával, vagy ha rókát láttunk lyukba bújni, avagy 
ha valamely területet előzetesen kutyákkal meghajtattunk, mely 
alkalommal oda szoktak menekülni.

Dittrich a. W. a rókaugratás valódi idejének a telet mondja 
azért, mert akkor lehet csak biztosan megállapítani, hogy a lyukban 
benne van-e a keresett vad Télen is azonban csak uj havon. Más

1 Igazolása annak, hogy ásatásnál másképen kell a tacskónak dolgozni.
3 Jagdbetriebskunde 305. 1.
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évszakokban a kinyomozás csakis lágy homokon sikerül egy-két 
órával eső után. Havazás után is várni kell nehány óráig, mert a 
róka csak azután megyen haza. A széllel is úgy van a dolog. 
A lyuk szádájának ^tisztára söpretése, homokkal beszórása nem 
vezet czélra. A rókának több az esze, minthogy az ilyes valamit 
észre nem venné, és magán segíteni nem tudna.

Nyomozás alkalmával előbb messziről kell megkerülni a lyuk 
tájékát, s csak akkor menni egészen közelébe, ha kitűnt, hogy 
valami van a körön belül. Mielőtt a lyukhoz közelednék az ember, 
törülgesse le jól csizmája talpát azon pillanatban tört nyers ágakon 
s ne menjen szembe a lyukra, hanem hátulról közeledjék hozzá s 
onnét vizsgálja a bejárást.

Csak párosodás idején lehet megriszkálni a lyuk meghajtatá- 
sát előzetes nyomozás nélkül, akkor is csak oly helyeken, a hói 
sok a róka. A találomra hajtatás következménye az időveszteségen 
s a kutyák rontásán kívül az, hogy az olyan lyukba, a melyben 
tacskó járt, napokig nem megy be az öreg róka, még párosodás 
idején sem.

Ha már most a nyomozás azt igazolja, hogy a lyukban róka 
van, akkor a vadász úgy áll fel, hogy a lyuk nyílásával szemben 
levő területet beláthatja, arra lőhet és a szél nem válhat árulójává. 
Minthogy a rókalyuknak több kijárása van, s ezek egymástól jó 
messzire vannak,1 a lyukak rendszerint zárt helyen vannak, minél
fogva nagyobb távolságra teljes biztossággal lőni nem lehet ; már 
pedig a kivedert róka elszalasztása roppant blamázs volna: mindig 
jobb, ha a vadászok többen vannak. Dittrich a. W. arra is tanít, 
hogy a lyukak szádái környékét öblösen behajló fogásra állított 
hálókkal kell körülfogni, s a leginkább járt lyukak szádájára — 
kiváltképen párzás idejében, mikor két rókára lehet számítani egy 
lyukban — boritó hálókat kell erősíteni. A hálók készítéséhez és 
kezeléséhez azonban nálunk mai napság alig ért vadász, de a 
gyorsan tölthető s pillanatra lobbanó fegyverek azok használatát 
fölöslegessé is tették.

Ha a puskások elfoglalták helyeiket, akkor elbocsájtják a 
tacskót. Dittrich a. W. azt tanácsolja, hogy a rókaugratasra két 
tacskót vigyünk, s a hevesebbet arra, a lassúbbat pedig az esetleg 
szükségessé vált ásatáshoz kell használni. Corneli a fönnebb elő
adottak szerint megállításra tanítja a tacskót. Ugratásra tehát azt 
kell használni, a melyik a róka előtt való lefekvésre nem volt 
idomítható. Ha megállításra való tacskó áll rendelkezésre, az rezer-

1 Fönnebb említ egyet gróf Reglevich G., melynél az 60 lépés volt.
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vában tartandó, hogy esetleg a szükségessé váló ásatásnál hasz
nálni lehessen.

A kutyát minden szó nélkül kell a lyukba bocsátani, még 
pedig azon a nyíláson, a melyen a róka bement. Mind a kutya 
bebocsátása, mind a helyek elfoglalása alkalmával a legnagyobb 
csendességre kell törekedni. Ha a róka meghallja a vadászt, 
nem jő ki.

Ha a tacskó megtalálta 'a rókát, csaholni kezd, s ha erősen 
szorítja, pár perez múlva ki is fog az szökni. Corneli szerint az 
ugrató tacskó egy ideig nyugtalanítja a rókát, a nélkül, hogy bele 
kapna; darab idő múlva pedig kijő, s erre kis idő múlva a róka 
magától szökik ki.

Párosodás idején újra be kell bocsátani a tacskót, hogy a 
másik rókát is vederje k i ; csak ha a kutya ismételt nógatásra sem 
akar bemenni, lehet ott hagyni a lyukat.

A róka kiásatása.

A róka ásás nem tartozik szigorúan véve a vadászáshoz. Az 
már csak pusztítás. Nem is lovagias dolog, mert a szegény, ter
mészetes védelmi eszközeitől megfosztott állatot elnyomni és meg
ölni nem valami dicsőséges dolog. Nem nélkülöz azonban némi 
izgalmat és bizonyos ügyességet és tapasztaltságot kíván.

Róka kiásatása alkalmával az olyan tacskó tesz jó szolgálatot, 
a mely nem heves és e czélra van tanítva. Feladata megjelölni 
azon helyet, a hová a róka húzódott; csaholásnak hangja után 
igazodik az ásatás.1

Az ásatás legjobb ideje a fiadzástól kezdve januárius végéig. 
Az anyát a kölykökkel a fiadzás után következő 14 nap alatt 
lehet legbiztosabban megkapni.

Mielőtt ásatásra határozná el magát a vadász, győződjék meg 
róla, hogy lakott-e a lyuk, s kölykes róka van-e benne. Ez alka
lommal a legnagyobb óvatossággal járjon el, mert ha az öregek 
gyanakodni kezdenek, tüstént elvándorolnak fiaikkal egyetemben.2 
Nézze meg jól, hogj' használatban van-e a bejáró, van-e rajta sok 
nyom, később pedig, hogy a játszadozó kölykök nem verték-e 
simára ? Ha madár szárnycsontokat talál, ha dögre emlékeztető 
bűz ömlik ki a lyuk szádáján, ha legyek és ganéjtúró bogarak 
szállonganak, mászkálnak benne, akkor biztosra veheti, hogy a bar
lang fiadzó tanya.

1 L. bővebben: H ajtás ' kutyákkal ; földalatti vadászat.
2 Biztosan megteszik azt, ha a lyukak nyílását betömette.
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Az ásatás biztosabb a lesnél, mert ha ez utóbbi alkalmival 
sikerül is az egyik öreget lelőni, a másik megkeritése bizonytalan. 
Vagy meghallja a lövés dördülését, vagy szimatot fog s ellábal.

Ha az ásatás el van határozva, be kell bocsátani a legjárot- 
tab lyukon a tacskót. A vadász és társai most a lyukak szádájait 
puskáikkal elállják, mert a kan többnyire menekül s csak a szuka 
védelmezi kölykeit.

A kutya, ha megtalálta a rókát, élénk csaholással megtámadja 
és szorítja befelé, a mennyire bírja. A róka az erélyes támadás 
elől vagy kimenekül a szabadba, vagy hátrálva visszahúzódik vala
melyik menedék ágba, avagy a várdába.'

Az ásatás maga azon módon történik, a mint az a hajtatás 
kutyákkal főczim és ásatás kis czim alatt le van Írva.

Ha a kan kiszökött a barlangból, vagy a hosszabb föld 
alatti lárma folytán azt lehet következtetni, hogy ott van benne; ki 
kell hallgatni, hogy hová szorult a róka. A pontot, hol kell meg
kezdeni az akna vagy gödör ásatását, a földre feküdve, s az egyik 
fület arra téve lehet megállapítani. Ásás közben is többször kell 
hallgatódzni, hogy nem távolodott-e el a csaholás. Ásás közben 
vigyázni kell, hogy az ásóval a föld alatt levő kutya meg ne sér
tessék. Ez akkor válik lehetővé, ha a hang már erősebbé vált.

A róka ásatás illusztrálására, a mint azt nálunk csinálják, 
közöljük egy ilyennek leírását.1

Gróf Győry László nagy-perkátai uradalmában történt az eset.
>Pünkösd vasárnapján felszólított az erdész,* — írja dr. Wenzel 

Gyula, — »hogy miután róka-lyukat tud 6 kölyökkel, nem óhajtanék-e 
fogságba ejtésénél közreműködni ; — a legnagyobb örömmel vál
lalkoztam erre s másnap reggel 8 órakor kikocsiztunk egy nagy 
rozs-tábla elé, melyben a rókalyuk volt s a rókacsalád lakott.«

»Már két napszámos ott várt bennünket ásó, kapa és 2—3 
méter hosszú mogyorófa-botokkal felfegyverkezve. Megindultunk a 
rozs-tábla közepe felé kellő óvatossággal, hogy a netán lyukszélén 
heverésző család meglepetve tovább ne illanhasson; de a rókák 
nem voltak láthatók, hanem a lyuk szélén úgy 2 méter átmérőjű 
körben a rozs teljesen leheverve s kipusztitva volt, bizonyságául 
annak, hogy a rókafiak a lyukból kijárva mulatoztak.*

»Hozzá fogtunk a nagy munkához s legelőször is a róka
lyuktól pár lépésre levő többi (három) kijárás betöméséhez láttunk, 
ezután a már igen nyugtalankodó borzebet a lyukba bocsátottuk, 
kíváncsian várva annak (Púdnak) működését.*

1 V.-L. 1880. 474. 1.
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»Kíváncsiságunk nem soká tartott, mert alig egy perez múlt 
el, már hallottuk Puci mérges ugatását — a föld alatt meglehetős 
távolban —, mely jele volt a harcz megkezdésének.«

»Fél óra telt már el a nélkül, hogy az ugatás megszűnt volna, 
de a nélkül is, hogy Púdnak a rókát kiűzni sikerült volna s igy 
megunva a várakozást, hozzáfogtunk az ásáshoz, mi azonban nem 
kis munkát adott, mert a mogyoróbotok lyukba dugása által észre
vettük, hogy a főbejárásból a lyuk kétfelé ágazik e l ; igy most a 
lyuktól 3—4 méternyire kénytelenek voltunk egy 1 és fél méter 
hosszúságii keresztárkot ásatni, hogy a lyuk további irányát meg
határozhassuk, mi által sikerült megállapítanunk azt, hogy a folyosó 
köralakú s azért nem birja Puci a komáékat fészkükből kizavarni. 
Most tehát az egyik ágát betömtük földdel, úgy. hogy arra többé 
nem menekülhettek. Alig történt ez meg, már mindig közelebb és 
közelebb hallatszott Puci ugatása, mig végre megjelent a lyuknál, 
szájában egy szép róka-kölyket tartva, melyet aztán a lyuk előtt 
eleresztett s rögtön meg is fojtott.«

»Puci azonban gyorsan visszament a lyukba s igy részint 
szájában, részint maga előtt hajtva még 10 rókafiát, — mind úgy 
5—6 hetesek — hozott ki a napvilágra.«

»Azt hittük, hogy most már az egész família kézre került, de 
Puci visszarohanva újólag a lyukba, az utolsó ásott ároktól csekély 
távolra ismét erősen ugatni kezdett; miután azonban pár perez 
múlva sem szűnt meg ugatása, annak irányában egy uj kereszt
ásást tettünk s bámulva láttuk, hogy Puci a lyuk végében még 
2 kis rókát szorongat, melyek azonban nem akarván kifelé jönni, 
erősen atakirozták őt. Eme két kölyket magunk vettük ki s össze
hasonlítva az egész famíliát, arra jöttünk, hogy a 12 róka-kölyök- 
ből 6 jóval nagyobb a többinél. Midőn a két eleven rókakölyök 
sírására figyelmessé téve, véletlenül a rozstáblára tekintettem s 
láttam már alig 3 0 —40 lépésről a rozsot gyorsan mozogni, fegy
veremhez kaptam, az erdészt szintén figyelmeztettem. A lövések 
eldördültek s egy szép nagy anya-róka alig 20 lépésre a rozsban 
—1 hátul keresztüllőve — kapálódzott. Az eredmény felett teljesen 
megelégedve, oda hurczoltuk az anyát — mely kölykei sírására, 
nem törődve a zajjal, a halál torkába rohant — kölykei mellé s 
bámultuk, azok még életben levő egyikét, mely nem törődve velünk 
s az egész világgal, anyjához futott s azt nyaldosni kezdte.*
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Rókavadászat csalogató síppal.

Már fönnebb »les a csapáson* czim alatt volt szó róla, hogy 
a róka követi a hívót. Ezt Keglevich Gábor gróf igen érdekesen és 
tanulságosan írja le, minélfogva legjobbnak tartjuk idézni1 és 
tekintélyére hivatkozni.

»A kopó-vadászat hanyatlásakor már síppal kerestem fel 
a rókákat erdei magányukban, télen — zuzmarás — magas hábo
rította hegylánczolatok sűrű vágásaiban. Korán lóra ülve egv lovász 
kíséretében, néha két órai lovaglás után a hegyormokon felhaladva, 
lehető csendben a hegygerinczre értem, vigyázva a szél irányára, 
nehogy abban a völgyben vagy szakadékban, melyben kísérletet 
akartam tenni, jelenlétem árulójává legyen.*

»Leszállva lovamról, lovászom a gerinczen át ellenkező oldalra 
40—50 lépésre fák közé vezeté be a lovakat; magam a csalitos 
helyet jól szemügyre véve — a hó ropogását, lépteim zaját lehetőleg 
elkerülve — elfoglaltam csendben oly helyen állásomat, hol sürü, 
alacsony hóboritotta borókafák, cserjék fedeztek; kis időt várva 
megfujtam a sípot, utánozva a nyúl makogását, midőn a róka vagy 
sas azt megfogja, — előbb azonban lövésre készen állva, a fegy
vert közel az arczhoz emelém. Az erős hang átjárta a völgy min
den zege-zugát s ha róka volt a völgyben, sietve rohant fel a nagy 
hóban —- sietve a vélt lakomára — egyenesen a halálba. Ha első 
sípolásomra nem jött róka, öt perez múlva ismételtem s ha esetleg 
hosszú völgyben késett is, erre megjött. Ha a nagy csöndben a 
* mátyás* (szajkó) kiabálását hallottam, biztos voltam, hogy róka jön, 
néha kilógatva nyelvét hosszan. A szajkót azóta, mint árulóját 
a rókának, nem is lőttem. így végezve és a rókát a nyeregre 
felakasztva, tovább haladtam, oly térre, hová hittem, hogy a lövés 
zaja el nem hatott; néha ilyr délelőtti kirándulásomon 3 rókát is 
lőttem.«

»Hatalmas kompánistám volt e sportban Ivád}' Dezső, biztos 
lövő, fáradhatlan, szenvedélyes vadász volt s ki egész tökélyre vitte a 
sípolást. Egy ízben a széki határban külön irányból négy róka jött 
egyszerre, melyekből kettő a csatatéren maradt, egy erősen söré
tezve vitte el irháját. Ez pedig állásunk elfoglalásától alig 5—6 
perez alatt történt meg.*

>Többször jött sípolásunkra kettesével a róka, egyenesen az 
állásra és tétovázás nélkül tudva az irányt ; itt tapasztalhatta a

1 L. V.-L. 18S7. 5. sz. 54. i.
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vadász, mily éles halló-érzéke van a rókának, hogy a sípolás helyét 
oly pontosan feltalálja.«

Cserkészet rókára.

Mocsaras vidékeken, a hol barlang kotrásra nincsen alkalmas 
hely, s ennélfogva messze van a rókatanya, szereti magát meghúzni 
a róka őszi, nedves, viharos időben égerfák tuskóin, sőt üklüin1 is. 
Ha ilyenkor a vadasz a legnagyobb óvatossággal cserkészik rá és 
a ránézve kedvező szelet jól fel tudja használni, nem egyszer jut
hat lövéshez. Az igaz, hogy kitűnő szem kívántatik meg hozzá. 
Alkalom adtán azonban nem megvetendő módja a róka kézrekeri- 
tésének.

A róka lövésre hozása szalonka-húzáskor.

Erre igen alkalmas módot ajánl dr. Kaufmann E rnő1 Ezt 
gyakorolni lehet szalonkahúzás alkalmával, de azontúl is május hó 
végéig, mikor az anyarókák kölykeiket tanítani kezdik. Később, 
mikor egér, madár bőviben van, a siker bizonytalan.

Lapos, jól záródó bádogszelenczébe, a mely a kabát zsebé
ben elfér, l -5—2 méter hosszú kifordított marhabelet tesz az ember 
a bél közepére elébb rövid zsineget kötvén, s annak végére hurkot 
csinálván. Legjobb e czélra az úgynevezett hurkabél. Az erdőre egy 
órávál szalonkahúzás előtt kimenve, a hurkabélre kötött zsinór hu- 
rokjába mintegy 2 m. hosszú zsineget kell kötni vagy záró kapocs
csal (karabiner) rá akasztani, s a belet azon terület szél feletti olda
lán maga után vonszolni, a melyben a rókát lenni gyanítja az 
ember, úgy hogy annak a fűre vagy útra tapadt szagát a légáram
lat a sűrűbe vigye. Ezt gyorsan haladva kell végezni, s azután 
állást foglalni, maga előtt 30—40 lépésnyire ledobván a belet.

Ha a róka szél alatt van, nemsokára a vadász előtt terem, s 
szimatolás közben annyira megfeledkezik magáról, hogy az embert 
észre nem könnyen vészi. Vigyázni azonban mégis kell, mert meg
esik, hogy a hátunk mögött lévén, s onnét kapván szimatot, onnan 
felül is közeledik.

A csalogató belet több napon is lehet használni, ha a szé- 
lencze jól záródik, s tehát bűze nem áramolhat ki onnét.

1 Üklü Vasvármegyében, különösen az Őrségben jelenti azon kört vagy szö
get, melyet a fának két ága töve képez. K ár ezt a szót rejtve hagyni, nagyon jót 
használható más rokonfogalmak kifejezésére is, pl. folyó, út tiklüje stb.

1 V. L. 1892. 10. sz. 130. 1.
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A róka fogása tőrbe.

A róka fogása tőrbe nem tartozik a szigorúan vett vadászat
hoz. hanem a kártékony vad pusztításának egyik módja, minél
fogva azt a kezelésnél irtuk le, a kártékony vadak pusztítása 
czime alatt.

A nyestfélék vadászása.

A nyestfélék vadászása rendkívül fárasztó és bizonytalan ered
ményű, minélfogva úri vadasz ritkán gyakorolja. Teszi azt, ha a 
véletlen rávezeti, vagy épenséggel nem talál más vadászni valót. 
A közember sokkal alkalmasabb e vadászatra, mert az a prémért 
kapható pénzért, kiváltképen télnek idején, sem időt, sem fáradságot 
nem kiméi.

A nyest vadászása lesen.

Lesen a házi vagy kövi nyestet lehet lőni, ha sikerült őt 
meglátni, a mint házfödél élén futott végig. Ugyanazon helyen s 
ugyanazon időben másnap is meg lehet látni. Házak padlásáról 
nappal is ki lehet kergettetni nagy zajjal, kerepléssel, lánczcsörge- 
téssel, szabadon függő bádog vagy kasza ütögetésével.

A nyest vadászása hajtó kutyával.

Ez a vadászat többnyire esetleges. Kopózás alkalmával néha 
a kutyák nyestet vernek fel, s az előlök valamely fára felszalad. 
Meg lehet azt tudni arról, hogy a kopók egy helyen csaholnak. 
Ha ez az eset adná elő magát, a vadász siessen hozzájuk, a hogy 
csak bir, mert tudvalevőleg egy s ugyanazon időben ágról-ágra fut, 
fáról-fara szökik, ha nem érzi magát biztonságban s elmenekül.

Ha ez az eset oly időben adná elő magát, mikor nincs nyom
tartó hó, akkor kerülgesse addig a fát, szemügyre vévén annak 
minden egyes ágát, melyeknek üklüjében1 vagy vizszintesen fekvő 
részén meghúzódni szokott, mig csak szemre nem kapja, s azután 
lője le. Töltésre jó szolgálatot tesz ilyenkor a négyes göbecs.

Ha a fa netán odvas volna, ki is lehet a nyestet ugratni, ha 
a fát valaki fejszefokával döngeti. Hogy a nyest azonban kiugor- 
jék az bizonytalan, s miután bennlétét biztosan megállapítani nem 
lehet, a hosszasabb fáradozás nem is fizeti ki magát.

1 A hol két gíily elágazik.
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Tacskókkal a nyestet, meny étet és görényt is jó eredmény
nyel lehet vadászni. Tudvalevő, hogy ezen nyestfélék tél idején 
többnyire a lakott helyek közelében a majorsági épületekbe (tető
zött széna-állások, magtárak, marha-istállók padlására) húzódnak, 
honnan legközelebb érik a fáczány- és fogoly-remiseket. A vadász
nak épen legalkalmasb helyek ezek, mert ily magánosán álló épü
leteknél legkönnyebben nyomozhatja ki azokat. Az eljárás a követ
kező : ha friss hó esett, korán reggel kimegy a vadász a majorba, 
mielőtt a béresek, ebek és a baromfi elgázolnák a nyomokat, s 
körülnyomozza az istállókat, félszereket. Ez nem oly könnyű dolog, 
mert ez apró-vad, különösen a görény, 5—6-szor is kijön és ismét 
visszamegy éjjelenkint buvó helyére, aszerint, amint a béres-strázsát, 
vagy a komondorokat érzi. Azután nagy-köröket sem tanácsos csi
nálni, mert az épületek ritkán vannak igen távol egymástól, s ha 
két épületet egyszerre csapázna körül az ember, utoljára nem tudná, 
hogy hát melyikben bújt el a dúvad. A tacskókat a nyomozás 
alatt pórázon s kissé távolabb kell tartani, nehogy lármát üssenek, 
s csak akkor kell nyomra vezetni, ha már biztosan tudjuk, hol kell 
keresni a ragadozót.

Ha házi nyesttel van dolgunk, úgy jó kutyával csakhamar 
kizavartathatjuk, de vigyázni kell, ne hogy elszökjék, mert igen 
fürge állat. Legtanácsosabb, ha ily expediczióra két puskás megyen 
s az épület diagonális sarkára állanak fel úgy, hogy annak oldalát 
hosszában és keresztben beláthassák. Fel kell állni, még mielőtt az 
ebeket valaki a padlásra felviszi, mert a nyest, a mint a kutyát 
megsejditi, azonnal szökik. A jól hajtó eb csak akkor szólal meg, 
ha valóssággal a dúvadra akad s a macskának, patkánynak oda 
se néz. Azért is, a mint elvakkantja magát, lövésre készek le
gyünk. mert a nyest könnyen átugrik a ház körül levő fára, 
vagy kertbe, s ha észre nem veszszük, — elmenekül

Sokkal nehezebb a görényt kiugrasztani, mely leggyakrabban 
az eszterha alá veszi magát, s ha ráakadnak az ebek, a tetőzet
belsején futkos, hová a kutyák nem követhetik, s elbúvik. A kutyák 
érzik ugyan, mily tájon van, de nem mehetnek föl hozzá, s igy 
néha óra számra sem jön ki a vad ; már pedig téli időben és hóban 
ezt a mulatságot hamar megunja az ember. Ilyenkor hosszú nyelű 
gereblyével pár cselédet kell felküldeni, kik aztán könnyen kizak
lathatják a csúf állatot. Ha azonban a görény ugrik — mit az
ebek jelezni szoktak—, gyors és biztos puskásnak keU lenni annak,
a ki el akarja találni, mert oly fürgén szökdös, hogy nehéz czélba 
venni.

A vadászati ism eretek kézikönyve. TIT. 12
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De legnehezebb lövésre kapni a menyétet, s a kutyák sem 
szeretnek vele bajlódni, vagy legalább nem oly passzióval, mint a 
nyesttel vagy görénynyel.1

Végül még egy pár szót arról: hogyan kell betanítani a tacs
kókat. Talán azt mondhatná valaki, hogy hisz nem is oly igen 
szükséges ehhez a borz-eb, más kutyát is ép oly jól lehet hasz
nálni Ez igaz, de a tacskó mégis biztosabb már nagysága miatt 
is, mert könnyebben búvik mindenhová.

A mi a borzeb betanítását illeti, nem kell engedni, hogy pat
kányokat vagy egereket vadászszon ; a macskával pedig meg kell 
őt barátkoztatni, nehogy később a padláson rá vadászatot tartson 
s ha vele találkozik — lármát csapjon. Igen szükséges görényt 
vagy nyestet elevenen elfogni, s olyan kamrába vetni, hová már 
előbb jó csomó szalmát vagy szénát szórtunk szét, hogy benne a 
vad bujkálhasson ; ekkor ereszszük rá a tacskókat, hogy szimatju
kat megszokják és keressék. Eleinte keresés közben is lármáznak, 
de később — belátván az üres csaholás haszontalanságát — csak 
akkor adnak hangot, ha a vadat valóban megtalálták. Ez a beta
nítás nem igen nehéz, csak türelmét ne veszítse a vadász s jutalma 
nem fog elmaradni

A nyest nyomozása.

Nyomozni mind a házi (kővi), mind pedig a nemes (fái) nyes
tet szokás ; a görényt nem igen, mert nagyon sokat mászkál össze
vissza, minélfogva hollétének megállapítása rendkívül nehéz.

Nyest nyomozásra az idő akkor legjobbh, ha napközben vagy 
este havazott, de az legföljebb éjfélig tartott. Ha későn szűnt volna 
meg a havazás reggel felé, akkor más napig kell várni, ilyenkor 
azonban már több nyommal lesz az embernek dolga, a mi köny- 
nyen tévútra vezetheti.

Ha az idő kedvező, jókor reggel kimegy a vadász az erdőre, 
s bejárja mindazokat az utakat és nyiladékokat, a melyek oly szélesek, 
hogy a fák ágai fölöttük nem érik egymást s annálfogva a nyest 
nem ugorhat egyik fáról át a másikra. Néha azonban keskenyebb 
utakon is akadhat nyomra. Ha már most nyomot talált, azt fel
veszi és követi, de rá nem tapos, mert különben nem igazodhatna 
el rajta, ha a nyest visszatért volna azon s ő azt nem vette volna 
észre A nyomozó minden körülmények közt jobban teszi, ha a 
követett nyom mellett megyen mint hogy ha abba belelép

1 Szerencsére a menyét nem oly ravasz mint az előbb említettek, s igen köny- 
nyen lehet kelepczébe fogni.
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Nyestnyomozás alkalmával, ha keresztező nyomra akad az 
ember, nehéz azt eldönteni, melyik nyomot jobb követni. A nyomot 
akkor keresztezi a nyest, mikor ide-oda jártában előbbi nyomán 
keresztül megyen. A nyesthez közelebb lévő nyom okvetlen az, a 
melyik későbbi keletű. A keresztezés pontján tehát jól meg kell 
vizsgálni, melyik nyom fedezi a másikat. Azon nyomnak egyenes 
irányú folytatása, a melyen előbb nyomozott a vadász, lehet más 
nyest nyoma is, de lehet korábbi keletű is, pl. az esteli, a keresz
tező pedig a reggeli. A különbség azonban későbbi keletű is lehet, 
s annak helyes eldöntése sok járás-keléstől menti meg a nyomozót. 
Ha el lehet dönteni, hogy melyik nyom újabb, azt kell követni; 
ellenkező esetben nem marad más, mint tovább menni az előbbi 
nyomon.

Ha végtére a nyom fához, még pedig annak törzsökéhez 
vezet, akkor mindenekelőtt megvizsgálandó az, vájjon fenmaradt-e 
a  nyest a fán, vagy a törzsök túlsó oldalán ismét bement és foly
tatta útját. Ennek kiderítésére körül kell járni a fát és jól szem- 
ügyre venni a törzsök körül a havat, hogy nincs-e folytatása a 
nyomnak a fa törzsének túlsó oldalán.

Ha nem folytatódik a nyom, akkor a nyest felment egészen 
a fára ; meglehet azonban, hogy nem állapodott meg rajta, hanem 
az ágazat között folytatta útját. És most áll a nyest-vadász lég. 
nehezebb feladata előtt. Ha az üldözött vadat nem tudja meglátni, 
akkor minden fáradsága kárba veszett. Vegye tehát jól szemügyre 
a fát s annak minden egyes ágát. A hol a hó nincsen rendes 
helyén, ott a fölött keressen legfigyelmesebben. Ne csak azt 
a  fát vizsgálja azonban, melyére vadja felkapaszkodott, hanem szom- 
szédjáit is és különösen az elnyomott fákat, melyek sűrűbben 
állanak.

Ha a fának és a közvetlen szomszédságban levőknek ágai 
között meg nem pillanthatná, akkor mindig nagyobb és nagyabb 
körökben körül kell nyomozni a fa környezetét Ez voltaképen 
annyira terjesztendő ki, a mennyire a fák koronázata érinti egymást, 
tehát a legközelebbi széles utakig, nyiladékokig, gyéresekig (ritkásakig). 
Ha ezen a körön kívül nem folytatódik a nyom, akkor a nyestnek 
azon belül kell lenni valamelyik fán vagy fában.

Fát fa után meg kell tehát vizsgálni jól, nem láthatni-e 
valahol az ágról, melyen ment, levert havat, nincsen-e valamelyik 
fán fészek, vagy odú. Ha a nyest fészekbe rejtőzött, azt meg lehet 
ismerni az abból kikapart, s alatta a földön, — illetve havon — ■ 
fekvő hó és gaz hulladékról. Ha odúba bujt, akkor széléről leverte

12*
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a havat és az darabkákban az odú alatt meglátható. Fészekből, 
kisebb odúból ki is szokott kukucskálni a töprenkedő, leskelődő 
vadászra. Fészekből könnyebb kilőni, mert azon keresztül megy a 
löveték; de odúból vajmi nehéz. Néha kiugrik a ta döngetésére, 
gyakran azonban nem marad más hátra, mint valakit felküldeni, a 
ki horoggal kihúzza vagy kivájja.

A vadászás nehézségét legjobban illusztrálja egy tényleg meg
történt eset, melyet magát F. C. E.-nek aláíró beszél e l.1

»Zajtalanul ballagtam a puha havon, minden nyomra figyelve - 
itt egy róka ment át a gyaloguton, emitt egy egész csapat szarvas 
csipkedte a kecskefüz rügyeit; amott egy nyúl futott óriási ugrá
sokkal, talán saját zörejétől riasztva ; de nyest-nyom nincs sehol. 
Elhagyva a füzest, hol eddig odvas fák között haladtam, 
kiérek egy nádas szélére, hol szépen láthatom, mint kerülgette a 
vadmacska a tó szélét, a vidra vacsora-maradékait elköltendő. 
Róka koma is itt volt, de úgy látszik nem igen volt kilátása pecse
nyére, mert ismét visszasétált a füzesbe.«

»Elhagyva a nádast betérek a nyárfa-ültetvényesekbe, hol a 
sorok között egyszerre két egymás mellett fekvő lábnyom vonja 
magára figyelmemet. Erre járt a keresett nyest; most tehát utána.* 

»Gyorsan haladok a nyomon, de nem sokáig, mert egy csapat 
szarvas úgy összetaposta a havat, hogy elvesztettem. Kezdődik a 
keresés körben. Mind nagyobb lesz a kör, de a nyest nyomát nem 
találom. Kezdek szemlét tartani a fákon, vájjon nem huzta-e meg 
magát valamelyiken. Ott van egy idősebb tölgy, talán abban lesz 
a tanyája; egyik ágán mutatkozik is egy kis lyuk, a melyen be
mehetett. Oda menve látom a nyomot, a mint felment és már-már 
azt hiszem, hogy megvan, midőn fölfedezem a tovább haladó 
nyomot. Ezt követve, kiérek az ültetvényesekből, át egy-két kisebb 
nádason, melyek között elszórva áll egy-két hatalmas fűz, ki tudja 
hány év óta küzdve itt az idők vasfogával.*

>-Egész labyrinth minden ilyen ta, ágainak csonkjaival, odúival ; 
palota a nyest számára és ha nem menne számuk ezrekre, könnyű 
munka volna nyestet nyomozni; — de ím egyikre felszalad, átku
tatja a másik oldalon ismét elfut, vagy tovább ugrál a galyakra, 
egy ideig ismét a földön szökdel tovább s igy megy ez az egész 
éjen át, és azután — keresd !*

»Itt elfujta a szél a havat, ott más vad gázolta el a nyomot.* 
»Emitt becsal a nádasba, hol a nyestet igen, de minket el nem 

bir a jég; amott bemegy a sűrűbe, hol a buja növésű fűzbokrok, 
< V. L 1889. 23. sz. 299. 1.
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venyigével át meg átfutva oly sűrűséget alkotnak, hogy még a 
vizslánk is csak alig bit- mozogni benne ; de ez nem hátráltat abban, 
hogy ne kövessük a nyomot. A gályákról nyakunkba rázzuk a 
havat; itt-ott egy visszacsapodó vessző érinti arczunkat; de ez 
nem veszi el kedvünket, mert minél nagyobbak az akadályok, 
minél ravaszabb az állatt, mely cselt-csellel játsz k i : annál édesebb 
a győzelem.«

»A sűrűségen áttörve magamat, ismét nádas terült el előttem, 
melynek szegélyén néhány fűzfa-óriás volt, melyek egyikére fel
futott a nyest, de itt nem vert tanyát, hanem ágról-ágra ugrálva, 
a mellette levő másik fába bujt. Itt azonban már járt valaki s a 
lábnyomokról barátomra ismerek, a ki megelőzött a kutatásban; 
később látom, hogy kerülgette a fát mindig nag3robb körben, mig 
egy a körből ismét kivezető nyomot talált, metyet tovább követett, 
de előbb elővigyázatból mégis betömte a nyest odúját. Ő is felvett 
egy nyest-nyomot és azt idáig nyomozta ; de itt két kivezető nyo
mot talált és igy azt hitte, hogy a nyest rendes tanyája ugyan
ezen fában van, mint ezt az odúból kiáramló erős nyest-illatból 
— meljr még náthás orrnak is imponált volna — kiveheté, de ma 
nem tért vissza, hanem talán valamely sasfészket, vagjr más odút 
szemelt ki tartózkodási helyül.«

».Egy másik esetet Bőd László irt le.1 Azért érdekes, mert 
megtanuljuk belőle, hogy veszik ki a nyestet a fából.«

* Éjjel fris hó esett.«
»A két tacskót összefüzetve nagyon jókor reggel megindultam 

vaddisznót nyomozni.«
>Egy erdőőrt hívtam el magammal. Sokáig haladtunk befelé 

az erdőn, a nélkül, hogy' disznó nyomot leltünk volna.«
»Egyszer az ut egy fordulójánál négy oláh paraszttal majd 

hogy össze nem ütköztem. Az egyikben rögtön felismertem a vidék 
legnagyobb nj'est- és borz-fogóját, a kit —- bár többször jártam 
utána — az erdőn megcsípni soh se tudtam.«

^Minden szerszámot elszedve tőlük, folytattam utamat, figyelve 
a nyomokra. És ime egyszerre csak nyest-nyomra akadok.*

»Azelőtt sohase törődtem a nyesttel, de most kedvem jött 
hozzá, s elkezdtem a nyomán menni, — hát ha sikerül. . . .«

»A mint nyomozok, egyszerre csak elvész a nyom; hiába 
keresem össze-vissza, kört csinálok, — nem lelem sehol.«

»Az erdő itt oly fiatal volt, egyetlen vén fa nélkül, hogy 
odúba nem bújhatott a nyest, s igy el nem tudtam képzelni, hova

1 V.-L. 1892. 5. sz. 67. 1.
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lett. A mint igy töprengek, egyszer csak látom, hogy az én oláh- 
jaim előttem teremnek, vezérök nyomban oda is jön hozzám s 
elkezd kérni, hogy adjam vissza a. szerszámjukat, ők megfogják 
nekem a nyestet.«

»Megingatott a kíváncsiság, hogy lehet megfogni azt a nyestet, 
mikor a nyoma sehol sem látszik.*

»Attól a helytől, a hol a nyom elveszett, mintegy 600 lépés
nyire állott egy vén cserfa, az én emberem egyenest oda vezetett, 
hogy abban ván a nyest. Nem akartam hinni Ekkor felmutatott a 
fa derekára, hol figyelmes nézés után észrevettem, hogy a hó egy 
kis helyen le van verve. Tetssék látni — mondá — a nyest 
attól a helytől, a hol a nyomot elvesztettük, egyik fiatal fáról a 
másikra ugrálva jött eddig a fáig. Nagyobb bizonyítékul azután 
a fa tövéhez vezetett s megmutatta az állatnak a fáról lehullott 
friss ürüléket. Most már bizonyos voltam benne, hogy ott van 
a nyest.*

>De ki fog arra a fára felmenni ? <
»A fa körülbelül 80 cm. átmérőjű volt s legalább 12 méter 

magasságig egyetlen ág sem volt rajta «
»Az oláhok közül azonban az egyik ágasbogas fiatal fát vágottr 

ennek ágait lecsonkitotta s a fa oldalához támasztotta úgy, hogy 
létrát képezett; a másik vágott egy jó hosszú horgot, a harmadik 
pedig hozzá készült a mászáshoz : gubáját levetette, a baltáját az 
ing nyakánál a hátához dugta, hogy a keze szabad legyen, a hosszú 
horgot szintén ide akssztotta, s elkezdett az improvizált létrán fel
felé mászni; midőn a fiatal fa végét elérte, akkor a horoggal fel
nyúlt a vén fa legalsó ágához, a horgot abba megakasztotta s rajta 
mint a macska felkúszott a legelső ág ra ; itt már sűrűn állván az 
ágak, ágról-ágra könnyen feljutott az odúig, a melybe a nyest bujt.*

»E1 lehet képzelni, mily vakmerő és életveszélyes volt a má
szás! Csak egyetlen csúszás, vagy ha a horog eltörik: vége a 
mászó életének. Az alatt, mig az tartott, addig az oláhok megma
gyarázták nekem, hogy most a szigonynyal a nyestet az odúban 
megölik s úgy húzzák ki. De ebbe én nem egyeztem bele; magam
nak akartam a dicsőséget s azt mondtam nekik, hogy zavarják ki 
a nyestet s én majd meglövöm. Erre az egyik oláh figyelmeztetett, 
hogy a nyest, ha kiszalad az odúból, nem fut el, hanem leül a 
fának egy ágára és még elkergetni is nehéz onnan. Én tehát, az 
eredmény biztos tudatában, a puskámat a nyakamba akasztva, 
vártam, mig ki jön.«

-Ezalatt a mester kis baltájával fenn a fán kopicsolta az odú
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környékét. Egyszerre csak hirtelen kiszökik a nyest a fából s mint 
a villám fut le egyenest a földre ; erre éktelen kiabálás következik 
oláhul, magyarul. —- én pedig kapkodok a puska után, lövök és . . .  
mint ilyenkor rendesen történni szokott: elhibázom, a nyest pedig 
a hóban oly gyorsan eltűnt, hogy másodszor nem is lőhettem.«

>; Csúffá voltam téve az oláhok előtt, mit mód felett resteltem. 
Mit tehettem azonban egyebet, utána eresztettem a tacskókat; ezek 
ugyan nyestet sohase láttak, de a friss nyomon hajtani kezdték. 
Azt hittem, hogy a nyest, apró lábaival a hóban nem tud szaladni 
s a kutyák beérik. Azonban — bár jó darabig üldözték — nem 
érték utói, sőt elvesztették és visszajöttek, hasonlólag mint én, 
csúffá téve az eredménytelen hajszától.'<

»Már minden reményem elveszett, hogy a nyestet megfoghas
sam, — de az oláhom biztatott, hogy menjünk utána, oda, hol a 
kutyák elhallgattak. Elindultunk tehát, mindenütt a nyomon haladva. 
Nagy szökésekkel — amelyet ilyen kis állattól nem hittem volna — 
mindenütt a földön menekült. Egy jó darabig menve, az egyik kis 
tacskó ismét elkezdett csaholni a nyomon, de alig ment néhány 
száz lépést, elhallgatott. Sűrű fiatalosban jártunk. Amint odaértem 
a kutyához, mely az eltévesztett nyomon idestova szaladgált: 
elkezdtem minden fát sorra vizsgálni s ime megpillantom a nyestet 
egy fiatal fa leghegyén összehuzódva! Nekem sem kellett biztatás, 
hanem hirtelenében lelőttem.*

»Most elkezdtem faggatni embereimet, hogy miért hagyták 
előbb e nyestet ott, és nem fogták meg. Bevallotta, hogy mikor 
az elébb nyomozták ezt a nyestet, ők is elvesztették ott, de ő 
mindjárt gondolta, hogy abban a nagy fában van, nem mondta 
azonban meg társainak, hogy ne kelljen velők osztozkodnia.*

>Es magad fel tudtál volna menni arra a fára?*
»Fel ám, uram! Felmegyek én a 12 öles bükkfára is!«
»Ilyen nyaktörő dolgokat mer tenni közönséges ember azért a 

kis pénzért, melyet a nyestbőrért kap!«
»Hanem némelyik megadja az árát Beszélik, hogy ezelőtt 

néhány évvel két oláh meglelt egy nyestet, de kivenni nem tudták, 
talán azért, hogy nem volt baltájuk; haza mentek tehát. De az 
egyik meg akarta csalni a másikat és egyedül tért vissza, de mire 
a másik oda érkezett, — a fa alatt feküdt félholtan és pár napra 
rá meg is halt.*

»Mint a helyszínén konstatálták: leesett a fáról és agyonütötte 
magát.«
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Mindezekből látható, hogy a nyestvadászat nem úri vadász
nak való, s csak alkalomadtán élvezetes.

A vadmacska vadászása.

A'vadmacska rendszeres vadászása nem fizeti ki magát; 
sokkal nagyobb a vele egybekötött fáradság, minthogy az elvétve 
nyert siker kárpótlást nyújtana. Ez oknál fogva a közönséges tőrbe, 
kelepczébe szokás fogni ; vadászva elejteni pedig csak esetleg, ha 
puska elé kerül. És mégis vannak körülmények, midőn a vadászat 
is sikeres, még pedig :

A vadmacska haj tatása kutyákkal.

Kopók, tacskók a vadmacskát hajtják, úgy mint a rókát. 
A macska, ha kissé szorítják, felmenekül valamelyik fára. A kutyák 
körülveszik a fát s ugatják. Ha a fa nem odvas, a vadász szépen 
lelőheti az ágról, melyen meghúzódott. Ha odúba bujt, néha a 
törzsök döngetésére kiszökik belőle. Többnyire azonban vagy ki 
kell füstölni, vagy tőrt kell állítani a fa alá oda, ahol valószínűleg 
lemegyen vagy leugrik.

Kopókkal hajtatva Számos-Dobon, Szatmárvármegyében, akkor 
néhai Károlyi György gróf birtokán az erdész és a gazdatiszt egy 
télen át húsznál több vadmacskát lőtt. Az erdő azonban arra volt 
teremtve. Csonkás erdő volt, mit a modern magyar erdész csúcs- 
aszályosnak nevez. A 200—300 éves mocsár-tölgyfák messze állot
tak egymástól. A katasztrális holdon alig volt több negyvennél: 
Sok odvas volt közüle, jó tanyát nyújtva a vadmacskának, sok 
csak alul, hogy a macska el nem rejtőzhetett benne. Ha tehát fára 
vederték a kutyák, nem rejtőzködhetett el a gyér ágazat között és 
prédául esett.
, A vadmacska nyomozása.

Uj havon jól ki lehet nyomozni a macskát, mig csak fára 
nem megyen. Ha a fa nem odvas, akkor valamely ágon, vagy 
üklüben húzza meg magát s onnét nem éppen nehéz lelőni; de ha 
odúba bujt s a törzsök döngetésére nem akar kiugorni, ki kell füs
tölni. Ez úgy történik, hogy kéngyertyát és kóczot dug az ember 
alul lévő vagy külön e czélra vágott lyukba, s megvárja, mig a 
füst kikergeti a felső lyukon a macskát. Ilyenkor jó, ha kutya van 
kéznél, mert a hibázott vagy csak megsebesitett macska a földre 
szalad le és gyorsan menekül.
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Néha róka- vagy borzbarlangba menekül a vadmacska, s 
akkor jó tüzes tacskóval kell kiugratni, esetleg ásatni, mint a rókát 
szokás. Rendszerint azonban inkább kiugrik, minthogy ásatásra 
hagyja kerülni a dolgot.

A vadmacska csalogatása.

A vadmacska jól hagyja magát általa vadászott állatok hang
jának utánzásával csalogatni. Aki valamely madár, vagy az egér 
hangját jól utánozni tudja, s vadászó vadmacskát vett észre, vagy 
tud valahol tartózkodni, csak üljön le jó szél alatt, jó bokor mögé, 
s csakhamar látni fogja, mint közeledik a vélt préda felé, s könnyen 
lelőheti.

A vidra vadászata

A vidra vadászása lesve és kutyákkal hajtatva történik. Az 
első bizonytalan, rendkívüli türelmet és kitartást igénylő, a második 
esetleges vagy költséges.

Les vidrára.

Lesre oty helyet választ a vadász, ahol a talált nyomok után 
ítélve, a vidra partra szállani szokott. Kijáróját megtartja ugyan e 
vad, csakhogy nem egy ilyene lévén, nem lehet tudni, mikor hasz
nálja azt. Ennélfogva a lesen ülőnek napokig, néha 8— 14 napig 
kell várakoznia a jó szerencsére. Ily hosszú idő alatt éjente nagy 
hidegben kitartani nemcsak türelmet, de erős testi szervezetet is 
feltételez.

Lesre holdvilágos éjszaka való, mert különben a lövés éppen
séggel bizonytalan lenne. A példabeszéd azt mondja erre nézve : 
holdtöltekor éjfél előtt, ujholdkor éjfél után ülj a vidra lesre. 
Kedvező szél s jó elrejtőzés nélkül pedig éppenséggel sikertelen 
volna a várakozás.

Ha végre kitartást, türelmet jutalmaz a sors, s a vidra meg
jelenik, meg kell várni, míg egészen kijött a vízből s kissé eltávo
zott a parttól. Messze sohasem megyen onnét. Lövés előtt elkerül- 
hetlen a gondos czélozás, még pedig legjobb a fejre. Ha a vidra 
elesett, azonnal hozzá kell sietni, s egészen megölni, mert ha magá
hoz jő s van benne még valami erő, beszalad a vízbe, s a- vadász 
nem látja többé.

A kinek arra alkalmas kutyája van, jól teszi, ha magával viszi 
a lesre. A kutya, amelyet e czélra használni lehet, meg legyen
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szokva nyugodtan és kitartón feküdni gazdája lábánál, ne féljen a 
vidrától, sőt támadja meg szenvedéllyel, s szokva legyen vízben 
is dolgozni

Craus Géza1 irja, hogy nehány nap alatt lesen három vidrát 
lőtt, és annyira belejött a vadászatba, hogy a környék majdnem 
minden vidráját kipusztitotta. Sikerei annál nagyobbak lettek, mikor 
egy vén kerülőtől a következő tanácsot kapta : Ha az ember biz
tosítani akarja magát, hogy a vidra lábatlanul el ne úszszék állása 
mellett, csak egy jó dorongot fektessen keresztül a vizen. Az igen 
óvatos és szemes vad azonnal észreveszi, hogy ott valami mester
kéltség van, s nehogy tőrbe kerüljön, inkább kijön a partra, ahol 
azután le lehet lőni. Ez a mód fölöslegessé teszi a lesőhely-keresést 
és megállapítását is.

A les különben igen érdekes, mondja e tapasztalt vidravadász, 
csak biztosan kell tudni, van-e. hogy az ember ne fagyoskodjék 
hiába. Ha egy-két napon minden reggel friss nyomok láthatók a 
partszéleken, úgy biztosra lehet menni, s lepuskázhat az ember 
oly vén raflnirozott legényeket is, melyek a legnagyobb elővigyázattal 
és tapasztalattal felállított tőröket is már jó távolból észreveszik.

A vidra haj tat ás a.

A vidra hajtatására jól lehet használni a tacskókat. Keglevich 
Gábor irja,2 hogy nádasban rókát keresve beereszté a tacskókat. 
Megállítottak valamit. Hozzájok siet s látja, hogy vidrát fogtak. 
Fiatal ebek voltak, jól megmardosta őket a vidra, szükség volt 
tehát segitségére.

Más alkalommal, délutáni kirándulásából hazatérő ha emlité, 
hogy juhászkutyája hid alatti üreg előtt erősen ugatott, vizslája 
igen szagiáit, a vele levő ujoncztacskók pedig szimatoltak erősen, 
de a hid alatti lyukba nem hatoltak be. Ez elbeszélésre azonnal 
vidrát gyanított. Este lévén, csak másnap mehetett ki két ember, a 
„Dudás“ nevezetű tacskó és vizslája által kísérve.

A megjelölt hely üres volt. Elhajtatott egy másik hídhoz. 
»Dudás« a hid alatt rögtön erősen szaladgált fel-le, majd kijött a 
kanálisból s körülnézett, mintegy jelezve: itt volt, hova tűnt el ? 
Egyszerre a jégen erősen szimatolt, fújt, kapart, rágta a jeget, — 
egyszer-kétszer csaholva is. Előtte 6 — 7 ölre hamarjában keresztül 
törette a több réteges jeget egy öl szélességben s ott lesik fel
váltva. »Dudás* gyönyörűen dolgozott, kaparásával folyvást jelezve

1 V. L. 1891. 9. sz. 117. 1.
3 V.-L. 1887. 5. sz. 56. 1.
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a vidra menetelét; a hol rágta a jeget, betörette szélesen, hogy 
vissza ne fordulhasson; igy minél inkább közeledtek a lékhez, 
»Dudás« nervozusabb lett, a nádat tépte, a réteges jég alá bujt, 
hol magát jól összevérezte ; — szeretett volna bemenni a vízbe, de 
ez nem az ő eleme, pláne januáriusban, mig végtére a léken fel
emelte a törmelék-jeget a vidra. A gróf szerencsésen elhibázta, a 
kutyák és emberek azonban nyakon csípték ; hatalmas, kifejlődött 
példány volt. E helytől vagy 60 lépésnyire találtak egy be nem 
fagyott kis léket; »Dudás<- rögtön jelzett; ugyanazon kaparás, jég
rágás, nádszaggatás, s rövid idő alatt meg volt a második vidra is !

Bizonyos tehát, hogy a tacskó nemcsak a rókára és borzra 
jó kutya, de még a vidrára is különösen használható.

A fennebbiek után ítélve, kétségtelen, hogy oly vidéken, a 
hol sok a vidra, — pedig a legújabb időben számos helyen panasz
kodnak miatta a halászok, —- az utána járni nem restelő vadász 
szép eredményre tehetne szert Keglevich gróf módja szerint; biz
tosabb azonban, ha költségesebb is, a következő vadászási mód :

Vidrahajtáshoz külön e czélra tanított kutyákra van szükség. 
Használni lehet vizivadászatra való vizslákat, kopókat vagy nagyobb 
fajta tacskókat. Jó fajta előállitására sokat tesz az okszerű keresz
tezés. Vizi, különösen lengyel vizsláé vagy tacskóé kopóval. Fel
tétel az, hogy a kutyák a vizet szeressék, tüzesek legyenek s ked
vet mutassanak, azt, a mit megfognak, marni, fojtogatni.

Tanításuk a következő : Mindenekelőtt hadd szokjanak biztató 
szóra vízbe menni. Ez elérhető azzal, ha megkoplaltatva a fiatal 
kutyát vízhez vezetjük s »rajta!« »rajta!« biztatással kenyeret do
bunk a vízbe, melyeket előbb megszagoltatunk velők. Ha annyira 
vitték, hogy a jó messze dobott kenyérdarab után minden vona
kodás nélkül vizbe ugranak és úsznak, akkor jó súlyos csontot 
dobunk vizbe, a mely viz alá sülyed. A csontot is többször meg 
kell szagoltatni a kutyával s csak azután dobni a \izbe, még pedig 
először sekélybe tisztába, hogy a kutya megláthassa. Most a »bukj 
le« szóra szoktassuk. Ha kezdetben csak orrát kell a vizbe már
tania, hogy a csontot kivehesse, s csak fokozatosan dobjuk mélyebb 
helyre azt, lassankint rászokik s le is bukik, hogy felhozza 
magának.

Ezenkívül uszitgatni is kell a tanuló fiatal kutyákat macskára, 
rókára, borzra, nyestre, s ha a fiatal ebek már szívesen mennek a 
vizbe, dobjuk be a kézrekeritett macskát, vagy a vadak valamelyikét 
a vizbe, s uszítsuk a kutyákat utána.

Befejezni lehet a tanítást, ha sikerül fiatal vidrát kézrekeriteni.
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Azt lánczra kötve kisebb vízbe eresztjük, s a kutyák által üldözni, 
sőt tépni is, de megölni csak többszöri ismétlés után engedjük. 
Miután azonban ez —- tudniillik a fiatal vidra szerzése — nem egy 
könnyen sikerül, oly helyen kell velők kezdeni a hajtatást, a hol 
vidrát lenni tudunk.

A vidra állandó tanyáját, folyam- és patakpartok padmalyai- 
ban lévő üregekben, vagy a parton álló fák odvaiban üti fel, gon
doskodván arról, hogy onnét mind a szárazra, mind a viz alá 
szabad kijárója legyen Ezenkívül szeret tartózkodni a partok alá
mosott padmalyában, malomcsatornákban, vizfogó gátakban, néha 
világos nappal is kint fekszik a part közelében éger- vagy fűz- 
tuskón, sőt sűrű füzesben a puszta földön kapart vaczokban is. 
Derült nappal sokszor fennt ül a botolt füzek bunkóján, vagy a 
part alatt, napsütötte helyen, s néha úgy elalszik, hogy a vadász 
meg is lophatja.

Uj havon tehát ki kell puhatolni tanyáját s ha fiai vannak,1 
barlangba mászó tacskóval ki kell vedelhetni az anyát, a fiakat 
pedig kiásatni. Ha pedig ez nem sikerülne, az említett helyeken 
öregebb kutya segítségével kerestetni kell azon időben, mikor már 
a fiák is kijárnak, és üldöztetni A gyakorlat azután megtanítja a 
munkára őket.

Tökéletes a vidrahajtó kutya Dittrich szerint,2 ha a vidrát 
akár barlangjában, akár másutt jól keresi, szárazon megállítja, víz
ben pedig, sőt az alatt is gyorsan üldözi, megfogja és megfojtja.

Jó és arra való ebeken kívül még megfelelő hálókra van 
szükség. Ezen hálók főbbike olyanforma, mint a gyalomháló vagy 
a szárnyas varsa.3 Vastag (mintegy Ilidtől! vastagságú) fonalból van 
kötve s a szemek 10 cm. nyilásuak. Ezen hálóval — melynek 
közepén mindinkább szűkülő, Dittrich szerint 16—18 rőf hosszú, 
zsák van, hogy a belekerülő vidra benne meg ne fordulhasson, 
át kell fogatni oly helyen, a hol vidrát tudunk a folyót vagy a 
patakot alul, felül oly formán, hogy a közepe hátrább, a két oldala 
mint két szárny előbbre álljon A háló alul sülyesztővel (háló
kövekkel), felül usztatóval (para vagy pallávalj van ellátva, s eset
leg kiáll a vízből.

Ezenkívül két kisebb, úgynevezett szádellői farkasháló4 for

1 Párzik februáriusban, fiadzik májusban.
2 H. f J. II. Borz 10. §. 507.
3 Hermán Ottó. A lialásrat könyve. I. 287. 24-1. 245. 246.
4 H. Ott. H. IC. I. 314. 1.
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mára van szükség, melybe a barlangjából kiszökő vidrát fogni 
lehessen.

Ha már most a vidra ki van nyomozva, a hálót tartózkodási 
helye alatt és fölött a legnagyobb csendben felállittatjuk s a két 
szárnya végére még embereket állíttatunk, hogy a netán arra mene
külni szándékozó vidrát vissza vederjék. A zsák tájékára is vagy 
vadászt kell rendelni, a melyik a zsák végével a vizszinére felemel
kedő vidrát lelövi, vagy egy embert szigonynyal, a melyik agyon 
szúrja.

Mikor mindenki elfoglalta helyét, akkor a patak mindkét part
ján egy-egy vadász kutyákkal végig keresteti a partot. Ha azok 
barlangjában vidrát állítottak meg, oda siet, és ha van idő rá, egy 
vele lévő ember a rúdra erősített farkashálót a lyuk elébe tartja, 
hogy a vidra beleszökjék. Ha nem szöknék bele, akkor a vadász 
lő rá ; ha az hibázná, a kutyák az egyik vagy másik hálóra hajt
ják, hol a zsákba belefut, s az ott rá váró puskás lelövi, vagy a 
szigonyos ember agyonszurja.

Ezt a vadászatot régente külön azzal foglalkozó emberek 
űzték. Hogy mai napság, kivévén a kisebb vizeket, sokra lehetne 
vele menni, alig valószínű.

A hiúz vadászása.

A hiúzt vajmi nehéz puskacső elé kapni, minélfogva rendesen 
tőrbe fogják. Mindazáltal előadhátja magát néha-néha az eset, hogy 
puskával is kárt lehet benne tenni. Leírjuk tehát vadászhatásának 
módjait.

A hiúz nyomozása.

A talált hiúznyomot egy ideig követve, ha valamely erdő
részbe bement, azt körül kell nyomozni. Ha sikerült megállapítani, 
hogy melyik erdőrészben van : akkor legjobb azt puskásokkal körül 
vétetni, kiváltképpen a ki- és befelé menő nyomokon állíttatván fel 
azokat. A legújabb nyomra aztán kopókat vagy tacskókat bocsát
tatván, ha a hiúz nem jött ki, hanem előlök fára menekült, vagy 
a földön megállóit, oda kell sietni, s ha lehet lelőni. Ha a földön 
volna, nem szabad a kutyákat ráuszítani, mert nagyon összekar
molja és marczangolja őket.

Ha kutyák nem állanak rendelkezésre, bájtokkal kell meghaj
tatni a területet.
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A nyúl vadászása.

A nyúl vadászásában részesül a legtöbb vadász ; sok nem is 
viszi többre, legföljebb még pár foglyot, néhány szalonkát lő, s itt- 
ott egy-egy róka kerül fegyvere elé. Joggal tartozik tehát az alsó 
vadászathoz.

A vadászra fontossággal bir a vad érzékeinek ismerete, mert 
aszerint igazodik, mikor keresi, várja.

Azt állítják, hogy látása rossz, mert ha nyilt helyen tart a 
vadász felé, s az mozdulatlanul várja be, egyenesen rá fut. Ebből 
azonban rossz látóképességére következtetni nem lehet, hanem arra, 
hogy vagy nem óvatos eléggé, vagy rosszul distingvál. Különben 
a félelem is vakká teheti. Hogy pedig félénk, az közmondássá vált, 
s emberen is megesik, hogy vakon megyen neki a veszedelemnek. 
Annyi bizonyos, hogy fekvéséből messzire lát el, s annak követ
keztében a feléje közeledő vadász elől kereket old. Dittrich a. W .1 
nagyszámú tapasztalataira támaszkodva, szintén jó látónak nyilvá
nítja a nyulat. De hát mért állana meg üldözői előtt és ágaskodnék 
fel (mint a szolgáló kutya), ha nem azért, hogy látóképességének 
hasznát vegye.

Hallása a nyúlnak jó ; nagy tapsiairól (füleiről) is következ
tethetni erre. Mikor hátrafelé fektetve azokat szökdécsel a mezőn 
keresztül, vagy dombon föl. le, soha sincsen kétségben a fölött, 
merre vannak üldözői.

Szimatoló képessége is j ó ; a szélre tehát vadászásánál figye
lemmel kell lenni

A mint váltakoznak az évszakok, változik a vadászás módja 
i s ; csak a les gyakorolható egész éven át. A vizslatás ideje a nyár 
és ősz eleje, a hajtóvadászatoké az ősz vége és a tél.

A nyúl kímélésére vonatkozólag álljanak itt lldstone szavai: 
»A nyuímészárlás oly érdektelen tárgy, hogy részleteivel olvasóimat 
untatni nem akarom. Kegyetlenségről itt szó sem lehet, mert a 
nyíllak folyvást szaporodnak, minélfogva szükséges, hogy lelöves
senek ; továbbá, mert minden elesett nyúl mezei gazdaságunknak 
nagy előnyére van « Ez az igazság. Ehhez -hozzátesszük még azt, 
hogy a vadászat érdekessége, izgalmassága az el nem tompult 
érzékű emberre nézve nem a lövések sokaságától, a mészárlás le
hetőségétől. hanem a vad kézrekeritésének nehézségétől függ Épp 
ez utóbbi teszi oly kedveltté a cserkészetet.

1 M. f. j. i. :í. 297.
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A nyúl ugratása

A hol bőviben van a nyúl, őszszel, szélcsendes, verőfényes 
reggeleken vagy délutáni meleg órákban találomra is szokás keresni, 
s illetve felugratni.

Ezen időtájban tudvalevőleg a nyulakat tarlókon, s még 
inkább szántásokon, nedves időben bokrokban, csalitokban, ősz 
vége felé pedig káposzta- és répaföldeken s luczerna között kell 
keresni. Ez barkácsolva, illetve ide oda járva történik. Szántott föl
deket keresztben kell venni, mert a barázdákban meglapult nyúl 
jobban bevár

Azt állítják, hogy holdfogytával a nyúl jobban vár be, mig 
töltével nyugtalan, s már messziről kél fel; ujhold első felében 
pedig a vadász mögött szökken ki.1

A nyúl ugratása sok fáradságot nagy éberséget és higgadt
ságot kíván. Sokat kell járni, váratlanul pattan fel a nyúl és 
iramodik. Minden pillanatban készen kell tehát lenni a lövésre.

A nyúl vizslatása.

A nyúl vadászása kereső kutyával egyike a legkellemesebb 
és legváltozatosabb mulatságoknak. Nem is nagyon fárasztó, mert 
jó vezetés mellett a járás legnagyobb részét a kutya végzi el.

Keresésre a vizslát szokás használni.
Hogy a nyúl vadászata vizslával sikeres legyen, mindenek

előtt szükséges, hogy a vadász annak tartózkodási helyét ismerje. 
Minden évszakban, minden időjárás mellett más és más helyen kell 
azt keresnie.

Mikor a nyulvadászat felszabadul augusztus 15-én, az aratás 
be van végezve, rendesen az erdőbe és a csalitosokba húzódik, 
vagy kukoriczásokban. burgonyaföldekben, lóherésekben, luczerná- 
sokban, káposztásokban, répaföldeken s a sarju között rejtőzik el. 
Később, esős idő beálltával tarlókon, kiváltképpen a sertéstúrásokban 
és a már megszikkadt ugaron üti fel tanyáját, itt is azon helyeket 
választván, a melyekhez közel esik a kedvelt táplálékával benőtt 
föld Oszszel az uj szántásokat, uj vetést keresi fel, barázda mélyei
ben, s ha röges a legnagyobb rögek között, vagy parlagok buczkói, 
kövei, bokrai közt húzza meg magát, vagy nem nagyon nedves 
kákások, csátésokban lapul meg, leginkább azonban a repczefölde- 
ken vagy azok közelében tartózkodik. Ezen utóbbi helyeken marad 
télen át is. mig nagyobb hó nem esik, a midőn védettebb helyeket

Honig V. L. 1890. 84. sz. 449. 1.1
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keres fel. Őszi esős, derek alkalmával napnak eső árkos helyeken 
biztos a nyúl; a mikor azonban vizslával keresni nem szokás. Ősz
szel, mikor a fák lombja, meg a makk hull. kitakarodik az erdőből. 
Ilyenkor legtöbb a nyúl a mezőben, mert a különben erdőben élő 
is oda takarodik ki.

Az időjárás is befolyással van a nyúl tartózkodási helyére. 
Nyáron át árnyékos helyeket, naptól védett északi oldalakat választ. 
Szeles időben szélárnyékot, szél alatt lévő lejtőket keres ; őszszel 
erős derek alkalmával, télen át, zordon hideg időoen, a déli verő
fényes partokon fekszik; esőben szárazát, hidegben naposat keres.

Nyáron, csendes napos, télen, lágy meleg idő, különösen 
havazás után legkedvezőbb a nyúl keresésére, mert ilyenkor leg
jobban kitart. Hideg, szeles időben, ha jój fekvő helye is van 
szél alatt, valamint ha időváltozást, kiváltképen bekövetkezendő 
szelet érez, nem igen tart ki a nyúl. Ilyenkor izgatott, s a leg
kisebb neszre, vagy ember, állat látására felkel. Ezt tapasztalván a 
vadász, jobban teszi, ha abbahagyja a vizslatást, vagy szél alatt 
fekvő ritkás csepőtésben, csigarosban, káposztás-, répásföldeken vagy 
sarjus réteken próbál szerencsét s ha ott is messziről kél a vad, 
abbanhagyja az napra a vadászatot. Őszszel vizslatásra legjobb az 
idő reggel 11-től délután 3-ig, akkor a nyúl legjobban tart ki a 
kutya előtt.

A keresést mindig szél alatt kell kezdeni, úgy tudniillik, hogy 
a szimat a vadról jöjjön a kutyára. Azért is, hogy a nyúl meg ne 
szimatolja a közelgő kutyát s vadászokat.

Mennél jobban tartanak ki a nyulak, annál nagyobb távol
ságot engedünk a vizslának, mennél könnyebben pattannak ki, annál 
rövidebbre kell fogni. Bokrok között a kutyát igen röviden kell 
tartani, voltaképen nem szabad szem elől ereszteni, mert különben 
a vadász soha sem tudja, mikor állja a vadat.

Télen, fagyos időben, vizslával vadászni nem lehet. Meleg 
napokon szántásokon trágyahalmok között néha van kevés sikere. 
Havazás után azonban az első tizenkét óra alatt, kiváltképen ha 
30 cm.-nyi és azonfölül esett, a nyúl jól tart ki.

Ha lövés után a nyúl elmenekül, a vizslát semmi szin alatt 
sem szabad utána ereszteni. A vizsla lövés után térjen gazdájához, 
s leülvén, várja be további parancsait Közönséges vadász-szabály 
szerint az elmenekülő, habár megsebesült -nyulat- futni kell hagyni, 
de szemmel kisérni. s ha látókörünkben bukott föl, a vadászat 
folyamán, tudniillik odaérve venni fel; ha elmenekült, sorsára bízni.
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Dittrich a. W. erre nézve is külön állást foglal el. A vadá
szat leírásánál1 következőleg nyilatkozik: »Habár némely irók a 
megsebesített nyúl üldözését vizsla által ellenzik, csak feltételesen 
járulhatok nézetükhöz. Fiatal kutyának az idomitás idején semmi 
esetre se engedjük azt meg, hogy nyulat, a melyre lövés nem tör
tént, üldözzön, hanem hívjuk vissza tüstént, várjuk be- megérke
zését s ha nem egedelmeskedik, fogjuk az idomító zsinegre, bün
tessük meg annak kemény rángatásával, »pina nyul!«-t kiáltozván 
és egyre-másra fütyülvén ; majd lassankint észre veszi, hogy csak 
akkor követheti a nyulat, ha arra felhatalmaztatott.« A jó vizsla 
tulajdonságainak leírása alkalmával2 a következőket mondja: >a 
megfutamodó nyulat, ha meg van is sebesitve, ura engedelme nél
kül soha sem szabad üldöznie*. Alább pedig: »a megsebesített
vadat óvatosan és kitartón fel kell keresnie ; ura parancsára a meg- 
lődözött nyulat, rókát, a mennyire ereje engedi, a legnagyobb meg
erőltetéssel kell követnie, s mind az egyiket, mind a másikat, ha 
elfognia sikerült, órajárásnyi távolságból is vissza kell hoznia*. A 
II. R. 310. lapján pedig igy nyilatkozik : »A felugró nyulat nem sza
bad sem hangot adva, sem hallgatva követni, hacsak vér a tiyoni- 
ban3 és a kiáltás cherche, apporté, keresd, hozd el, such-such, 
bring erre nem kötelezik.*

Tényleg az idősebb, jó szilárd vizslának szabad és kell is 
a megsebesített nyulat üldöznie és elfognia és meg is teszi azt, 
a nélkül, hogy a megállóit vadat idő előtt vaczkából kiug
ratná és engedetem nélkül üldözné. Nekem volt pointerem, a mely 
kopó, hajtó vadászaton mellettem ült, nyúl nyomozásnál friss havon 
nyomomban járt, vizslászat alkalmával szépen keresett és jól állott, 
s ha nyulat megsebesítettem s utasitám a követésre, elhozásra 
»Hozár, utána, fogd meg, hozd el« kiáltván, üldözte, elfogta, elhozta. 
Sőt őzet is elfogott. Csak egy esetet említek meg. Selmeczi akadé
miai tanár Greczmacher Gyulával állottunk egymás mellett, hegy 
élen. A kopók őzet hajtottak A bak közöttünk akart áttörni. G. 
rálőtt. A bak leesett, de újra felszedelőzködött s futni kezdett. A fák, 
bokrok miatt többször rálőni nem lehetett. Pár lépés még, s a mere
dek hegyoldalon lerohan, s nagy fáradságba került volna kézreke- 
ritése. Hozár parancsomra utána futott, nyakába ugrott, földre rán
totta, s mi oda sietvén, megadtuk neki a kegyelemdöfést. Hozár

1 I. R 26. sz. 223. 1.
2 I. R. 45. 1.
3 Tehát saját esze után is, ha látja és tapasztalja, hogy a vad meg van 

sebesitve.
A  vadászati ism eretek kézikönyve. III. 13
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azért soha sem rontá helyzetemet, sőt az érkező vadra figyelmez
tetett. ha jeladásaira vigyáztam.

Ha tehát jó, szilárd vizslája van a vadásznak, üldöztetheti 
általa a megsebesített nyulat. Ez azonban csak akkor történhet, 
ha magában van, vagy ha a társaság a keresés alatt lévő területet 
mar bejárta.

Miután valószínű, hogy a nyulak szaporodására nagy befo
lyással van az, hogy 4 —5 nőstényre egy kannál több ne jusson, 
mihelyest a nyulvadászat ideje beáll, kivált pedig késő őszszel, 
járja be a vadász a földeket, kutyával vagy a nélkül. Fris szán
tásban ilyenkor, kivált holdfogyta felé, a csendesen járó vadászt 
igen közeire bevárja a nyúl

A mint megpillantja a nyulat, iparkodjék annak nemét fülei 
állásáról felismerni. Ha mindkét füle egymáson mintegy keresztbe 
fektetve áll, úgy az bizonyosan kan ; ha azonban a fülek kissé 
oldalra konyulva egymástól elállnak, úgy az nőstény.

Egy kevés gyakorlat után első pillanatra felismeri majd 
őket s a kan-állományt rövid idő alatt sikeres lövésekkel megke- 
vesbitheti.1

A les nyúlva.

Nyulat lesen az egész vadászási időn át lehet lőni.
Aki nyulat lesen akar lőni, annak előbb ki kell lesni, hova 

szokott estenden kijárni legelőre és merre veszi útját akkor, vala
mint mikor vaczkára tér. Rendes csapása van neki arra, melyet 
megtart addig, mig csak a legelőből tart. Télen, havon azt nagyon 
jól meg lehet látni.

A ki előleges vizsgálat nélkül akar lesre menni, az ott válasz- 
szón helyet, a hol a közelben oly legelni való van, a melyet a 
nyúl szeret. Erdők szélén, búza zöld-vetés, luczerna, lóhere, sík 
földön káposzta, répa-földek, búza, repczevetések szívesen látoga- 
gott helyei.

Oda, a hol erdőszélen este felé nyulat látott az ember, bátran 
lehet kiülni lesre Az erre való idő rendesen napnyugta s az azt 
megelőző félóra. Szeptemberben már világos nappal, október
ben hétől-hétre későbben, ha pedig nagy a hó, ismét korábban 
megy ki a nyúl a legelőre Reggel csak hajnal hasadtával tér haza.

Ha a szél kedvező, bokor, fa, vagy szikla mögött, kiváltképen 
a sűrűből kiszaladó járatlan utak, mélyedések közelében kell letele
pedni. Nyílt területeken, árkok, földhányások, esetleg arra a czélra

1 Jagdzeitung.
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ásatolt gödrök vagy kupaczok, tengeri szár, nádkévék alkalmasak 
•e czélra. Kedvező eredményt azonban csak a hó leesése után lehet 
várni.

A kan-nyulat a leső vadász két-háromszáz lépésről magához is 
csalogatja, ha t. i. a kis nyúl panaszló hangját utánozni tudja. 
A kis nyúl síró hangját következőleg tanítja Dittrich a. W. utá
nozni.1 A nagyujj körmét az alsó ajakra, a felső ajkat pedig ugyan
azon ujj belső oldalara nyomván, az ujj és ajkak között az egyik 
■oldalon hagyott nyíláson levegőt s z í v  be az ember szájába rövid 
időközben. Gyakorlat kell hozzá és jó fül a kellő hang eltalálására.

A hang hallatára a fiaitól szabadult nőstény-nyulat kereső 
kan tüstént a vadásznál terem, s ha meg nem látja, vagy észre 
nem veszi, egészen közel jő hozzá. Természetes, hogy legföljebb 
szeptember közepéig lehet őt igy elcsalni. Nem rossz eszköz a 
kan-nyulak kevésbitésére, a mi tenyésztési szempontból kívánatos.

Jó szolgálatot tesz lesen a véres nyom követésére szoktatott 
vizsla, ha oly nyugodt természetű, hogy a lövés ideje alatt csen
desen fekszik gazdája lábánál. A legjobb lövőn is megesik, hogy a 
nyúl nem esik le a tűzben, hanem eliramodik. Ilyenkor jó szolgá
latot tesz az említett vizsla; legalább nem válik a megsebesített 
állat az éjszakán át a róka prédájává.

A nyúl vad úszása hajtókkal.

Az évad vadászatainak nyulra a hajtóvadászat képezi záróját. 
Ezzel juttatja terítékre a mezei gazdaság érdekeit is szivén viselő 
vadász ; de veszi is ki a hasznot. A legtöbb nyulat a hajtóvadá- 
-szatok szolgáltatják.

A hajtóvadászatok ideje a tél. Mezőket őszszel hajtatni meg, 
-addig, mig a nyulak a vizslát bevárják, helytelen dolog volna, mert 
a  hajtők között fel sem kelnének, az egyenest rájok menők elől 
pedig visszafelé menekülnének. Erdőben pedig, míg a lomb hull, 
úgy sem tartózkodnak.

Jó hideg és derült téli napokon azonban jó hajtóvadászatok
esnek.

A vadászat megtartása előtt a rendező jöjjön tisztába magá
val a hajtások sorrendje iránt. »Sok vadász azt tartja«, mondja Ditt
rich a. W.,2 »hogy a szél fölött kell megkezdeni a hajtatást, még 
pedig úgy, hogy a vad az előző hajtásból a következőbe menjen,

1 I. 25. §. 321.
2 H . f. J. I. 31 . § . 327 . 1.

13*
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mert úgy remélni lehet, hogy azt, a mi elmenekült, még egyszer 
puska elé lehet kapni.«

Ez ellen Dittrich azt hozza fel, hogy :
1. A vadászattulajdonos örvend annak, hogy marad is a vad

ból a jövő szám ára;
2. ugylátszik, hogy a menekülő vad futásra indítja a követ

kező hajtásban nyugvó vadat;
3. a lődözés is elriasztja a szél alatt lévő vadat.
Ezek az okai, hogy a szél alatt lévő némely hajtások, 

melyekre nagy reménynyel vártak, gyakran majdnem üresek szok
tak lenni.

Dittrich tehát ellenkezőleg, szél alatt kezdette a hajtásokat s 
úgy haladott előre, hogy minden egyes hajtásban a puskások le
hetőleg szél alatt állottak, a hajtők pedig széllel mentek, de az 
egyes hajtások szél ellen következtek, s tehát az a fegyverek dur
rogásának, a hajtők lármájának hangját nem vitte a következő haj
tásba, s a menekülő vad sem verte föl az azokban fekvőket. Mind
amellett, habár a szél irányara kitelhetőleg figyelemmel kell lenni, 
arról is gondoskodjék a rendező, hogy az átmenetei egyik hajtás
ból a másikba sok időt ne raboljon, s azért gyakran fél széllel is 
meg kell elégednie.

Ha az idő tiszta, a hang tehát messze hallatszik, akkor hal
kabban, ellenkező esetben valamivel zajosabban hajtsanak a hajtők. 
A nagy lárma mindig árt, a nyulak különösen annyira megijednek, 
hogy mintegy vakon rohannak a hajtők vonalára, s törik azt fel- 
tartóztathallanul át. Azért a hajtó soha se kiabáljon. A zaj. a mit 
okoz, inkább köhentésből, néha-néha egymás megszólításából, de 
leginkább a fák és bokrok gyengébb vagy erősebb veregetéséből 
álljon.

Ha a nyulak a hajtó vonalon akarnak áttörni, akkor legjobb, 
ha azok megállanak, s csak testöket mozgatják. A nyulak erre 
rendesen megállanak. felágaskodnak, s megint a puskások felé 
indulnak. Erre a hajtők is halk kiáltozással újra felvehetik a haj
tást. A hajtők összefutamodása erőszakos visszaterelés czéljából a 
legtöbb esetben nem vezet czélra.

A hajtők száma az időjárástól függ: hideg, hangot jól vezető
időben félannyi hajtó is elég, mint melegben, lágy hóban.

As erdei hajtások akkor legjobbak, mikor már a hó leesett; 
mert a mint hó borítja a földet, a nyúl szeret az erdőbe húzódni 
Erdők meghajtatásánál, kivált a bokros vágásokénál czélszerü meg
várni, mig a hó a fák lombjáról lehullott. Nemcsak a hajtők miatt
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jó ez, hogy ne hulljon a nyakukba az, hanem azért is, hogy akkor 
több a nyúl az erdőn, mert a lehulló hó zuhanása sokat elriaszt.

Erdők meghajtatásánál annál több hajtóra van szükség, men
nél sűrűbbek azok, s mennél több a domborodás vagy bevágás a 
terület felületén. Erdőben zajosabban hajthatnak a hajtők, kivált
képen oly időben, mikor a nyúl nehezen kél fel. Hogy a hajtok 
vonala fel ne bomoljék, koronként meg kell állítani, hogy rendezze 
magát. Ez különben a vezetők dolga.

Erdőket mindig a mezők meghajtatása után kellene meghaj
tatni, mert a mezőből oda menekült nyíllak egy-két napig bennök 
maradnak.

A mezők hajtatása. Terjedelmes síkságokon, kiváltképen ha 
nincs a közelben erdő, a nyúl künn marad a szabadban akkor is, 
ha hó fedi a mezőt. Hideg téli napokon tehát ott is szép vadá
szat esik.

Hogy a közönséges hajtóvadászatot jól lehessen rendezni, 
igen előnyös, ha a rendező tudja, merre futnak szívesebben a 
nyíllak. Erre nézve Dittrich a. W .1 egy ügyes vadásztól eltanult 
módot ajánl. A vadászatot megelőző délután a rendező végig lova
gol lassú lépésben a mezőkön és megfigyeli, mely irányban mene
kül az általa fölvert első négy-öt nyúl. Abban az irányban megyen 
a következő napon legjobban a hajtás. Ha csak a szél félig-meddig 
megengedi arra az irányra keresztben kell felállítani a puskások 
vonalát. A jó szélre is figyelemmel kell lenni, s ha már egészen 
szembe nem lehet rá állítani a vadászokat, legalább rézsent fújjon 
rájok.

Legbajosabb a vadászok kellő bújtatásáról gondoskodni. Ha 
az utak, gazdasági tagok fákkal, árkokkal vannak szegélyezve, azok 
mögé, illetve azokba kell a puskásokat beállítani. Művelés alatt lévő 
földeken is akad itt-ott egy napraforgó, kukoricza vagy másféle 
kóró ; de ugarokon, tisztára tarolt területeken nem marad más mód, 
mint felállani a nyilt téren és ha megindult a hajtás, mozdulatlanul 
várni a nyulakat. Ha egyenesen rá nem mennek is a vadászra, de 
a kettő között maradott nyíláson igyekeznek menekülni, s ott biz
tosan érheti a lövés. Ilyenkor, ha hó borítja a tájat, a fehér öltözet 
kitűnő szolgálatot tesz. Egyáltalában téli hajtások alkalmára az a 
szín a legjobban ajánlható.

Mezei vadászatokat erdők közelében kiadóbbá lehet tenni, ha 
az erdőket hajtatják meg az előző napon. Viszont ugyan ez áll az 
erdei vadászatokra nézve is.

1 H. f. J. 1.31. §. 327. 1.
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A vadászok lépcsőzetes felállítása alkalmával a hajtők közé is 
vannak puskások beosztva, rendesen a szolgaszemélyzetből, a kik 
egyrészt a hajtást vezetik, másrészt a visszafelé menekülni akaró 
nyulakat lelövik. Ha a hajtők a vadászokhoz 200 lépésnyire köze
ledtek, a hajtásba többé belőni nem szabad.

A puskások kímélése végett csendes időben a második haj
tást ellenkező oldalról lehet meghajtatni. Ezzel időt is lehet kímélni,, 
ha elég hajtó áll rendelkezésre, hogy ha az egyik hajtóvonal be
végezte a hajtást, félre vonul, s az ellenkező oldalon felállított kezdi 
meg a hajtást. Szél ellen ugyan rosszabbul mennek a nyulak a 
puskásokra, de ha bővebben van a nyúl, hajtó is van elég, s 
közöttük elég puskás, még is sok nyúl esik.

A kerítő és pásztás vadászatokra vonatkozólag nincs mit mon
dani azonkívül, a mi azok leírásánál elmondatott ; legföljebb azt 
jegyezzük meg, hogy nincsen rendjén a túlságos távolságra lövöl
dözés. Göbecscsel tudvalevőleg 40—50 lépésen túl bizonytalan a 
lövés ; haszontalanul megsebesíteni, kinozni a nyulat pedig még sem 
jarja. Ezen vadászatokon elég alkalom nyílik jó lövésre ; a higgadt 
vadász azokat használja fel; a ki pedig jó szerencse fejében messzire 
lődöz, kontár hírét szerzi meg. Vizslát vinni mezei vadászatokra 
szintén nem való. Nincs annak ott dolga s csak romlik.1

Ha a hajtők közelednek, szakavatott vadász a hajtásba nem 
lő, sőt a puskások iránya felé is csak óvatossággal, tudván, hogy 
fagyott földön arra is elpattan a göbecs, a merre az ember nem 
gondolná. Inkább megvárja, mig a nyúl átrohant a puskások vona
lán, s akkor tüzel utánna.

Hajtás végeztével ki kell venni a fegyverből tüstént a tölté
nyeket, s csak úgy menni a társaság közé. Sok szerencsétlenséget 
lehet azzal elkerülni; az újra töltés pedig kicsi munka.

Nyúl nyomozás uj havon.

A nyúl nyomozása uj havon igen érdekes módja a nyúl 
vadászásának. Kellő gyakorlattal kis területen biztosan lehet a kí
vánt eredményhez jutni.

1 Szilárd vizslát ugyan lehetne vinni, csak vigyázni kellene rá, hogy a haj
tásba ne ugorjék, mert a hajtásból kitörő sebzett nyúl elfogatásánál igen jó szolgá
latot tesz. Igaz, hogy a hajtőt is lehet az ilyen nyúl után küldeni, de néha az annyira 
elviszi sebét, s csak hosszú kínlódás után pusztul el, hogy a vadászra nézve veszve 
van. Keritő és pásztás vadászatokon azonban sok mindenféle puskás szokott járni, s 
mindenik azt hiszi, az ő vizslája szilárd. Pedig csak rendetlenséget csinál. Oly ura
dalmaknál pedig, melyek kerítő vadászatokat tartanak, vizslákkal végig kerestetik 
a mezőt, hogy a sebzett nyulakat felszedjék.
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Ismerni kell a nyúl vaczokra térésének módját. (L. A vadak 
nyoma. Nyúl. czikket.)

Ha már most nappal vagy éjjel hó esett, úgy azonban, hogy 
éjféltájban elállott, a vadasz kimegyen a mezőre, s a hol búza- vagy 
repczevetést tud, körüljárja a mezőt. A vetésről kifelé menő nyomok 
közül egyet felvesz, s azt követi, mig csak kiugrást nem vesz 
észre, úgy azonban, hogy nem a nyomba lép, hanem attól jobbra 
vagy balra, 8— 10 lépés távolságban megyen. Ezt azért teszi, mert 
egyrészt a nyomot betaposván, azon a netán elkövetett hibát nem 
igazíthatná ki, másrészt a vaczkon fekvő nyúl könnyebben észre
veszi, hogy utána járnak, ha közvetlen a nyomán jő valaki. A ki
ugráshoz érve, a nyomok és cselvetések szemlélete megmutatja, 
merre menjen, s mit tegyen. Az első nyomot is követheti s a nyúl 
nemsokára ki fog pattanni vaczkából. Ha azonban nagy a hó, 
körüljárással kell közelébe jutnia.

A kinek jó szeme van, az jól teszi, ha jól előre-felé jobbra- 
balra vigyáz, s kiváltképen mikor a visszatérő nyomot s a ki
ugrást messziről meglátja. A hó, különösen csillámlása, megmutatja 
a vaczkot, s a nyúl is ki szokta dugni orrahegyét, szemlélvén a 
jövőt s figyelvén, vájjon nem rá tör-e ?

A vadászatot ismételni lehet a havazásra következő több 
napon át. Ha éjente fagy, az uj nyomot a régitől meg lehet külön
böztetni. Az puha, ez kemény.

A nyomozást nem kell okvetlen a legelt vetés közelében kez
deni. Ez csak a kezdőnek s a környezetet nem ismerőnek való. 
A nyúl nem tartja a legelő közelében vaczkát. El lehet tehát kez
deni a kerülést 400—500 lépésnyire, de még távolabb is, sőt fel
vehető a mezőben talált minden, nem a legelő felé vezető nyom. 
A ki valamely környéken gyakrabban nyomoz, már előre tudja, 
legelőre, vagy hazafelé tart-e a nyúl.

Ha a vadász a nyulat megpillantotta, soha se álljon, vagy 
forduljon meg egyszerre, mert biztosra veheti, hogy az elszökik. 
Kerüljön egyet, vagy menjen lassan előre, mintha észre sem vette 
volna, s csak ha kellő távolságra ért, avagy jó czélt szolgáltat, lőj- 
jön rá. Illőbb dolog azonban, hogy ne vaczkon lőjje, hanem ugrani 
engedje.

Mikor nyomozva a vaczokhoz közeledik, ügyeljen arra, hogy 
kiugrás alkalmával ne kelljen jobbfelé, vagy a nap irányában lőni. 
Első esetben még egy forduló lépést kell tennie, második esetben a 
nap vakítani fogja.1

1 Honig István V. L. 1890. 34. sz. 448. és 449. 1.
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Szánon is szokás nyomozni. Ez esetben a nyúl meglátása 
fontos. Éles látású szem igen hideg, derült reggelen, különösen 
röviddel napkölte után, mély hóban már tetemes távolságra meg 
tudja jelölni a helyet, a hol a nyúl fekszik. A nyúl testének ki
gőzölgése mutatja azt meg neki, mely finom párát szállaszt a le
vegőbe.1

Különben csak a feje vagy az orra látszik ki mint barnás 
vagy fekete pont.

De a fönnebb előadottak folytán a nyomok után is meg lehet 
ítélni, hol van. E fölött tisztába jővén, a szán a vaczok tájéka körül 
körbe kezd járni, mind addig szűkítvén a kört, mig csak elég közel 
nem jutott ahhoz. Most egyszerre megáll. Erre a nyúl rendesen 
kipattan a vaczokból. Ha azonban nem tenné, a vadász kiszáll és 
kiugrasztja.

A nyúl vadászása kopókkal.

A ki a nyúl vadászásánál kopókkal sikert akar elérni, annak 
ismernie kell jól ennek a vadnak sajátságait, szokásait. Mindenek
előtt tudnia kell, hogy az lakóhelyét nem szívesen hagyja el, s ha 
el is zavarják, minél hamarább visszatér oda. Nem minden nyúl 
viseli magát azonban e tekintetben egyformán.

Az öreg nyúl, kiváltképen a kan, ha kopók kergetik, eg3renes 
irányban megyen el jó messzire, s azután egy darabig saját 
nyomán haladva vissza, kiszökik abból és kisebb-nagyobb kerülő 
utón igyekszik vissza.

Az anyanyul nem megyen oly messzire, mint a kan, s ha
marabb tér vissza vaczkára.

A sűdő, az éppen közel marad, ide-oda forog, meg-meglapul, 
s igyekszik elrejtőzni.2

A sűdő egyáltalában a legtöbb bajt okozza a vadásznak, mert 
nem lévén még megszokott járói, nem is lehet azokra számitni.

Ha a nyúl, melyet a kopók hajtanak, nagyon messze megy, 
s illetve nem forog a közel környéken, akkor tudni lehet, hogy

1 Honig István V. L. 1890. 34. sz. 448. és 449. 1.
2 Hogy a kutyák nem hajtanak-e rókát, azt is meg tudni ismerni. Nem 

mindenikök veszi ugyan fel, de a melyik rákapott, nagyobb ' szenvedélylyel hajt. 
A róka különben is nagyobb kerülőket csinál s ide-oda fordulván, igyekszik nyomát 
elvesztetni. A hajtás menete tehát mutatja, hogy vele, vagy nyullal vannak-e elfog
lalva a kopók.
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csak véletlenül került oda, hogy nem rendes tanyájáról verték fel 
az ebek.

A kopók által hajtott nyúl szívesebben jár utakon, nyiladé
kokon, ritkásokon, kiváltképen esős időben, hogy be ne nedvesítse 
magát.

Ha a nyúl jóval megelőzhette a kopókat, lassítja futását, 
hébe-korba meg-megáll, felágaskodik s hallgatódzik, s ha elég ideje 
van rá, visszamegy nyomán s kiszökvén abból, más irányt vesz. 
Egyáltalában mindent elkövet menekülésének elősegítésére. A hol 
juhok járnak, közöttük fut át, vagy nyomukon végig, hogy az erős 
bűz elnyomja szimatját. Kisebb vizeken átgázol, átúszik; görbe 
fára, sziklára felugrik. Egy agarászó-társaság elől egy bizonyos 
nyúl rendesen tanyapadlására menekült. Ez próbálja ki legjobban a 
kopókat.

Második dolog, a mit a vadásznak ismerni kell: a terület 
Igaz, hogy gyakran odaállítják, a hol jó kilátással várhat a nyulra ; 
de ha maga gondoskodik magáról, ismernie kell a vad járását és 
az ahhoz vezető legrövidebb utakat.

Ha a vadász elfoglalta állását, mindenekelőtt meg kell vigyáznia, 
mely tájon verték fel a kopók a nyulat. Ha ugyanis a nyúl messzire 
vitte el a kopókat s nincsen kilátás arra, hogy valamely járóján 
megelőzni lehetne, legjobb ha odamegy, a honnét felverték, s ott 
valamely utón, nyiladékon, sőt a mi legjobb, azok keresztezési 
pontján feláll s vár, mig a nyúl vissza nem tér. Sűdővel különben 
nem is boldogul másképp. Minthogy azonban kis téren forog, előbb- 
utóbb csak puska elé kaphatja, ha nincs is rendes járója.

Mindazáltal jól meg kell gondolni a dolgot, mielőtt valaki 
állását elhagyja, mert gyakran az ide-oda futkosással csak elrontja 
dolgát. Csak akkor kell más helyre menni, a vadnak elébe vágni: 
ha tisztán áll a dolog, hogy az elfoglalt álláson lövésre már épen- 
séggel nincs kilátás. A helyváltoztatás egyáltalában nagy gyakor
lottságot kíván. Kezdő maradjon egyelőre szépen a helyén, melyet 
számára kimutattak.

Ha a hajtás messze megy el, úgy hogy még onnét jövő szél 
mellett sem hallatszik a kopók csiholása, — kivévén ha dombon át 
hajtottak volna, — akkor nem marad más hátra, mint utána menni, 
s azon a tájékon, a hol a nyúl forog, keresni állást.

Fenyvesekben és ritkább bokrok között nem keresi a nyúl 
— kiváltképen száraz időben — annyira az utakat. Ilyen helyeken 
bajosabb elébe állani. Még is tisztások szélei, ritkások jó állóhelyeket 
szolgáltatnak. Sűrjesekben a nyílásokon, vagy a hol azok kissé
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ritkásabbak, veszi útját. A hol tehát utak nincsenek, az erdő között 
lévő ritkások, puszta foltok jó állóhelyeket szolgáltatnak.

Ezeken kívül kedvencz járói a nyulaknak, de általában más 
vadaknak is hegyeken, dombokon, a nyeregformáju behajlások. A 
környezetét ismerő vad a legkönnyebb és legrövidebb utat választja 
közlekedésül. Ez pedig hegyekben a nyergen visz keresztül. Erdő 
pásztákban azok közepén húzódik végig a nyúl.

A kopózási évad kezdete nyulra október havának kezdetére 
esik. Lehet ugyan korábban is hozzálátni, de több ok ellene szól. 
Először is szeptemberben még mindig van hasas nyúl, vagy csak épen 
akkor ellett. A késői ellésü sűdők is még aprók, minélfogva a kopók 
sok kárt tesznek a nyul-állományban. Másodszor, a fák lombjának 
lehullása után s az őszi nedves talajon jobban hajtanak a kopók. 
Meg az épen lehullott lombot ide-oda mozgatja a szél, nem nyo
módik le oly jól a nyúl nyoma, meg kell tehát várni, meg leveri 
az eső. Ha azután szép, derült, hűvös napok állanak be, reggel 
nagy a harm at: akkor jó a nyom, tartós a szimat, szép a hajtás. 
Ha erős derek járnak hideg napokkal, az nem jó a kopózásra ; ha 
azonban nappal melegebb az idő, várni kell, mig a dér felolvad, 
akkor aztán jó és kitartó hajtásra lehet számítani.

A jó szélre nyúl kopózás alkalmával is figyelni kell. A vadász 
tehát lehetőleg úgy válaszsza meg állását, hogy onnét kapja a sze
let, a honnét a nyulat várja. A kopók vezetője viszont igyekezzék 
szél ellen bocsátani ki a kopókat, hogy orrukba hozza a szimatot. 
Arra is gondoljon, hogy száraz időben rosszabb a szimat, nyo
masztóban pedig rosszul kél a nyúl, néha csak akkor, ha már 
majdnem fellöki a kopó; hagyjon tehát időt kutyáinak a keresésre.

A kopózási évad kezdetén a vadászat rendesen kisebb sikerű 
szokott lenni; ennek oka egyrészt az, hogy a kopók még nem 
jöttek be a gyakorlatba, másrészt hogy aratás után elszéledvén a 
nyúl, rendes őszi tanyáit nem foglalta el, minélfogva fölkeresése 
nehezebb.

Az üregi nyúl vadászása.

Az üregi nyúl — közönségesen tengeri nyúlnak (lepus cuni- 
culus, Kaninchen) nevezve — rendkívül káros mind az erdőre, 
mind a mezőre. A kár, a melyet tesz, abból áll, hogy a földet min
denfelé keresztül-kasul furkálja, még jobban mint az ürge, hogy 
télen a fák, bokrok, s mindenféle növények gyökereinek kérgét 
lerágdossa Coburg herczeg p.-vacsi erdejében a fiatalabb vágások-

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



2 0 3

bán oly nagy kárt okoztak, hogy ezer meg ezer számra száradtak 
ki fácskák és cserjék.1

A gödöllői vasúti pályaház szomszédságában lévő fáczány- 
kerti berekben 1880. év tavaszán a cs. és kir. udvari vadászmes- 
tt:ri hivatal szintén bocsájtott ki üregi nyulakat, és daczára annak, 
hogy kártékonyságuk miatt már 1882 óta folytonosan üldözik, kiir
tásuk mindez ideig nem sikerült.2 Sőt úgy látszik, hogy tovább 
terjeszkedtek, mert a szomszéd szőlők és gyümölcsösök birtokosai 
panaszkodnak rájok.

Az üregi nyúl ezeknél fogva kíméletet nem érdemel; vadá- 
szása viszont kiválóan alkalmas ügyes lövőt nevelni. Gyakran 
lehet lövéshez jutni, de igyekezni ‘kell ám, mert rendkívül fürge 
egy állat.

Az üregi nyúl vadászása vadász-nyest segítségével.

Vadász-nyest segítségével legbiztosabban lehet az üregi nyulat 
puska elébe hozni, s tehát legtöbbet is lehet belőle lelőni.

A nyest segítségével való vadászásnak legjobb ideje október
től kezdve februárius végéig tart, azért, mert ilyenkor nincsenek 
südő nyíllak, melyeknek megfojtásával és vérének kiszívásával más 
időben mulatni szokott, a vadászt pedig megvárakoztatja. Megteszi 
ezt különben ilyenkor öregekkel is, de azon vagy nem lehet segí
teni, vagy más bajt okozunk. Némelyek ugyanis bőrből készí
tett zsákocskával kötik be száját, vagy zabolát tesznek bele. Az 
igaz, hogy ez esetben a nyest nem fojthatja meg a nyulat és nem 
szívhatja vérét, de viszont nemis mutat valami különös kedvet 
annak üldözésére. Még jobb az, ha apró csörgőkkel ellátott szíjat 
kötnek nyakára, melynek zaja elől idejekorán .menekülnek a nyulak. 
Ez azonban, valamint a szájkosár, zabola mind veszedelmessé 
válhat, mert gyökerekbe beleakadhat a nyest, s a nyulüregben 
elpusztul.

Legjobban meg lehet akadályozni a fojtogatást s illetve a vér- 
szivást, ha a nyest szemfogait, a tépőfogakat vagy letörjük vagy 
lereszeljük, mely alkalommal természetesen, hogy ne haraphasson, 
fából zabolát kell tenni szájába.

Ha a nyulüregek fák, bokrok közt vannak, s illetve ily helyen 
kívánunk a vadásznyesttel dolgozni, akkor hideg, borús, de száraz 
napot válaszszunk e czélra. Nedves, zivataros napokon lomha szo-

1 Müller K. íőerdész, V.-L. 1887. 7. sz. 84 1.
2 Fridi Lipót, 1887. 9. 113. 1.
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kott lenni, s a nélkül, hogy vért szívott volna, benn marad az 
üregben és alszik ; de maguk a nyíllak is nem szívesen futnak ki 
ilyenkor az üregből s könnyebben áldozatául esnek ellenségüknek.

Ha nyílt helyen lévő üregekben akarunk látogatást tenni, 
akkor derült és hideg időt válaszszunk, mert akkor a nyest a leg
fürgébb.

Reggel okosabb a nyesttel vadászni, mert ha el is alszik vala
mely lyukban, estig mégis csak előjön.

Mielőtt a vadászatra elindulnánk a nyestnek enni kell adni, 
annyit, hogy épen jól lakjék. Ha éhes, akkor gyomra kielégítése 
végett ölni fog; ha túl falta magát, a legelső üregben elalszik.

A ki lőni akarja az üregi nyulakat, az bebocsáttatja a lyukba 
a vadász-nyestet, ő maga pedig úgy áll föl, hogy sok nyúl el ne 
meneküljön puskája elől. Nagyon ügyes lövőnek kell lenni. Ez oknál 
fogva Dittrich hálók használatát írja elő.1

Először is a kevésbbé járt nyílásokat gályákká!, zsákokkal 
vagy más arra alkalmas tárgyakkal betömvén a lyukak elébe körös
körül futó hálókat áliitat fel az ember jó öblösen, hogy a rájok 
futó vad beléjök bonyolódjék. Ezenkívül még a lyukak szádáját is 
boritó hálókkal takartatja be.

Ez megtörténvén, lyukba ereszti a nyestet. Mihelyest a nyulak 
észre veszik ellenségüket, menekülnek a merre tudnak, s vagy a 
boritó, vagy a futó hálóban fogódzanak meg. Ez alkalommal résen 
kell lenni a nyest kijövetele alkalmával is, s tüstént elfogni, mert 
különben visszafordul és lefekszik, alszik egy jót.

A nyesteket ládácskákban szokás kivinni a vadászatra, mely
ben alusznak, a lyukból kijövőt is oda kell tenni, s nyugodni hagyni, 
s más üreg meghajtására másikat használni.

A nyulakat fojtogatni s vérüket kiszívni a vadász-nyest sze
reti, hisz az az ő természete. A kan e tekintetben gonoszabb. Ez 
a tulajdonság kellemetlenné teszi a vele való vadászást, mert ha 
vérrel jól lakott, lefekszik, s alszik egy nagyot. Ilyenkor annak, a 
ki gondozza, addig ott kell várni a lyuknál, mig csak ki nem jő. 
Mindazáltal előbb utánna kell nézni, mert néha nem messze a nyí
lástól fekszik s ki hagyja magát hívni, vagy ha rúdon nyulat nyúj
tanak be hozzá, abba beleharap, s azzal együtt ki lehet huzni. Ha 
azonban nagyon messze volna hátul, s nem lehetne rá várakozni, 
akkor a főbejáráson belül mohából vagy szénából számára vaczkot 
készíteni, a lyukat kővel vagy ágakkal elzárni, a többi kijárókat 
pedig betömni kell.

1 H. f. J. II. Kaninchen 14. §. 357.
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A kifüstölés veszedelmes és haszontalan.
A vadász-menyét (Mustela furo L. Frettchen) Afrika úgyneve

zett Barbariszk országaiból való, s ott minse-nek nevezik. Onnét 
szerezték a spanyolok, kiknél az üregi nyúl csapássá nőtte ki magát 
s tőle vették át a hasonló bajban szenvedő népek.

A vadász-menyét valamivel nagyobb a. görénynél és kisebb 
a nyestnél és nyuszinál.1 Szemei vörösek, alsó puha szőrezete sár
gás szinti, az abból kinyúló felső szőrök kemények, tövükön hal
vány sárgák, végükön fehérek, némelyiknél gesztenye szintiek.2 
Hosszúkás, nyúlánk testével az ürgéi nyúl barlangjának legszűkebb 
folyosóin végig tud bújni, s ha megfoghatja azt, nyakszirtjébe 
harap, tele szivja magát vérével s azután alszik öt-nyolcz órát. 
Némelyek ezt tagadják. Hám Ferencz főerdész azt mondja, hogy 
»nála 10 esztendő óta vadásznak üregi nyulakra vadász-menyéttel, 
őszszel 8—10-el is naponta; a midőn mindennap megtörténik, hogy 
a menyétek nyulat fognak s a lyukba utánna illának ; de nem volt 
rá eset, hogy tovább maradtak volna bennt 20—30 percznél.« Egy
általában a vadász menyét igen álmos jószág Többet alszik, mint 
mozog. Ravasz és alattomos, s még azt is, a ki éteti, megharapja, 
kiváltképen, ha sokszor jut nyers húshoz, vérhez.

Szárazbetegség és hasmenés szokták bántani. Az elsőbe csak
hamar belevész. Utóbbi ellen Bechstein szerint paszulyliszt és pecsét
föld, vagy téa-kanálnyi Magnesia alba keverékből főzött pép segít 
reggel éhomra nyújtva.

Kétszer párzik évente s a nőstény 5—9 fiat szül, de gyakran 
fel szokta falni. Ha a fiák 4 hétig szoptak, elválaszthatók. Ez után 
tejbe áztatott zsemlyével kell őket étetni.

Szabadban nálunk a vadászmenyét meg nem él, ennélfogva 
télen át meleg szobában kell tartani. Rendesen kettesével hordóban 
ládában vagy drót rácsozatu kalitban szokás őket elhelyezni, a 
melynek fenekére kócz, széna vagy szalmából kapnak ágyat. 
A tisztán tartásra nagy gond fordítandó, mert különben kellemetlen 
bűzük kiállhatatlanná válik.

Legjobb táplálék a friss nyers hús. Csakhogy vadságukat, 
gyilkolási ösztönüket ébren tartja. Dittrich a. W. ez oknál fogva3 
tejbe áztatott zsemlyét fehér kenyeret és korpát, közbe-közbe apróra 
vagdalt főtt csirke-, galamb- vagy borjúhúst ajánl. Hús evő állat

1 Házi nyes’-, nemes nyest.
2 Ez utóbbiak, valamint a farkasakról azt tartjuk, hogy a görénynyel való 

párosodásból származnak.
3 H . f. J. I Kan'.nchen 12. §. 356. 1.
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lévén, hetenkint egyszer egy kis nyers hús a gyomor tisztán tar
tására kivánatos lehet, azonban csak úgy, mint a kutyáknál, 
vizsláknál, kópéknál, tacskóknál sat.

Az, a ki éteti, szoktassa arra, hogy valamely hangra jöjjenek 
hozzá, mikor enni kapnak, akkor aztán a lyukból is ki hagyják 
magokat hívni.

Les az üregi nyúlva.

A nyesttel való vadászás után legsikeresebb a les.
Az üregi nyúl fátlan vidéken majdnem az egész napot az 

üregben tölti, ha azonban üregei bokros helyen vannak, s nem 
nyugtalanítják nagyon: akkor szép derült időben még télen is a 
szabad levegőn, a bokrok alatt húzza meg magát. Legelőre este 
vonul ki, midőn az első csillag láthatóvá válik, nyáron még koráb
ban is, de sokkal óvatosabban viseli magát, mint a közönséges 
nyúl. Mielőtt az üregtől eltávoznék, leül elébe, jól megvizsgálja a 
környéket s ha valami gyanúsat vesz észre, ugróinak dobbanásával 
társait figyelmeztetvén, visszaszökik abba. Hasonlóképen tesz, ha 
erdőből kell kilépnie s ritkán kerüli el valami figyelmét. Ha nincs 
mitől tartani, kezdetben lassú szökdécselésekkel halad s csak azután 
megy gyorsabban utján. .

A leshely megválasztásánál nem elegendő a jó szél, hanem 
ezen tulajdonságokra is különös figyelmet kell fordítani.

Fákkal sűrűn benőtt területen nem lehet az üregek közelében 
felállani, mert nincs rá eset, hogy több kijárást tarthatna az ember 
szemmel, sőt valószínű, hogy őt látnák meg hamarább a figyelmes 
állatok, visszaszaladnának üregeibe s csak sötét éjjel indulnának 
legelőre. Az erdő azon oldalán azonban, a melyen legelőre kijárnak 
s tehát ahhoz legközelebb van, jobb és biztosabb a felállás. Ter
mészetesen nagyon jól el kell rejtőzködni szél alatt s lőni sem 
szabad addig, mig csak szemei elől nincs az ember biztosítva.

Lábas erdőben már föl lehet az üregekkel szemben állani, s 
s a nyulakat lőni, mihelyt a lyukból kibújnak és más felé nézde- 
gélnek; csakhogy ha a lövés nem biztos s a megsebesített állat 
az üregbe menekül s ott múl ki és ez gyakrabban ismétlődik : az 
egész népség összeszedi magát és tovább vándorol

Nyílt területen az üregek rendesen dombok oldalaiba vannak 
fúrva. Legjobban fel lehet tehát állani a dombtetején valamely föld 
horpadásba, vagy külön e czélra ásott gödörbe, avagy lombos 
ágakból készített ellenző mögé. A jó szél itt is figyelembe veendő
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s azon üregcsoportnál álljon fel a vadász, a melynél az kedvező 
Lőni akkor legjobb, mikor az üregből kijövő nyúl láthatóvá válik.

Üregi nyulak vadászása haj tokkal.

Mikor a nyulak az üregen kívül az erdőben fekszenek — t. i. 
szép derült időben —, a hajtó vadászat derék mulatságot nyújt. 
A hajtásnak természetesen ott van helye, a hol erdőben vannak a 
nyultelepek. A hajtás megkezdése előtt be kell dugdosni az üre
gek nyílását, hogy a kívül fekvő nyulak oda be ne menekülhes
senek. A puskások a telepeket egymással összekötő csapásokon s 
s az erdőt keresztül-kasul szelő utakon állanak fel. Kis hajtá
sokat kell csinálni s ugyanazt a területet többször meg kell haj
tatni egymás után, mert az üregi nyúl, ha meggyőződött, róla hogy 
üregébe nem mehet be, szépen meglapul a sűrűben. A hajtők 
szorgalmasan járják be a területet, ide s oda fordúlva, s üssenek 
minden bokorra. A hajtás ismétlése alkalmával erre annál nagyobb 
szükség van, mert az üregi^nyúl nem egykönnyen ugrik fel.

A ki üregi nyíllak hajtatása alkalmával sokat akar találni, 
annak ügyes és gyors lövőnek kell lenni. Ha nagy a hó, a nyulak 
tehát nem tudnak jó futni, akkor a kevésbbé ügyes is jobb ered
ményt mutathat fel.

Üregi nyulak vizsla előtt.

Közönséges nyálak vizslatása alkalmával néha-néha megáll a 
vizsla üregi nyulat is, s ez alkalommal csak olyformán jelez, mintha 
előbbi lapulna előtte. Mindazáltal tisztán üregi nyálra vizslával 
vadászni nem valami mulatságos dolog, kiváltképen azért, mert 
nyílt területen nappal nagyon ritkán található, bokroson is csak az 
üregek közelében.

Közönséges nyálat üregi nyál tanya közelében nem lehet 
találni, mert a sok futkározást, nyugtalanságot nem tűri. Tisztán 
üregi nyálak kedvéért kerestetni át pedig a környzeetet nem fizeti 
ki magát.

A siketfajd vadászása.

A siketfajd vadászása majdnem kizárólag párzás vagyis dür- 
gés idején történik ; egyike a legszebb, de csak kevés szerencsések 
által élvezett vadászatoknak.

»Es méltán,* mondja dr. Pelech,1 »mert leirhatlan az az élvezet, 
mit a dürgő nagy kakas ugrásos megközelítése nyújt. Már maga

1 V.-L. 1882. 11. sz. 126. 1.
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azon körülmény, hogy a siker legalább is kétharmadában a mi 
érdemünk s nem valami esetleg, mint a legtöbb vadászaton; mert 
a jó fajvadásznak ismerni kell nemes vadjának minden szokását, 
természetét, életmódját, egész valóját, ahhoz kell viszonyítania 
vadásztervét; és a szó nemesebb értelmében »vadász«-nak kell 
lennie, hogy a fajdot elejthesse. Erős szervezet, mely kiállja hajnal
ban a dühöngő Bóreas metsző [hidegét, mely éjjeli álmatlanságot, 
néha óriás fáradalmakat, minden kényelem nélkülözését büntetlenül 
elviseli. Hibátlan érzékekkel kell rendelkeznie, mert mig finom 
hallóérzék kell ahhoz, hogy a dürgő kakas viszonylag igen gyenge 
hangjait a néha erősen zugó fenyvesben biztosan ki tudja venni s 
megkülönböztetni a reggeli madárkonczert chaosa között, fel kell 
ismernie az irányt is és gondosan megítélni a távolságot, honnan 
a kedves hang j ő ; addig jó látóképesség is kell hozzá, hogy 
pitymallatkor a fenyves sötétjében sűrű ködben, néha a leg
sűrűbb galyazat közt meghúzódott sötét tollú madarat tisztán és 
bizton ki tudja venni. Biztos kéz, trainirozott izmok, gyors és 
helyes elhatározás, az esélyek szerint okos előrelátás, józan számítás, 
minden hevületnek, sietségnek, szenvedélynek férfias leküzdése, 
szóval oskolázott önfegyelem : nélkülözhetlen tulajdonságai a siket- 
fajd vadásznak. De mind ezek mellett is, hányszor és hányszor 
kell kudarczczal térni haza, — ha a kakas nem köszörül, ha nem 
volt szokott dürgő helyén, ha egy véletlen átrepülő tyúk épen a 
végzetes perez előtt magával vitte a biztosnak hitt kakast; ha a 
sűrűségben nem vagyunk képesek áthaladni, ha lábaink alatt egy 
kő csuszamlik meg, mely a meredek lejtőn nagy csörtetve gurúl 
lefelé s meg nem áll, mig a köszörülés tart s a kakas elrepül; ha 
a biztos fegyver épen ez egyszer mond csütörtököt stb.«

;>De mily csekélynek tetszik aztán minden fáradság, mily nagy 
az elégtétel, ha a vad természetének ismerete mellett, kiszámított 
korrekt eljárás utján sikerült a dürgő kakast megközelíteni; ha 
lövésünk talált s a súlyos madár csörtetve zuhan alá a sűrű 
galyazat között; ha egy ugrással ott termünk s megragadjuk a 
vergődő vadat, s ha haza térve, örömteli közrészvét s elismerés 
sokszorozza diadalunkat. Az ily élmeny állandó nyomot hagy a 
vadász lelkében, ily sportot nem szoktunk elfeledni! <

A dürgés a szerint, a mint korábban vagy későbben indul 
a kikelet s ébred azzal együtt a párzási ösztön, márczius végével 
vagy ápiilis elején kézdődik, mikor a hegyek még nagyrészt hóval 
vannak borítva, s csak itt-ott láthatók egyes kopasz helyek és tai.t 
négy-öt hétig, mikor t i. a bükkfa rügyei fakadni kezdenek.
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Dürgésnek nevezzük a fajdíélék viselkedését párzás alkalmával. 
A siket-fajd kakas ez alkalommal valamely fa ágán, vagy a föld 
szinén1 előre nyújtott fejjel tipegve-topogva lépeget ide és amoda, 
fel és alá járogat, begyét felfújja, farktollait szétterjeszti, mint a 
legyezőt, szárnyait feszesen leereszti; szóval berzenkedik, mint a 
pulyka kakas szokta. Eközben tollazata rezeg, ő maga pedig saját- 
szerű hangon szól.

»E hangokat lehetetlen leírni csak megközelítőleg is,« — 
mondja dr. Pelech2 — »a mennyi a szerző, annyifélekép igyekszik 
kifejezni. Nekem legjobban tetszik Lloyd jelzése, mit Brehm is meg
említ : a klappolást igy jelzi:

»Pellöp pellöp-pellöp . . .« a trillázás ugyan ebből áll, csak 
hogy az egyes hangok igen gyorsan követik egymást, úgy hogy 
majd egybe folynak, ekkor a végcsattanás jő, mi találón »Klikop«- 
pal fejezhető k i ; ezt követi a jellegzetes s a vadászra nézve leg
több jelentőségű köszörülés, melynek tartama alatt tető fokát éri a 
szerelmi hevület s a madár ekkor vak és sü k e t; működését ekkor 
»Siki-siki siki-siki«-vei lehetne hozzávetőleg jelezni.«

Ezek után a dürrögési dal három részét pelöp, klikop és 
sikive 1 jelezhetnők.

Gróf Bethlen Gábor3 kecczenésnek mondja a dürgés hangját, 
Csató János4 koczogtatásn&k hallja, Kishalmágyi Zoltán5 azt állítja, 
hogy az alig hallható tak s csak szakavatott ismeri meg. Remann 
József6 igy Írja le: »a kakas fej és nyak tolláit felborzolja, farkát 
kerék formába állítja, fejét előre nyújtja és az ágon ide s tova 
tipródik, el kezd csattogtatni és vergődni, a mit mindig gyor
sabban folytatva egy erősebb főütéssel végez, mire sajátszerü s 
több másodperczig tartó horzsolás kezdődik, a csattogás és ütés 
két pálczika összevetése, úgyszintén nyelvcsattogás állal is utánozható, 
mig a horzsolás a kasza köszörüléséhez hasonlítható.':

Orlovszky Gyula kir. erdőgondnok igy írja le :7
»Dürgését 3—4 óra között, a mikor álmából fölébred, elkezdi 

s eleinte vigyázóan és megszakítva, később az érzelem növekedé

1 A Hargitában a V.-L, 1880. 39. száma szerint inkább, sőt majdnem kizá
rólag a földön.

2 V. L. 1882. 11. sz. 12G. 1.
3 V.-L. 1889. 17. sz. 215 1.
4 V.-L. 1887. 17. sz. 215. 1.
5 V.-L 1890. 11. sz. 142. és 143 1.
* V.-L. 1882. 9. sz. 108. 1.
7 V. L. 1881. 22 sz. 183. 1.

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. 14
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sével gyorsabban és tüzesebben folytatja. Dürgése három részre 
oszthatód

»Olyanforma kopogással kezdődik, mint mikor a kétcsövű 
puska kakasait egymásután felhúzzuk, vagy a mikor a hajtó-kele- 
pen kettős hangot adunk. Ez a kelepelés eleinte szakgatottan, 
később gyorsan folytatódik, úgy, hogy annak végén a kettős han
got nem lehet megkülönböztetni. A vén kakas erősebben és 
mélyebben, a fiatal magasabban kelepek*

»Ezt a kelepelést, melyet 150—200 lépésnyire meg lehet hal
lani, egy messzire hallatszó csattanással mint énekének második 
részével végzi. Ezután következik a harmadik rész az úgynevezett 
»csiszolás*, a mely három-négy másodperczig tart s az éneknek, 
dürgésnek legerősebb, legtovább hallatszó részét képezi. Ez a 
csiszolás a kaszafenés hangjához hasonlít.*

Az oroszországi fajdtyuk-vadászatról iró igy Írja le 0 »a szellő 
messziről gyenge csettenést hoz fülünkig, hasonlót ahhoz, ha a 
kés nyelével gyengén az asztalra koppintunk. Ez a kakas szerelmi 
dalának első hangja. Ne hány perez múlva a kopogás ismétlődik: 
köp, köp, köp, köp, háromszor-négyszer s ezt különös hangon fel
húzott recsegés követi.«

Dittrich a. W. következőképen írja le :
A dürgő siketfajd szólása három részből áll :
Az első egyenként és szakgatottan ismétlődő csettenés s körül, 

belül olyformán hangzik, mint mikor két, egészen száraz fából 
készült meghántott botot egymáshoz vernek. A népies vadászok 
azt knappén, klippen, schnalzen-nak nevezik. Mi magyarok a kappo- 
gást fogadhatnók el. A kappogás mintegy bevezetése a dürgés 
dalának. Ha gyakrabban, s mindig gyorsabban és gyorsabban 
(accelerando) s összefüggőben ismétlődik, az jó jel a vadászra.

Grunert szerint ezen első strófa rövid, az emberi nyelvvel 
való csettenéshez hasonló, vag3r kappogó hangokból áll, a melyek 
mind gyorsabb és gyorsabban ismétlődnek, s végre trillaszerüekké 
válnak. Ő knappennak nevezi.

A második rész szintén hasonlít a nyelv csettentéséhez, csak
hogy mélyebb és erősebb hangzású az élőbbemnél. Rendesen majd
nem összefügg a keczegéssel; a német vadászok Hauptschlag-nak 
nevezik, mi hangutánzóig takkanásnak mondhatnék.

A harmadik magasabb és mélyebb hangokban változó sza
bálytalan keszegés vagy keczegés, a mely a kasza halk fenéséhez 
hasonlít, s majd rjvidebb, majd hosszabb ideig, de akkor is csak 

1 V -L . 1881. 22. S7.. 183. 1.
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néhány másodperczig tart. Ezt a németek köszörülésnek (Schleifen) 
nevezik; mi hangutánzólag keszegésnek vagy gürüszdölésnek 
mondhatnék.

Mennél izgatottabb a kakas, annál szakadatlanabbal szól, úgy 
hogy néha a keszegésre újra nyomban kezdi a kappogást.

A keszegés vagy köszörülés rövid időszaka a legfontosabb 
a  vadászra, mert az alatt nem vigyáz m agára; mint mondják, senr 
nem lát, sem nem hall. E közben tehát megközelíthető.

Hogy mennyire megyen a kakas vigyázatlansága ez időben, 
szolgáljon például a következő eset, melyet egy névtelen beszél 
el. 1 Egycsövű lancaster golyós fegyverrel kezében kicsi fenyőn 
dürgő kakast közelitett meg. Ráczélozván, meghúzza a ravaszt, de 
a töltény nem sül el. Ugyanaz történik a helyébe tett másikkal is. 
Miután a sötétség miatt nem lát, fenyőbokor mögé húzódik, czi- 
garettára gyújt s annak világánál megkeresi a hibát s az elfordult 
gyújtó peczket helyére igazítja. Mindezt 25 lépésnyi távolságban 
végzi el, mintegy fél óra alatt, s azután lő a kakasra és szeren
csésen elhibázza.

Hogy azonban a dürgő kakas a keszegés ideje alatt a szó 
betű szerinti értelmében süket és vak volna, az nem áll. Dr. Pelech 
E. János ezt behatóan bizonyítja és a tapasztalt siketség és vakság 
okait magyarázza is.2

»Routinált fájd vadászok összhangzó előadásából, a magunk 
tapasztalata szerint is tudjuk, hogy mig némelykor a dürgő siket
faj dra közelről 4—5 hibás lövés is történik, a nélkül, hogy a kakas 
•azt észrevenné, természetesen feltéve, hogy egyetlen göbecs sem 
találta: addig gyakorta megesik, hogy a teljes hévvel dürgő kakas 
bár egészen korrekte és kedvező viszonyok között kisértettük meg 
belopását, a köszörülést félbenhagyja s hirtelen elröpül, kétségtelen 
jelét adva annak, hogy köszörülés közben észrevett. — Hogy lehes
sen ez ellentétes jelenségeket értelmezni, ha áll az, hogy a köszö
rülő kakas teljesen vak és süket ?

De menjünk tovább s vegyük figyelembe az időszakos érzék
fogyatkozásra kétségtelen hitelességű észleled adatokat, különösen 
az idősb Brelim, ifjabb Brehm és a jeles Gadamer idegvágó meg- 
megfigyeléseit. — Ez alkalommal — úgymond idősb Brehm —, 
midőn társam a köszörülő sekitfajdot beugrandó egy tisztás kis 
helyen haladt keresztül, a kakas azon perczben félben hagyta a 
köszörülést, elrepült s többé nem dürgött, biztos jeléül, hogy a

1 V. L. 1880. 39. sz. 443. 1.
2 Y.-L. 1882. 12. sz. 1 3 8 -1 4 1 . 1.

14*

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



212

köszörülés tartama alatt a vadászt meglátta. — Más alkalommal 
a dürgő kakas alatt tűzkövet vertünk s a köszörülő kakas a szikrá
kat észrevette. Végre egy m ásik kakas azonnal abban hagyta heves- 
köszörülését, midőn a fa alatt, melyen dürgött, fehér kendőt lobog
tattunk meg. — Gadamer szelíd süketfajd kakasan a látás és hallás 
fogyatkozását tanulmányozta, midőn kakasa minden tavaszszal sza
bályosan dürgött.*

»Nevezett búvár atyjának segédkezése mellett végezte észle
leteit. Mig maga Gadamer a hévvel dürgő kakast közvetlen közel
ről észlelte, addig atyja fegyverrel kezében a madártól mintegy 40 
lépésnyire távozott s midőn a köszörülés bekövetkezett, fegyverét 
elsütötte. Gadamer határozottan állítja, hogy valamennyi kísérletnél 
a dürgő kakas mindig észrevette a lövést, a leghevesebb köszö
rülés alatt is azonnal a lövés iránya felé fordítván fejét, biztos jelül, 
hogy azt hallotta; de hallotta nemcsak a puskalövést, hanem a 
gyutacs elpattanását is. ugyancsak 40 lépés távolból. Ha a köszö
rülés tetőfokán, — midőn tehát a madárnak vaknak kellene lenni, 
— Gadamer bármely oldalról a madar feje vagy épen farka felé 
nyujtá kezét, a köszörülő kakas azonnal mérgesen keze után 
vágott csőrével. Világos tehát, hogy a hevesen köszörülő kakas sem 
süket, sem vak nem volt.*

»A legújabb időkig az avatott ornythologok. 'köztük az ifjabb 
Brehm is, azon nézetben voltak, hogy a süketfajd időszaki érzék
fogyatkozásának egyedüli, kizárólagos oka a dürgő madárnak 
legmagasabb fokra csigázott nemi izgatottságában fekszik, midőn 
ugyanis a nemi hüveletben önfeledt madár idegingerülete oly magas 
fokot ért el, melynél az idegrendszer már egyéb, minden más kül- 
behatás iránt közönbös marad, melynél a fogékonyság minden más 
iránt megszűnik.*

»E magyarázat már magában véve sem lehet a gondolkodó 
búvárra nézve kielégítő, de semmi módon sem lehet ez alapon a 
fent elmondott ellentétes jelenségeket értelmezni *

Azért a kérdés élénken foglalkoztatta az elfogulatlan termé- 
.szettudósokat s igaz megfejtése csak az utolsó években sikerült, 
E részben az érdem a kitűnő siketfajvadászt, s mély belátásu 
természettudóst Wunn W. orvost illeti. Ő sok éven át szere
tettel s komolyan tanulmányozta vadunkat, fáradozásainak gyümöl
csét pedig a siketfajdról szóló nemében páratlan becsű, kitűnő mo- 
nographiájában tette közzé,1

1 D ü Wurm : Das Auerwild, elessen Naturgeschichte. Hage und Jagd. Stuttgar.- 
(Jut. Hoffman.)
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Szerinte azon tényezők, melyek az időszakos érzék-fogyatko
zásra, lényegesen befolynak, következők :

1. Dürgés alatt az összes figyelemnek egy tárgyra való for
dítása, pillanatnyi önfeledtség.

2. Ennél nyomatékosabb befolyással van az időszaki vakság 
és süketségre a dürrgő kakas egész idegrendszerének heves nemi 
ingürelete.

3. Az érzék-fogyatkozást a fül külső hallójáratot kibélelő 
hártya duzzadása okozza.

4. A külső hallójáratnak, egy az alsó állkapocsból kinőtt csont- 
nyúlvány által való erőművi összenyomása, erősen kitátott száj 
mellett.

5. Végre figyelembe veendő körülmény, hogy a kakas köszö
rülése alatt fejét egyenesen fölfelé fordítja, csaknem egészen függő
leges helyzetbe hozza, a midőn is szemei szükségkép csak egyene
sen fölfelé tikinthetnek, ezenkívül pedig ekkor a szemek a harmadik 
pilla — úgynevezett pislogó hártya (membrana nictitans) — által 
több mint fele részben elfedetnek.

»Ezek után világos, hogy a vakság és sükétség merőben eset
leges okok összejátszása által feltételeztettik. Értelmezésünk mellett 
immár könnyű a látszólagos ellenmondó észleleteket megmagya
rázni. — Mert feltéve például, hogy a nemi hevület által már erő
sen izgatott idegzetű kakas köszörülés közben fejét lehető függélye
sen emeli fel, pislantó hártyáit jól lezárja, csőrét legtágabbra tátja s 
ez által a külső hallójáratot összenyomja : világos, hogy ezen aktus 
tartama alatt abból mit sem fog láthatni mi alatta vagy mögötte 
s alant előtte történik, mert csakis az égbolt felé tekint, egyúttal 
pedig a csőr tátása folytán süket lesz. Ha azonban kevéssé ragadta 
el a nemi hév, ha köszörüléskor csak kis mérvben, vagy épen nem 
fordítja fölfelé fejét, ha csőrét nem tátja ki eléggé: szükségkép látni 
és hallani fog. Ily módon a süketség s vakság különféle fokai 
jöhetnek létre, mi a tapasztalás ellentétes adatait aztán egészen 
megmagyarázza. Ha ehhez még hozzáadjuk, hogy az időjárás, a 
légkör sűrűsége, a madár környezetének nyugalma, magának a 
kakasnak különböző izgékonysága, általán dispositiőja a dürgéshez 
mind megannyi tényezők, melyek az időszaki érzék-fogyatkozásra 
közvetlen vagy közvetve befolyással birnak: következik, hogy a 
süketség és vakság minden kakasnál, minden egyes dürgéskor más 
és más fokban kifejezve lesz jelen. — Ily módon nem fogunk cso
dálkozni, ha a hevesen dürgő kakas 3—4 hibás lövésre sem repül 
el, vagy a másik a látszólag kedvező körülmények között korrekte
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közeledő vadászt észreveszi s köszörülését abbanhagyva ijedten 
elrepül. A szabály azonban mégis csak az, hogy kedvező helyi 
viszonyok mellett, a szabályosan dürgő s rendszeresen köszörülő 
siketfajd legtöbb esetben jól megközelithető. — Kivétel, ha szabályos 
ugrás mellett a rendesen dürgő kakas ki nem tart.«

A rendes dürgőhelyek a reggeli napsugarak által legelőbb 
megvilágított helyek, melyeken egyes erősebb szálfák állanak, fiata
labbak csoportozata között bokros és mocsaras helyek közelében. 
A kakas a szálfákon szokott dürögni, minélfogva azokat németesen 
dürgő fáknak is nevezik.

Egy erdélyi vadász állítása szerint 1 ott a süketfajd-kakas 
nem dürög a fán, kivéve, ha valami veszélytől tart. Ez pedig elő- 
idézhetődik a kevésbbé óvatos vadász, vagy egy vénebb s ennél
fogva erősebb vetélytárs által. Ellenesetben már este leszáll a 
dürgő hely környékére s reggeli pitymallatkor legfeljebb 10 perczig 
dürög a fán, onnan a földre száll s ott folytatja bohócz magavise
letét virradtig, s aztán megy a párzó helyre. Ha némi kis aggályra 
okot talált, ismét fára száll, s ott végzi be reggeli nótáját.

A dürgés maga rendesen pitymallatkor, reggeli 3 — 3 7 2  órakor 
kezdődik és tart napkeltéig. Kivételképen azonban nappal is dürög 
némely kakas. Egy erdélyi vadász beszéli, 2 hogy az ebéd ideje 
közeledvén, hazafelé indult vadásztársaival, midőn útközben fajd- 
kakas keszegésének hangja üti meg füleit. Ledob magáról minden 
fölöslegest s csak fegyverével és pár tölténynyel megindult a hang 
után. Nemsokára észreveszi, hogy a rendes dürgő hely felé köze
ledik, s mindinkább meggyőződik, hogy kakas dürög. Nem tudva, 
hogy fán van-e vagy a havon, nehogy észrevétessék rendes szöké
sekkel közeledik. Nemsokára meglátja a fajdokat. Egy kakas ber
zenkedik, mellette két tyúk. Egy kis helyen voltak. A kakas ma
gasabb helyen állva fogott a két tyúk után, melyek egymásra fél
tékenyek voltak. Ép úgy keczegett, köszörült, mint rendes idejében, 
hajnalban szokott ; farktollai, szárnyai, mind a kellő alakban ; szó
val a rendes dürgést folytatta A rendesen következő kesszenések 
alatt ugyan megközelité, de lövésre nem volt alkalma, mert sok kis 
száraz ág környezte. Meg akarta kerülni, de a tyúkok észrevették 
-s lassanként eltávoztak, maga a kakas is követte őket.

Napkeltével a kakas leszáll a földre a közelben lévő tyúkok
hoz, melyek bakk! bakk! mások szerint vakk ! vakk! kott! kott! 
hanggal adják tudtára jelenlétüket, s azokat pulyka-kakas módjára

1 V .  L. 1880. 89. sz. 443. 1.
a V. L. 1880. 40. sz.
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körülkeringi. Gyakran csak erős küzdelem után szállhat a tyúkokra, 
mikor t. i. vetélytársait elverni sikerült.

A vén kakasok elverik és gyakran teljesen kiüldözik a terü
letről a termékenyítésre alkalmas fiatal kakasokat, minélfogva kivált
képen amazokat kell lőni.

A viadaltól félve, a fiatal és igy gyengébb kakasok az erős 
kakasok közelében elfojtott hangon és félénk megszakításokkal dö 
rögnek. Egyes vadászok ezzel szemben azt vélték tapasztalni, hogy 
a fiatal kakasok általában véve élesen és erősen dürögnek, az 
öregek pedig csendesebben és tartózkodóbban. Arra a kérdésre, 
vájjon a fiatal kakasok hangja különbözik-e a kifejlett kakasok 
hangjától, határozott nemmel kell felelni Némely esetekben és egyes 
hangoknál előfordulhat ez, de rendesen nem. Az tény, hogy a ma
gasabb hangok a fiatal egyedek dörgésénél messzebb elhallatszanak, 
mint az öreg kakasok mélyebb hangjai. De szabályt e tekintetben 
felállítani nem lehet; a vadásznak ez irányban magának kell vizs
gálódnia, mert nemcsak a hallás, de az egyes hangok iránti érzék 
is más és más embernél különböző ; innen van a sok egymással 
ellentétes nézet.

Ha szárnyas ragadozó hallatja vagy mutatja magát, a fájd' 
kakas rögtön elnémul és biztonságba helyezi magát, különösen az 
uhuval szemben, melytől igen fél, de más kisebb ragadozókkal 
szemben is. Ha a kakast valami feltűnőbb jel, például félig hallható 
nesz, őz-sipitás, előkullogó róka, vagy arra menő favágók zavar
ják, de nem riasztják e l : akkor rendesen elbuvik, de mindig jérczéi 
közelében és félbeszakítja a dürgést rövid időre vagy néhány órára. 
Ha ellenben minden kétséget kizáróan veszélyt vesz észre, akkor 
messzebb elmenekül és ott keres rejthelyet, de rövid idő múlva 
ismét visszatér megszokott helyére, különösen ha a zavartatás nem 
ismétlődik. Ha neszt hallva figyel ps figyelés közben megtartja 
dürgő helyzetét, az jel arra, hogy még nincs szándékában elröpülni. 
De Ha némán és hosszúra nyúlva a faág végére lép, akkor elszá'- 
lása bizonyos. Félig megriasztva, későbben megkezdi ugyan ismét 
a dürgést, de e közben szemmel tartja azt a vidéket, a honnan a 
gyanús neszt hallotta s a legkisebb jelre elrepül; ellenben ha csen
des a vidék, lassan-lassan ő is lecsendesedik. Igen fatális hang az 
a kappogás, a melyhez hasonlít, ha repedt fazékra bottal ütünk. 
Ha ezt hallatja, bizonyos, hogy a kakas észrevett bennünket s hogy 
az bajosan fog terítékre kerülni.

Megriasztott kakasokat, azaz olyanokat, melyek ügyetlen 
meglopás vagy lövés által többször lettek nyugtalanítva, a tapasz
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talt vadász könnyen felismeri tartózkodó, gyakori félbeszakitásu 
dörgésükről. Az ilyenek ismételten változtatják dürgő helyüket ; 
dürögni csak akkor kezdenek, midőn már a reggeli világosság olyan, 
hogy biztonságukra ügyelhetnek, elbújnak a legsűrűbb ágak közé, 
vagy pedig földön dörögnek. Kakasok, melyek ember által járt 
erdőkben tartózkodnak, bizonyos fokig reá szoknak kisebb nyug- 
talanitásra, ellenben a havasokon tartózkodó kakasok igen félénkek. 
Az utóbbiak azonban sokkal gondatlanabbul dürögnek és szigorúan 
megtartják dürgő-helyüket; mert az év folyamán reá szoktak arra, 
hogy zavarva nem lesznek.

Ha a kakas jól el van rejtőzve az ágak között, vagy ha sűrű 
homály van az erdő fölött, akkor az ember közeledtére nem repül 
fel, hanem meglapulva bevárja, mig elhaladunk mellette és csak 
azután kel szárnyra

Dürgés közben néha a kakas dürgő helyéről magasabb ágakra 
szokott felszállani. E felszállást vagy akkor teszi, ha gyanakodóvá 
tétetett valami nesz által, a mikor aztán elhallgat és a fa magasabb 
ágára száll fel, hogy jobban körülnézhessen; vagy pedig csupa 
szeszélyből, a midőn erős dürgés között egj-másután többször száll 
fel és le a fa ágain.

Megtörténik néha, hogy a dürgés hevében lebukfenczezik a 
kakas a faágról, mert vagy elveszítette az egyensúlyt, vagy pedig 
hibás lépést tett; ilyenkor vagy rögtön felszáll előbbi helyére, vagy 
a földön dürög tovább, vagy pedig előbbi helyénél magasabb 
ágra száll.

A kakasok dürögő helyét a vadászat megkezdése előtt meg 
kell állapítani. Ez rendesen a vadászati szolga-személyzet dolga. 
Erre nézve mihelyest a dürgés kezdődik, estenden lesbe kell állani 
az illetőnek azon helyen, a hol tudtával a kakasok dürögni szok
tak, s meg kell vigyázni, hol szállanak le. Azon fára, melyen a 
kakas reggel dürögni akar, leszáll este és azon fát, sőt azon ágat 
az egész dürögési idő alatt következetesen megtartja, figyelmesen 
szemlét tart leszállása után az egész környéken és ha semmi gya
núsat nem talál, akkor sajátságosán nyújtogatja és forgatja nyakát 
»ükülődik és begyez«, miközben a malaczéhoz hasonló nyöszörgést 
hallani, a melyből a hallgatódzó vadász felismerheti, hogy a kakas 
következő reggel ott fog dürögni. Ha az esti szemle alkalmával 
másféle vadat, pl. őzet venne észre, annak mutassa meg magát, 
hogy azt onnét elidegenítse. Ha a kakasok éjjeli szállását meg
ismerte, a legnagyobb óvatossággal távozzék el, nehogy a fajdok 
nyugalmát zavarja vagy gyanúját felébreszsze.
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Másnap pitymallatkor már ismét a helyszínén kell lennie. Ez 
alkalommal mintegy 200 lépésnyi távolságban a kakasok éjjeli 
szállásától valamely út mentében, vagy annak hiányában más al
kalmas, elég kilátást és jó hallást engedő tisztás helyen újra lesbe 
á ll; hallás utján, esetleg rendes ugrással (ha nem is mindenik alá) 
megállapítja, hányán vannak, s mely fán dürrögnek a kakasok. 
Erről megbizonyosodva, ha kinappalodott, s tehát úgy 8 óra tájban 
hozzáfog a közelitő és ugró utak elkészítéséhez. Ezeket lehetőleg 
egyenes irányban vezeti azon pontról, a honnét a dürgő kakas őt 
a vadászó urasággal együtt sem meg nem láthatja, sem meg nem 
hallhatja, vagyis azon helytől, a honnét a meglesést jó ered
ménynyel végezte. A fa alá, a melyen a kakas dürög, oly pontra 
kell vezetni az utat, a honnét biztos és jó lövés esik azon helyre, 
a hol a kakas szól, tudniillik, hogy jói lehessen azt látni, s a lövés 
lehetőleg az ég világosodó tájéka, tehát kelet felé irányuljon. Sö
tétben igy jobban lehet czélozni. Az utakat 40—60 cm. szélesség
ben gondosan ki kell tisztitani és egyengetni.

Következő nap estéjén újra kihallgatja, reggelén pedig meg
közelíti a kakasokat. Egyikhez (a legközelebbihez) egészen közel 
kell lopódznia, hogy tisztába jöjjön arra nézve, hogy biztosan 
lehet-e rá lőni.

Reggel, mikor pitymallik, a vadásznak már a színhelyén1 kell 
lenni, mert 2—2x/2 óra után az öreg kakasok már szállani kezde
nek ; várnia kell azonban, mig a dürőgés erősen meg nem indul. 
A megközelítést azon kakason kell kezdeni, melyik legközelebb van, 
nehogy valamely másik, a melyikre figyelni nem lehet, elriasztassék. 
A megközelítés futó ugrásokkal, szökkenésekkel történik, hogy 
minden egyes ugrással, szökkenéssel mennél közelebb lehessen jutni 
a czélhoz.2

Ha a kakas három tagú szólását hároszor-négyszer ismételte, 
akkor az utolsó takkanás hangjára készen legyen a vadász az 
ugrásra. Gyakorlatlan vadászok a vezető után indulnak s azt utá
nozzák. Mikor a takkanásra megkezdődik a kesszegés vagy 
gürüszdölés, gyors szökkenésekkel neki kell iramodni a dürögő 
kakas tartózkodási helyének. A füleket azonban nyitva kell tartani. 
Három szökkenésnél többre ritkán lehet számítani. Abban a pillanat

1 Azon helyen, a honnét a megközelítő utak kezdetöket veszik, s illetve a hol 
a kakasok sem meg nem láthatják, sem meg nem hallhatják.

2 Azt szokták m ondani: a vadász beugorja a fajdkakast. Ez azonban rideg 
germanizmus. Beugrani valamibe, vízbe, kútba lehet. Ha per absolutum kell valaki
nek e kifejezés, talán azt mondhatná, feléje ugrottam a kakasnak.
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bán. a melyben a kakas megszűnt kesszegni, meg kell állani, bár
mily kényelmetlen legyen is a helyzet, s mozdulatlanul várni kell, 
mig azt újra meg nem kezdi. A takkanás figyelmeztet erre s tehát 
készülni lehet rá. Ez addig tart, mig a kakast jól látni s rá bizton 
czélozni nem lehet. Megjegyzendő azonban, hogy mennél közelebb 
ér a vadász a kakashoz, annál jobban vigyázzon magára, hogy 
hibát ne csináljon. A czélzásra ismét a keszegés pillanatait lehet 
csak felhasználni, hogy hibázás esetében a kakas el ne repüljön, 
mert annak idejében duplázni, sőt ha van kéznél, még egy másik 
puskából is lőni lehet rá.

Les a siketfajdra.

A siketfajdot lesen is lehet lőni.
»Ha sikerül kitudni, hogy a kakasok este mely fákra szoktak 

leszállani*— írja Csató János,1— »gyakran lehet rájok a közelben 
készített leshelyről eredménynyel lőni; ezért mi is alkonyat felé 
kivonultunk a tanyánkhoz közel lévő dürgési helyre s elfoglaltuk 
a már készen lévő leskunyhókat.«

■»Naplemente után előttem egy kakas húzott el a fenyők között, 
utána nemsokára egy másiknak szárnysuhogása ütötte meg fülemet 
s az fel is szállott egy magas fenyőnek kiálló gallyára.«

•Jól láthattam ugyan a madarat, azonban a szürkületben úgy 
tetszett nekem, hogy olyan messze van, mikép biztos lövésre nem 
számíthatok s igy bizonytalan lövés által nem akartam elriasztani. 
Ezen elmélkedésemet rövid idő múlva lövés szakította meg, melyre 
azonban kakasom nem is hederitett, hanem hálóhelyén nyugodtan 
megmaradt. A lövést szomszédom tette, kinek közelében szintén 
leszállt egy kakas, miután azonban nem láthatta, ügyesen a fáig 
kúszott s hanyatt fekve, egy mesteri lövéssel lesegitette magas 
állásáról.*

Május 7-dikén reggel félháromkor már leskunyhónkban vol
tunk, melyekhez a szép holdvilágnál könnyen lehetett eljutni.*

s Hosszas ideig nem vehettem ki semmi neszt, csak a törpe 
csuviknak a búbos bankáéhoz nagyon hasonló hangjában gyönyör
ködtem, melyet egész éjjel hallatott.*

»Végtére amint a hold halvány világát a kora hajnali fény is 
fokozni kezdte, megütötte a fülemet a várva-várt hang; elkezdett 
ugyanis kappogtatni alkalmasint az előbbi este látott kakas.«

>;Elébb csak a kappogásnál maradt, néhány percá múlva

1 V.-L. 1887. 17. sz. 214. 1.
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azonban már hozzáfogott a köszörüléshez is, minek hallattára én 
is megindultam meglopására.«

Ily módon a lesés egybe van kötve a meglopással.
Lövésre rendesen 1. sz. göbecscsel töltött simacsövű puskát 

szokás használni. Dittrich a. W. azt ajánlja,1 hogy pitymallat homá
lyában, még ha a hold világit is, vagy magasabban kell czélozni, 
vagy a czélgombhoz még valamit a puskacsőből is hozzá kell 
venni; Grunert pedig azt mondja,2 hogy ha a kakas áll felénk, a 
czélgombot durván véve, a lábak közé kell czélozni.

A siket fá jd  hívása.
Amerikában, Gerstácker leírása szerint3, a siketfajdot tavasz- 

szal síppal (fajdcsalogatóval) lövésre csalják.
A vadász a tyuk ismeretes gák ! gák ! hívását utánozza. Sokan 

ezt kitünően értik síp nélkül is. Aki ehhez nem ért, az a tyuk 
vékonyabb szárnycsontját veszi, mely — két végét levágva s a 
velőtől megtisztítva — sípot képez. Ezzel az ember, ha ajkai közé 
veszi s a levegőt azon beszivja, a tyuk hívását pompásan utánozhatja.

A dürgő kakas hajnalig magas fa tetejeben tartózkodik. Gyak
ran már hajnal előtt kezd dürögni, mi csendes, hűs reggelen messze 
elhallatszik. Ha csend van az erdőben és a vadász hiába lesi a 
dürgést: úgy van egy jó mód a kakast felébreszteni. A kis bagoly 
sivitását kell utánozni, s miután a kakas ezt a hangot ki nem áll
hatja, úgy —- ha van egy a közelben — rögtön igen haragosan 
fog felelni. Van ennél könnyebb mód is, ugyanis egy darab fával 
csak egyszer kell egy fát teljes erővel oldalba ütni ; ha van kakas 
a környékben, úgy dürögni fog.

A vadász tájékozván magát, hogy a kakas merre van, s ha 
esetleg már kivilágosodott volna, amidőn a kakast ugrással megkö
zelíteni nem lehet, úgy a szomszédságban egy ledőlt fát szemel ki 
magának, melléje fekszik, iparkodik fejét is, amennyire csak lehet, 
elrejteni, s elkezd csalogatni. A kakas egy ideig a fáról felelget, s 
ha végre lerepül, úgy az mindig a csalogató hang irányában tör
ténik. Ha nem is jön egészen a vadász közelébe — ami nagyon is 
ritkán esik meg — nem tesz semmit. A kakas, amint leszállt, rögtön 
söpri szárnyaival a földet, s csak egypár óvatos csalóhang elég
séges őt közelebb hozni.

Már hallani, amint szárnyai söprik a földet, s itt az idő, hogy 
hogy a vadász lövésre készüljön — fegyvere vállnál legyen, csövét

1 H. f. j .  I. 160. 1.
2 Jagdbetriebskunde 262. 1.
3 V.-L. 1886. 9. sz. 128. 1.
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oda irányozza, honnan a kakast várja. Mert ha a kakas lövési 
távolságba jön s a vadász ilyenkor a legcsekélyebb mozgást teszi, 
úgy a vadászatnak vége van. Az óvatos madár az őt fenyegető 
veszélyt egy pillanat alatt észreveszi, s eltűnik a sűrűben.

Igen tanácsos addig nem lőni, mig a kakas felborzadva ide- 
oda tipeg, mert könnyen megeshetik, hogy a golyó csak a tollak 
között vágódik el.

Ha lövésre készen van a vadász, úgy gyengén Rittyentsen !
»Kitt!« kiált fel a madár ijedten, ugyanabban a pillanatban 

felüti fejét s tollazata lesimul. Tudja, hogy veszélyben van, csak 
azt nem, hogy az honnan fenyegeti. Ez az a pillanat, melyben 
lőni kell.

Nappal is, ha a vadász az erdőben cserkész, lehet egy-egy 
kakast csalogatóval lőni. Nem ritkán tyúkok is jönnek a hangra, 
mert társaságot vélnek ott találni. Sokszor sokáig felelgetnek, s 
nem repülnek oda, bizonyára azt kívánják, hogy a hívogató tyuk 
jöjjön ő hozzájuk.

Ennél a vadászatnál nem szabad nagyon hevesen csalogatni, 
mert a madarak hamar bizalmatlanok lesznek. Legjobb egyenletes 
időközökben hangot adni, mintha a tyuk az erdőben eledel után 
járna, némelykor megállva felütné a fejét s hívogatna.

A siketfajd viselkedése lövés után}

A teljesen elhibázott kakas csodálatra méltó nesztelenséggel 
vonul e l ; ugyszólva ellopódzik a helyszínéről. A megsebesített 
kakas ellenben erős zajt csap: részben a nehézkes szárnyverés, 
részben az által, hogy odaverődik a faágakhoz, vagy hogy lebukva, 
a fatörzshöz surlódik ; részben az által, hogy kísérleteket tesz újra 
gallyra jutni. A megsebesített kakas továbbá egyenes irányban 
repül el, s irányt nem változtatva, addig menekül, mig csak ereje 
engedi; a sértetlenül maradt ellenben gyakran változtatja röpülési 
irányát. Az ép bőrrel menekült kakas továbbá, midőn szárnyra kap, 
jellegzetes módon lódít magán felfelé, messzire röpül, gyakran fel 
a magasba; mindezekre a megsebesített képtelen. A megsebesített 
kakas, hasonlóan a többi megsebesített vadhoz, menekülési irányát 
inkább völgynek, mint hegynek választja. Mint a rókánál, úgy a 
fajdkakasnál is feltehetjük, hogy vagy teljesen el van hibázva, 
vagy csak igen könnyen sebesült meg, ha lövés után gyorsan és 
zajtalanul tűnik el. Ha >-kesszegés« közben lőttünk a kakasra, s 
az rögtön odább áll, nagyon valószínű, hogy kisebb vagy nagyobb

1 V.-L. ;888. 12. sz. 149. 1.
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sebet kapott, mert a teljesen sérületlen helyben szokott maradni, s 
akkor különös figyelemmel kell lenni minden további jelre, de el 
nem szabad felejteni, hogy már maga a lövés tüzfénye, vagy a 
lőpor füstje is elégséges lehet arra, hogy a kakast menekülésre 
birja. Bél-lövésre a fajdkakas erősen összerezzen, de azért messzire 
röpül el s ha nincs jó ebünk, vagy ha igen korán kezdjük a kere
sést, rendesen elvész.

A szárnyalt kakas rögtön és nagy zaj közt vergődve bukik 
le a fáról, s nagy gyorsasággal valamely közeli sűrűbe szalad. 
Fej- vagy nyaklövésre, mely egyszersmind a gerinczagj'at is össze
zúzta, továbbá szivlövésre: mint egy kődarab zuhan le a fáról, 
úgy, hogy gyakran tollát sem mozdítja Jó, de nem villámszerűén 
ölő lövés után a földre bukott kakas erősen vergődik, s ha lejtőn 
van, bukfenczezve lefelé bukik még egy darabra, vagy pedig meg
adja magát sorsának, s fejét a szárnya alá dugva, várja be az elő
siető vadászt. De vannak olyan esetek is, midőn a súlyosan meg
sebesült kakas felberzelt toliakkal és mérges kappogás és fuvás 
között kétségbeesett bátorsággal száll szembe az ebbel, vagy a 
vadászszal s védi magát, vagy még halálosan találva is, még egy
szer dürgő helyzetbe áll, hogy rögtön kimúlva összeessék.

Nem közvetlenül halálos fejlövéssel, hasonlóan a többi szár
nyas vadhoz, egyenesen felfelé röpül a levegőbe, mígnem kimúl, s 
gyakran igen jelentékeny magasból mint egy kődarab bukik le. 
Ha lebukva, súlyos esés zaját hallottuk a talajon, s reá minden 
csendes marad, akkor kimúlva bukott le az ágról vagy a levegő
ből. Súlyosan sebesült kakasok, kimúlásuk előtt órák, sőt napok 
hosszát ülve maradnak ugyanegy ágon, ha volt annyi erejük, hogy 
arra felszállhattak; leggyakrabban azonban sűrűségekben szoktak 
megvonulni a halálos sebbel.

Néha megesik, hogy havon vérnyomot találunk a tova szálló 
kakas után, amelyet aztán követhetünk ; de a még oly jól talált 
kakasok is csodálatra méltóan, csak rendkívül ritkán szoktak erő
sebben vérezni kifelé minek talán a fajdkakas rendkívül izomdus 
szervezetében rejlik az oka, mely a rendesen ferde irányban tes
tébe hatoló fősebet összehúzódásával többnyire elzárja.

Lelőtt tollak, azaz olyanok, melyek közepükön vannak keresz
tül lőve, még ha csak néhányat találnánk is olyat: sokkal jobban 
biztató jelek, mint a teljes épségükben kitépve találtak, minőket a 
horzsoló lövés csomó-számra szokott kitépni. A lövés helyén talált 
lelőtt tollak alakja és színéből természetesen teljes biztonsággal 
meg lehet határozni, hová hatolt be a löveték ; a röpülés közben
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elhullatott, bokron, faágon vagy a földön talált egyes tollak is meg
könnyíthetik a vad megtalálását, de mindig tekintettel kell lenni a 
légáramlatra s irányára, mely a tollat magával ragadhatja.

Ha a lövés a kakasnak lábait zúzta össze, az ilyen Többnyire 
elvész, hacsak az ebnek nem sikerül őt idejében megragadni, vagy 
pedig a vadásznak egy másik, sikerültebb lövéssel megakadályozni 
erőlködését, melylyel a magasba jutni és a veszélyes helyről végleg 
elpályázni törekszik.

A nyírfajd vadászása.

A nyírfajd hajdanában nálunk sokkal nagyobb számban for
dult elő, mint mai napság s a sík vidékeken is tanyázott. Szatmár 
vármegyében a Túr vizét környező nagyterjedelmü erdőkben még 
a hatvanas években vizslával vadászták.1 Az erdők pusztulása űzte 
el onnét. Hohenberg szerint2 Ausztriában évente 7000—8000 nyír
fajd-kakas kerül aggatékra, mig Oroszország keleti és északkeleti 
vidékeiről majdnem egy millió pár nyírfajdot szállítanak a nagyobb 
vadas piaczokra. Svéd- és Norvégországokban is szép számmal van 
nyírfajd. E három országban, valamint Galicziában, Sziléziában, 
Hollandiában, Poroszországban a síkföld lápjait, nálunk a heg}d 
erdőket lakja, s ott főképpen a bokros helyeken, mohás tisztásokon 
tanyáz kisebb nagyobb csapatokban.

Habár vizslával is szokás vadászni, mikor a flak szállani kez
denek, mégis legszebb és legszokottabb a vadászás dürgéskor, 
vagy inkább mondva bugyogáskor.

A nyírfajd kakas kora tavaszszal bugyog,3 márczius végével 
vagy április elején. A hó csak még egyes naposabb tisztásokról 
ment el. Itt vannak a bugyogó helyek. Ha bővében van e szép 
vad, pitymallatkor nagyobb számmal jelennek meg a kakasok. 
A szemüket szegélyező vörös bőr most szélesebb és duzzadt. Ber
zenkedve farktollaikat kereken szétterjesztve, szárnyaikat leeresztve 
sétálgatnak kezdetben fel és alá, harczra hiván a vetélytársakat. 
Bugyogva szőkéinek a magasba, s egymásra támadnak. A harcz 
bevégeztével vagy a földön maradnak, vagy a közelben álló fákra 
szállanak s onnét hallatják szerelmi danájukat, mely körülbelül

1 W agner Károly, akkor selm eczi akad. tanárnál olvastam egy erre vonat
kozó levelet a Tűr vidékéről, melyben a szép nyírfajd-vadás’atra hívták.

2 V .-L . 1889. 15. sz.
3 D ürgéskor bugy-bugy-bugy hangot adván, innen bugyogás.
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következőleg hangzik: bugy-bugy-bugy, bugy-bugy-bugy, bugy, 
cssssűűű-sűű!

A már ismert bugyogó helyeken a vadászást megelőző napon 
(vagy még előbb) kunyhókat szokás készíteni fenyőgallyakbói a 
föld felé, vagy gödröket ásni a földbe s azok szélét tűzdelni ki 
fenyőgallyakkal. Ezekbe bújik be a vadász pitymallat előtt s vár, 
mig a kakasok megjelennek s mig a derengő világosság megen
gedi, hogy czélba vehesse valamelyiket.

Fiatal vágásokban nagy óvatosság mellett sikerül a földön 
ugráló kakast megközelíteni is, habár ez bizonytalan, mert bugyogás 
közben is vigyáz magára. Aki jól tudja utánozni a kakast, meg a 
tojót is, közbe-közbe az utóbbi hangját vegyítvén, magához csalo
gathatja a kakast. Kedvező szélre mindahárom esetben figyelemmel 
kell lenni, s ez okból leshelyet is több oldalon kell készíteni, hogy 
azt lehessen elfoglalni, amely annak legjobban megfelel.

Duba Gusztáv következőleg írja le a nyírfajd-vadászatot d
»A nyírfajd-dürgés korai tavaszon, márczius végével, különben 

pedig április felében kezdődik és 6 hétig tart.«
»Különös, hogy a nyírfajd ott, ahol nagy mennyiségben elter

jedve nincs, kedvencz tartózkodási helyeit soha el nem hagyja, s 
hol a lápos rónán, másutt a középhegységben, másutt pedig’ a 
havasok legtetején tartózkodik.«

»A magashegységi nyírfajd erősebb, lyraalaku fark tollai hajlot- 
tabbak a sík lápokon lakóénál. Mig amaz dürgőhelye közelében 
vetélytársat meg nem tűr, a betolakodóval élethalál-harczot küzd, 
addig ez elfér társaival, úgy, hogy olykor egy helyről 5—6 kakas 
dürgését hallhatni.«

»A nyirfajd rendkívül óvatos. A legcsekélyebb mozdulatra vagy 
recscsenésre elszáll. De rendes dürgő helyét, többszöri hibázás után 
is, ismét felkeresi.«

»Ha nehány holdnyi dürgőhelyén lejtős hótábla van, akkor 
leginkább ezen dürög.«

‘Csendes, langyos időben, vagy ha eső permetezik, egy kissé 
havazik : legjobb a dürgés. Erős fagy, szél, köd, nagyobb eső azt 
károsan befolyásolják.«

»Este előtt a kakas dürgőhelye közelében fára száll. Ekkor 
szép csendes időben dürgő dalát egyideig mintegy próbálgatja.«

Hajnal előtt, a mikor még sötét van, és csupán napkelet felé 
alig észrevehető világosabb felhősávok mutatkoznak a nyirfajd-kakas 
éjjeli állásáról, a dürgőhelyre, kivétel nélkül mindig a földre leszáll.

1 V.-L. 18öG. 11. sz.
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Ezen leszállóhelyet pontosan ismerni a fődolog. A vadász 3 óra 
előtt itt, jól fedve, a legnagyobb csendben elhelyezkedik és pedig 
legalább 100 lépéssel feljebb, mert a nyirfajd-kakas dürgés közben 
igen mobil és kivétel nélkül mindig hegynek tart.«

»Ez a félórai várakozás, kivált ha egy kis holdvilág van, felette 
érdekes. Az általános ünnepélyes csendben csupán a suholynak 
huhogása hallatszik fel a völgyből. Az egyes korcsfenyők, boróka
bokrok kísérteties, idegenszerü alakokban szinte változkodni látsza
nak, a mint a hajnali zephir szárnyain kóborgó ködfoszlányok köz
ben hol eltűnnek, hol pedig ismét a látképbe állanak. A holdvilág 
lankadó kis fénye közreműködik a különféle képletek bűvös varázs 
játékában. A csillagok fényrezgése szünőfélben van.«

■>Már észrevehető a völgyekbe szállott tejszinü köd oczeánja, 
melyből a hegyek csúcsai szigetek gyanánt sötétlenek. Napkelet 
irányában egyre szélesbedik a világosabb sávoly. Most pirosló színe
zetet ölt. A piáid elégtelennek mutatkozik a friss szelő ellenében. 
»Pszt, pszt, gnor, gnor,« kedves hangok villany-ütésként hatnak. 
A szerelmes hosszucsőrü kalandor ugyan siet fejünk fölött haza
felé. Ismét mély csend. Most hangos suhogás hallatszik, s egyszerre 
megszűnik. A szegény s z í v  fokozott dobogása elárulja, hogy »le- 
szállott«. A csekély látóképességnek megerőltetésével feltűnik a 
közellévő hótábla közepén egy fekete alak. Ez ő! Karvastagságu- 
nak látszó nyakát függélyesen, hosszúra kihúzva, mozdulatlanul - - 
neszei. E perczekig eltartó mozdulatlansága már már majdnem félre
vezet. »Csiu si* — valahára mégis. E hosszúra nyújtott hangos 
csihogását, néhányszor, mindig rövidebb pauzákkal megismétli, mig 
ugylátszik teljes biztonságáról meggyőződve, a sihogást egyre gyor
sabb egymásutánban ismétli, első szótagjánál fejét majdnem egészen 
a hóra leereszti, a második szótagnál pedig 1 — 2 méter magasra, 
szárnyai segélyével fel-felugrik, s az előbbi pontra ismét visszaesik. 
Farktollait ezalatt lyra-alakban kiterpesztvén, remegő szárnyait 1e- 
csüggesztve ide-oda tipeg, futkos, ugrál, tánczol, őrjöng. Rendkívül 
mulatságos, a homályban a hótáblán mégis látható hóbortos szere
lem ösztönözte ficzánkolásait megfigyelni. Mihelyt pitymallani kezd, 
akkor dürgő dallamának második, szebbik részét, a hurrogást is, 
intonálja. Sajátságos hangok! Hangszinre leginkább a taliga kenet
len fatengelyének, nyikorgásához hasonlítanak. Leghívebben igy lehet 
szótagokban kifejezni: kur, kur kurrio kűri kur kűri kűri kurrio. 
Csendes időben ezt több ezer lépésnyire is elhallani, holott a csillo
gást legfeljebb 5—600 lépésnyire.«

> Kakasunk most már egészen beletüzesedett a dürgésbe. Két-
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három sihogás rövid pauzákkal egymás után és rögtön reá követ
kezik a kurrogás megszakítás nélkül 5— 10-szer is megismételve. 
Ismét élőiről kezdi. E közben a bohó olyan furcsa evolutiókkai 
erőlködik, hogy az ember alig képes a hangos kaczagást elfojtani. 
Már körülbelül 60 lépésre közeledett. A lövésre is elégségesen ki
világosodott. Most kurrogása közben egyszerre elhallgat. Felberzen
kedett tollai lesimulnak. Nyakát magasra kihúzva, mozdulatlanul 
neszei. Talán sas közeledik ? Nem. A túlsó hegyoldalból gyenge 
sihogás hallatszik, mire ez rögtön kettővel felel. Néhány megismétlés 
után a hótáblára leszáll a szomszéd. A házi ur neki iramodik, amaz 
nem ijed meg, s oly harcz fejlődik köztük, mely bámulatba ejt. 
Egymás ellen ugranak, csőrrel, szárny és lábaikkal tépik, ütik, kar
molják egymást, a kitépett tollak tanúskodnak a tusa elkeseredett
ségéről. Mire a gyengébbik kifárad, megfutamodik, a másik utána, 
hihetetlen gyorsasággal kergetik egymást. A gyengébbik, miután 
több ízben utolérve, kellőleg megtépáztatik, megsokalja a hadd-el- 
haddot, szárnyra kél s hazafelé visszakozik. A győztes utána, egy 
darabig, s azután visszafordul helyére, s a dürgést, kényesebben 
mint előbb, újra kezdi. Csak még 10 lépéssel hadd közeledjék ! 
A fegyver készen van. Csakugyan fölfelé indul. Most egy hangos 
sustorgás történik a vadász füle mellett, mire önkéntelenül arra 
tekint; egy huros rigó ijedt rikkantással elcsapódik ugyanazon kis 
boróka bokorról, mely fedezetéül szolgált. A nyirfajd is ugyanazon 
pillanatban eltűnt.

A nyirfajd óvatosságára mutat, hogy ily csekélység is a vadá
szatot elronthatja, a mi különben máskor a szerencsésén sike
rült elejtés örömét csakis fokozza

Most következik a vadászat második, nehezebb része. A nap 
feljött. Az elriasztott és az elvert kakasok is a legelőtisztásról a ritkás 
fenyvesbe szálltak, s itt egy-egy fenyő legeslegtetején állva, nótá
jukat ugyancsak fújják. A vadász nagyon könnyen nagy távolság
ról is megláthatja. Ez a dürgés is legalább egy óra hosszáig eltart. 
Most a vadász ügyességétől függ, a terep és növényzet viszonyai
hoz képest, cserkészetét úgy intézni, hogy legfeljebb 100 lépésről, 
kis golyóval lelőhesse Közelebb, sörétlövésre cserkészni, nehéz, 
koczkáztatott vállalkozás, mert a kakas a fa legtetejéről, dürgés köz
ben is, kitünően lát és hall; mindig nagyon figyel. Legczélszerübb 
a cserkészést alulról fölfelé és szél ellen, a leglehetőbb fedezet fel- 
használásával megejteni, akként, hogy a kakas hurrogása közben 
lassan haladunk, mert feltételezhető, hogy ekkor csekélyebb recs- 
csenést kevésbbé hallhat meg. A leggyakoribb hiba ennél a sietés.

A vadászati ismeretek kézikönyve. III. l o
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Az efféle meglopások gyakran sikerülnek, mindamellett, hogy a 
kakashoz gyülekező jérczék azt olykor meghiúsítják. Ily esetben 
még a második kakasra is van elég idő.«

*

*A nyirfajd-vadászat képét eszerint különböző esketőségeivel, 
főbb vonásokban ecsetelvén, áttérek arra, miként lehet azt legczél- 
szerübben megejteni

Az időjárás fontos tényező Azért legjobb este, ha az idő 
kedvező, kiindulni akként, hogy ‘/23 órakor a dürgő helyeknél le
hessünk. Az éjjelezés a hegységben, áprilisban, május elején ártal
mas lehet az egészségnek. Több napra rendezett kirándulást a 
hegyekben gyorsan váltakozó időjárás sokszor egészen meghiúsít.

Egy jó lámpás, piáid, shawl, meleg keztyü, vízhatlan csizma, 
bot, egy pár hóabroncs és a vadászzsák (Rucksack) a főkellékek, 
erőslövetü fegyver mellett. Negyedik számú sörét használandó. Ezt 
mind az ember maga könnyen elviheti, vagy a suhancz nyakába 
akaszthatja, s lassan hazulról elindul. Igen ajánlatos, közel a hely
színéhez, lángos tűz mellett száraz Jáger-féle gyapjuinget venni fel. 
A vadász a nyírfajd-területen akként helyezkedjék el, hogy kilátása 
a területre lehetőleg legjobb legyen. Legtöbb nyírfajdot lőni az 
fog, ki az első reggelen lövésre nem számit. Jól fedve, szikla, 
bokor vagy gyalogfenyők közé meghúzódva, innen teljes figyelem
mel obszerválja a leszálló helyeket. Ez a legfőbb, mert a nyírfajd 
ezt naponta határozottan megtartja, mig nem háborittatott. Azon 
esetben, ha a nyírfajdot hallja, de nem láthatja, akkor óvatosan, 
fedve oly helyre menjen át, honnan megláthatja. Egy reggelen több 
leszálló helyet is meg lehet határozni. Correct nyírfajd-vadász az 
első reggelen, délelőtt 9 óráig, figyelve helyén marad. Egy reggelen 
át igy megismerkedik az egész állománynyal s mindazzal, ami itt 
történni szokott. A kakasok el-el szoktak látogatni szomszédasszo
nyomhoz, több helyütt is dürögnek, de 7 óra táján az eredeti 
szállóra csaknem rendesen ismét visszahúzódnak. A legfőbb dolog 
azonban, ha több kakas van, az öreget kipuhatolni, mert ez a fiata
lokat a revierből kiveri. Legelső sorban arra kell törekedni, hogy 
ez elejtessék. A gyengébb fiatal kakasok megférhetőbbek lévén, 
aztán még szebb sportot nyújtanak. Aki vadászszenvedélyét egy 
reggelen ekként megfékezni képes volt, az az évad folyamában 
bő kárpótlást fog találni. Végre megjegyzem, hogy a megfigyelés 
oly időben foganatosíttassák, mikor ködképződés nincsen.
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A nyírfajd hivogatása.

»Mindig nagy élvezetet nyújt az, ha az óvatos, nehezen meg
közelíthető vadat hangjának utánzásával magunkhoz csalni tudjuk. 
A nyírfajdnál ez könnyen sikerül, mert a dürgés idejében féltékeny 
és verekedő. Ezen tulajdonságára számítva, mikor a kakas hevesen 
dürög és már annyira kivilágosodott, hogy lőni jól lehet, jól meg
figyelve sihogását, fél hanggal magasabban utánozzuk azt a 
s csiú — sí — « szótagokkal, éppen úgy, amint tőle halljuk és 
akkor, ha sihogása után pauzái. Ez az utánozás könnyű, puszta 
szájjal, különösen azért, mert van idő és alkalom a mester után, 
halkan, azt órahosszákig is gyakorolni. A »sí— « szótagnál az »í« 
az »s« betű hosszú sziszegő kiejtésében elmosódjék. Aki egyszer 
hallja a nyírfajdot, az rögtön jól eltanulhatja.

A magasabb, tehát vékonyabb hang a fiatal, gyengébb kakasok 
sajátsága.

Ha a kakas sűrűn, tüzesen sihog, akkor a hívásra el fog 
jönni. Minél közelebb jön. annál halkabban kell hívni. Legtöbbnyire 
elég 2—3 hívás. Ha a kakas a harmadik hívásra sem jön, vagy 
ha hívás után bugyogni kezd, akkor legjobb azzal felhagyni 
mert oly kakassal van dolgunk, melyet ott már vagy verés vagy 
lövés ért.

Ha a kakas az első nivás után rögtön elszáll, ami gyakran 
megtörténik, akkor a hívás rossz, többnyire mélyebb volt a kelle
ténél. Ez többé vissza nem jön azon napon. Gyakorlott nyírfajd
vadászok sem tudják, miért szállott el első jelentkezésükre már 
annyi kakas, holott máskor rögtön úgyszólván a csőbe szállott 
vagy futott.

A hivó vadásznak mindig magasabban kell állania a kakas
nál, mert ez csakis hegynek jön.

Ha a kakas a dürgés második részében a fára szállott, innen 
a hívásra már nem jön.

Vannak azonban öreg ficzkók, melyek a sihogásra nem hede- 
ritenek, mig a jércze hívására hallgatnak. A balkéz ujjaival jól 
befogjuk orrunkat és »knak, knak, knak* három szótaggal utánoz
zuk a dürgési hely közelében gyakran hallható jérczék hívását, 
ugyanolyan hangon, amint tőlük hallottuk. Ez is könnyű. Ha helye
sen történt, úgy a vén kakas is lövésié kerül.«

1 5 *
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A fáczány vadászata.

A fáczány vadászata a törvény értelmében nálunk augusztus 
15-én szabadul fel.

Minthogy azonban a fáczányt kitűnő húsa teszi értékessé és 
hasznothozóvá, azt pedig csak akkor fizetik meg teljes áron ha 
már tökéletesen kifejlődött, mi a korán kelteknél szeptember vége 
felé, a későknél pedig november végén van meg, a vadászatot 
korábban kezdeni nem kellene. Daczára ennek nálunk a kakasokat 
augusztus végén már lövik. A vadászatot október elején kell meg
kezdeni, a künn koborió kakasokat lövöldözvén le legtöbb. Ezeknek 
korábbi vadászása ellen nem tehető oly nagy kifogás.

A fáczány olyan formán jelez sebesülés alkalmával, mint a 
fogoly. Ha szemébe kapott lövést, a nélkül, hogy agyveleje meg
sérült volna, fölemelkedik a magasba s lassacskán ereszkedik a 
földre, kiterjesztett szárnyakkal és kifeszitett farkkal. Az ilyenhez 
vigyázva kell közeledni, mert ha egyik szeme sértetlen marad, 
elszáll.

Ha hasán keresztül hatolt egy szem göbecs a kamarájába, 
összerázkódik, egy darabig még a felvett irányban száll, azután 
néhány méternyire emelkedik, s végre halva esik a földre.

A hasán keresztül lőtt fáczány felborzolja háttollat s szár
nyai használata nélkül száll csendesen tovább s a hol leszállóit, 
rövid idő alatt ki is múl.

Ha keresztcsontját érte a lövés, lecsüggeszti lábait és inogva 
száll tova. Ha leesett, nem is kel fel többé, mint a fogoly szokta, 
Egyáltalában nem tud többé szárnyra kelni, ha csak egyik lábára 
kapott is sebet.

Ha csak a láb csüdje függ le, akkor az olyan fáczányt ritkán 
lehet megkapni.

Ha csak szárny csontját érte a lövés, leesik ugyan, de el
kábul.

Fáczányvadászat vizslával.

A fáczány vadászása vizslával annyiban kellemes, hogy szép 
lövés esik rá, viszont annyiban bajos, hogy többnyire erdőben, 
bokrosokban található, a hol felkeresése, de még inkább felröppen- 
tése nehezen sikerül, annál inkább, mert hacsak szerét teheti, lábon 
fut tova. Ha azonban a mezőbe tévedt, könnyebb vele elbánni.

Őszszel tehát a tengeri földeken, melyek ilyenkor utolsó mene
dékét és tápját szolgáltatják, szép vadászat esik rá.
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Minthogy a fáczány szimatja igen erős, a vizsla szívesen és 
bizton követi; de mert a fáczány, ha csak meg nem lepetett, fut, 
a vizsla is követi, minélfogva csak igen szilárd vizslával lehet vele 
szemben boldogulni. Ha ilyen nincs, de a kutya különben jól szo
kott állani, csörgőt, vagy csengetyűt kell nyakára kötni, hogy a 
vadász mindig tudhassa, hol van, s ha a csörgő csörögni meg
szűnt, tudja hol keresse.

A vadászás ezen módja fárasztó, mert a vadásznak még a 
legjobb vizslát is lehető gyorsan kell követni.

A vizsla előtt felkelő fáczányra szép lövés esik, de várni kell 
arra, mig kissé elszáll, mert nagyon közelről vagy elhibázza vagy 
szétlövi az ember.

Gyorsan kereső vizsla előtt a fáczány fára repül, ha a vadászt 
nem látja és még nem volt gyakran megkergetve. Onnét azután a 
kutyára figyel, a vadász tehát könnyen meglophatja. Régente erre 
külön kutyák voltak tanítva, ma már kevés vadász szánja magát rá.

Folyók partjain, füzesekben nem kis munkát okoz megtalá
lása. Legjobb a part mentén kerestetni, a hol többnyire szeret meg
lapulni, sőt a part padmalya alatt rejtőzködik.

Augusztus végétől kezdve a fiatal fáczánykakasok vizslatása 
járja, s ezidőben a mezőket kell végig keresgélni, hogy az elkóbo
roltak veszendőbe ne menjenek. Október elejétől kezdve a fáczá- 
nyos környékét kell szorgalmasan kikeresni, s a szerte kóborló 
kakasokat lelődözni.

Haj tat ás elöl álló puskásokra}

Fáczányokra ez a hajtatási mód rendesen csak erdőben 
gyakorlatos, s arra az időre esik, mikor azok már egészen az 
erdőbe bevonultak. Mindazáltal ezen időszakban is gyakran a finan- 
cziális szempont a döntő. A későbben piaczra vitt fáczányt jobban 
fizetik, viszont a fenntartás télen pénzbe kerül, s hideg teleken, ha 
nem elég bő az etetés, megsoványodnak s természetesen értékük 
csökken, végre pedig a ragadozók is megdézsmálják az állományt.

Fáczányra ezen vadászási mód csak akkor sikeres, ha az 
erdő kellő szélességű nyiladékokkal nem túlságosan kicsi táblákra 
van felszeldelve, vagy legalább utak azt darabokra osztják. A nyila
dékok földjének tisztának kell lenni bokroktól, gaztól, mert külön
ben a fáczányok keresztül surrannak rajta. A nyiladékoknak oly 
széleseknek kell lenni, hogy a fák ágai ne érjék egymást, mert a

1 P. W ittmann. dér Edelfasan.
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nyiladék előtt a magasba emelkedő láczányra bizonytalan lövés 
esik, a fák ágai számos göbecset fölfogván.

Sürjekben, borókás szedres alatt nagyon szeretnek a fáczá- 
nyok meglapulni, kiváltképen, ha az idő meleg s már többször ker
gették fel őket; lábas erdőben azonban, a hol nincsen bokrozat, a 
legelső nesz hallatára lábrakapnak s igyekeznek odafelé, a hol el
rejtőzni remélenek. A kakasok ehez különben is jól értenek. Az első 
esetben kisebbre kell venni a hajtást, a másodikban — különöesn 
ha hideg az idő, mikor a fáczány még jobban fut — nagyobbra.

Olyan helyekre, a hol a fáczányok a hajtásból kisurranj, vagy 
több hajtásból egybe összefutni szoktak, néhány embert kell ren
delni, kik ott fel s alá járkálván, köhécselvén, azt megakadályozzák. 
Legjobb a következő hajtásokat hajtókkal körül állítani, vagy 
riasztózsineggel körülvenni, ellenkező esetben a vad kimenekül s a 
hajtás üres lesz.

Hajtatni arrafelé kell, a mely felé a fáczányok rendesen szál- 
lani szoktak. Ha pl. mező felé hajtatnánk, a fáczányok a hajtők 
feje fölött visszafelé röpülnének. Kiknek kedvezni kívánunk, a haj
tókkal szemben kell felállítani ; a szárnyakon csak a hajtás vége 
felé száll ki néhány fáczány, ha észrevette az elől álló puskásokat.

Azokat a vadászokat legföljebb 60 lépésre kell felállítani egy
mástól, mert a két puskás között magasan repülő fáczányt a göbecs 
különben nem érné biztosan.

A hajtők a legnagyobb csendben álljanak fel, s hajtás köz
ben semmi lármát ne csapjanak, csak a fákat ütögessék meg hely- 
lyel-közzel. Ha fáczány kél fel előttük, milyent lőni szabad, 
akkor a vezetők kiáltsák : »vigyázz , vagy »tire haut« (tiró).

A fáczány óvatos, s ha tisztás helyet lát maga előtt, vagy a 
vadászt észreveszi, nem szívesen kél szárnyra. A következése ennek 
az, hogy a puskás vonal előtt megáll s ott tipeg-topog, s ha fel
száll, akkor tömegesen teszi, úgy hogy nagyszámú fáczány daczára 
alig lehet pár lövést tenni.

Ott, hol a fáczányvadászat alkalmával más vadat lőni nem 
kívánnak, azzal segítenek e bajon, hogy mintegy 30 lépésnyire a 
puskások előtt körülbelül 40 cm. magas sövényt csináltatnak. Az 
ahhoz érő fáczányok szárnyra kelnek; nyíllak azonban visszafor
dulnak s a hajtókon keresztül törnek.

Más módja a fáczányok felrebbentésének az, hogy a hajtők, 
mikor körülbelül 100 lépés távolságra értek, a vadászokhoz meg- 
állanak, s a fákat erősen verdesik. Erre fölrebben egy csomó 
fáczán}'. Mikor a lődözés megszűnt, megindulnak, de 20 lépést
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tevén, újra megállanak s ismét úgy tesznek mint elébb, s ismétlik 
azt, mig végére nem jutnak a hajtásnak.

Ha fáczány bőviben van, a terep egyenes, a hajtők jók s 
begyakorlottak, egy vadnál sem lehet annyira kedvezni egyes 
vadásznak avagy vadászoknak, mint ennél; mert a vadászvonal 
közepére állítván azt, vagy azokat, a hajtókát a két szárnyon erő
sebben előre haladni, a középen kissé hátra maradni rendeljük. 
Ezzel a fáczányok a hajtás közepe felé kényszerittetnek, s ha az 
előbb leirt módon a hajtők lassan előre haladván, gyakran meg
állanak, a fák veregetésével a fáczányokat riasztgatják, felrebbentik: 
a legtöbb fáczány a puskásvonal közepén fog felkelni s átszállani.

A hajtők előtt repülő fáczány lelövése nem könnyű dolog, 
s jó és ügyes lövőt kiván.

Hajtóvadászat után másnap a hajtásokat szorgalmasan végig 
kell kerestetni, mert bármily kitűnőek legyenek a puskások, sok 
fáczány viszi el sebét, melybe csak később hal bele, sőt a tűzben 
lehullottakat sem találják meg mind, mert ha jól megy a vadászat, 
a szerencsés puskás nem tud számot adni róla, hová hullottak 
áldozatai. Másnap a sebesültek nagy része már kimúlt, s az ilyet, 
minthogy szétszokott terülni, könnyebb megtalálni, mint az össze- 
huzódott beteget. Igaz, a róka sokat elrejt, de ha vizsla is van kéz
nél, az megtalálja annak legalább egy részét.

A pásztázó vadászat.

Ezen vadászási módnál főképen a vadászok és puskások előtt 
felkelő fáczányokra történik a számítás és ha a terület bokros, a 
fáczány tehát elrejtezkedhetik, bevár, könnyű lövés esik rá, s a 
vadászat mulatságos.

Nyílt területen messze futnak a fáczányok, messze röppenek 
fö l; de kevés is esik el belőlök.

Erdőben, csak úgy mint az előbb leirt vadászatnál az előre 
futó fáczányok a pászta végén szoktak egybegyülekezni. Már most, 
ha a pászta vége erdővel határos, s alkalmas a vadászok felállá
sára, akkor a vadászok 150 lépésre a pászta végétől ott hagyják a 
hajtókát s megkerülvén a pásztát, annak végén felállanak. Azután 
a hajtők csak úgy folytatják mint előbb leírtuk. Meg-megállanak, 
megveregetik a fákat, vagy kis zajt ütnek, megindulnak, s ismét 
azt tűzik  mint előbb.

Ha a pászta mezővel határos, akkor a hajtok mennek oda s 
a vadászok maradnak , mert a fáczány nem szívesen hagyja magát 
a mezőre kihajtani, vissza pedig szívesen jön.
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Ha hálók állanak rendelkezésre, melyekkel a pászta végét el 
lehet zárni, s a két szárnyon puskások és hajtők vannak felállítva, 
akkor a hajtás végén erősen durrognak a fegyverek.

A fáczány meglopása.

Ezt Pákh következőleg írja le :1 »Természeti tulajdonsága fő
képp az öreg fáczánynak, hogy éjszakai elülés végett fára száll;; 
ha tehát az ide s tova vizsgálódó vadász holdvilágos éjjel vagy 
jókor reggel ilyest kikémeit, lábhegyi lassú közelítéssel s meglopás- 
sal azt könnyen lövésre kaphatja, mivel fán ültében a vadászt sej- 
ditő fáczány nyakát elnyújtva a galyon azon hiedelemben látszik 
meglapulni, mintha e szerint észre nem vétetnék, s azért a vadászt 
többnyire lövésre várja.«

Hát ezt voltaképpen a pecsenyevadászoknak jó tudni.
Lőni szeptemberben 10-es, később 8-as göbecscsel szokás.2

A császármadár vadászása. 3

A császármadár vagy mogyorófajd határozottan a magas 
éjszak madara, mely leginkább a hideg éghajlatot kedveli és szapo
rulata is jobban szokott sikerülni az éjszaki földövön, mint a déli 
vidékeken. Nálunk a magas hegységben fordul elő, de megközelítő
leg sem oly számban, mint Oroszországban és Norvégiában, hol 
egyes vidékeken bámulatosan szép állomány tartózkodik s a vadá
szatra mindig igen kiadó.

A császármadár nagyon állandó vad s megszokott helyét 
csak akkor változtatja, ha túlszaporodott, vagy ha az egyes példá
nyokat az erősebb vetélytársak kiverik. A terjedelmes, összefüggő 
erdőket kedveli s az ilyenekben oly helyeknek ad előnyt, a hol 
nem hiányzik a viz s a hol éger-bozótok, nyír- és mogyoróbokrok, 
lucz- és jegenye fenyves, meg nyíres és bükkös erdöcskékkel vál
takoznak.

Párzási ideje egy időbe esik a siket fajdévai, tehát márczius 
hó közepe táján kezdődik és április hó végéig tart.

Nincsen tisztába hozva, hogy párosán él-e vagy pol3rgamiá- 
ban. Minthogy azonban a fajdfélék egyáltalában több jérczével pár
zanak, fel lehet tenni, hogy ő sem jobb azoknál. Ezt állítja Dobéi,

1 Vadászattudomány II. 120. I.
3 Vilachi gyárak szám ozása szerint.
3 V. L. 1890. 26. sz. 345. I. 1881. 43. sz. 395. 1.
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Dittrich a. W. is, ki még azt mondja, hogy nyáron át a kakasokat 
mindig magukban s elkülönítve lehet találni, a mi a polygamia 
mellett tanúskodik. Tschudi Ferencz azt hiszi, hogy a császár- 
madár kissé hűtlen monogámiában él. Ez a bizonytalanság az oka 
annak, hogy vadászati törvényünk párzás idején vadászását tiltja.

A császármadarakra a vadászat ideje az ősz. Szabad ugyan 
augusztus 15 tői november végéig, de legalkalmasabb a szeptember 
hónap, mert ekkor legjobban jönnek a hívásra. Ha a vadászati tör
vény nem tiltaná, legszebb volna a vadászat tavaszkor, midőn 
nyugoti vagy déli szelek fújnak, mert ilyenkor a császármadár
kakasok a legizgatottabbak, ellenben éjszaki szél mellett teljesen 
lelohad bennük a szerelem tüze. Őszi vadászatkor különben a szél 
irányára nem kell figyelni, mert jó eredményhez elégséges a szép, 
verőfényes és szélcsendes őszi nap.

A mi magát a csalsippal való vadászatot illeti, szükséges, 
hogy a vadász lehetőleg fedett helyet válaszszon magának; itt a 
jól kipróbált csalogató sipba belefuj néhányszor, mire rendesen meg
jelenik a csapodár kakas, rászáll valamely közeli fára, a honnan 
könnyen leemelhető. Száraz időjárás és talaj mellett a csalogató- 
sipot követő kakas gyakran lábalva is közeledik, azért a földre is 
kell ügyelni. Ha ily módon sikerült lelőni a kakast, akkor tovább 
megyünk s a hol kakast gyanitunk, újra kezdjük a hívást s ezt 
folytathatjuk körülbelül 10— 11 óráig.

Hivót kétfélét szokás használni, az egyik lúdszárnytollból 
készített sípocska, melynek külső vége csapósán van elvágva és 
finom pisszegő hangot ád. A másik olyan forma, mint a milyet 
a kaucsukból készült gyermekjátékokba tesznek : két egymásra kis 
körben forrasztott lemez, a mely a közepén keresztül van fúrva. 
Vékonyabb hang a fiatal kakast, vastagabb a tojót utánozza. Ősz
szel az öreg kakasok a vékony hangra, tavaszszal a vastagabbra 
jönnek jobban. A csirkék a vastag hangot anyjukénak vélik.

A hívást tökéletesen magától a vadtól tanulja meg az ember. 
Kezdő kissé megszakítva egyszer, kétszer, háromszor fújjon a 
hívóba igy : p i! pipi ! pippipi! vagy p i! pipipi! pippipipí!

Mások azt mondják, hogy a párosodásra való hívás, mely- 
lyel az alacsonyabb fákon ülő kakas, hajnalban vagy csendes esté
ken — különösen ápril havában — a tyúkot csalogatja, tiszta, lágy, 
majdnem panaszkodó, de 100 lépésre is elhallatszó fütyülés, melyet 
rövid (ti—ti—titidirititi-szerü) trillázás követ.

A fiatal kakasnál a trillázás rövidebb, az idősebbnél a korral 
hosszabbodik.
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A tyúk valamivel mélyebben felel. A kakas felborzolt fej-, fül- 
és nyaktollakkal, kifeszitett szárnyakkal és kerékalakulag felállított 
farktollakkal negédesen és könnyen, de sohasem vakon, körültán- 
czolja életpárját, mely örömest lerója szerelmi tartozását

A párzás a földön történik. A kis uracs ilyenkor annyira fél
tékeny és harczias, hogy rohanva fut s röpül a fiatal kakas után
zóit hívására.

A helyet, melyről a csábitó hang jött, oly biztosan találja 
meg, hogy nem egyszer a vadász sapkájára vagy fegyverére ült. 
E neménél a vadászatnak óvatosnak kell tehát lennünk, ha akar
juk, hogy háladatos legyen.

A kakas, a hívásra reggelenkint röpülve, délután futva köze
ledik ; az elsőt a lármázó repülés, az utóbbit gyakran a madár 
messzire fényiő szeme jelzi.

Vén, rossz tapasztalat által elővigyázóvá tett kakas épp oly 
csendesen s nesztelenül közeledik a hívásra, mint a vén, ravasz 
őzbak, s a tisztátlan hang által épp oly könnyen riasztható el, mint 
emez.

Néha még junius közepe táján is találtak tojó tyúkot, mi bizo
nyosan abban találja magyarázatát, hogy a tyúk tojásaitól meg- 
faboltatván, a még szerelmi mámorában élő s a fészek körül 
tartózkodó kakas szívesen segített a természeti ösztön csillapítá
sánál.

Híni, arra való időben, a nap bármely szakában lehet, mind- 
azáltal legjobb arra az idő reggeltől kezdve 10—11 óráig.

A hol császármadarak vannak, találni lehet azokat mindenfelé: 
öreg, lábas erdőben, serdülő rudasban (csigarosban) fiatal bokros
ban, vágásban.

A vadász lehetőleg .olyan helyet válaszszon magának, a hol 
takarva van, és kilátása nyílik mindenfelé, s fújja meg a hívót- 
Néhány perczig (4—5) vár, s ha választ nem kapott, ismétli a 
hívást. Ha most sem kap választ, tovább mehet.

A válasz vagy hívóhang, vagy dörrenő rebbenés. A hívó
hangra tartózkodva feleljen, egyrészt azért, hogy hibát ne kövessen 
el a hívásban, s azzal csalárdságát el ne árulja, másrészt, hogy 
tartózkodásával ingerelje a vadat s tűzbe hozza. Kétszeri-, három
szori hívásra elég egyszer felelni.

Ha röbbenést hallott, még óvatosabb legyen, mert az annak 
jele, hogy a madár közeledik. Most még ritkábban hívjon.

A szemek e közben nyitva legyenek, s figyelemmel vizsgálják 
a belátható területet. A madár gyakran futva jő a földön, s előtte
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van, mielőtt gondolná, de ügyel ő is, s könnyen észreveszi a vadászt, 
s akkor oly hamar eltűnik, a mint jött. Ez okból lőni is vigyázva 
és gyorsan kell.

A ki kellő higgadtsággal és türelemmel bir, legtöbb esetben 
magához csalhatja a császármadarat. Megjegyzendő azonban, hogy 
a hol gyakran vadásznak csalogató síppal és hibáznak el kakasokat, 
azok igen óvatosak lesznek, s a hívás minőségére kétségbeejtő 
-rigorozitással ügyelnek. Ily helyeken csak a mester bir kifogni 
rajtok.

Deres reggeleken jobban sikerül a vadászat. Ilyenkor kora 
reggel elhagyott magános erdei utakon, nyiladékokon szeretnek jár
kálni, s az óvatosan haladó vadász cserkészve is juthat lövéshez.

A jó vadász sohasem lő császármadár-jérczét, melyet a fekete
hegyéi kakastól nem nehéz megkülönböztetni, vagy legfelebb elné
zésből. Ezért s mert a kakasok mindig nagyobb számban fordul
nak elő mint a jérczék, a tavaszi vadászat sem veszélyeztetné az 
állományt és szaporulatot. Hogy egy és ugyanazon jércze mellől 
egy hét lefolyása alatt 3—4 kakast is lehet lelőni, anélkül, hogy tar
tani kellene tőle, hogy az sokáig özvegyen fog maradni, éppen 
nem ritkaság.

Tavaszkor elégséges volna a császármadár-tojónak könnyen 
utánozható hangiát hallatni, mert a buja kakas igen vágyódik a 
jércze u tán ; őszkor ellenben a bajosan előidézhető kakas-hangot 
kell utánozni, mert ekkor harcziasak a kakasok s a viadal e lő é le 
tében könnyen követik a csalhangot.

Vadászhoz nem illő, ősz elején elrejtőzve, a tyúk hívását 
utánozva, a fiatal nemzedéket lelövöldözni. Ezek ugyanis olyankor 
még annyira tapasztalatlanok, hogy a lövés daczára, sőt testvér- 
jeik esésére is, követik a hívást s igy egymásután lelőhetők.

Amit az ember a császármadár pusztítása ellen tehet, az az 
ártalmas vad és ragadozó madarak szorgalmas lelövésére szorít
kozik, s hogy a tyúkot kímélje.

Vizslával is lehet rá vadászni, ami azonban nagyon bizony
talan ; a sűrű, bokros helyeken terhes; amellett a kutyát nem várja 
be, már 100 lépés távolságban felkel s a sűrű bokrok között keres 
menedéket.

A túzok vadászata 1

A túzok érzékei rendkívül fejlettek, különösen látása és hal
lása feltűnően éles. Nagy kerületen a legcsekélyebb dolog sem marad

1 V .-L . 1890. 28. sz. 370 . 1.
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előtte ismeretlen. Előőrsöket szokott kiállítani, amelyek szakadat
lanul őrködnek s a közelgő veszélyről a legelésző csapatot érte
sítik. Ha valami gyanúsat vesz észre, szaladásnak indul vagy fel
repül. Oly félénk és óvatos, hogy hacsak teheti, oly tárgyak köze
lében, melyek a szabad kilátást akadályozzák, meg nem állapodik. 
Sohasem ereszkedik a vetés szélére és járt utak közelébe; repülés 
közben azonban sokszor száll el jelentéktelen magasságban házak, 
kertek és udvarok fölött.

Félénksége és óvatossága rendkívül megnehezítik vadászását, 
minélfogva az a síksági vadászatok között izgalmasság tekintetében 
majdnem egyrangu a rigyető szarvas, vagy a dürrögő kakas cser- 
készésével.

Sajátsága, hogy bizonyos forgókat meglehetősen megtart. így 
például két, egymástól nem igen távol lévő repczevetésről naponta 
egyszer-kétszer ide-oda száll, anélkül, hogy e közben a szél irányát 
valami nagyon figyelembe venné. Szintúgy a repcze- és gabnavetés- 
ről napnyugtakor elvonul éjjeli tanyájára s reggel napkelte után 
visszaszáll legelőjére.

A les, valamint a hajtóvadászat ideje a késő ősz, meg a tél, 
mikor már csapatokba verődött. Mindenekelőtt ki kell puhatolni 
vonulásának irányát és idejét s aztán arra alkalmas helyen inkább 
este, mint reggel lesbe állva meg kell várni, mig az ember fölött 
elszáll.

A hajtóvadászat biztosabb és kevesebb időt igényel. Minde
nekelőtt ki kell tanulni, hol szokott a falka kedvencz tartózkodási 
helyéről felrepülni, s merre száll. Ezen oldalon arra alkalmas fedett 
helyen, úgy azonban, hogy a túzok észre ne vegye, egy-két vadász 
feláll, néhány hajtó pedig lassú, s oly módon irányított közeledéssel 
röbbenti fel a túzokcsapatot, hogy az a vadászok felé tartson.

A hajtóvadászatot megnehezíti az, hogy — mint már említve- 
volt -—- ott, hol a túzokok tartózkodnak, rendesen nincsen olyas 
valami, ami mögé elrejtőzni lehetne. Hosszú, eléggé mély árkok 
legjobb szolgálatot tesznek a megközelítésre. Meghuzódásra ismét 
a kisebb bokrok (a nagyobbakat kerülik), rőzse-, szalma-, széna
rakások, trágyakupaczok stb. Ha ilyes valami nem áll rendelke
zésre, csináltatni kell. Legjobbak az árkok, gödrök, kevésbbé jók a 
mesterséges halmok, rozséból, nádból készült ernyők. A mester
séges takaróhelyek készítésénél arra kell ügyelni, hogy kellő távol
ságban legyenek a túzok tartózkodási helyétől s olyankor készít
tessenek, mikor az távol van, s hogy időt nyerjen annak megszo
kására. A mesterséges búvó helyeknél azonban mindig jobbak a
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természetesek, még ha csak oly csekély földhorpadásból állanak is, 
hogy beléjök kell feküdni. Ha ezt tenni kellene, jobb hányát 
feküdni, mert könnyebb a talpraugrás s esetleg ültében is lehet lőni.

Ha azonban van is búvóhely, többnyire nehéz azt elfoglalni. 
Ilyenkor nem marad egyéb mód, mint szekéren, még pedig mun
kára használt szekéren, vitetni ki magát s arról menés közben 
leszállani, s a búvóhelyet elfoglalni. Ez alkalommal igen óvatosan 
kell eljárni, nehogy a túzok észre vegyen. Ha szekér nem áll ren
delkezésre, a hajtők közé keveredik a vadász s azok lassú menése 
közben csúszik be rejtekébe. Ámbár a túzok okos állat, mégsem 
igen veszi észre.

A hajtóknak — kik legalább is hárman legyenek — feladata, 
a túzokokat nagy körben körül keríteni és lehetőleg szétoszolva s 
igen lassan előrehaladva a leshelyek felé szorítani. Ha a túzokok 
netán hajlandóságot mutatnának más irányba repülni, mit a neki
futás irányából észrevenni lehet, akkor a hozzájok legközelebb eső 
hajtó nekiiramodás, hajszolás, útbavágás által iparkodjék azokat 
más irányba terelni.

A vadász gondosan rejtőzzék el, s csak akkor emelkedjék 
fel, mikor már a repülő falka oly közel van, hogy szárnyainak 
csattogását hallhatja. Ekkor ugorjék fel gyorsan, és mutassa meg 
magát. Azok a meglepetéstől és ijedtségtől mintegy megbénítva, 
pár pillanatra megakadnak és habozni látszanak, hogy mely irány
ban meneküljenek a nem várt veszedelem elől; de azonkívül nehéz
ségüknél fogva az irány megváltoztatása is nem könnyen megy 
nekik. Ezt a pillanatot a vadásznak fel kell használnia. Hogy a 
manőver sikerüljön, meg kell tartani a hidegvért és nem szabad 
nagyon is korán felugrani, mert a nagyobb csapatban közelgő 
túzokok szárnyverése oly zajos, hogy azt félig-meddig kedvező 
szél mellett már akkor hallja az ember, mikor a vad még a leg
messzebb hordó puskáknak is lövési távolságán túl van. Gyakorlat 
kell ahhoz, hogy a kellő pillanatot hallás után eltalálni lehessen ; 
akinek ez nincsen meg, jobban teszi, ha addig vár, mig az első 
túzokok a lövési távolságon belől meg nem látja s akkor ne lőjjön 
elébb, mig csak biztos lövésre nem számíthat.

Tapasztalás szerint a repülő túzoknak legjobb a mellére czé- 
lozni, meglehetősen előre, körülbelül a felső karcsont ízülete tájé
kára A puskával pár pillanatig követni kell a szálló vadat, s csak 
ha biztos a jó czélzás, szabad megnyomni a ravaszt. E helyen leg
könnyebben hatol be a göbecs, a legnemesebb szerveket éri, legna
gyobb a kilátás, hogy szárnyait szegjük, mert csak ez esetben is
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feltétlenül halálos megsebesülésnél a fejen esik le rögtön, mig más 
súlyos, sőt halálos sebbel is igen messzire elszáll. Akik kapásra 
lőnek, a madár fejének irányítják a puskát, s ilyenkor nyakon vagy 
mellen lövik a madarat. A fej elé czélozni, minthogy repülése lassú, 
határozottan hátrányos.

Mihelyest a tűzök észreveszi a vadászt, ijedtében feltátja a 
csőrét. A megsebesülést a lábak lecsüggesztével jelzi. Ha a szél 
erős, a madár röpte lassúdik, nagy kört leírva elválik a csapattól, 
s lassacskán leereszkedik a földre. Arra nagyon kell ügyelni, hol 
ereszkedik le ; ott aztán tiz percznyi időt kell engedni a megbete
gedésre, hogy futva ne menekülhessen.

A túzok élete s z í v ó s , minélfogva tartózkodni kell a messze 
és bizonytalan lövéstől. Messze hordó, jól lövő és nagykaliberü 
puskát kell használni. Legczélszerübb talán a 12-es vagy 10-es 
kaliberű, kemény angol seréttel megtöltött, amely kettes számnál 
kisebb ne legyen.

Chokebore és Pieper-féle Diana-fegyver összpontosító csővel 
igen alkalmas volna túzokvadászatra, csakhogy alig lehet belőle 
6-os számnál vastagabb göbecscsel lőni, ha nem akarjuk megrisz- 
kálni, hogy a cső a szűkítés helyén elrepedjen. Kisebb fajta ficzkót 
is szoktak használni, de ez nem helyes, mert szóródik, minélfogva 
kisebb a találás valószínűsége.

A túzok meglopása, tartózkodási helyének viszonyainál s rend
kívüli óvatosságánál fogva, csak a legkivételesebb esetekben szo
kott sikerülni. A megközelítés oly módon, hogy a vadász paraszt
nak, mezei munkásnak öltözik, csak a még nem nyugtalanított 
csapatnál sikerül, de akkor is kétes a lövéshez jutás. Gyakorlott 
golyólövők ilyenkor a pontosan belőtt hornyolt fegyvernek jó 
hasznát veszik.

Hogy mégis cserkészve is lehet lőni túzokot, álljon itt egy 
példa A

»Az 1881. őszén« — beszéli Óvári Sz. Imre — »huszas Kirner- 
stuczczával gazdasági teendői után járt a farnadi határban Egy 
nagy repczetáblán 3 darab túzokot lát vala legelni. Leszáll a kocsi
ról s a tiszta sík területen megindul a túzokokat formálisan becser
készni. Hosszú körökben iparkodik az óvatos három madár köze
lébe jutni. Úgy 300 lépésnyi távolból két fiatal túzok elszáll s a 
harmadik, egy öreg kakas tovább csipkedi a repczeleveleket. Csak 
még egy kissé! Csak még közelebb. Egyszerre a túzok felemel
kedik, hogy megkezdje ugrásait, amikkel repülését szokta meg-

1 V -L . 1889. 10. sz. 124. 1.
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előzni. E pillanatban dördül el a vadász fegyvere. A nagy távolság 
daczára látja, hogy a túzok inog s toll-felhő borítja a szép mada
rat. Megvan! De íme a túzok hosszú ugrásokkal megindul s 
még 80 lépésnyi tért fut be, amikor elterül. A szerencsés vadász 
187 lépést olvas a helytől, ahová a túzokra lőtt és az a jó hosszú 
út, amit a két szárnya alatt átlőtt túzok még befutott, mindakét 
oldalt vérrel volt borítva, mintha nem is túzok, hanem sebzett 
szarvasbika szaladt volna arra.'

A még nem zavart túzokcsapatot legkönnyebb ökrök által 
vont oly szekéren közelíteni meg, amely külsőleg úgy van elké
szítve vagy felszerelve, mintha trágyát, szalmát, szénát vagy zöld 
takarmányt szállítana. Biztos lövéshez söréttel azonban ilyenkor is 
csak igen ritkán fogunk jutni, golyóval pedig a lövés a czél viszony
lagos kicsisége és azon körülménynél fogva bizonytalan, hogy a 
szekérnek megállani nem szabad. Legjobb még, ha a szekeret fede
zetül magunk meg a túzokcsapat között hagyjuk menni s ha kellő 
távolságba értünk, megállunk, s mig a szekér tovább halad, 
golyónkat odaröpitjük a vadra.

Augusztusban foglyászat közben néha sikerül vizsla előtt 
fiatal, röpülni még alig tudó fiatal túzokat kapni puska elé, kivált
képpen keskeny tengeri táblákban. A túzok ilyenkor szalad a vizsla 
előtt s csak a tengeri végén kél szárnyra. Ha ez időtájt nagyobb 
gabonatáblában veszünk észre fiatal túzokokat, akkor a rövidre 
fogott vizslával közbenjárva kell őket egy helyre szorítani. Ez 
zavarba hozza a túzokokat s többnyire sikerül lövési távolságra 
közeledni hozzájuk; mig ellenben, ha egyenes irányban mennénk 
rájuk, gyorsan elszaladnának.

Lakatos Károly következőleg irja le a túzok vadászatát:1
»Mivel a túzok nem egyhamar áll meg puskalövésnyire a 

vadász előtt, ezért igen nehéz lőni; kézrekeritése kezdő, gyakor
latlan vadásznak különösen nagyon ritkán vagy épen nem sikerül.«

»Leggyakorlatibb módja a túzok-vadászatnak a lesbe-állás, 
midőn előre kirendelt hajtó által a vadász felé riasztatik a legelésző 
falka. A leső vadászat sikere érdekében azonban szükséges, hogy 
előbb a túzokok vonulási útja kipuhatoltassék, s az út vonalán — 
a legalkalmasabb ponton — elég mély lesőgödrök ásattassanak. 
Tapasztalt túzok-vadászok — köztük puszta-sárosdi túzok-vadá
szatairól híres Esterházy Andor gróffal — ajánlják, hogy a les
vadászatot megelőzőleg 4 —5 napon át, bizonyos időben, bizonyos 
ember által a túzokokat rendes tartózkodásihelyükről folyvást

1 V.-L. 1883. 21. sz. 258. 1.
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zavartassuk, az irányt, mely felé húznak, magunknak jól meg
jegyezzük, s ha — mi igen valószínű —- húzásukat megtartják: 
útjokat a jól elrejtett vadászok a hatodik napon észrevétlen 
elálljak s ekkor a siker csakis a vadász lövési ügyességétől függ «

»01y helyeken, hol túzokok tanyáznak, kukoriczatörés után 
félhold-alakú nagy körben szanaszét — egymástól jókora távol
ságra— kukoricza-szárból kúpokat rakassunk s hagyjuk ott azokat 
az egész túzok idény alatt, hogy a túzokok megszokják. Ha azután 
kitanultuk a túzokok járását, estenkint avagy a reggeli órákban 
lesbeállhatunk a húzási vonalon.«

^Tudnivaló, hogy a túzokok este és reggel mindig megtartják 
repülésük irányát, azért csak azt kell kilesni, merre húznak s utjo- 
kat elállva, a siker bizonyos.«

»Ha több lövész áll fel, vagy ha nem akarunk sokáig várakozni, 
akkor egy jól betanult hajtót alkalmazzunk, kivel az állásokkal 
átellenben felriasztjuk a túzokokat. A túzoknak ugyanis az a 
tulajdonsága van, hogy sohasem oldalvást, hanem mindig ellenkező 
irányba menekül a feléje közeledő hajtó elől, s igy egyenesen neki 
megy a lővonalnak. Megjegyzendő, hogy a hajtó messze távolból 
és lassan közeledjék a túzokok felé.«

»Megtörténik néha, hogy csatorna, árok vagy partoldal kivüt 
esik a túzokok számításán és gyanútlanul legelésznek közelében, 
Ha ezt észreveszi a vadász, könnyű szerrel közelükbe férkőzhetik 
a gyönyörű madaraknak, persze csúszva-mászva, négykézláb, a 
hogy a körülmények kívánják.«

»Ha esetleg kósza túzokokat vesz észre a vadász, azokkal 
csak úgy boldogulhat, ha különös szerencséből parasztszekér van 
kéznél, melybe szépen belehasalva, egyenesen neki hajtat a falkának 
— sem nem igen lassan, sem nem igen sebesen ; mindamellett úgy 
kell intézni a dolgot, hogy a túzok-csapat balról essék, mert erre
felé könnyebben esik a lövés. Ökör hátuljánál menve, úgy hogy 
az embert ne lássák, még a legbiztosabban közelökbe férkőzhetni, 
de a lovat is beszokták várni, csak vigyázni kell, nehogy fölrúgja 
a lövészt a lövöldözéshez szokatlan paraszt gebe.*1

»Sokan állítják, hogy paraszt öltönyben, szűrben, subában is 
közelébe férkőzhetni a túzokoknak. Ezt ugyan még nem próbáltam, 
de valószínűnek tartom, mert tapasztalás szerint a túzok rá sem 
hederit a közelébe foglalatoskodó földmivesre, különösen pedig a 
nyájőröktől nem látszik tartani semmit.«

* Ez okból, mikor a vadász lőni akar, hagyja a lovat tovább menni, ö maga 
pedig álljon meg s ágy lőjjön.
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A mi azt illeti, hogy minő fegyver, illetőleg löveték használandó 
túzokra, az a körülményektől függ. Ott, hol rendes járása van és 
főleg lesővadászat a czél, megteszi a 12-es öblű Choke-bore hármas 
sörétel töltve; ennél nagyobb fajta sörétet sohase alkalmazzunk. 
Ugyanis tapasztalásból tudom, hogy a jó Choke-bore hármásszámu 
söréttel ellátva 100 sőt 120 lépésnyi távolból is (a 12. öblű) leveszi 
a túzokot. — Ha azt tapasztaljuk, hogy a túzokok lesőhelyünk 
fölé érve igen magasan repülnek, akkor jó szolgálatot tesz a 
golyós fegyver (lehetőleg Express-Rifrle). — Augusztusban, midőn 
még a fiatúzokok nem igen repülnek és jól bevárják a lábon 
álló zabban a vizslat, közönséges sörétfegyverből fogolysöréttel is 
lőhetők, mert közelről kelnek, sőt gyakran le is lapulnak a vizsla 
előtt. Nagy öblü simacsőből, lánczos postával szép és roppant 
messze lövéseket lehet tenni a túzokra, csak az a baj, hogy igen 
megroncsolja az állat testét.

A ködös időt sohase hagyja felhasználatlanul a vadász, mert 
ilyenkor alacsonyan és lassan repülnek el a túzokok a les felett;*

>'A reznek vagy rezege túzok vadászata. A reznek nem igen 
gyakori nálunk, s úgy látszik kizárólag csakis az alföldi puszták 
speciálitása ; Erdélyben csak nagyon ritkán fordul elő, de nem kö lt; 
az Alföldön azonban igen. Természeti szokásaira nézve, általában 
életmódra és erkölcsre sokban megegyez a nagy túzokkal, hanem 
úgylátszik nem oly társaságkedvelő, legalább nálunk nem szokott 
csapatokban járni, csak egyesével, kettesével; hármat vagy négyet 
igen ritkán látni együtt, többnyire késő] őszszel vagy nagyon hideg 
időben, hanem ezek »orszagfutók«, kóbor egyének e jelszóval: 
»ubi bene ibi patria*. Ha többen vannak, épen nem várják be 
az em bert; egyesek jobban bevárnak, sőt még le is lapulnak a 
vadász előtt a herében. Tartózkodását illetőleg csak a síkságon 
tanyáz. Nyaranta a gabnaföldeken — főleg a kukoriczásokban tar
tózkodik legszívesebben, még szárvágás után is szeret a kukoricza- 
tarlókon legelészni, szedegetni; késő őszszel a buczkás, főleg a 
végtelen sikvidékeken egyenkint barangol és csak nagy ritkán lehet 
vele találkozni. Ha valami száraz és magas gazos buczkás helyen, 
herében, vagy a kukoriczásban véletlenségből ráakad az ember, 
fogolyszerü nagy berregéssel kel fel és egyenes irányba sebten 
tovarepül. Általában sebes, kitartó és könnyű röpte van, de futni 
is jól tud; a leszárnyalttal alig é ra  vizsla. Táplálékát növénylevelek, 
zöld búza s fűhegye képezik, de szeretni látszik a bogarakat is. 
Húsa igen ízletes, sokkal, sőt hasonlithatlanul izletesebb a nagy 
túzokénál, melynek nem lehet mondani hogy valami különös ízletes

A  v a d á sz a ti is m e re te k  k é z ik ö n y v e .  III. 16
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húsa volna s igy a vadászok elejtésében inkább a dicsőséget, mint 
a hasznot keresik. Vadászata megegyezik a túzokéval.*

A daruvadászat.

>Az augusztusi sportok legérdekesebbeinek egyike,« Írja L. 
H. F.,1 »a daru vadászat. A gémfajoknak egyike sem oly óvatos 
mint a daru, melyet lesben lőni is csak ritkán sikerül; de a fiatal 
daru augusztusban nagy előszeretettel a nagy kiterjedésű tengeri 
ültetvényekben szeret tartózkodni s szokott helyéről ok nélkül nem 
igen távozik. Ha tanyájukat kipuhatoltuk — a mit csak nagy 
türelemmel lehet elérni —, azokat délben s minél foróbb napon 
körbe véve egynéhányat rendesen elejtheténk, de megesett az is, 
hogy foglyászás közben is lőhetni darut. Fiatal korában megfogva 
s háznál felnevelve úgy megszelídül, mint a túzok, de szelídített 
daruval vad társait lövésre csalni nem sikerül; egész csoportok 
kárognak ugyan az ember fölött, de lövési távolságra a magasból 
le nem ereszkednek.«

*Nem ott kell a darut lőni,« — mondja Barna János profesz* 
szionátus darulövő,«2 a hol az állandóan tartózkodik, hanem ott, a 
hol átvonul tavaszszal és őszszel. Itt a darvak jelenlétéről elébb 
meg kell győződni. Őszkor a toll sem ér sokat és a daru is csak 
egy éjjel pihen a leszállón; de tavaszkor 10 napig is megtartja 
leszállóját, kivált ha közelben árpa-vetés »folyik,« mit nagyon szeret 
s begye többnyire árpa-szemmel van tele a tavaszszal lőtt darvaknak.

Estefelé, alkonyatnál jóval előbb két vadász kétfelé eláll jól 
elbújva és puska nélkül 3—400 lépésnyire a leszállótól, várván a 
szép madarakat.

A darvak oly vigyázok, hogy gyakran még naplemente előtt 
küldenek egy kémet a csapatból, mely fent a magasból vizsgálja, 
hogy a ^leszálló* veszélymentes-e ? A legcsekélyebb ok elég arra, 
hogy helyet változtassanak.

Jóval naplemente után, mikor már a csillagok is javában 
jelentkeznek, jön a várt csapat, maguk közt halkan kurrogva, nem 
igen magasan és ha a leszállót már használták, oda gondolkozás 
nélkül leereszkednek; 1—2 perczig mozdulatlanul vigyáznak, és 
ha semmi gyanúsat nem sejtenek a sekély vizben (többnyire szik
háti locsogó), elkezdenek inni, lubiczkolni és fürdeni.

1 V .-L . 1 8 8 1 . 14. sz. 1 1 9 . 1.
1 K ö zli l ’o p o v ic s  L á sz ló  -V .-L  1 8 8 9 . 10 . sz. 1 25 . 1.
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A darvak letelepedése után fél órával, midőn már teljesen 
besötétedett, lesőhelyeinket nesztelenül (előbb négykézláb mászva) 
elhagyjuk. Tanyánkra érve még egyszer megbeszélgetjük a meg- 
beszélendőket, várva az éjféli órát. Éjfélkor útra kelünk töltött pus
kákkal és pár tölténynyel a zsebben ; pipa, táska és kutya nem 
valók ilyenkorra.

Szél ellen közeledünk a legnagyobb csendben és egyetlen 
bang nélkül a daru-szálláshoz ; mikor úgy 600 lépésre lehetünk a 
darvaktól, leeresztett puskáink csövét a kakasok felett egyikünk a 
jobb, másikunk a bal kézbe fogva: oldalt a földre fektetjük és 
elkezdünk a sötétben négykézláb lassan mászni a daru-tanya felé, 
hova a hébe-hóba hol erősebben, hol gyengébben felhangzó kurro- 
gások biztosan vezetnek.

Egymástól 10— 15 lépésnyi távolban mászva, gyakran meg
pihenünk, mert az ily hosszas és zajtalan mászás nagyon fárasztó, 
kivált a kezekre; no de van idő elég!

Azt tapasztaltam, hogy a daru éjjel nem lát jól, mert külön
ben nem várná be az embert 30—40 lépésnyi távolságra sötétben.

Mikor már a darvak lubiczkolását tisztán hallani, sőt magát 
a tömeget is kissé kivenni, vagyis inkább sejteni lehet, akkor a 
puskáinkat élire magunk elébe fektetjük és szerfölött vigyázva, hogy 
zajt ne okozzunk, elnyúlunk a gyakran lucskos gyepen, itt várva 
be mozdulatlanul a hajnal pirkadását.

Ha már a darvak úgy a hogy félsötétben kivehetők, akkor 
érdre ugorva lövünk és a négy lövésre néha 6—7 daru is esik.«

A vadpulyka vadászása.

Ezen vad még csak meghonosítás tárgya lévén, vadászatáról 
keveset lehet tudni.

»A vadpulykák viselkedése hasonlít a fáczánokéhoz, néha 
egészen könnyen megközelíthetők, máskor pedig hihetetlen módon 
rebbenősök.

A vadászat oly módon történik, hogy egyik vagy másik 
pulyka-csapatot megcserkészni iparkodunk, s ha ez sikerült, a csapat
ból egyik vagy másik darabot golyóval terítjük le. A vadászat 
másik módja a les, s a leshelyet legczélszerűbb amaz ösvények 
közelében választani, a melyeken a vad legelésző helyeiről éjjeli 
tanyája felé húz. Egyes, szétrebbentett kakasok, melyek ily viszo-

16*
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nyok között mindig magasan szoktak gallyat választani, éjjeli 
szálásúl könnyebben lophatok meg s lőhetők le golyóval. «x

^Legkönnyebben lőhetők este, mikor már galyra szálltak s 
már meglehetősen besötétedett, csakhogy ilyenkor bajosabb megis
merni a kakast mint közönségesen. Gróf Breunernél a legtöbb 
kakast a dürgési idény alatt lövik, s ezek között a legnehezebb 
9y2 kiló súlyú volt. Meglopni gyalog szokás. Gyakoribb zavarásnál 
nem igen könnyű oly közel jutni hozzájok, hogy göbecscsel lőni 
lehetne; ezért golyóhoz kell folyamodni. A vadászat e módja más 
évszakban is gyakorolható, habár több bajjal, de mindig igazi 
élvezetet okoz. A sötét, majdnem feketének látszó s hatalmas 
madár kiválóan szép látvány, különösen midőn dürög, vagy midőn 
nyugtalanítva nyitott szárnyakkal futni kezd. A hajtők előtt fut 
mint a fáczány s csak akkor kel szárnyra, midőn szabadba é r : akkor 
aztán gyorsan és kitartóan röpül. Gróf Breuner egyik szomszéd
jánál fáczány vadászat alkalmával öt darab lövetett, többnyire 
röptében. Rezső trónörökös ő cs. és kir. fensége, mint gróf Breuner 
vendége, az urzenlaai vadászterületen egy nap alatt 14 pulyka
kakast hozott terítékre, néhányat röptiben, s ezek között többet 
golyóval.2

»Daczára, hogy a vadpulyka rendkívül óvatos és félénk, még 
is igen gyakran fogják kelepczébe, még pedig a legprimitívebb szer
kezetűikbe. E czélra vékonyabb léczekből közönséges tyukketreczet 
készítenek, mely kb. 100— 120 cm. magas és 5 méter hosszú. 
A ketrecz három oldalát becsinálják, mig a negyedik oldal kb. 40 cm. 
magasságig nyitva marad, úgy, hogy a vadpulyka, ha lekonyitja a 
fejét, a mint rendesen tenni szokta, táplálékkeresés közben, könnyen 
beféihet. A ketrecz tetejét befedik nehéz, tömött ágakkal s a nyitott 
hely elé, valamint ettől meglehetős távolságig csalétekül kukoriczát 
szórnak. Ha azután a vadpulyka-csapat ráakad a kukoriczára, azt 
rögtön fölszedni kezdi s igy elérkezik egész a ketreczig, ott észre- 
vevén a belől elszórt magot, minden habozás nélkül befut, hogy 
ott lakmározzék. S csak midőn jóllakva tovább akarna állani, akkor 
veszi észre, mily tőrbe került.

A mily ügyesen ki szokta kerülni a szabadban a vadpulyka 
a vadász cselvetéseit, oly gyámoltalanná válik, a midőn ily szorult 
helyzetbe jutott. A helyett, hogy egyszerűen megfordulva, a nyitott 
tért, a melyen bejött, használná fel kimenőül is, folyton neki megy

1 V.-L. 1886. 28. S7. 374. 1.
1 V .-L . 1 8 8 7 . 23 . sz. 2 9 5 . 1.
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a zárt oldalaknak, a magasba röpköd, ott keresve kijárást, mig 
végre a sok vergődéstől kimerülve megadja magát sorsának.*

»Éjszak-Amerikában négyféle módon szoktak a vadpulykákra 
vadászni. Tavaszkor hívják a kakast; a fiatal példányokból álló 
csapatot vizslával keresik fel ; a rendes járókat kutatják át, vagy 
pedig a sűrűségeket, a melyekben a vadpulykák napközben tartóz
kodni szoktak, ebekkel hajtatják meg.

Az első vadászati mód határozottan elvetendő s azt csupán 
profeszionátus vadászok gyakorolják, ámbár tagadhatlan, hogy van 
benne némi sajátságos érdekesség. A vadászat e neméhez nagy 
türelem, gyakorlottság s a vadpulyka életmódjának teljes és pontos 
ismerete szükséges. Ha a vadász ismeri a vadpulyka dürgő helyeit, 
akkor pontosan kihallgatja a vadat, a mi annál is inkább könnyű, 
mert fél angol mérföldnyiről is meghallható az. A rákövetkező 
napon, még egészen sötétnek kell lenni, mikor a vadász már a 
helyszínén van s ott már előre kiszemelt s jól fedett helyen állást 
foglal s vár, mig az első dürgő hang hallatszik a fákról. Miután a 
fán jelentkező kakasnak meglopása ép oly eredménytelen volna, 
mint a földön tovább dürgő kakasé, nem marad más hátra, mint 
a  szerelemtől vak kakast magához hívni. A jércze hangjának után
zására legalkalmasabb a megfelelően kimunkált szárny-csont; de 
bár mily pontosan leg3'en az készítve, annak kezeléséhez rendkívüli 
jártasság szükséges s nagyon kevés vadász akad, a ki a jércze 
hivó hangját oly híven tudja utánozni, hogy a kakast megcsalja. 
A ki jól tud bánni a síppal, rendesen csak két-három hangot kell 
hallatnia, hogy a kakas előjöjjön.

A vadászat másik és sokat gyakorolt módja a vizslatás. 
Legelőször megtalálva, a vadpulyka lövési távolságon kívül szokott 
felrepülni, de későbben rendszerint bevárja a vadászt, akár földön, 
akár fákon v a n ; ha ez utóbbi esetben még riadós volna, a jó 
csahos eb hasznos szolgálatot tehet.

A harmadik, persze nem teljesen korrekt vadászati mód, ren
desen akkor szokott sikerülni a legjobban, midőn a langjms idő
járást hirtelenében fagy váltja fel. Ekkor rendesen jég-csapok 
rakódnak le a vadpulykák tokaira, melyek oly súlyosak, hogy a 
vad nem bir felrepülni s a kutya könnyen eléri, sőt néha kézzel 
is fogható. Eső után vagy nagyobb harmat idején, a fü között 
csatangoló vadnak a tollazata annyira átnedvesedik, hogy 
repülni alig képes és csak a legvégsőbb szükségben próbál szárnyra 
kelni. Ilyenkor lóháton szokás üldözni, addig, a mig kimerül s
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elfogható. Természetesen mind ez csak nyílt síkságokon s rendesen 
csak a még teljesen ki nem tollazott példányokon sikerül.

Az utolsó vadászati módnak terepéül sürü, áthatolhatlan 
sűrűségek szolgálnak, a melyeken a vadpulyka napközben elősze
retettel tartózkodik. Két-három vadász elállja a jobb járókat, -a 
sűrűt pedig kutyák kutatják át. Miután a vadpulyka a sürü ágak 
között nem repülhet fel s onnan csak a szokott járókon menekül
het ki, lelövése épen nem nehéz.*1

Az erdei szalonka vadászata.

Az erdei szalonka vadászása átalában kedvelt a vadászok 
előtt. Oka ennek jórészt az, hogy az első a tavaszi vadászatok 
közül s az is, hogy a természet ébredésével esvén össze, már t. i. 
a tavaszi húzás, az ember maga ilyenkor különös élvezetet talál 
az erdőben való létben, a fák fakadását szemlélve, a madarak 
szerelmi dalát hallgatva. Annyi bizonyos, hogy az őszi húzást 
nem fogadja oly átalános érdeklődéssel a vadászó közönség.

Az általános érdeklődés egyik tanujele az, hogy a vadászok 
tavaszi húzás alkalmával versenyeznek az első szalonka lövésére; 
a nyertes nevét hiresztelik s általánosan irigylik. Kell is ahoz valami, 
hogy az ember az első szalonkát lőjje: az a vadászati szenvedély, 
mely az illetőt a lesre hajtja, mikor még csak kétséges a megér
kezés lehetősége; a kitartás, mely nem engedi elcsüggedni, ha a 
jelek daczára, még nem hall egyet sem korrogni, s végre a szerencse, 
a mely nem mindig a legszorgalmasabbnak és kitartóbbnak kedvez. 
Ha azután siker koronázta a fáradságot, akkor mint a futótűz, 
melyet a szél hajt, megyen hire, s még a legkényelmesebb vadászok 
is sietnek az erdőre.

Nemcsak húzás alkalmával lövik azonban az erdei szalonkát, 
hanem vizslászva is és hajtők előtt.

A vadászat mai napság már nem oly kiadó mint régente volt. 
Az erdei szalonka számra nézve fogy évről-évre. Oka ennek kímé
letlen pusztítása a déli vidékeken, kiváltképen Afrikában, őszszel, 
megérkezése alkalmával. Hasonló sorsban részesülnek télire oda 
vonuló többi vándor-madaraink is, nevezetesen a fürj. Nemzetközi 
utón igyekeznek a pusztítást mérsékelni, eddig azonban nem értek 
sikert.

1 V .-L . 1 8 9 0 . 3 3 . sz. 4 4 1 . 1.
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Az erdei szalonka vadászata lesen.

Az erdei szalonka vadászata lesen a tavaszi húzás idején 
történik.

Az erdei szalonka megérkezésének idejét a régi német vadászok 
a husvétot megelőző vasárnapokkal egybevágónak tartották. Bizo
nyítják ezt mondásaik :

Hogy ez tévedés, bizonyítani fölösleges. A husvét változó 
ünnep s márczius 22-től kezdve április 25-iki időközre esik ; mig 
a tavasz, legalább a csillagászati, márczius 20-án kezdődik. A szalon
kák megérkezésének ideje azonban a kikelet megindulása. Legtöbbet 
tanulhatunk erre s egyátalában az erdei szalonkára nézve Hoffmann 
Gyulától.3

»A ki évek során át kedvteléssel űzte a szalonka-vadászatot
— írja a nevezett iró — az bizonyára talált elég alkalmat bizonyos 
jelek megfigyelésére, melyek a szalonka-húzás megnyíltát s annak 
lefolyását kisérik; az ily vadász, hogy némileg bizonyosra indul
hasson, figyelmet fog fordítani az uralkodó szélre és időjárásra, a 
növényzet fakadására, a különféle vándormadarak megérkezésére
— röviden, több, a szalonka-húzással rendszerint összeeső természeti 
tüneményre. Ez irányban valószínűleg minden vidéknek meg van 
a maga külön sajátsága. Jelek, melyek egyes vidékek viszonyainak 
megfelelnek, más tájakra nem mindig, vagy megközelítőleg sem 
alkalmazhatók. Több évi megfigyelés után azonban a vadász képes 
lesz a saját vidékén az első szalonka megérkezésének idejét a leg
nagyobb valószínűséggel meghatározni s nem fogja magát elra
gadtatni annyira, mint az a tapasztalatlan szalonka-vadászoknál oly 
gyakran megesik, midőn nehány meleg februáriusi nap már kicsalja 
őket a lesre.

1 Ötödik vasárnap husvét előtt.
2 Lévárdi V.-L. 1886. 6. sz. 80. 1. Németül : Reminiscere : nach Schnepfen 

suchen geh ; Oculi : da kommen sie ; Laetare : das ist das W ahre ; Judica : s i e  sind 
noch da ; Palmarum : trallarum.

3 Die Waldschnepfe. Ein monografischer Beitrag zűr Jagdzoologie. Stuttgarté 
K. Thienemann. Az erre vonatkozó rész közölve V.-L. 1888. 9. sz. 109. 1.

Reminiscere A 
Oculi:
Laetara: 
Judica : 
Palmarum :

Keresni gyere.2 
Itt vannak ni. 
Sok jár-e ? 
Fogy száma. 
Trallarum
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Természetes, hogy a szalonkák megérkezésére az időjárás 
gyakorolja a legközvetlenebb befolyást. Midőn márczius első har
madában még zord téli időjárásunk van, s Európa déli vidékeiről 
is hasonlóról veszünk hirt, biztosra vehetjük, hogy a szalonka- 
húzás még nem kezdődik. Igaz azonban, hogy a viszonyok sok
szor meglepő gyorsasággal változnak, különösen, midőn langy, 
nedves esővel párosult délnyugati szelek állanak be, melyek fel
bátorítják a szalonkákat a jövetelre. Tiszta, sőt meleg időjáráskor, 
ha e közben éjszaki vagy keleti légáramlat az uralkodó, csak 
rendkívül ritkán érkeznek meg a szalonkák, legfelebb ha az ily 
időjárás márczius közepén túl — midőn húzásuk rendszerint már 
megindult — kezdődnék és hosszabb ideig tartana ; de ha az észak
keleti szél éles és metsző, akkor haszontalanul várjuk őket, még 
akkor is, ha az idő már márczius közepén túl volna is.

Tartós északi és keleti szelek a szalonka-húzásra határozottan 
kedvezőtlenek ; oly szalonka-vadász, ki ily (többnyire szép száraz) 
időben ismételten s mindég hasztalan kisértetette meg szalonkát 
lőhetni, gyakran elveszti türelmét és azt hiszi, hogy a húzásnak 
már vége v an ; pedig az akkor még nem is kezdődött meg. Meg
történt nem egyszer, hogy ezen kedvezőtlen északi és keleti lég
áramlatok után, még április első felében is, meglehetős élénk 
szalonka-húzás volt, de ekkor már a legtöbb vadász a meddő kísér
letekben kifáradva, a szalonka-vadászattal teljesen felhagyott.

A vándor-madarak tavaszi húzásának ismerete segítségével 
következtetni lehet a rejtett életet folytató szalonkák valószínű meg
érkezésére. A szalonka-húzást mindig jóval megelőzi más vándor
madarak húzása. Még rendkívül késő tavaszodáskor is, mikor még 
márczius végén hó takarja a tájat s csak április elején kezd a 
tavasz nyílni: még akkor is igen ritkán szokott megesni, hogy a 
szalonkák előhírnökei több héttel elkéssenek, s azokkal egy időben 
érkezzenek meg.

Szabályszerint már februáriusban vagy márczius elején első
nek érkeznek m eg: a pacsirta (alauda arvensis), a vadgalamb 
(cokimba oenas), a seregély (sturnus vulgáris), a vörös kánya (mil- 
vus regalis), a bibicz, igaz magyarsággal libucz (vanellus cristatus) 
és a fehér billegény (motacilla alba).

Ezeket követik az időjárás által meghatározott hosszabb vagy 
rövidebb közökben : az örvös galamb (cokimba palumbus), a mezei 
pacsirta (alanda arvensis), a fehér gólya (ciconia alba) és az énekei 
vagy húros rigó (turdus musicus).

Nevezetesen a legutolsó, meglehetősen biztos előhírnöke az erdei 
szalonkának. Az énekes rigót a szalonkák megérkezése előtt már
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négy, sőt hat nappal egysével láthatni ; akkor pedig, mikor a 
szalonka-húzás kezdetét veszi, már sok oldalról visszhangzik az 
erdőben a pajzán rigó-fütty. A  boroszláit (daphne mezereum) a 
melegebb erdőkben ilyenkor már java  virágában van.

A házi veres-fark (ruticilla tithys) többnyire egyszerre érkezik 
meg az erdei-szalonkával, vagy csak kevés nappal ez utóbbi után, 
általában tehát majdnem biztosra vehető, hogy mikor az első házi 
veres-farkot láttuk, akkor a szalonkák is már itt vannak.

A vörösbegy (erythacus rubecula) megérkezése hasonlóan a 
házi veres-farkhoz, igen gyakran összeesik az erdei-szalonkáéval s 
kipróbált szabályul állítható fel, hogy a szalonka-húzás javában 
folyik, mikor nagy számban látható a vörösbegy. Eme csendes, a 
bokrok közt meghúzódó madárka megérkezése azonban könnyeben 
kerüli ki figyelmünket (annál is inkább, mert megérkezése első 
napjaiban kellemes szavát alig hallatja), mint a mindig mozgékony 
a fedélcsúcsokon s más verőfényes kedvencz helyeken sürgölődő 
házi veres fark ; a Vörösbegy tehát nem oly jellegzetes előhírnöke a 
szalonkának, mint a házi veres-fark.

Azon időtájt, midőn az első szalonkák bevonulásukat tartják, 
a pöszméte-bokrokon rendszerint már a rügyekből előtörő zöld 
levelek láthatók ; de ez korántsem megbízható támpont, mert korán 
nyíló tavaszokkor e zöld levelek igen gyakran korábban fejlőd
nek, semhogy a szalonkák megérkeznek, hidegebb időjárás mellett 
ellenben gyakran márczius végéig zárva maradnak a rügyek, ekkor 
pedig a szalonkák java része már itt szokott lenni. A somfa kén sárga 
kinyílott virága azonban majdnem biztos jelének tekinthető a szalonkák 
■megérkezésének. A mig a som sárga bimbói zárva vannak, szalon
kákra rendszerint nem számíthatunk ; különös kivétel az, mikor a 
som virágzása előtt érkeznének meg. A somfa virágzása azért esik 
össze a szalonkák megérkezésével, mert azon meleg, mely a som 
kivirágzását előidézi, az erdő talaját annyira hozzáférhetővé teszi 
az erdei szalonkának, hogy az ott elégséges táplálékot találhat. 
Mig a megélhetés előfeltétele nincs meg (egyes kivételektől mindig 
eltekintve), a szalonka nem indul meg az északi tájak felé.

Visszatérve a vándor-madarakhoz, a fenyő-pintyek (fringilla 
montifringilla) nagy vándorlásáról is meg kell emlékeznünk, melyek 
tavaszkor délről a magas éjszaknak veszik Útjukat. Átvonulásuk 
rendszerint összeesik a szalonka-húzás kezdetével, gyakran azon
ban teljes folyamatával, ez oknál fogva biztos jelnek nem tekint
hetők. Ellenben a szalonka-húzás tetőpontjának meglehetősen biztos
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jelzői a fecsegő, fürge, mozgékony, szintén észak felé vándorló boros 
rigók (túrdús iliacus) íz fenyves rigók (túrdús pHaris) csapatjai.

De a kimaradhatlan fűzi lomb-zenért (phyllopneuste rufa) sem 
szabad kifelejtenünk, ámbár ezen apró, igénytelenül éneklő madár 
számos vadász előtt valószinüleg ismeretlen. Ez a kis énekes a 
lombos erdőkbe rendszerint akkor tartja bevonulását, mikor a 
szalonka-húzás első harmada már elmúlt, de az évad még a küszöb 
előtt van. Ámbár ez irányban is van némi kivétel.

Azon szárnyasok között, melyek a szalonka-vadászokra nem 
kedvesek, mert a húzás végét jelzik, felemlitendők a girlitz pinty 
(dryospiza serinus L.) és a kerti veres-fark (ruticilla phoenicurus), 
a melyek közül az elsőnek (mind him ivaru) egyedei közönségesen 
márczius végén vagy április elején szoktak jelentkezni.

Ez után néhány napra (az időjárás átlagát véve) már zöldülni 
kezdenek a cserjék s midőn felhangzik a kertekből a barátka zenér 
(sylvia atricapilla) dallamos éneke és a nyaktekercs (jynx torquilla 
egyhangú dala; midőn a cseregalagonya (crataegus oxyacantha) 
már »fillér-nagyságú« leveleket hajtott, s a napnak kitett lejtős 
rétek zöldje tele van szőve a montika (taraxacum officinale) arany 
szinti virágával: ilyenkor rendszerint vége a szalonka-húzásnak.

A füstös-fecske megjelenése, átlag véve, a szalonka-húzás vég ével 
szokott összeesni, ámbár az első fecske soha sem jelezheti, mily 
stádiumban van az. E két madárnak nyilvánvalólag egészen más 
értéke van ama jelző iránt, mit az emberek »jó idő«-nek neveznek. 
Meleg verőfényes napok, keleti légáramlattal elősegítik a fecskék 
vándorlását, de megakasztják a szalonkáét. Ellenben erős, sőt 
hűvös időjárás mellett, de a délnyugati légáramlattal, gyorsan meg
indul a szalonka-húzás ; mig emez időjárás a szárnyas rovarokkal 
táplálkozó fecskéknek megállapodást parancsol! így már gyakran 
megtörtént, hogy az első fecskék több nappal a szalonka-húzás 
befejezte után érkeztek meg, mig más években, a szalonka-évad 
tetőpontjával jöttek meg. Nagyon ritka eset, hegy a szalonka-évad 
végével már az első kakuk is jelentkeznék, mert ez a vigyázatos 
madár rendszerint csak akkor szokott nálunk jelentkezni, midőn a 
bükkösök üde zöldje visszavonhatlanul hirdeti a tavasz győzelmét 
a zordon tél fölött.«

Homeyer azt mondja: »Csodálatos összhang uralkodik a
vándormadarak megjelenésénél, mert egyidőben jelennek meg azokon 
a helyeken, melyek klimatológiai viszonyai egymással megegyez
nek.* S ezzel egyszersmind meg van czáfolva az a sok helyütt
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uralgó balvélemény is, — mondja Chernél István,1 — mintha a vándor
madarak csak bizonyos utakon (pl. folyók mentén) egymásután vonul
nának. Ezt bizonyítja a helsingforsi egyetem tudós tanárja, Palmén. 
Dr. Quistrop, ki oly éles figyelemmel kisérte évek hosszú során át 
a szalonkák vándorlását, észleleteivel következő eredményre jutott. 
>Ha tavaszszal — a mint az igen gyakran előfordul — márczius haván 
át keleti passat-szelek uralkodnak, e mellett derült, hűvös éjjelek: 
bizonyosak lehetünk arról, hogy sem fenyürigókat, sem mocsári és 
erdei szalonkát nem fogunk találni. Mihelyt azonban a szél délire 
vagy nyugotira változik, a vonulás megkezdődik, habár ekkor 
— a mint jobbára úgyis szokott lenni — az éjjelek borultak és 
esősek is.*2

Ezzel megeg3rezett 1886 bán Chernél szerint a tavaszi föl - 
vonulás

Mig az éjszaki és éjszakkeleti szelek áramlottak s derült 
napok hűvös éjjelekkel jártak : a szalonkák telelő helyükről meg 
sem mozdultak; mikor azonban a déli és délnyugoti szél beállott: 
rögtön felkerekedtek nehéz utjokra. Sietve haladtak, nagyobb és 
nagyobb társaságokban, oly annyira, hogy rövid 10 napi ittlétei 
után már megint csak elvétve akadhattunk egyesekre, az utóvonu
lás tagjaira.

A gyors átvonulásnak Homeyer okát adja ezen szavaival:
»A madarak vándorlását főleg az időjárás befolyásolja; ha ez 

sokáig kedvezőtlen s a vándorlás meg nem indulhat, akkor az idő
járás változásával, a hőmérsék hirtelen emelkedésével és a szél for
dultával rövid, de tömeges vonulás szokott lenni.*3

Hogy miért tart ilyenkor a vonulás csak rövid ideig? e kér
désre legtalálóban az öreg Brehm szavaival felelünk. »Feltünő, mily 
biztosan vezérli a madarakat természeti ösztönük tavaszi vándor
láskor megérkezésük idejét illetőleg Ha idő előtt érkeznének m eg: 
éhen halnának; ha pedig későbben: akkor nem volna idejük a 
költéshez, fiaik felneveléséhez s megvedlésükhöz «4

Magáról a húzásról Lakatos Károly a következőket mondja:5 
»Az erdei szalonkák »huzó« példányainak viselkedése egy és ugyan
azon estén — a mi igazán nevezetes — mindig egyforma, mintha

1 V. L 1886. 13. sz. 186. 1.
2 Dr. Quistorp : Na. 1858. 34. 1.
:l H om eyer: >Wand. cl. Vögel« cap. VI. 241. 1.
4 Brehm : Kéziratai 40 1. Homeyer i. m. Cap. II. 27. 186. 1.
s V. L. 1887. 18. sz. 232. 1.
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a természet által erre nézve mindenik ugyanazon utasítással lenne 
ellátva.

A huzási mozgalmat magát illetőleg, azt tapasztaljuk, hogy 
enyhe tavaszi estéken a legélénkebb szokott lenni, kiváltképen ha 
az elborult égen csak itt-ott villan föl egy-egy csillag, s a fölé is 
csakhamar sötét fátyolt vonnak a kergetődző fellegek.

Sokszor bebizonyodott az is, hogy permetező-esős időben a 
húzás bámulatos arányokat ölt, úgy hogy a hangos korrogással, 
pisszegéssel közeledő szerelmes éji vándorok szinte szakadatlan egy
másutánban haladnak el állásunk előtt. Viszont ezzel ellentétben, 
hideg, a hold fénye s a csillagok miriádjai által megvilágított tavaszi 
éjjeken, igen kevés kedvet mutatnak a szállinkózásra.

Az szabályul vehető, hogy éles keleti és éjszaki széllel, egyet
len szalonka sem mozdul ki helyéből. Általában hideg, borongós idő
ben, erős nyugati vagy éjszak-nyugati széllel is, igen rossz szokott 
lenni a húzás, még akkor is, ha az alkonyt megelőzőleg, a zord' 
idő tetemesen alábbhagy szilajságával vagy ha megenyhülve, ez 
állapotban éjjen át meg is marad. így tehát az is szabálynak vehető, 
hogy a szélviharos napokat kővető szelíd, enyhe alkonyok sem bír
nak befolyással a húzás élénkítésére.

Megfigyelt dolog, hogy — rendszerint zivatar közeledtét jó
soló —- szélcsöndes, tikkasztó meleg estéken, némelykor a legpom
pásabb mozgalom fejlődik ki. s a húzás hangosan (korrogó és piszegő 
hangoktól kisérve) s teljes élénkséggel, szinte szakadatlanul folyik. 
Ha azonban a zivatart megelőzőleg igen világos ég mellett meleg, 
száraz keleti szél jut uralomra, úgy ez a körülmény a húzás el- 
lanyhulását vonja maga után, sőt a mozgalomra gyakran majdnem 
teljesen megsemmisítő hatást gyakorol.

Hogy szakadó meleg esőben és hózivatarok alkalmával is
néha nagyon élénk húzások vannak, azt már sokszor megfigyelték ;
azonban ilyenkor többnyire igen rövid ideig, úgyszólván csak per- 
ezekig tart. Az is tény, hogy még erősebb zivataros időben, csap
kodó esővel párosult szélviharban is szállnak eg}res szalonkák; 
hanem ilyenkor a húzás nélkülözi igazi jellegét és szinte csak futó
lagos. Az előkerülő egyes szalonkák hosszú időközökben s koránt
sem a megszokott kényelmes lebegéssel lassan húzódva, hanem 
többnyire nagyon is gyorsan és »szótalanul« surrannak tova a föl
vett irányban.

Az a régi vadászelv, hogy a szalonka hideg és szeles idő
ben éppen nem huzna, vagy ha húz is, csak rövid ideig s akkor
is mindig teljesen hangtalanul és sebesen, mélyedésekben és völ
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gyekben nem mindig és mindenütt bizonyodott be. Ezen elterjedt 
nézet meglehetősen tarthatatlan voltát élénken illusztrálja Chernél 
Istvánnak egy a »Vadászlap«-ban (1885. évf. 12. sz., p. 160. és az 
1887. évf. 17. számában) közzétett érdekes észlelett adata.

Minthogy az időjárás végtelen sok és hirtelen jelentkező vál
tozásoknak van alávetve — eltekintve a föntebb fölállított szabá
lyoktól, — az ugyan az nap uralgó időjárásból, előre sohasem lehet 
teljes pozitivitással az alkonyi húzás élénkségére, kevésbé élénk
ségére, vagy éppen teljes lanyhaságára következtetni, illetőleg azt 
teljes biztonsággal megállapítani, hogy egyáltalában fog-e nyilvánulni 
csak némi mozgalom is a húzást illetőleg, vagy sem. De — mint 
már föntebb is említve volt — a húzás menete, de sőt a huzó 
szalonkák viselkedése sem mindig egyforma a húzások alkalmával. 
Így némely alkonyon mindegyik nagyon korán, alig a nap leáldozta 
után kezd már mozogni, mig más estén oly későn jönnek, hogy a 
majdnem teljes sötétségben meglátni is alig lehet. Az is előfordul, 
hogy mindnyája rendkívül sebesen és magasan közeledik a húzás 
alatt, csak olykor hallatva egy rövid szisszentést (ez az úgynevezett 
szabálytalan húzás); mig másnap hangosan korrogva és szünet 
nélkül piszszegve normális magasságban s a szokott lassúsággal hú
zódnak el állásunk előtt (ez a szabályos húzás). Vannak ismét 
közbeeső esetek, midőn egyetlen huzó szalonkát sem tudunk föl
fedezni, mig tán a rákövetkező alkonyon nagy csodálkozásunkra, 
ismét pompás »szabályos« mozgalom áll be.

A területet illetőleg tény az, hogy az egymással összefüggés
ben álló. kiterjedtebb erdőterületek mindig biztosabb kilátást nyuj. 
tanak a húzásra, mint a kisebb erdőrészletek, még ha az nap a 
környék megvadásztatott is, mert a nappali zajongás azon körül
ménynél fogva, hogy az ily nagyobb vadásztereken a szalonkák 
egymástól többnyire nagy távolságokra lévén elszóródva,1 mind fel 
nem találhatók s igy nagyrészük háboritlanul »fekve marad,* az 
alkonyi húzás mint párosodási mozgalomra, megsemmisítő befolyást 
nem gyakorol, mint azt kisebb revierekben tapasztaljuk; másrészt 
pedig, az ily kiterjedtebb erdőségekben, alkalmas időben, midőn a 

kívánatos körülmények jól összevágnak,® a huzó szalonkák óra
járásnyira is elkóborolnak, vagy mint mondani szokták : utat vesz
nek maguknak.

Kisebb pagonyokban — tapasztalás szerint— sohasem, vagy

1 K ivét'lt képeznek az úgynevezett jó helyek. Tudvalevő ugyanis, hogy bizo
nyos része iránt az erdőnek a szalonkák különösen oly előszeretettel viseltetnek, 
hogy azt a környéken tartózkodók néha tömegesen is fölkeresik Lakatos.
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csak rendkívül szalonka-gazdag saisonokban, szokott valamirevaló 
mozgalom kifejlődni. De az ily apróbb revierek nappali megvadá- 
szása mindig tönkreteszi az alkonyi húzás iránt táplált reményein
ket. A háborgatott szalonkák ugyanis, szabályos húzás helyett, 
rendetlenül röpködve s többnyire hallgatagon s igen későn — majd
nem az éj beálltával — szállanak tovább.

Hogy a nagyobb terjedelmű összefüggő erdőségekben vannak 
egyes oly részletek, melyeket alkonyi húzás alkalmával a szalonkák 
alig, vagy egyáltalában nem is érintenek, az tapasztalati tény, mely
nek bizonyos, eddig ösmeretlen körülményekkel lévő okozati össze
függését azonban, kideríteni eddigelé még nem sikerült s aligha is 
fog valamikor sikerülni. Az tény, hogy az ily mellőzött helyektől 
nem igen távol, sőt nem egy esetben már a legközelebbi pagonyok
ban, ugyanazon alkonyon a leggyönyörűbb s a legszabályosabb 
mozgalom folyik le, pedig látszólag sem a talajviszonyok, sem erdé
szeti tekintetből a vonuló pontok alja szembetűnő különbözetet 
nem mutat. E mellett viszont az is áll, hogy egynémely erdőponttól, 
melyet tapasztalatilag a huzó szalonkák különös előszeretettel érin
tenek éveken át, egyszerre csak minden fölfedezhető ok nélkül  ̂
mely azt előidézte, hirtelen elidegenednek. Hogy ezen jelenségnek 
is mely körülményben rejlik a helyes magyarázata, nem tudjuk.

Ámbár a szalonkák mindig kiváló előszeretettel húznak el 
fiatal vágások s növendék-erdők felett, sőt erdei csapásokat és 
szélesebb erdei utakat is szívesen kereszteznek, valamint erdei réte
ket is felkeresnek és az erdőszélekre is kiszállnak; mégis az idő
járáshoz s az alkony sötétebb vagy világosabb voltához képest a 
terepviszonyokat mindig tekintetbe szokták venni a követendő 
vonalra nézve, s ehhez képest változó alakú terepek felett vezet el 
az, tetemesebb vagy kevéssé jelentékeny magasságban. így nedves, 
esős és borongás időben szakadékok, völgyoldalak és mélyedések men
tében, ellenben hűvös idővel és világos alkonyokon inkább magasabb 
hegyoldalak és magaslatok felett húznak cl.

Minél magasabb a pont, a mely felett elhúznak : annál ala
csonyabban, s ellenben minél mélyebb az (pl. völgyek s egyébb 
mélyedések), annál magasabban repülnek és sajátságos az, — szinte 
hihetetlennek látszik, — hogy említett időjárások alkalmával hasz
nálni szokott légi útjaikat mindig szigorú pontossággal betartják, 
úgy hogy eme körülmény folytán szinte rendes szállóiknak volná
nak azok nevezhetők.*

A szalonka reggel is szokott huzni, még pedig szintúgy pisz- 
szegve és korrogva, mint este. A húzás azonban nagyon korán
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történik, még hajnal előtt, mikor a sötétben tova lebbenő alakjukat 
úgyszólván inkább sejteni, mint látni lehet.- Őszszel is húz estén
ként az erdei szalonka, de nem szól és igen sebesen repül. Ezt a 
két huzási időt az említett okoknál fogva a vadászok nem kedve
lik, azért ritkán használják fel.

Az esti lesre alkonyat felé, körülbelül 6 órakor, reggel pity- 
mallatkor kell kimenni. Minden vidéken ismerik már a vadászok a 
jó huzó helyeket. Ezek rendesen az erdők szélső részeiben, vágá
sok vagy fiatal erdőrészekben s különösen kissé ritkásabb helyeken, 
utak menetén, erdei tisztásokon vannak. Ezen helyeken oly állást 
válaszszon a vadász, a honnét mindenfelé jó kilátása van s a hol 
kissé takarja valami nem magas bokor. Miután tapasztalás szerint 
hűvös és derült estéken a szalonkák inkább a bérezek körül húz
nak, s miután ilyenkor úgyis magasabban szállanak, fennebb fekvő 
helyeken könnyebben lehet lövéshez jutni. Nedves, esős és borult 
időben pedig inkább a hegyoldalak mentében, mélyedések vagy 
szakadások fölött tartván rendes húzásukat, ott jobb felállani. A jó 
állást azonban következetesen megtartani többet ér, mint folytono
san oda húzódni, a merre huzni látunk, vagy hallottunk, mert 
a nyugtalan, helyet cserélgető vadász tarisznyája rendesen üres 
marad.1

A húzás rendesen alkonyat után akkor veszi kezdetét, mikor 
az első csillag felragyog az égen. Ekkor nyitva kell tartani a füle
ket, de a szemeket is, mert némely szalonka csak pisszegve jő, 
sőt némelyik nem is szól. Mikor azonban jó a húzás, akkor nem
csak pisszegnek, hanem korrognak is, mit messzebbről lehet meg
hallani.

A huzó szalonka röpülése nyugodt és egyenletes, s csak 
szeles időben gyors és változó. Ha csak el lehet kerülni, nem kell 
a szembejövő madárra lőni, hanem el kell bocsátani a fej felett s 
akkor lőni utána, úgy czélozván, hogy a madár hasa a czelgom- 
bot érintse. Ha mégis szembe kell rá lőni, egy arasztnyival a csőre 
elé, ha oldalvást száll, egyenest a csőre hegyére, ha pedig lefelé 
húz, jóval a hasa alá kell czélozni.

A vadászati Írók nagy része, igy Dittrich a. W .2 is, azt tartja, 
hogy ha két szalonka jő egyszerre s mintegy egymást kergeti, egy
másra vág, akkor az első a tojó ; mig Grunnert3 azt véli, hogy ha 
kettő jő együtt pisszegve, akkor a tojó az első, mig az egymásra

1 Érd. Lap. 1869. III. füzet 99— 107 1. Nyulassi Farkas.
2 Handbuch f. Jager II. 21.
3 Jagdbetriebskunde 271. 1.

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



2 5 6

vágó mind him. Ezekkel szemben I. Hoffmann konstatálta, hogy 
az estenden huzó szalonka majdnem mind him, legalább az, amely 
korrog.1

Szalonka-lesen nagyon jó szolgálatot tesz a vizsla, mert nem
csak az esti homályban nehéz a földre bukott szalonkát megtalálni, 
hanem még nappal is, mert tollazata nagyon hasonlít a talajai 
takaró száraz lombhoz. A megkerestetés másnap nagy nehézséggel 
jár, mert a mint Dittrich a. W. mondja, még a legjobb vizsla is 
nem könnyen érzi meg a csak egy órával előbb leesett szalonka 
szimatját is.

A vizsla csakhamar észreveszi, miről van szó, kiváltképen, ha 
egy-két lelőtt szalonkát elhozott. Nemsokára ő is figyelni kezd és 
gyakran megesik, hogy hamarább hallja a közeledő madarat, mint 
a vadász.

Az erdei szalonka vadászata vizslával.

Az erdei szalonka vadászása vizslával a jól lövő, kitartó és 
jó vizsla birtokában levő vadásznak sok mulatságot szerez ; minél
fogva igen kedvelt a vadászok előtt és mind őszszel, mind tavasz- 
szál gyakorlatban van. Jól kell tudni lőni, mert a mily nyugodt a 
huzó szalonka röpülése, oly gyors és változékony sürjesben, fák, 
bokrok között. Maga a vadászat fáradalmasabb, mint az esti les, s 
nem oly regényes; de ha van vad, nagyobb és biztosabb az 
eredmény.

üszszel, mikor tőlünk elvonul a szalonka, legszívesebben tar
tózkodik legelő marha által járt magasabb fekvésű rudas, kivált
képen nyáras erdőkben, azonkívül szőlőkben, marhacsapások, legelte
tés alatt lévő rétek közelében. Tavaszszal ellenben, mikor vissza
jön, oly lapályos fekvésű helyeket választ első leszállásra, a 
melyeknek talaja nedveskés és nem, vagy alig fagy m eg; később 
üde talajú, gazdag almozatu, sűrű, lombos erdőknek ád elsőséget. 
Mindig szereti azonban a tövis bokrokat, tavaszszal a reketyéseket, 
különösen, ha a fáktól kissé távolabb, rétek és marhacsapások 
szélein vannak. Nedves, esős időben inkább a szárazabb, száraz 
időben pedig és mikor késői fagyok járnak, a meleg forrásos helye
ket keresi fel. Oka ennek az, hogy az ilyen helyeken az említett 
időben legkedvesebb táplálékát, a gilisztákat a legnagyobb mennyi
ségben találhatja meg, és legkönnyebben juthat hozzájuk. Ennél-

1 Hoffmann kimutatta, hogy a hímet a tojótól tollazatáról megkülönböztetni 
nem lehet. Erre nézve lásd az elébb idézett monográfiát.
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Dittrich a. W. szerint mindig a 8— 10 éves sarjasokban, vagy 
a szálerdőnek azokkal egyenlő magasságú fiatalosaiban (magról 
kelt cseplyesekben) kell megkezdeni a keresést. Onnét át kell menni 
fokonkint az öregebb és öregebb s utóvégre a legfiatalabb erdő
részekbe. Gyakran megesik, hogy éppen a 3 — 6 éves vágásokban 
vannak. Az időjárás, valószínűleg a véletlen is okozza, hogy majd 
itt, majd amott találhatók jobban.

Szalonka-vizslatásra legjobb az idő reggel 9 órától kezdve 
délután 3 óráig. Ez idő előtt és után rendesen nem tart ki jól. 
Szép meleg idő kedvez a vizslatásnak, szeles időben azonban rosszul 
tart ki, és gyorsan röpül.

Ha csak lehetséges, mindig szél ellenében kell keresni. Nem
csak a szimat végett, de mert szél ellenében nehezebben kél és száll 
a szalonka és hamarább ereszkedik le. Kezdetben, ha elhibázták, 
vagy nem lőttek rá, legföljebb pár száz lépésnyire száll e l ; de ha 
többször verték fel, vagy igen messzire vonul, vagy ha közelebb 
ereszkedik is le, újra felkél és távozik, úgy, hogy nehéz, sőt lehe
tetlen újra megtalálni.

Arra különösen jól kell vigyázni, merre húz, hol esik le, hogy 
könnyebben lehessen ismét megtalálni. Arra a helyre egyenesen 
lámenni nem jó, mert nem tart ki. Valószínűleg azért, hogy csőré
vel arra felé fordult, s már messziről észreveszi a vizslát, vagy a 
vadászt. Meg kell tehát kerülni, s ellenkező oldalról, esetleg szél 
alatt igyekezni megtalálni.

Ha a vizsla áll, vagy közelébe kell menni s beugratni, vagy 
körül kell járni a helyet s fektén igyekezni megpillantani. Fekete, 
ragyogó szemei a jószemü vadásznak elárulják. Szemre kapva, 
fektén kell lelőni. Ez az eljárás azért jó, mert a felemelkedő sza
lonka elég óvatos röptét úgy irányozni, hogy valami cserje takarja, 
ami a lövést rendkívül megnehezíti.

Rudas erdőben fölfelé igyekszik a fák fölé, hogy szabadabban 
repülhessen. A higgadt vadász ezt a körülményt jól felhasznál
hatja, mert ilyenkor lassabban száll; szabad téren azonban inkább 
vár, mig egyenes irányt vesz, s 30—40 lépésről lő rá. Ez azért is 
jó, mert nem roncsolja annyira össze a lövés.

Ha több a vadász, egyenes vonalat tart, s csak annyira van 
égyik a másiktól, hogy egymást láthassa; lövés után pedig a többi 
vár, mig az, aki lőtt, fegyverét megtöltötte, s az esetleg leesett

17

fo g v a  m in d ig  o tt  kell k e re sn i, a h o l le g k ö n n y e b b e n  és  le g jo b b a n
tá p lá lk o z h a tik  s a  m e lle tt jó l  el. is  re jtő z h e tik .

A  v a d á sz a ti ism e re te k  k é z ik ö n y v e .  III .
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madarat vizslájával elhozatta. Ez megtörténvén, az illető t̂ovább .̂ 
szóval jelt ád az indulásra.

Ha a vadászok többen vannak, néhány a higgadtabb és 
tapasztaltabbak közül a bejárás alatt lévő terület túlsó végét állja 
el, s a tovaszálló madarakat lövi le. Ezt azonban csak akkor sza-< 
bad megtenni, ha biztos rejtő helyeket találhatnak, hogy a vizs
láira menők lövései elől biztosítva legyenek ; különben sem egyik, 
sem másik félnek alant lőni nem szabad, hanem csak fölfelé a leve
gőbe, vagy oldalt s hátrafelé. A keresők azon esetben, ha a sza
lonka tovaszáll, »vigyázz ! száll-száll! “ kiáltással figyelmeztetik az 
előlállókat arra. Az előlállók megint, ha a madárra nem lőhettek, 
vagy azt elhibázták, megjegyzik maguknak, hol ereszkedett le, hogy 
azután felkeresni lehessen.

Az erdei szalonka vadászata haj tokkal.
Az erdei szalonkát hajtókkal is szokás vadászni, ami kényel

mesebb, mint a kerestetés vizslával és őszszel néha igen kiadó. 
Vizslával vadászni szeretők csak az olyan erdőrészeket szokták 
meghajtatni, amelyekben sűrűségüknél és bokrosságuknál fogva 
lőni nem lehet. Mások jobban szeretvén a vadászás ezen módját, 
meghajtatnak minden arra alkalmasnak látszó helyet. A vadászat 
ezen módjánál is szükség van jó és fürge lövőre, mert a hajtők 
által felvert szalonka ugyancsak gyorsan röpül.

Rendesen kisebb hajtásokat szokás csinálni, hogy a fölvert 
madarak mindjárt puska elé kerüljenek. Ez oknál fogva nem is 
kell sok hajtó: 5—6 fiú elegendő. Különben a hajtások nagysága 
a körülményektől függ, hogy t. i. mily nagy területet foglalnak be 
a vadászok felállítására alkalmas tisztások, utak, ritkások.

Hajtatni mindig jobb szél mentében, különösen őszszel, mert 
a szalonka jobban szeret szél mentében szállani. Ha mégis szél 
ellen kellene hajtatni, akkor a hajtás oldalaira kell puskásokat állí
tani, mert ez esetben alighogy szárnyra kelt, oldalfelé kanyarodik.

A hajtókát el lehet látni kereplőkkel, vagy más, a hajtásnál 
használni szokott, zajt csináló eszközzel ; elegendő azonban az is, 
ha lábaikkal helylyel közzel egyet-egyet dobbantanak, vág}'’ botjuk
kal a földre ütnek s azzal, valamint prrr! p rrr! szóval felriasztani 
igyekeznek a meglapult madarakat. Ha szalonkát vernek fel, 
»vigyázz! tiró-t« kiáltsanak, figyelmessé teendők a vadászokat a 
közelgő madárra. Ámbár, azoknak vigyázniok kell különben is, mert 
gyakran repül fel szalonka, pl a hajtők előtt lévő bokron túl, anél
kül, hogy azt azok látnák.
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Mind a hajtóknak, mind a vadászoknak szemmel kell kisérni 
a repülő szalonkát mindaddig, ameddig csak láthatják, hogy azután 
megkeresni, s illetve újra meghajtatni lehessen. Szabály szerint 
minden helyet addig kell újra meghajtatni, ameddig csak vadat 
tudunk benne. Dittrich a. W. beszéli,1 hogy egész nap vadásztak 
oly területen, melyet egy fél óra alatt körül lehetett járni, s hogy 
ily darabon az anhalt-dessaui erdőkben egyszer négy vadász 18 erdei 
szalonkát lőtt s valószínűleg maradt még az erdőn öt-hat darab.

Hogyan jelez a megsebesített szalonka r 2

Vizslatás vagy hajtóvadászat alkalmával csak igen ritkán tör
ténik meg, hogy az erdei szalonkára tett lövés sikeréről kétségben 
maradjunk, mert ha jól volt találva, a nappali világosságnál könnyen 
észreveszszük, hogy lebukott s könnyen meg is találjuk ; mig hibás 
lövés vagy jelentéktelen megsebesités után látjuk, hová húzott s 
gondos keresés után többnyire újra ráakadunk.

A rosszul sikerült lövés félhomályban, les alkalmával sokkal 
nagyobb bajt okoz. Nem árt tehát megismerni a jeleket, melyekkel 
a szalonka a lövés eredményét mintegy elárulja.

1. Hirtelen halált hozó sebbel az erdei szalonka testének súlya 
által vitetve, szorosan behúzott szárnyakkal rövid ívet leírva a leve
gőben bukik a földre. A nesz, melylyel ilyenkor a földre zuhan, 
biztos jele annak, hogy már megszűnt élni, vagy hogy élete fogy
tán van. Ha esetleg nem volna jó hozó vizsla velünk s talán siker 
nélkül keresnénk a félhomályban azon helyen, ahová esni láttuk, 
ne felejtsük el, hogy a szürkület a valóságnál mindig valamivel 
messzebb mutatja a húzó szalonkát, s hogy tehát a lelőtt mindig 
valamivel közelebb lesz, mint ahová lebukni látszott.

2. Az erdei szalonka nehány bukfenczet vet a levegőben s 
csapkodva bukik a földre. Ez esetben szárnyazva v an ; és pedig 
úgy, hogy nem menekülhet többé, ha rögtön a helyszinére sietünk ) 
mert ilyenkor rögtön elárulja magát azzal, hogy szárnyra kelni ipar
kodik, de sikertelenül, néha pedig ijedős hangot is hallat. Téves 
némely vadásznak azon állítása, hogy a szárnyaszegett szalonka 
rögtön és sietve elfutna, mint a szárnyalt fogoly ; ezt csak akkor 
teszi, ha nagyon sok időt engedtünk neki.

3. A szalonka, repülésében alig észrevehető változással s 
anélkül, hogy a repülés irányát megváltoztatta volna, ferde irány-

1 H. f. j .  II. 24. 1.
* V.-L. 1887. 9. sz. 115. 1.

1 7 *
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bán, repülés közben mindig alább ereszkedve, sokszor csak több 
száz lépésnyire száll a földre. Ez esetben valamelyik szárnyának 
külső Ízülete sérült meg s ilyenkor csak jól apportírozó, fürge vizs
lával fogjuk azt megkerithetni, de a legtöbb esetben elvész a 
vadászra nézve.

4. Még rosszabb s meglehetősen gyakori a bél-lövés, melyet 
a szalonka igen sajátságos módon szokott jelezni. Az ily lövéstől 
találva, ugyanis ferde irányban lefelé bukik, e közben pedig, de 
csak a leggyakorlottabb szem által észrevehetőig, merev tartása és 
szárnyainak sajátságos reszkető mozdulatai tűnnek fel, s — majd
nem mindig ívalakban — 100—200 lépésnyire száll, mire azután, 
egészen úgy, mint az egészséges szalonka, leereszkedik a földre. 
Az ilyképp sebzett szalonkának megkeiitése húsz eset közül alig 
szokott egyszer eredménynyel járni, mert a madár, még mielőtt a 
vadász vagy pedig az eb egészen közelébe érhetne, felrepül s köz
vetlenül a talaj fölött tovább húz és pedig rendszerint oly messzire, 
hogy más napon is eredménytelenül fogjuk keresni, mert a sötét
ségben alig lehet megjegyezni az irányt, amelyben elvonult. De 
még oly esetekben is, midőn bevárja az ebet s ez meg is állja, a 
vadász csak igen ritkán fog eredményes lövést tehetni rá, mert, 
mint már említve volt, a szalonka ilyenkor mindig közel a talaj 
fölött szokott elszállani. Legjobb tehát lehetőleg pontosan megje
gyezni a helyet, ahová leereszkedett s csak más napon indulni kere
sésére, mert akkor valószínű, hogy vagy már kimúlva, vagy bete
gen meg fogjuk találni, s ha esetleg fel is repülne, minden nehéz
ség nélkül lelőhetjük.

5. Oly szalonkának, mely a lövés után egyenesen fölfelé röpül, 
egy ideig habozva majdnem ugyanazon a helyen vergődik a leve
gőben és azután ivet leirva bukik alá s látszólag, mintha ép volna, 
ereszkedik le a földre, a fejét horzsolta a lövés s lehet, hogy egy 
göbecs a szemét vagy a csőrét érte

Ebben az esetben is csak kevés kilátásunk lenne kézhezkeri- 
tésére, ha ugyanazon este kezdenők meg a keresést, mert ilyenkor 
is úgy tesz, mint mikor bél-sebet kapott; ezenkívül a fején sérült 
szalonka gyakran feitünő kábultságot és vakságot árul el, ameny- 
nyiben repülés közben szárnyaival neki megy a fatörzseknek és fa
ágaknak, de ennek daczára igen messzire repül, ha njdlt helyre 
érhetett.

Megemlítendő még, hogy az oly szalonka, mely mérsékelt 
magasságban egyenes irányban vonul el a vadásztól, könnyen abba 
a csalódásba ejt, mintha lefelé buknék, ami azonban csak láttani
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csalódáson alapul, de vigaszul szolgál nem egy kezdő vadásznak, 
hogy a szalonkát, melyet oly »jól vett czélba«, még sem hibázta 
el egészen ; szerencsére az ily szalonkák legtöbbnyire minden baj 
nélkül kerülnek ki a veszedelemből s nem kell tartani tőle, hogy 
megsebesülve haszon nélkül pusztulnának el.

Teljesen elhibázott lövéseket a vonuló szalonka számos eset
ben nem is jelez, hanem felvett irányából el nem térve, változatlan 
tempóval siet előre s ha korrogva repült, vígan beszélget tovább. 
Észrevehető benyomást tesz azonban reá az elhibázott lövés, midőn 
a vadászszal szembe repül : a durranás s a tűz megijeszti, minél
fogva félbeszakítja kurrogását s csak jó messzire érve kezdi el 
azt újra.

Ritkább, de mégis többször megfigyelt eset az, hogy a kor- 
rogó szalonka, melyet szürkületkor elhibáztak, de az elsülő fegy
ver tüzét meglátta, hirtelen lefelé bukik s a vadászt abba a téve
désbe ejti, hogy halálosan megsebesült. Ily esetben arra kell ügyel
nünk, vájjon hallható volt-e lezuhanása; mert ha nem, akkor hasz
talan a keresés. Az ily szalonka a sötétségben hirtelen felvillanó 
tűz által megijesztve, kétségkívül egészen a föld közelébe veti le 
magát s ott azután nesztelenül s közvetlenül a föld fölött húz 
tovább.

Megjegyzendő, hogy a lelőtt s már kimúlott szalonka szemei 
mindig nyitva vannak. Azon esetben tehát, midőn a megsebzett 
szalonkát csukott szemekkel találjuk meg, mindig feltehetjük, hogy 
az még él, sőt az is lehetséges, hogy csak könnyen van megsebe
sülve s megtörténhetik, hogy a legközelebbi pillanatban már magához 
tér — s menekülni igyekszik.

A fogoly vadászása.

A foglyot szokás ugyan hálóba is fogni, átalában véve azon
ban vadászása jórészt vizslatás utján történik. A vadászat annak, 
ki röptében jól lő és jó kutya birtokában van, sok mulatságot 
nyújt s azért is kellemes, hogy a kisebb vadászterület felett ren
delkező is, ha fogoly-állományát jól gondozza, kellemes élvezetet 
szerezhet magának. A vadászati évad azonban rövid ideig tartó ; 
nem igen terjed többre 5—6 hétnél, kivéve az oly téli napokat, 
mikor friss hó esett. A mulatság tehát hamar véget ér. Viszont 
azonban szép fogoly-állomány mellett annál kiadóbb.
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A fogolyvadászat a törvény értelmében augusztus elsején 
szabadul fel. E napon azonban csak a melegebb déli vidéken és 
korai tavasz után helyes a vadászatot megkezdeni; mert különben 
csak gyenge, még ki nem fejlődött csirkék jutnak aggatékra, amelyek 
szállítás közben könnyebben is romlanak. Legjobb voltaképen augusz
tus végén »vagy szeptember elején kezdeni a foglyászást; mert 
akkor a netáni késői felnőttek czimeresedni, vagy, mint mondani 
szokták, vértesedni (schildern) kezdenek. A késői kelés gyenge 
csirkéit még későbbre, esetleg október elejére kell hagyni.

Kutya előtt is legjobban tartanak ki augusztusban s már az 
első-második lövés után elszélednek, minek következtében a vadász 
jobban bir velők. Ha azonban későn áll be a kikelet, a foglyok is 
később párosodnak, akkor az őszi vadászatot még későbben kell 
megkezdeni, gyakran 3—4 héttel későbben a rendesnél. Rossz telek 
után a jóravaló vadász, ha vadtenyésztésre ád valamit, egészen 
lemond a vadászatról.

Annak oka, hogy 'a foglyok késő őszszel —- már október 
közepétől kezdve — miért nem tartanak jól ki a kutya előtt, több
féle. Először is a mező kitakarítása alkalmával folytonos zaklatásnak 
vannak kitéve s amellett napról-napra veszítik az elrejtőzésre alkal
mas helyeket, ami őket okvetlenül nyugtalanítja; másodszor pedig 
a folytonos vadászás, lődözés következtében vadulnak el. Ez utóbbi 
állítás igazolására szolgál az, hogy oly fogolycsapatok, melyek még 
zavarva nem voltak, október vége felé, sőt novemberi szép napokon 
is tarlókon vagy uj szántásokon a kutya előtt jól kitartanak és 
néhány lövés által szétröppenthetők.

A vadászati évadban sem tartanak ki a foglyok a nap minde- 
nik szakában egyenlően. Reggel csak akkor feküsznek erősebben 
meg, ha a nap a harmatot, napközben az esőt felszántotta; délután 
4 óra felé pedig már legelni indulnak, s ennélfogva a felkelésre 
nagyon hajlandóak

Napközben, amig a mező harmattól vagy esőtől nedves, a 
tarlókon, kiváltképen az őszieken, szoktak tartózkodni és csak ha 
az felszikkadott, húzódnak a rétekre, burgonya-, répa- vagy más 
földekbe, vagy a bokrok, vagy a sarjú közé.

Ezekből az következik, hogy a kora reggeli órákban haszon
talan fáradság volna foglyokat vizslászni, mert akkor azok sem a 
vadászt, sem a kutyát meg nem várják; később pedig — úgy 9 
óra tájban —, mikor a fű még nedves, a tarlón kell keresni, s csak 
ha.,a harmat vagy eső felszáradott, találhatók a rétekben és bokrok 
között.
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A foglyok nyáron és őszszel kisebb-nagyobb 10 — 20 tagból 
álló csapatokban a vetések meg a kapás növények között, kaszá- 
latlan réteken, kiváltképen azonban a mezők közt, vagy azok szélén 
levő erdők vágásaiban, bokrosokban, szőlőkben tartózkodnak ; fák, 
bokrok, tövisesek közé napszakán a ragadozók elől rejtőzködnek. 
Erdők mélyébe azonban csak elvétve, külső erőszak által kergetve 
vonóinak. Mennél közelebb vannak a csalitosak s más említett 
bokrosok az olyan helyekhez, a hol a foglyok táplálékukat meg
találhatják — ami magvakból és a növények, gabona, repcze, 
káposzta zsenge leveleiből áll —, annál biztosabban lehet következ
tetni jelenlétükre. Mindazonáltal sohasem lehet számíthatni arra, 
hogy a nap minden szakában ugyanazon helyen meg legyenek 
találhatók, még azon esetben sem, ha zavarva nem voltak. Pedig 
sohasem szoktak messzire eltávozni azon helytől, a hol a fészek volt.

Mindazonáltal csakis az előadottak alapján, úgy találomra, 
neki vágni a mezőnek, nem volna ajánlatos. Többnyire hosszas, 
fáradságos keresés után akadna a vadász rájok, néha az utoljára 
hagyott zugban. Ez csakis azon esetben volna menthető, ha nem 
volna mód arra, hogy hollétükről előzetesen meggyőződni lehessen. 
Ez a mód azonban rendelkezésre áll. Ki kell őket a vadászatot 
megelőző este és reggel hallgatni. Erre nézve ismerni kell a fogoly 
életmódját, illetve viselkedését a háló, legelő, nappalozó helyére 
vonulás alkalmával.

Ha erdőben, illetve vágásban, csalitosban nappalozott a fogoly
csapat, hová — mint fönnebb említve volt, a ragadozó madarak 
elől szokott vonúlni — este legelőre a mezőbe vonul. A jércze 
cserregő hangot adva, összehívja a csirkéket, s azokkal, melyek 
köréje gyülekeztek, kivonul a szabadba. A kakas visszamarad s a 
fák, bokrok között ide-oda futkosván a netán messzebb elkóvály- 
gottakat hívogatja egybe s vezeti ki a rá várakozó s hollétét egyes 
rövid kiáltásokkal tudtára adó kotlóhoz. Ha a fiák még ez alkalom
mal sem volnának mind együtt, újra visszaszáll a bokrosba s azt 
köröskörül, s keresztül-kasúl repdesvén, folytonosan hívogatja az 
elmaradottakat. Ha azok felelnek hívására, azon környék közepén 
ereszkedik le, ahonnét a hangok jönnek, s a hozzá sietőket kivezeti 
az aggódó anyához. A kakas mindaddig vissza-visszaszáll, mig 
csak az egész csapat, vagyis minden csirke együtt nincsen, vagy a 
két szülő tökéletesen meggyőződött arról, hogy a keresés ha
szontalan.

Csalitosban, bokrosban a foglyok sohasem maradnak meg 
hálásra.
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Nyílt mezőben a csapat egybevonása hasonlóképen történik, 
csakhogy könnyebben és gyorsabban megy végbe.

A legelőről, hol a csirkék mindig szét szoktak széledni, az 
éjjeli szállásra vonulás az éj tökéletes beállta előtt következőleg 
történik. Mihelyt a csirkék egybe vannak gyűjtve, a csapat szárnyra 
kél, de nem messzire ismét földre ereszkedik. Itt ismét fölhangzik 
az öreg hívogató szava; a csapat egy darabon a földön fut tova, 
s azután szárnyra kelvén, ismét tovább vonul. A földre leereszked
vén, újra összehívja egymást, újra fut egy darabon s felszáll, most 
azonban sűrű tömegben ereszkedik le ott, ahol meghálni akar. Itt 
már együtt marad a család minden tagja, s közös vaczkot kaparván 
közös erővel, abba valamennyi — a kiállított őrt leszámítva — 
körben, a fejeket szemben egymásmellé összedugván, lecsepül.

Alig pitymallik reggel, már a fiatal nép kiszalad a vaczokból, 
az öregek pedig hívogatnak, hogy az elszéledést megakadályozzák 
s nemsokára az egész csapat szárnyra kél s tova vonúl, de nem 
marad ott meg, a hol leereszkedik, hanem ott, a hová harmadszorra 
szállott le. Itt vár valamennyi fölfelé nyújtott nyakkal, mig 
csak a nap föl nem kél, akkor kezd falatozni. Ez rendesen eltart 
addig, mig a harmat fel nem száll. Ha az idő jó és a talaj elég 
száraz, a jóllakott népség fürdéssel a porban mulatja magát; ennek 
bevégeztével pedig, ha nagyon meleg van. újra összehívják egymást, 
felkelnek s tova szállanak, ott azonban, a hova leereszkednek, 
hacsak nem zavarja őket valami, megmaradnak, mig csak az étke
zés ideje meg nem érkezik.

A foglyok ezen életmódján alapszik a kihallgatás. Annak, aki 
a kihallgatással meg van bízva, különben némi fogalommal kell 
bírnia a foglyok tartózkodási helyéről, sőt ha vadász szolga, tudnia 
kell azt. Bizonyos helyeken látott tavaszszal fogolypárokat, nyáron 
csapatokat. Ezekre a helyekre meg}’ el napnyugta felé ; hallgatódzik 
s megjegyzi magának a helyet, ahová harmadszori felkelés után 
leszállottak. Erre a helyre megy reggel pitymallatkor s megjegyzi 
azt a helyet, hová szállanak le harmadszor.1 Ezt annál könnyebb 
megállapítania, mert minden tovaszállás hivogatással egybekötve 
történik. Az első esti megszólalás azt a helyet jelöli meg, a hol a 
csapat napközben tartózkodni szokott, az utolsó reggeli hívás pedig 
azt a helyet. a hol reggeli 9 óráig s illetve a harmat felszálltáig lesz.

Legjobb vadászat esik meleg, ha nem is verőfényes napokon, 
különösen ha nyugati szél fű.

A foglyok felkeresésére a vizsla kutyát szokás használni.
1 Jester azt mondja, másodszor.
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Vadászni legjobb egy, legföljebb két személynek. Csapatostól 
indulni a keresésre, mint nyulakra szokás, azért nem való, mert a 
fogoly nem fekszik úgy szerte egyenként a határban, mint a nyúl, 
hanem a hol van, csapatban van, s a szétrebbent foglyok felke
resésénél és lődözésénél a sok vadász egymás útjában van.

A keresésnél magánál szintén az a szabály, hogy szél ellen 
kell indulni, hogy a vizsla a szimatot annál könnyebben kap
hassa meg.

Ha tehát a vadász tudja, vagy legalább gyanítja, hol vannak 
a foglyok, szél alatt neki indúl annak a darab földnek s a vizslát 
jobbra-balra futkosva maga előtt keresni hagyja; szántóföldeken 
azonban nem barázda mentében, mert ezekben a foglyok végig
futnak s a végükön felkelnek, mielőtt a vadász még arra gondolna 
is. Ha a vizsla áll, lassanként hozzá megyen és vagy a kutya 
által hagyja felröppenteni a csapatot, vagy maga veri fel körözve, 
miközben ha netán egymagában guggoló, a többitől külön vált 
foglyot látna, azt lelövi. A körözésre különösen akkor van szükség, 
mikor a foglyok már rosszul tartanak ki Ilyenkor a vadász, mihe
lyest észreveszi, hogy a vizsla áll, jó nagy körben körüljárja a 
kutya előtt levő területet. Ezzel gyakran meglapulásra kényszeríti 
a fogolycsapatot, s ha felröppenti, jól irányzott két lövéssel szét is 
reppentheti.

Ha két vadász van egy^ütt s egy fogoly kél fel magában, az 
lő rá, a melyik közelebb van hozzá, ha több, s illetve egész csapat 
röppen fel, akkor mindenik a maga oldalán azt a madarat veszi 
czélba, a melyik leginkább szélen van.

Hogy a fogolycsapat felröppenése alkalmával melyik madárra 
kell lőni, arra nézve kétféle a vélemény, A legtöbb vadászati iró 
azt mondja, hogy mindenek előtt az öreg kakast kell lelőni.

Dittrich a. W. azt mondja A »kiváltképen azon kell lenni, hogy 
az öreg kakast kézre lehessen keríteni. Ez kél fel majdnem mindig a 
legelsőnek, átalában kitűnik, mert ő vezeti legmesszebbre a csapatot. 
Az öreg, s szintén könnyen megismerhető jércze azonban méltó a 
kímélésre, részben azért, mert tartózkodási helyét családjával csak 
annyiban változtatja, a mennyiben azt az évszaka és a táplálék 
megköveteli, részben azért, mert évről-évre (legalább öt éves koráig) 
több és többet tojik ; végre azért, mert a csapat még sem marad 
minden védelem és vezetés nélkül, ha a gondos anya életben marad.*

Jester is hasonlóan nyilatkozik. 2 >Ha azon időben, mikor a
1 II. kötet 36. §. 96. 1.
5 Ueber die kleine Jagd F. E. Jester, kön. preuss. Oberforstrath. Königsberg 

1793. II. rész, 107. 1.
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csirkék repülni kezdenek, az öreg kakast, — a mely rendesen leg
első kél fel s a melyet nem egy könnyen lehet félreismerni — sőt, 
ha elég nagyok, az öreg jérczét is lelőni sikerült, az annál jobb ; 
mert különösen a kakas, ha felnőtt csirkék mellett marad, azokat 
azonnal, mihelyt erősen szorítják, nagy távolságra elvezetni szokta, 
mig ellenben a fiatalok, ha magukban vannak, annál hamarább rep- 
pennek szerte szét.«

Ezekkel szemben Egerváry Gyula 1 a kakas kíméletére kél, 
ügy okoskodván : »Vadjaink közül a fogoly egyike azoknak, mely
ből a ragadozó állatok a legkönnyebben ejthetnek zsákmányt. 
Annyi ellenség között, mint mennyi a fogolyt környékezi, az a csa
pat, melynek vezérét ellőtték, legtöbbször magától elvész, elpusztul 
teljesen. Ez be van bizonyítva. Még ha állana is az, hogy a kakas 
elvezeti a csapatot, elpusztítása oktalan, mert nagy határban teljesen 
közönbös lehet a vadászat tulajdonosának, hogy a csapat fogoly, 
mely előbb a határ északi részében tengeriben tartózkodott, most 
jóval alább lóhere táblában ütötte-e fel tanyáját. Kis határban pedig 
az elkóborolt helyett hasonló okból a szomszédból jöhet másik csa
pat s a veszteség ki van egyenlítve.'

Kétségkívül igaz az, a mit Egerváry a kakas védelmére felhoz, 
s igaz a dicséret i s : »A kakas, mint általában ismeretes, a csa
patnál a gondos, óvatos s ha kell leleményességben kifogyhatatlan 
vezér szerepében mozog. Mig a csibék a tojó kalauzolása mellett 
egészen gondatlanul szedegetnek, az öreg vezér rendesen hátul vagy 
oldalvást kémkedve követi a csapatot s annak minden legkisebb 
meglepetést jelez. Veszély idején maga veszi át a kalauzolást s 
bámulatos gyorsasággal vezeti el a csapatot. Ha a nyomban követő 
vizsla elől nem rejtheti el családját, előszedi ravaszságának minden 
fortélyait. Ki ne látta volna, mint igyekszik félre vezetni a vizslát 
minduntalan való felröppenése s lecsapásával, mikor még fiai a 
röpülésre képtelenek? Mint száll ilyenkor egészen más irányba, 
mint a merre a csibéivel menekvő anya tart ? Vagy ha már repülni 
tudnak, ő az első, ki szárnyra kél. mutatja az utat, s aztán az 
elszéledt csapatot néha órákig tartó hívással ismét összegyűjti.

Igaz azonban az is, hogy a kakasnak vezéri jó tulajdonsága 
a vadászást rendkívül megnehezíti. Nem az a baj a vadászra, hogy 
a határból kivezeti a csapatot, hanem hogy messzire elvezeti és 
együtt tartja. A mig a csapat együtt van, vajmi keveset lehet abból 
elejteni, két-három lövés után pedig oly messzire megy el, hogy

1 Vadászlap 1882. 20. sz. 240. 1.

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



2 6 7

nem is érdemes utánna menni, okosabb új meg uj csapatot fel
keresni.

A vadászás idejében azonban a kakas annyira dicsért veze
tésére nincs is oly nagy mértékben szükség, mint volt annak előtte. 
Mikor a raczionalis vadász foglyokra a vadászást megkezdi, a csi
bék már fel vannak nőive, már anyányiak. Szükség esetén tehát 
már saját emberségükből is meg tudnának élni.

A fogoly - állomány fenntartásáról gondoskodó vadász nem 
ereszti vagy veszi össze fogoly-csapatait egyenlő mértékben vadá
szat alá. A határ mentében, falvak közelében, szóval oly helyeken 
tartózkodó csapatjait, a melyek mások által való pusztításnak van
nak kitéve, egészen, vagy a mennyire lehet lelövi. Jó helyen tar
tózkodókhoz hozzá sem nyúl, vagy csak néhány csibét lő le. Más 
csapatokat pedig többé-kevésbé megritkit.

A teljes kipusztitásra ítélt csapatnál tehát a kakas élete szóba 
sem jöhet. A többé-kevésbbé kimélendőknél pedig a fönnebb fel
hozott okon kívül, hogy t. i. annyi csibék már magukról gondos
kodni tudnak figyelemre méltó, hogy a fogolynak az a jó tulajdon
sága, hogy árvaságra jutott fiókokat családjába fogad, pártfo
gásba vesz.

Figyelembe veendő tenyésztési szempontból a fogoly-család 
azon természeti tulajdonsága, hogy a csibék között rendesen több 
a kakas mint a jércze. 1 Ez az aránytalanság károsan hat a sza
porulatra, a mennyiben a pár nélkül maradt kakasok újra meg 
újra harczot kezdenek a jérczéért s azzal a fészkelés, tojás és 
költés menetét zavarják, rontják. Ez okból a fölös kakasoknak 
kevesebbitését tavaszszal Elzassban már a hatóság is megengedte.

Végre a vezér kakasnak lelövése szeptember és október ha
vakban addig jól kezelt fogoly-allományoknak nem vezetett sem 
romlására, sem csökkenésére. Mindezeknél fogva a kakas lelőhető 
mindazon esetekben, midőn a fogoly-csapat vagy teljesen elpusztít
ható, vagy többé-kevésbbé megdeczimálható. Augusztus havában 
tartott vadászatok alkalmával a kakas határozottan megérdemli a 
kíméletet, mert a csirkék fejletlenek lévén, rászorulnak vezetésére.

Ha tehát a vadász valamely fogoly-csapatból lehető sokat akar 
lelőni, azon kell lennie, hogy mindenekelőtt a kakast lője le, mert 
annak elestével rendesen szétrebben a csapat, s egyenként keres
tetheti fel vizslájával a csibéket. Meg lehet arról ismerni, hogy — a 
mint már említve volt — rendesen első szokott felkelni és hogy 
farktollai sötét sárgás-vörösek. A kakas farka ennélfogva élénkebb

1 V. L. 1884. 16. sz. 213. 1.
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s egyenletesebb vörös szinti, a jércze pedig késő őszig farktollait 
szét szokta terjeszteni.

Ha még nagyon harmatos volna a fű, akkor a tarlón kell a 
foglyokat, még pedig gyorsan járva kerestetni; azt azonban csak 
jó szilárd, idősebb kutyával szabad megtenni, mert ilyenkor nem 
tartanak jól ki, s a vizsla előtt futnak s nehezen rebbenthetők fel. 
Fiatal kutyával várni kell, mig a fűbe vagjr kapás növények közé 
nem húzódnak s erősebben meg nem feküsznek.

Ha a vidék halmos, valamely magasabb pontra, esetleg többre 
is embert kell állítani, a ki a felreppent s tova szállott csapat 
leereszkedési helyét megvigyázza s a vadásznak megmutassa.

Minden leesett foglyot a vizslával kell elhozatni. Ezt azonban 
csak azután kell elrendelni, ha a puska újra meg van töltve. Soha 
sem szabad megengedni, hogy a kutya a lelőtt vad után rohanjon, 
akár leesett az, akár tova repült, mert nem lehet tudni, hogy fut
tában nem veder-e fel más darabot. Csak azon egyetlen esetben 
szabad a vizslát tüstént a fogoly után küldeni, ha szárnyazva van, 
mert az ilyen tüstént lábra kel, messzire elszalad, s ott úgy elbuvik, 
hogy többnyire csak hosszas keresés után lehet ráakadni, sőt néha 
nem is. ilyenkor a kutya addig szaladhat a fogoly után, mig csak 
el nem fogta. Különben a mostani, hátulról tölthető fegyvereknél a 
töltény kicserélése oly gyorsan megy, hogj^ az az idő, a meddig a 
vizslának lövés után várni kell, csak néhány pillanatot tesz ki.

Ha a vadász valamely fogolycsapatot felvert és szétrebbentett, 
rendszerint addig kell azt üldöznie, mig csak a megjelölt számú 
foglyot belőle le nem lőtte, vagy esetleg, ha t. i. az arra volt szánva, 
az egész csapatot el nem pusztította. Ez azért jó, mert az egyszer 
megzavart és meglődözött csapat -soha többé nem fog jól kitartani, 
mig most megrémülve és szétverve, rendesen erősen meglapul.

Ha vadászás közben a fogolycsapat bokrosba szállott volna 
be, s az oly alacsony, hogy fölötte lőni, s oly gyér, hogy a kutyát 
szemmel tartani lehet, akkor meg kell kisérleni a csapat kiverését 
a mezőbe. Jó lesz azonban egy darabot várni, mert gyakran maguk 
jószántából is kijönnek a mezőbe. Ha munkába kezdünk, nem arra 
kell nézni, honnét fuj a szél, hanem merre van a mező. A felé 
kell kerestetni. Ha a foglyok, melyek szétszórva szállanak a bokrok 
közé. újra csapatba verődtek, a kutya előtt futnak, még pedig a 
mező felé. Lassanként szorítani kell tehát őket, hogy ha csak le
hetséges ne a bokrosban, hanem azonkívül keljenek fel. Nagyon jó, 
ha ilyenkor két vadász van együtt, mert az egyik kiin az erdő
szélen maradva, arra vigyáz, hogy hol ereszkednek le a mezőben-
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Természetes, hogy ilyenkor nagyon kell egymásra vigyázni. A bok
rosban járó folyton fütyörész, néha szóval is jelt ad magáról, hogy 
a kívül álló a szerint igazodjék, nehogy a bokrok között való 
felrebbenés s arra következő lövés esetében baj érje.

Ha magas, sűrű erdőbe szállott be a csapat, többnyire kevés 
a kilátás kézrekeritésére. Ilyenkor legjobb azt ott hagyni. Ha azon
ban különös okok szólanának a mellett, hogy puska elé kerüljenek, 
akkor az erdő szélén nem messze onnét, a hol leszállotíak, meg 
kell állani, s hallgatódzni. A foglyok nemsokára hívogatni kezdik 
egymást. A honnét az utolsó cserregés felhangzott, ott van a csapat. 
Ezt a helyet meg kell kerülni, s onnét az előbb leirt módon ki kell 
azt szorítani.

Ily alkalommal mesterséges hívót is lehet előnynyel használni. 
(Leírását lásd a vadászat hívóval, dürrögés, bőgés.) Annak segít
ségével néha sikerül a foglyokat viszonthivásra csábítani, esetleg 
az erdő szélére kicsalni.

Késő ősszel, ügy október vége felé a foglyok már nem tar
tanak ki a vizsla előtt. Ilyenkor csak olyannal lehet boldogulni, a 
mely a körözés rendkívül értékes, de ritka tulajdonságával bir. Az 
ilyen eb a mozgó csapatot nem követi, hanem nagy s mindig 
kissebbedő kört vág körülötte, mivel megállásra és guggolásra 
kényszeríti. Néha azonban ilyen kutya nélkül is urává lehet válni 
a csapatnak, ha gyakori abajgatás folytán nem vált túlságosan 
vaddá és vezérkakas hiányában szenved. Ha ugyanis több oldalról, 
bár messziről is, történik rá lövés, szétrebben s olyankor az egyes 
darabok — kiváltképpen, ha bokrok közé szállottak — elég jól 
bevárnak.

A füpj vadászása.

A fürj vadászása vizslával hazánkban nem régente még igen 
gyakori volt, mióta azonban ezen madár oly nagyon megfogyott, 
ritkán nyújt mulatságot.

A vadászat a törvény értelmében csak augusztus 15-én sza
badul fel.

A fürj vizslatása sokban megegyezik a fogolyéval. Gazos 
tarlókban, fennálló sarjuban. kapás növények között kell keresni. 
A fürj egész nap bevárja ugyan a vizslató kutyát, nagy hőségben 
azonban legjobban.

1 Vadászattudomány, Tákh D enes II. k 125.
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A haris vadászása.

A haris vadászási évadjára nézve ugyan az áll, a mi a fürjre. 
Keresni vizenyős kaszálókban, sásasokban vagy rétszéleken kell, 
hol legszívesebben tartózkodik; később, mielőtt elvonulna, zabos 
tarlókon, káposzta és répa földeken is található. Hangja különben, 
a melyet legjobban fejez ki magyar neve: hars,1 hollétét legjobban 
elárulja. Röpülése nem gyors, de annál jobban tud futni, minélfogva 
fiatal és még meg nem állapodott vizslával rá vadászni nem sza
bad. Az öreg vizslának gyorsan járónak és jó orrúnak kell lenni, 
hogy birjon vele. Legjobb vagy külön vizslát tartani vadászására, 
vagy valami engedelmesebb természetű kopófélét. Az ilyennel ter
mészetesen résen kell lenni a vadásznak, hogy ha felröppen, azonnal 
és jól lőjjön rá.

A vadgalamb és gerlicze vadászása.

Tavaszszal, mikor a vadgalambok, gerliczék párzani kezdenek 
cserkészve lőhetők csonkás erdőkben, melyeknek odvas fáiban 
fészkelnek. Mikor a fák ágain turbékolnak, egjmiást hívogatják, 
könnyen meglophatok. A ki a bugást, turbékolást utánozni tudja, 
az valamely fánál meghúzódván, magához, illetve a legközelebbi 
fára csalhatja a hímet.

Vadaskertekben a sózókra, patakok partjain a homokba szoktak 
a vadgalambok járni. Ha ezen helyeken leső helyet készíttet magá
nak az ember, szép számmal lőhet belőlük. A leső helyet vessző
ből lehet fonatni. Ha szék és asztalka van benne olvasással lehet 
eltölteni az időt, mert megjelenésüket a szárnyak csattogása elárulja. 
Mihelyt egy-két galamb jő, lőni kell, mert a ki csoportra vár, 
ritkán jut lövésre Déltájban legsűrűbben járnak.

A vízi vadászat.

»Kétségkívül a vizi vadászat, állandó vadbőséges mocsáron 
és nádasban •— minő a Duna és Tiszamentén még mindig elég 
van — legmulattatóbb neme a vadászatnak, mert szakadatlanul 
foglalkoztatja a szenvedélyt az a csodálatos mozgékonyság, mely

1 Tudománj'os neve is hangutánzó : Galinula Crex.
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a mocsárok lakóit annyira jellemzi, mondja Lakatos Károly.1 Epén 
e rendkívüli mozgékonyságtól kölcsönzi a vizi vadászat legkitűnőbb 
jellegét: a változatosságot; ennek köszönheti a szenvedélyes s azzal, 
a mit lőtt, soha be nem érő vizivadász, hogy a gázló madarak 
minden neme — a szalonkafélékkel egyetemben, s minden más vizi 
madár örökös jártában-keltében oly gyakran jó lövésre és szaka
datlan feszültségben és hullámzásban tartja kedélyét — ellentétben 
a vadszegény síkok unalmas egyhangúságával.

Nyugtalanabb, mozgékonyabb állat alig van a nádasok lakói
nál. Szünet nélkül csavarognak, jönnek s mennek a szélrózsa min
den irányába, éjjel és nappal, ki tudja honnét, merre és mi czélból, 
habár akadna nekik bő eledelök ott, hol vannak ; mégis, nincs az 
órának oly percze, hogy egy-két folt közel vagy távol, vagy belőle 
legalább egy-kettő szárnyra ne kelne, vágj" le ne szállna.

És ez élénkség már kora tavaszszal kezdődik, midőn is ezzel 
egyetemben kezdetét veszi a vadász m unkája: a vizi vadászat, 
mely tart addig, mig fölveri a fű és sás a rét vizét, biztos rejt- 
helyet nyújtva a vizi vad fészkének, mely ekkor kezd hozzá családi 
tűzhelye megalapításához. De ekkor sem kell a vadásznak aggódni, 
mert épen, midőn például a vadkacsák szaporítással vannak elfog
lalva, jelennek meg mocsarainkon s az öntéseknél a szalonkafélék 
sokféle nemei, nem is számítva a rajokban jelentkező csérek 
és sirályok lármás ezreit, melyeknek, örökös mozgékonyságuknál 
fogva, oly nagy szerep jutott a mocsárvilág megélénkitésénél.

Mikor az imént említettek családalapításhoz fognak, akkor 
már mehetünk a kis csoportokba gyűlt, agglegényéletet élő kacsákra 
(u. n. kajtárokra), s mire ezekkel leszámolunk, már akkorák a korai 
kacsainak, hogy megkezdődött azok »ugrásból* való lövése. Ezekre 
még folyvást tart a vadászat, midőn már beáll a mocsári szalonkák 
őszi idénye s ezzel együtt a gázló és vizi madarak vonulása, mely 
alkalommal a kiterjedtebb mocsárok és nádastavak, valóságos ven
dégfogadói lesznek a töméntelen mennyiségben átvonuló vadnak. 
Darvak, gémek, szalonkák, kacsák stb. sűrűén váltakozva, kisebb- 
nagyobb csapatokban folyvást jönnek s mennek össze-vissza,^ 
óráról-órára, sőt perczről-perczre változó, érdekesnél érdekesebb 
ornithologiai képet, esélyt és a gyönyörök kiapadhatlan forrását 
nyújtva a vadásznak.*

A rendszeres vizi-vadászatnak idénye tulajdonképen csak, 
szeptemberben, midőn a vizi-vad már tökéletesen kifejlett, nyílik meg.

1 E czikket kellő rövidítéssel Lakatos Károlytól, mint gzakf>eli tekintélytől 
vettük át.
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»Legérdekesebb a cserkészet és les csolnakból, kivált azon 
részeken, melyeken kócsag tartózkodik. Szárcsára ladikokkal kép
zett, mindig szorosabbra záruló körben szoktak vadászni. Úgy mint 
bárhol is, a vad első felreptét a tovább száguldozó ruczák képezik, 
de a szárcsák sem lévén oly csekély helyre szorítkozva, mint például 
a Siófok közelében fekvő Sóstón, egy vadászaton 150—200 szár
csánál többet lőni nem igen lehet, — s tán a körben maradt nagy 
búvárok utólagos lelövése marad e vadászatoknak legérdekesebb 
mozzanata.

A késő őszi idényben pedig a rucza és lud-lessel kell beérni, 
mely utóbbi a búza zetésekben ásott lyukakból gyakoroltatik. Mint 
hogy azonban a lúd igen későn húz s az őszi köd még a hold
világos estéket is gyakran elhomályosítja, ez némelykor terhes és 
fárasztó sport.

A szenvedélyes rucza-vadásznak második évadja akkor áll 
be, ha a sikviz befagy s az első nagyobb hó már lerobbant; mig 
a jég tiszta, a rucza csak éjjel száll a meleg vizekbe, napközben 
pedig ezerekre menő csoportokban a jégén üldögél, a hol őket 
megközelíteni egyáltalában nem lehet; de mihelyt a sima jég
tükröt puha hó födi, oda leszállani nem mer, s nappal is a meleg 
vizekben tartózkodik. A csatornákba szorított, aránylag magas 
parti folyócskákban tartózkodó ruczát megcserkélni, — ha a mély 
s puha hó miatt fáradságos is, — biztos és könnyű, s annyiból 
eredményteljes, mert a felröptetett vad, más leszálló helyet nem 
találván, nehány száz lépésnyi távolságra ismét vissza száll.*1

A mocsári szalonkák vadászata,2

»A vizi vadfélék összes nemei közül egynek vadászata sem 
nyújt annyi élvezetet, mint az ehető vizi-vadaknak legnemesbjei: 
a sárszalonkáké, ámbár rendkívüli csalóka reptük miatt elejtésük 
nagy nehézséggel jár, mivelhogy ahoz sokkal nagyobb ügyességgel 
kell bírni a röptében való lövésben, mint más madarakra meg- 
kivántatik.

A sárszalonkának (vagyis moor snetnek) a két testvérhon 
mocsárain 3 faja fordul elő, melyek alak, színezet és szokás tekin
tetében kevéssé különböznek egymástól s egy és ugyanazon 
génushoz (Gallinago Leah) tartoznak.

' Z. H. F. (V.-L. 1881. 1-4. sz. 121., 122. l.J
s E czikket kellő rövidítéssel Lakatos Károlytól, mint szakbeli tekintélytől, 

vettük át. (V.-L. 1883. 25. sz. 3 0 5 -3 9 0  1.)
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Első tekintetre megismerhetők az erdei szalonkáéhoz hasonló 
kétoldalt összenyomott, magas homloku vastag fejük és igen hátra 
s magasan helyezett nagy kidülledt szemökről.

Inkább nagyságra, mint színezetre nézve különböznek egy
mástól.

Legnagyobb a nagy mocsári vagy páros szalonka, a dupla 
snepf (Gallinago major Gm.). Ez a csőr hegyétől véve a fark végéig 
rendesen 26 cm. hosszú, nem ritkán azonban 32 cm.-re megnő.

Gyakoribb és egyedekben számosabb egészen közönséges 
faj a közönséges, vagy bárány szalonka, vagy sártyúk. Ez általá
ban kisebb az előbbinél, de azért nem ritkán fordul elő köztük is 
ép oly nagyságú példány. Általában a két szalonka közt a nagy- 
ság, mint különös ismertető jel épen nem irányadó ; mert a rendes 
nagyságú sártyúk mellett, mely nem hosszabb 21—24 cm.-nél s 
körülbelül akkora, mint egy fenyves madár, elégszer jönnek elő oly 
példányok (többnyire tojók), melyek a csőr hegyétől véve a fark 
végéig megütik a 32 cm.-t.

Legkisebb a búbos pacsirta nagyságú s hazaszerte becassin- 
nak nevezett sárszalonka, gyepi, selyem- vagy szőr szalonka. Ez a 
csőr hegyétől véve a fark végéig 18v» cm. hosszú.

Legfontosabb ezek közül a nagy mocsári szalonka, mely 
felületes megtekintésre nagy hasonlatosságot mutat a sár-tyúkhoz, 
lábai azonban hosszabbak s begye alsó része és hasa többé 
kevésbbé pettyes, mig a sártyúké petty nélküli

E három faj röpülését összehasonlítva, a sártyúké a legsebe
sebb ; a becassineé kevésbbé az, a nagy páros szalonkáé a leglassubb. 
Utóbbi, első felriasztáskor — kivált májusban, midőn már lanyha 
idők járnak — lassan kel s általában egyenesen repül; második 
vagy harmadik felrebbentéskor azonban — kivált szeles időben — 
gyorsan kel s jobbra-balra csap ki, de sohasem czikázik, mint a 
másik két faj, legkivált pedig a sártyúk. Röpülése — különösen 
lebocsátkozásakor — igen emlékeztet a becassineéra, első felreb
bentéskor alant — mintegy 11/4—21!a lábnyira a föld színe felett 
— repül és ritkán megy messzire, többszöri felrebbentés esetében 
azonban sebesen kelve, a magasba csap fel s néha több száz 
lépésnyire is elmegy. Lebocsátkozás előtt néha pár pillanatig kiter
jesztett szárnyakkal lebeg a hely felett, a melyre megtelepedni 
készül, többnyire azonban, kivált ha lőttek rá és nem találták, 
látszólag holtan vágódik le Repülés közben bubtollait legyezőszerű- 
leg szétterjeszti, midőn is fehér külszélü szélső kormánytollai 
ismertetőjelül szolgálhatnak.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 18
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A sártyúk repülési módja igen eltér az előbbiétől. Felette 
gyorsan, mintegy váratlanul röbben fel s czikázva sebesen száll 
tova. Röpte szintén alacsony mint amazé, de repülés közben fokon- 
kint emelkedik s végre 15—20 lábnyira felcsap, s c helyzetben 
távozik, mignem hirtelen ismét levágódik egy bizonyos ponton. 
Első felrebbentéskor többször, a továbbinál kevesebbszer csap ki 
jobbra-balra, hanem annál magasabbra emelkedik és sebesebben 
repül. Jellemző, hogy mindig szertyegő vészhanggal kel fel, s 
továbbhuzása közben is huzamosan ismételt >száh, »szái«-féle 
szózatot hallat.

A nagy szalonka nesztelenül kél, de szintén van szava, melyet 
azonban ritkán hallat. Szava nem oly süvöltő, mint a sári tyúké, 
melyhez különben hasonlít, csakhogy kissé halkabb és tompább, s 
ezt akkor hallatja, midőn felrebbentettük, bár nem huzamosan ismétli, 
mint a sártyúk és csak akkor, ha egyedül van (mi nem gyakori 
eset), mert ha párjával rebben fel, nem szól. Egyébiránt, mint már 
emlitém is, hangot csak ritkán ad, s mindig csak felriasztáskor; 
második vagy harmadik felrebbentéskor már néma marad. A szárnyra 
kelés által okozott nesz sajátságos s épen nem hasonló a felvert 
erdei szalonka által okozott zajhoz. A sártyuk ellenben felrebbe- 
néskor semmi neszt nem csinál szárnyaival, de ha a magasban 
csapatostól vonul, akkor néha valami különös: kecskemekegésszerű 
szózatot hallat, melyről még ma sincs bebizonyítva, hogy a szár
nyakkal előidézett canderia-e, vág}’ pedig egyenesen a madarak 
torkából származó hang ? Ettől kapta a német Himmelsziege (égi 
kecske) nevét.

A becassine, mikor fölrebben, semmi hangot sem ad, legfeljebb 
nagy melegben, ha igen közelről kél, hallat némelyik halk (alig 
kivehető) makogást vagy mekegést, de csak az első felriasztáskor; 
második vagy harmadik felrebbentéskor már néma marad. Egyéb
iránt, a mi a tulajdonképeni hangot illeti, azzal nem bir, általában 
nincs szava, néma madár. Röpte meglehetős sebes, alanti; általában, 
egyenesen vonalú, néha azonban — kivált felleges vagy szeles 
időben — jobbra-balra csap ki. Első felriasztáskor — szép meleg 
időben — lassan kel, andalogva repül tova s hamar levágódik; 
kellemetlen időben azonban gyorsabban kél és messzebbre elrepül; 
második vagy harmadik felriasztáskor, kivált ha lőttek rá és nem 
találták, kóvályogva előrefelé a magasba száll föl és sebes szárny
mozgásokkal néhány száz lépésnyire elmenve, egyszerre csak 
csikázva lefelé hanyatlik s hirtelen levágódik. A szárnyra kelés által 
okozott nesz sajátságos pirregés, mely a szárnyak felette sebes
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(rezgésszerü) mozgása folytán keletkezik, mint például a zúgás vagy 
dongás, a repülő nagy rovaroknál. Az említett pirregés azonban 
csak akkor hallható, mikor e szalonka gyorsan kel s előrefelé 
(rézsűt irányba) a magasba röppen föl, és csakis a kelés pillanatá
ban ; ha e szalonka lassan kel, s alacsonyan andalogva repked 
tova a föld színe felett: pirregést nem hallani. Az egyes rövid 
makogás, melyet némelyik az első felriasztáskor hallat, csupán az 
ijedtséget és félelmet fejezi ki.

Az hogy a sárszalonka bevár-e, vagy nem, nem mindig függ 
az időtől vagy helytől, hanem a vad korától és fajától is ; továbbá 
attól, kutyával vagy anélkül, és végre sebesen avagy lassan köze
ledik-e hozzá a vadász. Ha a sárszalonkák általában nagyon is 
megülnek, sőt némelyek alig bírhatok fölkelésre, ilyenkor keresés 
közben gyakran meg kell állapodni, mert ezt ki nem állják ; továbbá 
ajánlatos a felette lassú, úgynevezett zig-zugos járás s minden 
négyszög ölnek apróra kikeresése, főleg ha a sárszalonkák legna
gyobb része a legkisebb fajú úgynevezett némák vagyis becassineok- 
ból áll, mivel ezek nagyon is összehuzódnak, és kutya nélkül több
szöri ide-odajárás után sem bírhatok felkelésre. Viszont, ha nem 
igen várnak be, gyorsabban és ne zig-zugos vonalban járjuk be a 
tért, kerüljük a megállapodást, mert ekkor meg már messziről föl
kelnének. Ez különös figyelmet érdemel a sártyuknál, mely több
nyire rosszul vár (kivált tavaszszal megérkezése első napjaiban, 
főleg hideg és szeles időben, épen nem vár be, és amellett fölkelé
sekor nagyon czikázik és sebesen repül).

Kedvezőtlen időben csak úgy mehet valamire a vadász, ha 
a szalonkák legnagyobb része becassinokból áll, mivel ezek ilyen
kor is meglehetősen kitartanak.

Minden fajú szalonkánál tapasztaltam, hogy az idősebbje nem 
tart ki oly jól, mint a fiatalja, íőleg az egészen fiatalok, és sokkal 
sebesebben repül; azt is tapasztaltam, hogy minél kövérebb a sza
lonka, annál közelebbre vár, különösen a nagy szalonka. Egyébiránt 
ez utóbbi faj minden körülmények közt könnyen megközelíthető ; 
általában alig ismerek madarat,' mely oly közeire várna be, mint az. 
Gyakran majdnem rátapos az ember, mig felkel s rövid repülés 
után ismét levágódik. E szalonka szokásaira az időjárás nem gya
korol oly nagy befolyást, mint a többi szalonkáéra; forróság, szél, 
borult idő vagy eső alig változtat vadászata eredményén, minden 
esetre azonban kora délután legrestebb. Ez az utolsó körülmény a 
másik két szalonkára nézve is áll. Egyébiránt az évad elején min- 
fienik rebbenősebb, mint későbben. Különös az, hogy a folytonos

18*
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puskázás nem teszi vadabbá őket, sőt ellenkezőleg, az mintegy 
megszokottá válik előttük. Minden vadász tapasztalhatta ugyanis, 
hogy a sárszalonkák általában nem oly rebbenősek, ha napról-napra 
megy ki az ember rájok, mintha ezt csak hébe-hóban teszi; 
emellett azonban az is áll, hogy minél többször rebbentik föl ugyan
azt a bizonyos szalonkát az nap, annál kevésbbé vár be, gyorsab
ban kel és sebesebben s távolabbra repül.

A sártyuk első, de még inkább többszöri felriasztás után ritkán 
tart ki, kellemetlen szeles időben meg épen nem, sőt oly távolról kel, 
hogy lehetetlen rá lövést koczkáztatni. De nincs szabály kivétel 
nélkül; igy vagyunk e szalonkával is. Ugyanis megtörténik néha, 
hogy többszöri ide s tova járás után sem birhatók egyhamar 
felkelésre a már egyszer fölvert sártyukok, mikor is épen az a baj, 
hogy nagyon is bevárnak, sőt futnak előttünk, mint a haris, min
den módon ki akarván kerülni a fölrepülést.

A nagy-szalonka és a becassine alkonyaiig marad a ponton, 
melyre leszállóit; fullasztó melegben első felriasztatása után szin
tén, mert ilyenkor lusta az ellábolásra, de még inkább a repülésre ; 
kevéssé kedvező időben azonban már első, de még inkább több
szöri felriasztása után nem marad azon a ponton, melyre leszállói 
láttuk, hanem szalad az is mint a haris, és dolgot ád a legjobb 
vizslának, épen úgy mint a haris.

Eletszokásaira nézve a nagy-szalonka a becasinnal sokban 
megegyez. Mind a kettő lassú tempójú, felette közönyös és megle
hetősen ostoba állat. Ha csak fel nem riasztják, nappal nem rep- 
des, sőt alig mozdul helyéről. Nem igy a sártyuk, mely élénkség 
tekintetében fajrokonait messze túlhaladja. Ez ugyan nem szereti 
az egy helyben való maradást, kivált huzamosabb ideig. Általában 
ez a legnyugtalanabb szárnyas vadak egyike, mely minduntalan 
változtatja tanyáját; jön s megy éjjel úgym int nappal; ennélfogva 
nappal (alkalmas helyen) ép úgy lőhetni lesből mint este. Midőn 
estenden. éjjel, vagy napközben egyik helyről, avagy területről a 
másikra száll át, meglehetős magasan repül, s e közben huzamo
san ismétli sajátszerü kiáltását Ha rendes tanyájáról legelésző lovak, 
marhák avagy a vadászok sűrű pufogásai felriasztják, minden irányba 
szerte repül, s egyesek fenn repülve és folytonosan kiabálva, mesz- 
szire elhúznak, mig levágódnak ismét, és pedig válogatás nélkül 
kevésbbé nedves sőt egészen száraz helyekre i s ; innen van az, 
hogy többször oly helyeken akadunk sártyukokra. melyek élet - 
feltételeiknek megfelelő rendes tartózkodási helyükkel merőben ellen
keznek
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A többi sárszalonka-fajok — mint már emlitém — nappal 
mozdulatlanok s csak estefelé kezdenek mozogni táplálék-keresés 
végett. Ezek a fűben rendesen lábon mennek a táplálékot adó 
helyre s csak ritkán repülnek a közeli mocsáros süppedékes térre ; 
ellenben a sár-tyuk mindig szárnyon megy. Ez utóbbi a nap mele
gebb részeit szintén pihenéssel tölti valami árnyékos helyen a 
mocsár szélén ; az előbbiek azonban rendesen inkább nedves, viz
enyős mint sáros helyen, de még inkább két kis zsombék közötti 
mélyedésben pihennek.

Mindhárom sárszalonkaíaj, valamint külsőleg igen hasonlít 
egymáshoz, úgy mindig együtt vagy legalább egymás közelében 
szokott tanyázni, azonban sajátságaihoz képest fajonkint bizonyos 
helyek iránt nagyobb előszeretettel viseltetnek.

így a nagy-szalonkát mindig a legzsombékosabb helyeken 
keresse a vadász ; nedv esebb és alacsonyabb fekvésű helyeit a rét
nek különösen jól kicserkészsze, mert ilyen helyet különösen szeret 
de szereti a rétet behálózó erecskék, patakcsák és folyókák közeiét 
is. A finomabb tenyészető réteket nem kedveli; kedvesebbek neki 
a sással benőtt rétségek, továbbá a nyílt mocsarak, vagy kis tavak, 
füves partjai. Őszszel kevésbbé válogatós a tartózkodáshely dolgá
ban, a füves mezők iránt azonban mégis előszeretettel viseltetik; 
ily helyeken különben csak nappalra száll m eg; az esti homály 
beálltával pedig nedves, iszapos talajt keres, hol táplálkozik s éjre 
marad, hogy reggel ismét a száraz fekvőhelyre vonuljon.

Egy dologról biztos lehet a vadász. Arról tudniillik, hogy ahol 
egyet talál, csaknem bizonyos, hogy több is lesz közelében ; csa
patosan azonban sohasem található, hanem vagy magánosán, 
vagy kettesével (innen a neve dupla, vagy inkább páros szalonka) 
legfölebb hármasával. Ha olyan helyen találunk rá, a mely szokásai
val épen nem egyezőnek látszik, bizonyosak lehetünk benne, hogy 
vizenyős rét, vagy legalább is patak vagy folyócska van közel. 
Költözködés idején terjedt, nyílt helyeket kedvel, hol elszórtan so
kadmagával elfér, noha nem társaságkedvelő, sőt fajrokonai társa
ságát inkább kerülni, mint keresni látszik. Az, hogy a költözési 
időben ugyanazon a réten több található együtt, fönnebbi állítás 
ellen semmit sem bizonyít. Minden a helyiségtől függ; a bő táplá
lék és jó rejtek vonzza a madarakat, nem a társaság. Erdős helyen 
soha sem találhatók.

A becassine tartózkodási helyére nézve hasonlít a nagyhoz, 
a mennyiben száraz helyeket ez sem igen kedvel, hanem mint amaz, 
inkább a mocsarakat közvetlen övedző, vagy környező vizenyős
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gyepeseket és zsombékos helyeket szereti. Noha szintén épen nem 
társaságkedvelő — sőt még kevésbbé, mint a sárszalonka, minda
mellett majdnem bizonyos, hogy a hol egy van, többnek kell lenni, 
Őszszel, valamint az előbbi, úgy ez is kevésbbé válogatós tartóz
kodáshely dolgában.

A sártyuk ellenkezőleg a mező legmélyebb, legiszaposabb he
lyeit keresi fel. Általában rendes lakóhelyét sáros, ingoványos helyek, 
és marha által begázolt posványok képezik. Őszszel a Duna és 
Tisza vidékén mindenütt előfordul, a hol csak viz van ; kubik- 
gödrök, árkok, kopolyák és semlyékek körül egyaránt fellelhető, 
sőt esős időben a vizek környékén; nedves talajú ritkásabb kuko 
riczások közé is levágódik, úgyszintén szántásokra és kukoricza- 
tarlókra is, még pedig helyenkint oly nagy számmal, hogy rövid 
idő alatt tömérdeket lehet rebbentem, lőni azonban vajmi keveset; 
mivel egy-két fölrebbenő példány egész seregeket riaszt föl, mire 
aztán a többiek is csapatostól kapnak szárnyra s hagyják oda a 
helyet.

A költözködés szakában nagy számmal találni sártyukot a 
Duna és Tisza menti füzes mezők nyirkos talaján is ; a két másik 
szalonka-fajt azonban soha, még kivételesen sem.

Hazánknak ama részein, hol állandó mocsarak vagy tavak 
nem léteznek, mindhárom faj csak az őszi költözés szakában tűnik 
fel itt-ott szórványosan, és csakis nagy esőzések után más sza
lonkafélék, lilék, lótyók stb. társaságában a nedves répaföldeken, 
repczén, cserjékben, általában oly helyein a müveit földeknek, hol 
az esővíz itt-ott kis tócsákat, pocsogókat képez.

A sártyuknak valamennyi közt legtágabb elterjedési köre van 
hazánkban ; a két másik fajé sokkal szükebbkörü, leginkább csak 
folyóvizeink vidékeire szorítkozik ; innen van az, hogy azok hazánknak 
oly vidékein, hol szokásaiknak megfelelő területek nem léteznek, 
soha sem találtatnak; holott pedig a sártyuk úgy a tavaszi mint 
az őszi költözés alkalmával egyes példányokban hazánk mindazon 
vidékein előfordul, ahol csak nádasos szélű patakcsa, ér vagy csa
torna hasítja a vidéket.

Mint minden gázló madár, úgy a sárszalonka is éjjel költözik 
s nem kisebb, vagy nagyobb falkákban ; hanem tavaszszal egyedül 
vagy párosán, őszszel pedig kettő-három együtt: a sártyuk azon
ban legtöbbnyire egymagában vándorol.

Vándorlási idejük nem egyforma. Legelsőben mindig a sár- 
tyukok érkeznek meg, még pedig néha oly korán, hogy a még 
hideg éjszakákon majdnem a zsombékok közé fagynak ; szívóssá
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gukon azonban nem fog ki az idő mérge és nincs rá eset, hogy 
ezért visszafelé húznának. Másodiknak a becassineok jelentkeznek, 
midőn t. i. már kissé mosólygósabb idők járnak, úgy körülbelül 
április közepe táján. Ezeket csakhamar követi a nagy szalonka, mely 
mindig a legkésőbben érkezik, de legtovább is marad itt, amennyi
ben többnyire csak május dereka felé szokott szaporítási czélból 
tovább vándorolni. A két másik faj már április végén húz tova. 
Meg kell jegyeznem azonban, hogy minél rövidebb a tél, s minél 
korábban s enyhébben köszönt be a kikelet, annál hamarább érkez
nek meg szalonkáink is.

Julius elején vagy végén, midőn a fiókok már anyányivá lettek, 
szárnyra kapva röpdesnek egyik rétről a másikra. Az öregek eleinte 
csak a költő helyükkel szomszédos rétekre járnak, majd a távo
labb esőkre is’ ellátogatnak, idő haladtával pedig a fiatalokkal együtt 
nyakukba véve az országot, egyik vidékről a másikra kalandoz
nak. Ez szeptember végéig tart, mikor már az idegen szalonkák is 
megérkeztek s egyre jönnek s mennek. A költözködés őszszel tör
ténik. Legelőbb a páros szalonka tűnik e l ; a becassine már jóval 
későbben hagyja el vidékeinket, mint amaz, és rendesen az első 
dérig itt marad. Legkésőbb távozik a sárszalonka; ennek egyes 
példányait még a- leghidegebb őszutólján is látni, sőt gyengébb 
teleken egyesek nálunk is maradnak.

Hazánkban azóta, hogy a rétszáritás, illetőleg a Duna- és 
Tiszaszabályozás kezdetét vette, már csak itt-ott, s csakis a legna
gyobb tisza- és dunamenti sárréteken és a déli mocsarakon költe
nek a sárszalonkák. Minél nedvesebb, vizáradásosabb esztendő jár, 
annál több költőpárt lehet látni. Ha száraz a tavasz és amellett 
még a meglevő vizek kiszáradása is várható, akkor rendszerint 
tovahuznak, s csak a kiterjedtebb, állandó vizű mocsárokon tele
pedik meg néhány pár, a gros-ja azonban elhagyja az országot, s 
csak költés után lepi el ismét mocsarainkat.

A sár-szalonkák vadászása.

Mindhárom faj porontyai részvétlen, ostoba lények ; felveretve 
a szélrózsa minden irányában szanaszét repülnek, anélkül, hogy 
egyik a másikkal törődnék s vele többé csatlakozni óhajtana. Ezeket 
lassú, nehézkes röptűk miatt igen könnyű elejteni, s ha véletlen- 
ségből — úgy julius vagy augusztus hóban — egy fészekaljra 
bukkanunk, könnyű szerrel az egész periféria aggatékra szedhető. 
Hanem aminő könnyű a fiatal szalonkák elejtése, éppoly nehéz a 
kinőtteké — különösen a sártyukoké. Általában nem ismerek szár
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nyast, mely nagyobb ügyességet igényelne a röptében lövésben, 
mint ez, mely vaktából úgyszólván sohasem ejthető el

A két másik faj lövése százszorta könnyebb, de csak nagy 
melegben, midőn úgyszólván a vadász lábától kelnek s nyugodtan 
s egyenesen repülnek; ellenben hideg és szeles időben — kiv ált 
többszöri felrebbentés után — ezeket sem éppen könnyű mesterség 
lepuffogatni, mert amellett, hogy sebesen repülnek, meg ugyancsak 
csapkodnak is jobbra-balra. Különben hideg és szeles időben nem 
ajánlhatom még a legkitűnőbb lövőnek sem a szalonkázást, mert 
ilyenkor felette háládatlan munka e z ; részint mivel a szalonka 
éppen nem tart ki, részint pedig mivel átfázik és összesároso- 
dik az ember haszon nélkül. Szalonkázásra a szép, derült napos 
idő legalkalmasabb, egyenlő fuvásu széllel. Általában a gyengébb 
szelet nélkülözhetlennek tartom a siker érdekében.

Mielőtt a sárszalonkákra rendszeres vadászatot intéznénk, 
elébb szükséges a rét minden zegét-zugát jól összejárni, a terület 
kiterjedéséről, magasabb vagy lapályosabb helyeiről, általában a 
helyi viszonyok felől, főként pedig arról tudomást szerezni, melyik 
pontján van legtöbb szalonka, mivel a sárszalonkák általában bizo
nyos tájához a rétnek oly előszeretettel viseltetnek, hog}’ azt a 
részt valamennyi fölkeresi.

Az évad elején ne vigyünk kutyái magunkkal, hacsak oly 
engedelmes jószággal nem bírunk, mely parancsszóra állhatatosan 
elkullog sarkunkban és a lövésre meg sem moczczan. Később azon
ban, midőn a becassinok és a párosak teljes számban megérkez
tek, csendes öreg vizsla megbecsülhetlen.

A kutyát semmi esetre se ereszszük ki 5 vagy 6, legfeljebb 
8 lépésen túl, s a tért apróra kerestessük össze vele, mert utóbb 
emlitett két szalonkafaj néha oly makacsul megül helyén, hogy 
többszöri idestova való járással sem bírható felkelésre, s ha a 
kutya meg nem érzi, elhagyja menni maga mellett a vadászt. Az 
apróra keresés már csak azon okból is tanácsos, mivel nem minden 
vizsla érzi egyformán jól meg a mocsári vadat, de még sok nem 
is szereti, s némelyik meg éppen elhanyagolja, ha erősen nem 
fogják.

Részemről sártyukra kutyát soha nem használok, legfeljebb a 
lelőtt s esetleg általam meg nem talált példányt kerestetem meg 
vele, mert sokszor tapasztaltam, hogy e madár — mint különben 
is rebbenős fajta — kutya nélkül sokkal jobban kitart1

1 Mikor futósak, talán kopóval, vagy más keresni szerető kutyával többre 
lehetne menni.
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Ami a sárszalonkák felkeresési módját illeti, részemről a szél
mentében vagy az úgynevezett oldalszélben való keresést (előttünk 
keresztben fúvó szelet értve) legjobban ajánlhatom, mivel a sársza
lonka nem tudván előre, vagyis szél után repülni, oldalvást for
dulni kénytelen, hogy szél ellenébe jusson; ekkép a vadász körül 
szállongván : oldalfordultában könnyebben eltalálható.

Ha a szalonka leesik, szemeit egy pillanatig se vegye le a 
vadász azon pontról, melyre madara esett és rögtön egyenes irány
ban menjen neki, és szedje fel, nehogy a talaj egyformasága miatt 
eltévesztvén az irányt és helyet, a lelőtt vad kárba veszszen. 
Persze, ha van jó kutya, mely a lelőtt vadat szorgalmasan előke
resi, nagy elővigyázat nem szükséges ; mivel a szalonka úgyis biz
tosan a mienk lesz, még ha szárnyalva van is ; mert meg sem 
moczczan helyéről, hova leesett, legfeljebb felhánykódik, ha közel 
ér hozzá a vizsla, vagy ha a szárnyahegye van ellőve, repdes egy 
kissé, de soha el nem lábal, mint a fürj vagy fogoly.

Ha szalonka kél a vadász előtt s nem lőtt rá, jól utána néz
zen, hova száll, s megjegyezvén a pontot, menjen neki szintén 
egyenesen, mint a lelőtt madárnál tenné, nehogy eltéveszsze az 
irányt és pontot, hova a hosszucsőrü levágódott; mi a mocsáros 
talaj nem igen változatos volta miatt könnyen megesik.

Ott, hol őszszel sok sártyuk van, hajtők segélyével igen szép 
vadászatot lehet rájok intézni a naplemente előtti órákban ; feltéve, 
hogy a terület túlnyomó része tisztás posvány, vagyis iszapsárból áll, 
itt-ott egyes nádbokrokkal és sáros helyekkel, melyekben a vadász 
elállhat. A kevés számú hajtó mindig széllel szemközt nagyobb 
távolságról közeledjék a lővonal felé, csendesen apróra bejárva a 
tért, hogy a szalonkák lassankint mind a vadászok felé szorulja
nak, kiknek azután könnyű lövés esik a tisztás iszapsárra levágódó 
vagy a fenthuzó madarakra

Ami a szalonkákra alkalmazandó lövedéket illeti, meggyőző
désem szerint a nagyobb fajta szalonka-sörét (az, amelyik mindjárt 
a fogoly-sörét után következik) leginkább megfelel a czélnak. Eger- 
váry szerint a 14-es számú sörét, minthogy különben is e madár 
egyike a legérzékenyebb szárnyasoknak, s a legkisebb sebzésre 
leesik. Általában véve nem ajánlhatom az igen apró fajta úgyne
vezett kásagöbecset, mert távolabbról igen bizonytalan lövés esik 
vele, mivel hamar hanyatlik és ha talál is, nem öl, csak sebez.
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Vadászat vadludakra.1

Október vége felé tömegesen érkeznek meg a vadludak, hogy 
a vetéseken élelmet keressenek. Az éjeleket rendesen tavakon és 
tócsákon töltik.

E vad. bár mennyisége igen nagy a mocsaras, lápos vidé
keken és a tavak környékén, roppant óvatossága miatt és jóizü 
húsáért a vadászok előtt mindenkor érdekes és keresett volt. Nagy 
csapatokban és háromszögben vonulva, néha több száz darab is 
látható együtt, amint toronymagasságban és lármás gágogással hú
zódnak a vetésekre. Főleg oly helyeket keresnek fel, hol kiterjedt 
rónák, sík vetések terülnek el, s messziről megláthatják a közeledő 
embert. Ily helyeken aztán megülnek, legelve egész nap, s csak 
jóval napfogyta után kezdenek húzni az éjjeli szállásul szolgáló 
vizekre.

Kétfélekép szoktak rájuk vadászni. Ha vannak eleve készített 
mesterséges búvó helyek, vagy árkok, esetleg fasorok, melyek 
mögé elrejtőzhet a puskás pár hajtóval nagy kerülőben fel lehet 
őket hajtatni és némelykor sikerül lövésre is kapni

Ezen módnak a hátránya az, hogy a ludak, nehéz testük s 
látszólag lassú és nehézkes röpülésük daczára, igen gyorsan emel
kednek nagy magasságba, hol a göbecs, bármennyire is kopog 
erős tollazatukon, nem árt nekik. Közeire pedig az ily hajtásnál 
igen ritkán vagy éppen nem lehet őket kapni.

Sikeresebb a vadászat lesből. Szokott éjjeli tanyájukat felke
resik ; a v í z  partján fedett állásban gödörben, vagy nád között ladik
ban megvárja az ember, mig el kezdenek húzni. Az első csapatok 
nagyobb mennyiségben, többnyire korábban, gágogva, de még 
magasan húznak, s ha legcsekélyebb gyanús tárgyat vesznek is 
észre, azonnal tovább vonulnak. Ajánlatos tehát a lesen jól kivárni 
a húzás derekát s az első vendégeket lövés nélkül elereszteni, 
midőn aztán — persze már sötétebb időben — a lövést inkább 
kapásból, semmint czélzásra kell tenni. Ilyenkor kisebb csapatokban 
és alantabb repülve jönnek s ha gyanúsat nem vesznek észre, pár- 
szori keringés után leszállanák a vízbe. Ez alkalommal éppúgy 
lehet húzás közben sikeresen lőni, mint ha jó helyet választott az 
ember, az esetleg leszállott ludak közül akár többet is egy lövésre 
leterithet.

Hálátlanná teszi különben a vadászatot az, hogy a ludak 
s z í v ó s  életerejük, valamint erős tollazatuk folytán, meglehetős lövést

1 V.-L. 1887. 34. sz. 441. P. R. L.
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elbírnak, s mondhatni, hogy alig egyharmada esik el a halálosan 
is meglőtt vad közül mig a legnagyobb rész tovább húzva s később 
leesve, ragadozók prédájává lesz, vagy egyébbként kárba vesz.

A berkek közelében fekvő árpatarlókat a vadliba augusztus
ban, mig repülni nem igen tud, esténkint seregesen lepi el s a 
berekből kijövet, hosszú sorokban sétálgat, hogy a kihullott sze
metet felszedje. Estefelé ily tarlón a szélső kepék mellé húzódva 
kell elállani. A líbales annyiból mulatságos, mert öreg lúd velők 
nem járván, az elriasztott torkos állatocskák kétszer-háromszor is 
visszatérnek a tarlóra.1

A reggeli les nem igen ajánlatos, mert eltekintve attól, hogy 
gén korán húzódnak ki a vizekről, fölemelkedve, többnyire rögtön 
magasra kelnek s neki indulnak a vetésekre reggelijük után.

Czélszerübb — ahol a helyi viszonyok azt megengedik — a 
vetéseken gödröket ásatni, s azokba elrejtőzve várni az érkező 
ludakra, amikor sikeres lövéseket lehet tenni esetleg leszálló ludakra is.

Lakatos Károly a következőket írja a vadlud vadászatáról: 2
Mivel a vadlud (általában értve) egyike a legvigyázóbb, óva

tosabb vadaknak, vadászata nem könnyű. Ott, ahol rendes járásuk 
van, leginkább lesből lövik ; de fogják vastőrrel is oly száraz helye
ken t. i., ahol ludak nagyobb számmal tartózkodván, elébb-odább 
szállonganak; ily helyeken imitt-amott sárgarépával és szemes élettel 
körülhányt vastőröket állítanak fel, s a vadász távolról keritgetve 
addig terelgeti a vadludakat, miglen azokat a tőrös helyhez for
díthatja.

Ami a tulajdonképeni vadludvadászatot, vagyis a lest illeti, 
első s fődolog kipuhatolni az irányt, melyben a vadludak egyik 
tájról a másikra, vagy ahol a vetésekről vagy tarlókról vízre és 
viszont húzódnak; ez irányban kell azután valamely alkalmas 
helyre (mit a vadász a körülményekből azonnal megítélhet) elülni 
lesbe. Tudni való, hogy a vadlud, ha egy bizonyos helyre, például 
vetésre vagy vízre húz, az első csapat által fölvett irányt pontosan 
követi; azért tehát a lesben ülő jól teszi, ha a fölötte elvonuló 
első csapatot bántatlanul hagyja távozni, mert ha az első lövés 
által felvett irányából eltereltetik, a később érkező csapatok mind
egyike huzási irányt változtat.

Ha a vadász olyan székes pocsolyákra akadt, hova, kivált 
párzáskor, a nagy szürke ludak is örömest tartanak, ásson magá
nak jól megválasztott helyen, mintegy 4 lábnyi ( l 1/* m.) mélységű

1 Z. H. F. V.-L. 1881. 14. sz. 119. 1.
2 V.-L. 1884. 32. sz.
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lesőgödröt, honnan aztán a leginkább jókor reggel s estefelé szál
longó hidakat és lilikeket gyakran lövésre kaphatja. Késő hideg 
őszszel, a vetések melletti árkos partoknál, vagy természetes, ennek 
hiányában e czélra ásott lesőgödrökben, sikeres reggeli leseket lehet 
állani. Hogy pedig az embernek sokáig várni ne kelljen, lehet haj
tást is rendezni azon a tájon, hol a vadludak tartózkodnak Egy
két hajtó mindig elégséges, csak az a fő, hogy szélmentében köze
ledjenek a ludak felé ; ellenben a vadásznak szél ellenében kell a 
huzó vagy felriasztott hidakat várni; szintúgy a legelésző falkának 
meglopásánál is tekintettel kell lenni a szél irányára s szél ellen 
intézni a megközelítést.

A megközelítésre vonatkozólag megjegyzendő, hogy az oly 
sík téren, hol sem árok, sem part, buczka, bokor vagy más eféle 
födöző hely nem kínálkozik, merőben lehetetlen és egészen haszon
talan kísérlet.

Ha haj tokkal történik a vadászat, a leshelynek igen messze 
nem szabad lenni attól, hol a vadludak fölveretnek, mert különben 
ezek. mire a leshez érnek, már elérhetlen magasan repülnek. Egyéb
iránt a vadlud repülése (kivéve a szeles és ködös időket), ha vonul, 
rendesen oly magas, hogy azt lövéssel elérhetni többnyire vaksze
rencse s habár néha lentebb száll is, a vadászt igen hamar meg- 
sejditvén, kikerüli, vagy pedig a levegőbe nagy sebességgel egy
szerre feljebb emelkedik.

Mint már említve volt, a vadludaknak (általában) ritkán csaló 
Hőérzetük van az időjárás iránt. Ha valami — kivált rosszra váló — 
időváltozás van küszöbön, nyugtalanul vándorolnak össze-vissza a 
tájékon, folyvást gágogva a levegőben. Az ilyr időpontot sohase 
mulaszsza el fölhasználni a vadász, mert ilyenkor a jól megválasz
tott leshelyekből — kivált a vadludak huzási vonalán — szokat
lanul sok alkalom kínálkozik lövésre, kivált ha borús, ködös a 
levegő.

Az esteli lesre vonatkozólag meg kell jegyezni, hogy kivált
képen kora tavaszszal a vadlud rendesen egy bizonyos időpont
ban — teljes besötétedéskor — szokott huzni, és húzása csak 
rövid ideig tart. Az első úgynevezett előőrs falka, rendesen Y27-kor 
vagy 7 órakor, időhaladtával pedig 7 és 8 óra között szokott jönni, 
melyet nagy lármával (néha záros csapatban) követ kevés vártáivá 
a raj — nem igen magasan repülve; azután csak nehány kisebb 
csapat érkezik rövid időközön kint vagy egyesbe-kettősbe hullado- 
dozik néhány darab még s ezzel a húzással együtt a lesnek is 
vége van.
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Ha a lesen ülő vadászra egyenesen neki jönnek a vadludak, 
ne igen siessen a lövéssel, sőt meg se is mozduljon addig, mig a 
ludak egészen feje fölé nem értek ; mert azok, midőn alacsonyabb 
repülésük közben valamitől megrettenve hirtelen fölfelé igyekeznek, 
oly lassan s nehézkesen emelkednek föl, hogy könnyen kezelhető 
hátultöltő fegyverrel több lövést is lehet rájok tenni. Ha pedig ősz
szel a síkon kint vadászatközben nagyobb távolságban feléje tartó 
ludakat vesz észre, azonnal feküdjék hanyatt a legközelebbi mes- 
gyében (barázda), s várja meg, hogy a ludak egészen föléje érje 
nek, s csak akkor füstöljön közibök.

Ami a meglopást illeti, jószág mellett menve, megközelitésük 
sokszor sikerül — főleg parasztöltönyben; kocsival is közelükbe 
férkőzhetni néha bátor nekihajtással A pusztai parasztpuskások a 
tanya közelében leszálló ludfalkát, kukoriczaszárral vagy efélével 
jól megrakott talicska segélyével szoktak megközelíteni — azt felé - 
jök tolva.

Azelőtt szokásban volt junius és júliusban, midőn a fiatal 
vadlibák már majd anyányiak, az öregek pedig lohosak (vedlők), 
nagy rétek közt találkozó olyan fenekekben, hol azokat tartózkodni 
észrevették, vizslával vagy uj-foundlandi eb által fogdostatni, vagy 
pedig a réthez közel fennálló életek, vagy tarlókon az éjszakánkint 
odaosonó öreg és fiatal vadludakat meglesni, s a szárazra szorít
ván elfogdosni.1

Ami a vadludra használandó lövetéket illeti, legajánlatosabb 
az úgynevezett ficzkó- vagy futó- (posta) töltés vékony dróttal 
összefűzve; nagy sörét csak akkor elegendő, ha közeli lövésre szá
míthatunk, például ködös időben. Ha magasan jár a lúd, golyótöl
téssel lehet csak valamire menni ellenök — igen jó lövésznek. 
Egyébiránt a magasba tett lövésnél, még a legjobban czélzott lövés 
is igen bizonytalan, mert a golyó vajmi kis helyen elcsúszik, azért 
legajánlatosabb — ha már golyót kell használni — drótos golyó
val lőni, mely löveg-nem készítésénél, Pák utasítása szerint a követ
kező eljárás követendő: »végy vékony drótot, azt tüzesités által 
lágyítsd meg, s vágj belőle egy rőfnyi hosszúságú darabot, mind
két végét horog-formára görbitsd, s először egyik s aztán másik 
végét tevén a golyómintába vagy formába, önts rá golyóbist; ezután 
végy puskád szájához (caliber) — mely erős csövű s bő szájú 
legyen — alkalmazott gömbölyű fácskát, az említett drótot sróf- 
formába tekergesd rá, s eme csigaforma tekercset töltsd fegyve
redbe ; midőn az ily kettős golyóbis kilövetik, a kinyúló dróttal

Hajdan a tiszai réteken hálóval is fogdostattak a lohos és fiatal libák.1
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kerékformában forog s a levegőben nagyobb helyet foglalván el 
az egyes golyóbisnál, hamarább talál s a czélzott vad szárnyát 
vagy nyakát, ha érheti, villámsebességgel vágja keresztüli

»Végül megjegyzem, hogy vadludra szemközt lőni valóságos
abszurdum, mert mellén, hasán végtelen sűrű tollazatáról — kivált 
magasabbról — az apróbb ficzkó is lepattan, vagy ártalmatlanul 
csavarodik be a tollba; meg kell tehát várni, mig oldalvást van a 
lúd, vagy elhalad, s utána lőni, mert igy jobban behat a löveték 
a tollak alá, mintha fekmentesen érné.«

A vadruczák vadászata.

A vadruczák vadászata mocsaras, lápos vidékeken, folyók holt 
ágaiban sok lövésre szolgáltat alkalmat; minélfogva, de a vizi- 
vadászat sajátszerűsége és változatossága miatt kedvelt. Sajnos, 
hogy vannak olyanok, kik visszaélnek a természet által nyújtott 
kedvezményivel és e vadat kiméletlenül lövik, amikor csak hozzá
férhetnek. Szerencsére most már a törvény is nyújt némi védelmet; 
mert az 1883. évi XX. t.-cz. 11. §-a értelmében azon vidékeken, 
ahol vadruczák költenek, a párosodás és költés időszaka alatt a 
tilalom rájok is kiterjed.

A vadászás módjai: a hajtás, les, keresés vizslával s végre 
a meglopás.

A vadruczák vad úszása hajtókkal.

A hajtóvadászatnak ideje június vége és július eleje, mikor a 
legkorábbi kelésü ruczafiak már szállni kezdenek. Legkellemesebb 
vadászat esik akkor, mikor még messze elszállani nem bírnak, 
hanem felröppenés után csakhamar ismét leereszkednek a vízre. 
Ez időben különben húsuk is a legizletesebb.

Hogy a vadászatra legalkalmasabb időt valamiképen el ne 
szalaszszuk, június második felében szemmel kell tartani s este, 
reggel körül kell járatni a vizeket, melyeknek tisztásaira az anya- 
ruczák fiaikkal ki szoktak úszni. Ott azután meg lehet látni, meny
nyire haladtak a fejlődésben és hogy próbálgatják-e már szárnyaiknak 
hasznát venni.

Minthogy ez időtájt a ruczák vedienek s ,a hókoknak is egy 
része még szállani nem tud s ennélfogva számos rucza úszva 
menekül a hajtők elől; a vadászatot megelőzőleg nyiladékokat kell 
vágatni a nád, káka, csáté stb. át, a melyen a vadászok felálla-
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nak A nyiladékokat jóval előbb kell kivágatni, már június elején, 
s oly módon kell kitervelni, hogy a vadászok bátran beléje lőhes
senek, ha úszó ruczák mutatkoznak, a nélkül, hogy egyik a másikat 
veszélyeztetné. Legjobb tehát, ha a mocsár nagy terjedelmű, kissé 
hajlott (félkör s illetve polygon) alakban futnak, minden egyes 
vadász álló helyéül egv-egy szöglet jutván. Az álló helyeken vagy 
nád, káka s más efféle kévékből, vagy még inkább deszkákból 
emelvényeket kell készíttetni, hogy a vadászoknak ne kelljen a víz
ben államok. Kisebb terjedelmű mocsarakon a parttól a sikvizig 
vágatjuk a nyiladékokat s mindeniknek végére a parton egy-egy 
vadász áll fel. A hajtás viz felőli oldalán, a hol mélyebb a viz, a 
vadászok csolnakokban, mások ellenben a viz partján állanak fel.

A hajtők, melyek gyakran maguk is vadászok, ha a viz nem 
nagy, gyalog, különben csolnakokon hajtanak és segítségükre a 
vadászok rendes vizi-vadászatra tanított vizslákat, a hajtok pedig 
házi kutyákat használnak; mire nézve utóbbiaktól csak ann}7it kell 
kívánni, hogy ne féljenek a víztől s kedvök legyen a ruczákat 
vederni. Fajuk közönyös.

A vadászokra a legjobb szél az oldalt fújó, ámbár szükség 
esetén ellenkező széllel szemben is helyet kell foglalni és jó lövé
seket lehet tenni. Nagy területek meghajtásánál ez el nem kerülhető, 
kiváltképen a visszaforduló hajtás alkalmával. Ha ugyanis nagy a 
terület, több hajtásra kell osztani, s ha a hajtások be vannak végezve, 
— különben ez a kis területeknél is megteendő, — ismételni kell 
a hajtást, a midőn azoknak elejére visszamenni néha nagy idővesz
teséggel j á r : minélfogva egyszerűen visszafelé történnik a hajtás. 
Ilyenkor gyakran rossz széllel folyik a vadászat. A hajtások ismét
lése azért szükséges, mert a ruczák egy részének mindig sikerül 
elbújni, vagy a hajtásból kisuranni, jó része pedig visszaszáll

A lelőtt ruczákat vizslákkal kell összeszedetni, mely alkalom
mal azok nem egy rucza-fiókot vagy erősen vedlő öreg ruczát 
fognak el. Megsebesített vagy még szállni nem tudó ruczák a parton 
lévő bokrokba és füves helyekre menekülnek. Ezeket tehát gondo
san meg kell kerestetni. Nagyobb vadászat alkalmával ez okból 
egy része a kerestetőknek a vízben, másika a szárazon dolgozik, 
hol foglyászó és szalonkázó vizslákat is lehet használni.

Dittrich a. W. a következőkre figyelmeztet^1
1. Ha az öreg tojó aggódva és hápogva röpköd a hajtők s 

illetve kutyák előtt s majd leszáll, majd felemelkedik a levegőbe; 
1 H. f. J. II. 444.
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akkor fiai még gyengék a vadászásra. Ily esetben igyekezni kell 
tovább menni s az aggódó anyát magára hagyni fiaival.

2. Ha a ruczafiak erősebbek, mintegy félig kinőttek, de még 
nem szállók, akkor az anya már jobban bízik bennök, hamarébb 
kel föl s messzebbre száll; de azért még is visszatér, meggyőződést 
szerzendő fiai sorsáról.

3. Szárnyazott s általában megsebesült ruczák, ha üldözik 
őket, a v í z  alá buknak s gyakran ott valamibe belekapaszkodván, 
mintegy egészen eltűnnek. Ilyenkor legjobb őket ott hagyni. Később 
a part bokrai vagy füve közt bizton kezünkbe kerülnek.

4. Nincs vadászat, melynél lövés alkalmával oly óvatosnak 
kellene lenni, mint ennél. Nemcsak a szomszédokra kell vigyázni, 
hanem a hajtókra is. Alig képzelheti az ember, mily erővel verődik 
vissza a göbecs a vizről és hányféle irányba pattan szét. Bokrokkal 
benőtt mocsárban még jobban kell vigyázni; soha se lőjjünk ily 
helyen hamarább, mig e rucza 8— 10 m. magasra nem emelkedett; 
legjobb azonban, ha csak akkor lövünk, ha a rucza a befogott 
kört elhagyta.

A kereső, illetve hajtó vadászoknak még óvatosabbaknakkell 
lenni; ezek soha se lőjjenek a vadászok felé, hanem csak vissza 
vagy oldalvást. Arra is kell ügyelniük, vagy valaki közülök vagy 
a hajtők közül vissza ne maradjon. Ha a befogott területet be nem 
láthatják s a vadászok sem láthatják őket, akkor folytonos fütyö- 
részgetés s a kutyák biztatása által hollétüket egymással s a vadá
szokkal tudatni igyekezzenek.

»Minthogy a vedlés nem valamennyi ruczánál halad elő egy
formán — Írja Remann erdőmester,1 — a vadászat is nagyon 
változatos. Egy-egy kacsa locsbákoló zajjal kel fel és röptében 
magát lövésre kínálja, azalatt a röpülni nem bírók többnyire falka
számra úsznak a nyílásokon át, hol egy jól kiszámított lövéssel 
gyakran több darabot lehet elejteni. Jó ebek gyakran több darabot 
elfognak elevenen is és ezáltal változatosságot kölcsönöznek a 
hajszának.'<

Vad-ruczák vadászata vizslával.

Ha a ruczafiak már repülni tudnak, s az öregek átestek a 
vedlésen, akkor keskeny mocsarakon vizslával lehet rajok vadászni. 
Erre az idő napnyugta után való. Ilyenkor a fészek-aljak nem

1 V.-L. 1881. 40. sz. 372. 1.
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feküsznek még összebújva egy rakáson, minélfogva egyenként vehe
tők fel s jól kitartanak.

Remann győri-püspöki erdőmester azt m ondja:1
»Ha holdtölte és oly kedvező szél van, hogy a holddal és 

széllel szemközt lehetünk és megbizható kutyánk és elegendő tér- 
ösmeretünk van. nemkülönben ha elég meleg vér van ereinkben:
akkor az esti les végeztevei gyakran nagyon hasznos és érdekes

*

keresést tarthatunk az ingovány partjain, mert ilyenkor a kacsak 
jól bevárnak és mert mindig a hold felé repülnek, a vadász őket 
könnyen tarisznyára fűzheti.*

»Nappal, különösen síkvizeken meg nem közelíthető ; kis vize
ken nagy elővigyázattal s akkor is inkább csak ha magában van 
egyenkint.*

Kerestetni, úgy mint általában, szél ellenében kell2 zig-zugo- 
san ide-oda járatván a kutyát.

A  les vadruczára.

Aratás idején a vadruczák alkonyat után ki szoktak szállani 
a vizektől nem messze vetésekre, különösen a zab- és árpaföldekre. 
Ha az ilyen helyeken gödröket ásatunk a földbe, s azokat ágakkal 
vagy náddal, csátéval s más effélével betakartatjuk, — természete
sen lyukakat hagyván a fedésen, hogy a puskát kidugni és lőni 
lehessen : — akkor nehány napi jó vadászatra számíthatunk. Fokozza 
annak jóságát az, ha csalogatóul tojó vadruczánk van, melynek 
szárnycsontja a végén el van törve, hogy repülni ne tudjon. Ennek 
hiányában a vadruczával hasonló színezetű szelíd anyarucza is 
megteszi. A csalogató ruczát kikötjük jó lövési távolságba és helyre, 
s aztán várjuk a jó szerencsét, mihez elegendő világosság és jó 
szél kell. Hogy lövés alkalmával csalogatónkra vigyázni kell, azt 
említeni is fölösleges.

Aratás után és az egész őszön át a lápok, mocsarak, sem- 
lyékek szélein szokás napnyugta után lesbe állani. Ekkor jönnek 
haza éjjeli szállásra a mezőből. Hálni viz közepén szeretnek, hová 
nem tud egykönnyen bemenni utánuk a róka. A vadászok a part 
mentében állanak fel. Ha van valami bokor, a mi takarja őket, 
akkor jobb lövésre számíthatnak. A födetlenül álló vadászoknak 
rendesen messzire kell lőnni. Ez okból csupasz szélű vizek part

1 V.-L. 1881. 40. SZ. 372. 1.
2 Remann azt mondja, hogy finom szagló és figyelő érzéke van. V.-L. 1881. 

46. sz. 379. 1.

A vadászati ism eretek kézikönyve. III. 19
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jain leső gödrök ásatása ez esetben is kitűnő szolgálatot tesz. Sík 
vizek partján, melyek fával, bokrokkal vannak benőve, a les még 
biztosabb és sikeresebb.

Télen át oly helyeken, a melyeken a viz egyes pontokon 
nem szokott befagyni, az esteli les kitűnő eredményű.

A vadruczák meglopása.

Őszszel a lápok és mocsarak sík vizén, valamint a folyókon 
nem messze a parttól körülbelül fél órával napkölte előtt néha egész 
csapatokban van mindenféle vadrucza. Télen át pedig a vizek be 
nem fagyott részein egész nap lehet ruczákat látni. Ha a partok 
szélén .bokrok vagy dombok, földhányások, szóval takaróul hasz
nálható tárgyak vannak, vagy a megközelitésre betanított lovat, 
a vadászpajzsot ügyesen felhasználjuk, igen szép és kiadó lövése
ket tehetünk.

Töltésre 4-es számú göbecset szokás használni.
»Ha jó eredményt akarunk elérni — mondja Remann —, ugA 

hacsak lehet, nem kell a kacsára szemközt, hanem csak hátulról 
lőni; a kacsa tolla sűrű és ruganyos, ugyannyira, hogy a gö- 
becsek visszapattanak róla. Úgyszintén soha sem szabad a lelőtt 
kacsát addig, mig lövésre elég világos van, elhozni, — mert ezál
tal csak elrontjuk a mulatságot. — Vagy bízzuk az összeszedést 
vadászat végeztével a kutyára, — vagy ha csolnak van kéznél, 
keressük őket össze fáklyával. — Ha okunk van hinni, hogy min
den lelőtt ruczát nem találtunk meg, akkor a következő reggelen 
tartsunk utólagos keresést- — Persze, hogy ilyenkor az ejtett ru- 
czákon sokszor tó-pióczákat és más nagy vizi bogarakat találunk, 
— melyek jelentékeny lyukakat is rágnak sokszor rajtuk.«

»A kinek vadászterületén ruczák számára elégséges költő helyek 
vannak, az fordítson az orvvadakra éles figyelmet. Héják és sólymok^ 
ha erdő van közelben, úgyszintén ölyvek, valamint görények, 
nyestek, menyétek, sőt még vidrák is, mind az öregek, mind 
a fiatalokra nézve nagyon veszélyesek ; a kányák és szarkák pedig 
tojásaikat rabolják el, és még a csuka is ellenségük, mert elkapkodja 
a fiatalokat.

Legrosszabb a ruczák helyzete száraz időben, a midőn azok 
nemcsak éheznek, de még sok és különféle ellenségeik is jobban 
hozzájuk férnek.*
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Vadruczák vadászasd hálóval.

Szlavóniában1 a Száva mentén 10—15 m. hosszú és 3—5 m. 
magas hálókba fogják a parasztok a vadruczát. A hálókat merőle
gesen állítják. Ködös, avagy sötét éjen ladikokon feléjök hajtják a 
vadat, a mely alant szállva a hálókba akad. Ily módon 16,000 
darabot is fognak évente a topolováczi uradalomban az árvíz által 
.elborított legelőkön.

A szélkiáltó vadászata tavaszi húzáskor.2

->Februárius 24-én hallottam először hangjukat.
Februárius 28 ig szórványosan ugyan, de azért lehetett belő

lük naphosszat egyet-kettőt észrevenni, de már márczius elsejétől 
hatodikéig alig mutatkozott egy is. Vagy talán más vonalon men
tek volna ? Lehetséges, de szökni nem szökhettek el, messze átható 
•szavuk mindenesetre elárulta volna távozásukat. Az eddig jelent
kezettek tehát az előőrsök lehettek.

Márczius 7-én ismét feltűntek és egyforma arányban húztak 
.a már sűrűbben mutatkozó apró szalonka-fajokkal egész 26-ig, a 
.mikor már elérkezettnek láttam az időt lesőgödröm megásatására.

A lesőgödör közvetlen a viz szélén, de feltétlenül az északi 
«oldalon, avagy a vízből kiemelkedő kis szigeten ásatik, két méter 
átmérővel, oly mélyen, hogy a vadász a gödörben meghagyott 
.padkán kényelmesen megülve, fél fejjel látszassák ki a föld, illetve 
:a viz színe felett. Ez annyival inkább szükséges, hogy a területet 
könnyebben beláthassa és hogy a szükséges pillanatban lehúzódva, 
.a kellő biztossággal kaphassa puskavégre vadját. A lesőgödörben 
mindig délnek legyen a vadász fordulva, mert innen várhatja csak 
•őket egész a nap közeli leáldozásáig ; amikor azonban már a figye
lem inkább a vízpart mentére fordittassék, mivel a délről húzódó 
-szélkiáltó a viz elérésénél 8 —10 méterre a föld színe fölé leeresz
kedik és folyton a part mentén, legtöbbnyire a nyugoti oldalra 
átcsapva húz, hogy alkalmas helyen pihenőre letelepedhessék. Meg
jegyzendő még, hogy e talajnak oly s z í v ó s ,  vizáthatlan természete 
van, hogy a lesőgödör, hacsak az felülről meg nem ázik, vagy hul-

1 Vadász-Lap 1890. 9. sz. 159. lap.
2 Ezen czikket Zsótér László után vesszük fel mintegy mutatványául a vízi- 

vadászatnak lesőgödörből. A pólingnak, melyről itt szó van — , a német grosser 
Brathvogel, melyet a nagy vadászathoz soroztak —  ehető a húsa, ha a bőrét lehúz
nák és testét bepáczolták. A fiatalok húsa azonban jobb.

19*
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Iámverés által meg nem nedvesedik, bár egész körül legyen is véve 
vizzel, a fakadó víztől mindig ment marad.

Márczius 28-án tehát kényelmesen elhelyezkedtem lesemben, 
nem ugyan azért, hogy Diannának áldozhassak, hanem mert e 
vadászati módhoz okvetlen szükséges csalogótókat megszerezhes
sem. Úgy segítettem magamon, hogy a szikes földből kemény sarat 
gyúrtam össze és egy, a szélkiáltó testének és nagyságának meg
felelő alakot formáltam, amelybe a nyak helyettesitéseül kellő nagy
ságú vesszőcskét szúrtam ; erre ismét egy kis gömölye sarat — a 
fejet és csőréül szintén vesszőcskét alkalmaztam; a lábat ismét 
csak vesszővel pótoltam, kissé hosszabbra hagyva, mivel azt a le
állításnál a földbe belé is kellett szúrnom.

így elkészítvén 3 darab csodaállatot, azokat lesemtől mintegy 
húsz lépésnyire leszúrtam a vízbe: amely sártömb messziről csak
ugyan három, kényelmesen álldogáló szélkiáltót mutatott. Amidőn 
pedig a nap által is megszáritva lettek, a talaj szikes alkatrészénél 
fogva hamvas szint kaptak, ami ismét közelebb vitte azokat az. 
igazi szélkiáltó hasonlatosságához.

Hogy a párzás alkalmával beállott izgatottság és kéjvágy 
mennyire képes még e túlságosan óvatos madarat is úgyszólván 
butává tenni, mutatja az, hogy a szélkiáltó még ezen primitív alkot
mányhoz is leszáll.

Lesem körül ezeket a szükségeseket elvégezvén, nyugodtan 
vártam, mikor tűnik fel a láthatáron, avagy mikor hat el hozzám 
szerelmes pólija. Nem soká kellett várnom; alig tiz perez múlva 
feltűnt egy pár a messzeségben egyenesen felém tartva, de igen 
nagy magasságban, amivel ugyan nem sokat törődtem, mert oly 
magasan még sem voltak, hogy hivó füttyömet meg ne hallhatták 
volna. Elkezdtem tehát az ő mélabűs hangjokat füttyszóval utá
nozni: puuuli, pul puuuli, pul pul puuuii. Folyton csalogattam 
őket és ők, mintha misem volna utjokban, közelebb és közelebb 
jöttek felém, de mindig a felvett magasságban.

Egyszer csak, mint mikor az ölyv csap le prédájára és az. 
nagy sebességgel bukik le előle, hasonlóan szélkiáltóm is, meg
hallva hivó füttyömet, mintegy 20—30 méterrel buktak alá, felelve 
hívásomra. Ismét fütyülök, de már halkabban és lesemben annyira 
lehuzódva, hogy éppen csak szemmel tarthattam őket, amidőn 
ismét egy mély vágódás és részemről a teljes lehuzódás után a 
szélkiáltók már a sárból készült csodaállatok mellett állanak a víz
ben. De vagy engem vettek észre, vagy tudatára jutottak tévedé
süknek és m egcsalásuknak, már a másik perezben felemelkedtek^
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hogy folytassák megkezdett utjokat. Alig emelkedhettek azonban a 
v í z  színe fölé 4—5 métert, egy durranás és a másik pillanatban 
már ott eviczkelt az egyik a víz csendes, sima tükrén, megpiro- 
sitva azt kiömlő, ártatlan vérével. Kilépvén lesemből, madaramat, 
amely egy igen szép kifejlett nagy póling (Numenius arquatus) 
volt, mindjárt a sárból készült madaraim közé, kis vesszőcskék 
segélyével felállítottam. Egy óra lefolyása alatt lőttem még hat nagy 
szélkiáltót és 14 apró szalonkát.

El lévén igy tehát csalmadárral látva, a sárból készülteket 
megsemmisítettem és siettem haza, hogy ezt a hat darabot, vala
mint a kis szalonkák közül is néhányat kitömjek. Tehettem volna 
ugyan úgy is, mint itt némelyek teszik, hogy a lelőtt szélkiáltót 
egy jól befütött, de már tüzmentes búbos kemenczében kőkemény- 
ségüvé kiszárítják és igy használják csalhivóul, de igy az természetes 
alakjából meglehetősen kivetkőzik, amennyiben megvékonyodik.

Így hát a kitöméshez fogtam, mit másnap be is végeztem. .
Márczius 30-án már teljes felszerelésemmel foglalhattam el 

lesemet, jóval a nap felkelte előtt.
Csendes, tiszta idő volt, de egyúttal meglehetősen hűvös. 

Némaság mindenfelé, mintha semmi élő lény sem volna körülöttem 
és a tó lakói teljesen kihaltak volna.

Lassankint megvirradt, a nap tűzgolyója kibukkant, s rózsa
pirosra festi az előttem elterülő tavat.

A messzeségben feltűnik egy keskeny vonal, amely mindig 
czélesebb lesz, mentői jobban közeledik ; már kivehetem őket, hisz 
szavuk is elhatolt hozzám és bánatosan rezgett át a légen! Meg
kezdtem hívásomat, és hívom, mig csak csalogatóim mellett nem 
állanak. Reá érek vizsgálni is őket, hisz biztosságuk tudatában még 
csak nem is gyanakszanak! Egyik lubiczkol a tó vizében, másik 
valami rovart kerget, de veszélyre egyik sem gondol. Megolvasom: 
kilenczen vannak. Hány jut ezek közül szerencsésen útja végczél- 
jához ? Lehet, hogy egy sem ; hisz minden évbén kevesbednek ők is 
a hátultöltő fegyverek feltalálása óta!

Elérkezett a pillanat is, amidőn a természetvizsgálót a vadász 
váltja fel. Óvatosan emelkedem fel lesemben s a felrebbenő szél
kiáltók közül hármat leemelek, ami után ismét lehuzódom lesem
ben és folytatom hívásomat, egyúttal megtöltöm kilőtt fegyveremet 
is. A még megmaradt hat szélkiáltó a lövés zajától származott pil
lanatnyi ijedtségük elmúlta után röpülési irányuk megváltoztatásá
val félkörben ismét felém közeledik és félrevezetve őket folytonos 
hívásommal újból leszállnak, a pár perez előtt történt lövéseket tel
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jesen elfeledve. Kettővel ismét kevesebb. Most harmadszor is meg
próbálom őket visszacsalni — mert számtalan esetem volt már. 
hogy egy nyolcz-tiz tagból álló csapatból egyetlenegy sem mene
külhetett e l ; hanem ez most nem sikerült; magasabb és magasabbra 
emelkedve, végkép eltűntek azok szemeim elől. A lövőiteket össze
szedtem és kis fácskák segélyével csalhivóim közé osztottam be- 
őket. Mentői több a csalmadár, annál jobban húz rá a szélkiáltó..

Kis idő múlva közvetlen a viz szine felett jött megint kettő j. 
de ezek nem szélkiáltók, elárulja őket hófehér mellök, amely a nap
nak reá vetett sugaraitól szinte csillog. Felém jönnek és ez sze
rencse, mert itt hivással nem boldogulok, jól tudom ; beengedtem 
őket meglehetős közelségre, hogy annál biztosabban számíthassam 
zsákmányaim közé, ami két lövésem után be is következett. Két 
kardcsőrü gulipán (Recurvirostro avocetta) volt, amelyek — a más
napi kitömésnél tett észleletek után — párosak lehettek, mert az. 
egyik hím, a másik pedig tojó volt, a fejlődésben meglehetősen 
előrehaladt tojásokkal.

Már a nap is meglehetős magasságban emelkedett. Az égbolt- 
teljesen tiszta s lazurkék színét nem tarkája a legkisebb felhő sem.

Egy-egy vonuló szélkiáltó-csapatot mindig lehet most már 
látni, hol jobbra, hol balra a lesemtől, de annyira távol, hogy lehí
vásukat meg se kisértem.

Egyszer csak, az alig néhány perez előtt még teljesen tiszta 
égbolton egy parányi felhőcske tűnik fel, ami pillanatról-pillanatra 
nagyobb lesz; sőt mintha orkánszerü vihar is dúlna ott, olymódon 
látszik az le- és felemelkedni, a szél által mintegy űzetve. Amit én 
felhőnek néztem, az egy óriási nagy sereg apró szalonka volt, hul
lámzó repüléssel, de egyúttal villámgyorsasággal is közeledve. Tisz
tában voltam helyzetemmel. Alighogy lesemben lehuzódtam és hívá
somat; tyüü, tyütyüüü, tyüü megkezdtem, már a másik perezben 
mintegy hatvan méterre tőlem nyilsebességgel lecsapva, csalmada- 
raim felett akartak tovasurranni. Hirtelen felemelkedem és a tőlem 
már alig tiz méterre levő szalonkák közé — amikor azok engem 
észrevéve, a meglepetéstől mintegy összetömörülve felemelkedni 
akartak — beledupláztam. Egy pár másodpercz múlva már fent a 
magasban hasították át a léget, el-elhagyva maguktól a sebesülte
ket, amelyek, mig beláthattam, folyton hullottak alá, vagy kiválva 
a tömegből, a földre leereszkedtek.

E duplázásom, csak a közel leesetteket szedve össze, tizenhét 
szalonkát eredményezett; rögtön szortíroztam őket: tizenegyMachetes
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pugnax,1 két Totanus fuscus2 és négy Tringa subarquata3 
volt az.

E három faj a tavaszi húzáskor rendesen együtt tart, leg
alább mig a Tisza vidékén elvonul. A csal-szélkiáltók közé, külö
nösen ha az ily apró szalonkákkal is tarkázva van, többször le is 
ereszkedik a fent hangoztatott hivó füttyre ; de praktikusabb azokat 
a hirtelen felemelkedés alkalmával beállott összeverődésök pillana
tában lőni.

Most már a szélkiáltók is mindig sűrűbben és sűrűbben kezd
tek jönni, úgy, hogy mikor a reggeli húzás tiz óra körül meg
szűnt, tizenkilencz szélkiáltó, huszonhat apró szalonka és két guli
pán, vagy mint itt a köznép hívja, hajóorru snepf volt az eredmény.

Tiz órától egész tizenkét óráig szünetelt a húzás és ez idő 
alatt csak nehány kacsa repdesett a viz felett; de sem szalonka, 
sem pedig szélkiáltó egyetlenegy sem mutatkozott, amit már tapasz
talatból előre tudtam. Egy óra felé ismét jelentkeztek, de meglehetős 
szórványosan. Egy-egy vonuló gödénycsapat is már látható, de oly 
magasan húznak azok, hogy golyóval sem érhetem el őke t; ez igy 
eltartott félhat óráig. Néhányat sikerült ugyan elejtenem, de összes 
várakozásom az esti húzásra irányult, ami meglehetős zsákmány
nyal kecsegtetett a nap folytán észleltek u tán ; és várakozásomban 
nem csalódtam.

Alighogy a leáldozó nap megérintette a föld korongját, egy
szerre oly tömegesen jöttek, hogy lövés lövést követett, úgy, hogy 
már majdnem izzó fegyveremet pihentetni kellett. Most már a hivó 
füttyöm is teljesen feleslegessé vált, mert a nélkül is egyre jöttek 
és a nap folytán jól megszaporodott csal-szélkiáltóimat valósággal 
ellepték, semmit, vagy igen keveset törődve folytonos lövöldözé
semmel. Körülöttem mindenütt lelőtt szélkiáltók úszkáltak a vizen, 
vagy hevertek a part mentén.“

Vadászat szárnyas ragadozókra.4

Télen, midőn a fák teljesen elhullatták lombjukat: lesből vagy 
meglopással, tavaszszal és nyáron pedig a fészeknél űzhető legsi
keresebben a szárnyas ragadozók vadászása.

1 A tojók és fiák húsa igen jó, a kakasoké azonban, különösen verekedés 
idejéD, igen száraz, kemény.

2 Húsa finom és kellemes izü.
3 Húsa kitűnő tavaszszal, mikor megérkezik, de még finomabb augusztusban, 

szeptemberben, de zig-zugos repülésénél fogva egymagában nehéz lőni.
* V .-L . 1886 . 33. sz.
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Erdőben a lest illeti az elsőség ; azon túl, legfelebb ha cser
késző utakat készítenénk, vagy ha az idő a cserkészetnek rend
kívül kedvezne, azaz ha olvadó, szeles idő van, vagy pedig eső 
•esik: lehetne szerencsét próbálni. Parkokban ellenben, hol magas, 
ősi fatörzsek s jól gondozott utak vannak, már november kezde
tétől fogva jól gyakorolható a meglopás; feltéve természetesen, hogy 
az időviszonyok annak kedveznek, tehát nincs erős fagy, sem 
ropogó hó. Ez utóbbi a cserkészést természetesen lehetetlenné teszi.

A meglopás mesterségét meg kell tanulni; a csendes, neszte
len járás a főfeltátel. Mert ha a szárnyas-ragadozó csak legkisebb 
neszt hall is,, például száraz ág recscsenését, vagy lehullott száraz 
lomb gyanús zörgését; rögtön tovaszáll, a nélkül, hogy a zaj okát 
kutatná s a vigyázatlan vadász eredmény nélkül térhet vissza. 
A meglopáshoz igen alkalmas a bélelt kaucsuk czipő, melyet lehe
tőleg könnyű s nem csikorgó talpú csizmára húzzunk fel. E mellett, 
mint általában a vadászat minden neménél, itt is a fődolog: a jó 
szem és hallás, hogy már messziről észrevegye a cserkésző a fán 
guggoló szárnyas-ragadozót

A szárnyas-ragadozóknak nem csak hallásuk, de látásuk is 
igen kitűnő. Ez okból az esti meglopást soha sem szabad igen 
korán, a reggelit pedig későn kezdeni. Csak épen annyi világosság 
legyen, hogy a vadász észre vehesse a madarat, mert az utóbbi 
a nagyobb homályba burkolt talajon kevésbbé láthatja meg ilyenkor 
már a vadászt. Természetesen itt nagy szerepet játszik a vadász 
öltözetének a szine is, s legjobban ajánlható a nem túlságos 
világos szürke.

Ha már lőtávolságra lopóztunk a madárhoz, nem szükséges, 
hogy annyira világos legyen, miszerint a puska czélpontját kive- 
hessük. A puskát mindig a madár alá, a világosabb éjjeli-ég felé 
kell tartani s lassan felebb emelni s abban a pillanatban tüzelni, a 
melyben az ég eltűnik a szem elől.

Az igaz, néha bizony megesik, hogy a madár az esti homály
ban ki nem vehető ág által el van fedve, mely őt a lövés elől 
megvédi.

Ha a gyakorlatlannak már az is bajos, hogy homályban fel
ismerje az ölyüt — még nehezebb ez a karvalylyal, mely rendesen 
a fa közepe táján lehetőleg fedve vagy pedig közvetlenül a fa 
törzsén szokott meglapulva állani. A gyakorlott szemű vadász előtt, 
ki a ragadozó szokását is ismeri, természetesen itt sem marad 
észrevétlenül.

A legtöbb szárnyas-ragadozó nagy előszeretettel szokta fel
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keresni a kiválasztott fát, melyet ismételt zavarásra, de még a 
lopakodó vadász által elzavartatva is; következetesen fel szokott 
keresni, feltéve, hogy rajta még nem volt alkalma hallani a sörétek 
sivitását. A gyakori zavarás csak vigyázóbbakká s figyelmesebbekké 
teszi őket. Ha az ilyen kipróbált madarakhoz nem lehet hozzá
férni, meg kell próbálni a vadászat másik nem ét: a lest. A les
helyet természetesen még az esti szürkület előtt kell elfoglalni. Itt 
is elkerülhetlen, hogy a vadász nyugodtan, s mozdulatlanul, mint 
egy szobor maradjon állásán. Különösen az a pillanat válságos, 
midőn a lesett szárnyas közeledik s a hátával valamely fatörzs
höz támaszkodott vadászszal szemben száll a fára.

Még a szemét sem szabad hunyorítania a lesben állónak, 
különben rögtön szárnyra kél az ovatos ragadazó s villámgyorsan 
elvonul az ember közeléből. Be kell várni a homályt, s azután 
csendesen és lassan emelve fel a puskát, lehető óvatossággal czélba 
venni a madarat. Ha a madár hozzánk háttal fordulva szállt 
le : az esetben, igen természetesen, kevesebb óvatossággal is 
czélt érünk.

A les ajánlatos továbbá fagyok idején, melyek a meglopást 
igen megnehezítik; továbbá nagyobb erdőségekben, rétek közepén 
álló magános facsoportokban s hasonló helyeken, hol a meglopás 
lehetetlen, végül parkok fenyő-csoportjai közelében, melyekben az 
oda leszállóit s lőtávolságnyira meg is lopott madarakat nem lehet 
meglátni.

A szárnyas-ragadozók vadászására fészken a legeredménye
sebb a tavaszi és nyári vadászat. Hogy e vadászatot Űzhessük, 
minden vadásznak a legpontosabban kell ismernie vadászterületén 
a szárnyas-ragadazók fészkelő helyeit.

A már meglevő, ismert öreg fészkeket ellenőrizni s az újonnan 
rakottakat felkutatni kell. Ezt már kora tavaszszal meg kell kez
deni, midőn a fák még teljesen lombtalanok, mert ilyenkor messzi
ről is meg lehet látni a fészkeket. Ez okból nem szabad bevárni a 
fák meglombosodását, hanem jól fel kell használni az alkalmas időt; 
mert a vadászat tekintetéből ezzel oly fontos dolgot végezünk, 
hogy az igazi vadász okkal büszke lehet arra, ha vadászterületén 
nincs oly szárnyas ragadozó-fészek, a melyről tudomása nem volna.

Némelyek a madarak kotlási idejében lóháton szokták ellen
őrizni a fészkeket. Ha alulról nem láthatják a fészek szélén a madár 
farkát, a lovagló ostorral megkopogtatják a fa törzsét, vájjon lakott-e 
a fészek vagy nem. A még nem lakott fészkeket később gyakrab
ban meg kell vizsgálni. A kotló ragadozó lelövését akkor kell meg
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próbálni, mikor a fészket elhagyja, oly módon, hogy a fa alá 
menvén, a jobb kézben levő bottal megkopogtatjuk a fát, s a kire
pülő madarat a bal kézben levő, lövésre kész fegyverrel várjuk. 
Miután a legtöbb esetben nem lehet előre tudni, mily irányban fog 
a madár kirepülni, e vadászathoz mindig biztos és gyors lövés 
kívántatik meg, s az ily módon terítékre kerülő ragadozó, bizonyára 
mindig örömet fog okozni. Némely madár oly ügyesen hagyja el 
fészkét, hogy a falomb s az ágak rögtön elfödik, mielőbb még felé 
lehetne röpíteni a halált hozó ólmot. Ha esetleg a fészek oly helyen 
lenne, hol a lövéssel odaférni lehetetlen, akkor utolsó kísérletül 
az esti les marad, feltéve, hogy a tojásokon ülő madarat kopogás 
által már előbb kizavartuk.

Némely szárnyas-ragadozó szívósan ül tojásain; ilyen külö
nösen a sikoltó-sas (aquila naevia), mely csak huzamosabb kopogás 
után szokta elhagyni fészkét.

Ha a ragadozó-madarak lelövését kora reggeltől d. e. 9 óráig 
Űzzük: akkor rendszerint a tojó kerül ielövésre a fészekből. Ily 
módon meg van semmisítve az egész fészek, mert a hím egyedül 
nem folytatja a költést, ha talán a nőstény lelövése után néhány 
óráig ülni fog is a tojásokon.

E vadászat bajos a fenyvesekben, hol már magának a fészek
nek megtalálása is nehéz s hol a fészket elhagyó madarat is gyak
ran hibázni fogjuk, mert fedezetet talál a majdnem átláthatatlan 
ágak között. Itt újra csak a les segíthet.

A nyári vadászat, mely szintén kiváló fontossággal bir, a 
fiatal ragadozó madarak irtására irányul, a melyek, talán daczára a 
vadász éberségének, felnevekedtek. E vadászat is a fészeknél 
űzendő, s nem is bajos, mert a fiókák által lakott fészket a nagy 
mennyiségű ganéjról, mely a fa körül van, továbbá a folyton éhes 
fiókák kiáltozásairól könnyű megtalálni. A fiatalok, midőn elhagyták 
a fészket, még mindig igen lármásak, s a hang után menve, könnyen 
meglophatok. Gyakran sikerül a fedett helyen meghúzódott vadász
nak, az ételthozó öreget is lelőnie, különösen, ha begyakorolta 
magát a táplálék után lármázó fiatalok hangját utánozni, a mi 
nem néhéz.

Természetes, hogy a fészek körüli vadászatnál már az emberi 
érzés is megköveteli, hogy a táplálójuktól megfosztott fiatalokat 
mielőbb megsemmisítsük.
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Érzékei —  dámnak 1Í8. —  darunak 243.

— fajdvadásznak 208. —  medvének, 
mufiónnak 131. —  nyúlnak 190. — őz
nek 121. — siketfajdnak 211. —  szarvas
nak 115. —  túzoknak 235. 1— vaddisz
nónak 143. —  vadnak 39, 40, 42.
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Esti húzáson sebesült szalonba megkere
sése 55.

Északamerikában —  siketfajd hívása 219.
— vadpulyka vadászása 245.

Eszterházy Andor gróf tacskóról 239. 
Évadja •— császármadár-vadászatnak 233.

—  daruvadászatnak 242. —  fáczányvadá-
szatnak 228. —  fiatal mocsári szalonkák 
vadászásának 279. -—• fogolyvadászatnak 
262. —  fürjvadászatnak 269. — medve- 
vadászásnak 135. —  nyulkopózásnak
202. —  vadpulykavadászatnak 244. —  
vadruczavadászatnak 271, 272, 286. •— 
üregi nyulvadászatnak menyéttel 203.

Évadja cserkészetnek — dámra 120. — 
őzre 123. -— szarvasra 109.

Évadja erdei hajtásoknak nyulra 198. 
Évadja erdei szalonka —  megérkezésének 

247. — vizslatásának 256.
Évadja hajtóvadászatnak —  nyulra 195. ■—- 

őzre 128. —  rókára 166. — zergére 130. 
Évadja rókaásatásnak 171. —  rókalesnek 

165. —  rókaugratásnak 168, 169. 
Évadja siketfajddtirgésnek 208.
Evetke nyoma 32.

F .

Fáczány 15. —  drágább mikor 229. — 
élve kézrekerült megölése 58. —  hajta
tása előlálló puskásokkra 229. — hajtatása 
pásztázva 231. —  kényszerítése felszál
lásra hajtők előtt 230. — meglopása 
232. —  megtalálása 229. — szimatja 
229. —  vadászásának évadja 228. —  
viselkedése lövés után 228. -—- vizsla- 
tása 228.

Fáczányt leső kunyhó 6.
Fajdcsalogató 219.
Fajdkakas —  dürgésének évadja 208. — 

dürgése fiatalnak 215. —  dürgése földön 
214. — dürgés módja 209. — dürgő 
helyének megállapítása 216. —  dürgő 
vigyázatlansága 211. — élve kézrekerült 
megölése 58. —  felébresztése 219. — 
hivása 219. —  lesése 218. —  megkö
zelítése 217. —  megriasztott 215. — sü
ketsége 211. — vaksága 213. — vén 
elveri a fiatal kakasokat 215. —  visel
kedése dürgés közben 215. — viselke
dése lövés után 220.

Fajdkakas nyírfajd 222.
Fajdkakasra szökkenés, ugrás 214, 217.
Falka 61.
Falkába szokott 61.
Falkás vadászat 16, 61. •— Francziaor- 

szágban 62.
Falkás 61. —  teendői 62.
Farkas,-!?. — élve kézrekerült megölése 

58i —  életmódja kölyökneve’és idején

160. —  hajtatása emberekkel 159. — 
kölykök 163. —  lesése 158. — nyoma 
30. — vadászása 158.

Faronlövés 52.
Faron sebesült vad 48. — magára ha

gyása 55.
Farseb vére 53, 54.
FaUyucsülkök nyoma — szarvasé 24. — 

vaddisznóé 28.
F. C E 180.
Fecske 250.
Fején sebesült vad 49, 52, 221, 260. — 

vére 53.
Felállítása hajlóknak 77, 82, 84, 85. — 

vadászoknak 75. 77, 80. 81, 82, 83, 
84, 85, 117. 124. 127, 129, 135, 148, 
152, 155, 159, 167. 289.

Fehérvármegyei vadaskertek 19.
Felkelő szarvas nyoma 23.
Felső vadászat 15.
Felszökkenés nyoma 116.
Felröppentés vizslatás alkalmával 99.
Felröppentése fáczányoknakhajtők előtt 230.
Fenyőpinty 249.
Fenyves rigó 250.
Fertő 35.
Fészken lövés 297.
Fogatása vadpulykának 245,
Fogoly —  állomány fentartása 267. — 

bokrosba szállott 268. —  élve kézre- 
k e r '■ lt megölése 58. — erdőbe szállott 
269. — hullatéka 36. —  kakas kímé
lete 265. ■—- kutya előtt 262. — vadá
szása 261. —- vizslatása 265.

Forgách Károly gróf 143.
Földalatti vadászat 90.
Földön talált szőrök lövés után 50.
Fővadászat 15.
Friss havon nyomozása —— hiuznak 189. 

nyúlnak 198. —  vaddisznónak 143. —-  
vadmacskának 184. — vidrának 188.

Futó róka nyoma 21.
Futó vadra lövés 44.
Füles bagoly 13, 15, 100.
Fttrj megölése 58. —  vadászása 269.
Fűvesztő nyom 23.
Fűzi lombzenér 250.

G .

Gadamer a siketfajd süketségéről 211.
G akk! Gakk ! 219.
Galamb —  vad 248. — megölése 58. —  

vadászása 270,
Gamó 165. 166.
Gém 15.
Gerinczen sebesült vad 49, 52.
Gerinczet ért lövés vére 53.
Gerinczpecsenye 63.
Gerstacker 219.
Girlicze-pinty 250.
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Goizér 15.
Gólya 248.
Golyóval lövés 45.
Göbecscsel lövés 45.
Gödöllői —  cserkészet! szabályok 71. — 

szarvasok nyoma 19.
Gödör — leső 239. 283, 289, 291.
Görény nyoma 32. —  ugratása 177.
Grunert Í9 . 50, 169, 210, 255.
Gulipán 294.
Gürüzdölés 211.
Gyakorló vadászat 61.
Gyenge dámok megölése 58.
Gyéres 122
Gyepi szalonka 273.
Gyuródás 24.

H.
Hajtás —  ellenkező 84. — erdei 196. — 

irányának kipuhatolása 197.
Hajtások rendezése — cseh 82. —— erdei 

szalonkára 258. — erdőben 77. ■— 
fáczányra 230. —  farkasra 159. —  kö
rítő 81. — medvére 135. —  mezőben 
80. —  mocsári szalonkára 281.'— nyulra 
195, 196, 197, 207. — őzre 127. — 
pásztás 83. —• rókára 166. •— szarvasra 
117. —  terelve 85. —  túzokra 236. — 
vaddisznóra 152. —  vadruczára 286. 
-— zsákutczába 84.

Hajtatás 74. — emberekkel 75. —  erdő
ben 75. —  kutyákkal 186. —• mezőben 
80. -—• zsákutczába 84.

Hajtó falka 63. —  tanítása 64.
Hajtők felállítása és vezetése erdőben 77, 

79. —  mezőben 80, 85, 152.
Hajtó társas vadászatokra szabályok 85.
Hajtó társas vadászatokon rendező teen

dői 88.
Hajtóvadászat előlálló puskásokkal 75.
Hajtóvadászatok 74, 151. ■— dámra 120.

—  erdei szalonkára 258. — fáczányra 
229. —  farkisra 159. — hiuzra 189.

_ -—- ideje vadruczára 276. —  medvére 
135. —  mocsári szalonkára 281. — 
muflónra 132. — nyulra 195. —  őzre 
127, 129. —- rókára 166. —  szarvasra 
116. —  túzokra 240. —  üregi nyulra 
207. —  vadd sznóra 143, 151. — vád
iadra 282. 284. vadruczára 286. — 
vidrára 186. —  zergére 131.

Hajtők viselkedése — erdőben 80. — 
fáczányvadászaton 230. —  farkasvadá
szaton 159.-— medvevadászaton 135.-—- 
nyulvadászaton 196, 197. — őzvadá
szaton 129. —• szarvasvadászaton 117.
— tuzokvadászaton 237. -— ruczavadá- 
szaton 287.

Halali 62.
Halálosan sebzett madár 49.
Hallá-a vadnak 42, 115. — szárnyas ra

gadozóknak 296.

Haller János gróf 116, 153.
Háló fák 296.
Hálók — borzra 155. —  fáczányra 232.

—  vidrára 18S. — vadruczára 290. 
Hám Ferencz 205.
Hangja — mocsári szalonkáknak 274. — 

rgyetö  szarvasnak 113.
Haris v adászása 270.
Hartig G. L. nyom jelzése 19.
Háton ejtett seb 52.
H ittyu  15.
Hauer Béla 89, 90, 167.
Házi veresfark 249.
Helyben összerogyó vad megközelítése 54. 
Helyhez szoktatása — farkasnak 159. ■—• 

me Ivének 137. — vaddisznónak 146. 
Helyszíni szemle lövés után 50. 54.
Herék kivágása — dámé 120. —- vad

disznóé 153.
Hevederen — ejtett seb 51. — sebesült 

vad magára hagyása 55 
Him és nőstény megkülönböztetése —  

nyúlnak 194. —  őznek 121, 127. — 
zergének 130.

Hiuz 15. — nyoma 31. —  nyomozása 
189. —  vadászása 189.

Hivása —  császármadárnak 233. — faj d- 
kakasnak 219. — farkasnak 160. — 
fogolynak 269. —  nyírfajdnak 227.
—  nyúlnak 195. —  őznek 123. —-
rókának 166, 174. — szarvasnak 113. 
vadmacskának 185. —  vadpulykának
245. —- zergének 131.

Hívás mestersége császármadárra 234. 
Hivóhang császármadárra 234.
Hirtelenkedö vadász 153.
Hócsillámlás nyúl vaczkának árulója 199. 
Hoffmann J. 247. 256.
Homayer vándormadarakról 250. —  ván

dormadarak gyors átvonulásáról 251. 
Honig István 94, 148, 199, 200. 
Horpaszon sebek 52. — ezek vére 53. 
Horzsolt vad lövés által 49.
Hnllaték 35.
Húzása szalonkának 247, 252, 254. 
Húzáson sebesült szalonka megkeresése 55. 
Huzó szalonka mind him 256.

I.
Ideje — császármadárhivásnak 234, 235.

— farkas hívásának 160
Ideje cserkészésnek 66. —  zergére 130. 
Ideje erdei szalonkák megérkezésének 248. 
Ideje hajtatásnak —■ farkasénak 159.
Ideje húzásnak — szalonkáénak 255. 

vadludénak 284.
Ideje lesőhely elkészítésének medvére 138. 
Ideje lesre ülésnek l lo ,  125. — borzra 

155. — farkasra 159, 161. —  medvére 
137 , _  nyulra 194. —  rókára 165, 
166. -— vaddisznóra 146. — vidrára 185"
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Ideje lövésnek 117.
Ideje siketfajddürgésnek 214.
Ideje rigyetésnek —  szarvasénak 110.
Ideje vadászásnak —  üregi nyulra vadász- 

menyéttel 293. •— vadruczára 287.
Ideje kivonulásnak legelőre 66. —  szarvasé

nak 108. 114. — őznek 121.
Ideje vizslatásnak —  fogolyénak 262. — 

nyule'nak 192, 257.
Idomitása —  bagolynak 107. —  tacskó

nak kopózásra 89. — tacskónak föld
alatti vadászatra 90. — vidrát hajtó ku
tyának 187.

Időjárás befolyása — keresés eredményére 
89. —  szalonkahuzásra 248, 253. ■— sza
lonka táplálkozására 256.

Időjárás befolyása vadludak vándorlá
sára 284.

Idő megbetegedésre sebzett vadnak 56. 
Ildatone 190.
Isaszeg 155.

J .
Járója —  medvének 137. — nyúlnak 194, 

200, 201, 202. —  szarvasnak 114. — 
túzoknak 236. -— vaddisznónak 143. — 
vadnak 75. —  vidrának 185. —  zer- 
gének 130.

Jelei lövés hatásának 51. — erdei szalon
kán 259. •— siketfajdon 220. —  vad
disznón 153.

Jelei szalonkák (erdei) megérkezésének 248. 
Jércze —  császármadár kímélése 235. 
Jester 264, 265.
Jól jutni lövéshez 48.
Jó lövés 45.
Jó szél 39. —- felhasználása cserkészeten 

67. —  hajtóvadászaton 76. —  irány 40.
— lesen 74. — lesen üregi nyulra 206.
—  medvevadászaton 135, 138, 139,
140. — nyulvadászaton 190, 192, 194, 
195, 202. — özhiváskor 123. —  róka
vadászaton 175. —  szarvasles“n 119. — 
szarvasterelésnél 117. — terelésnél 85.
— vaddisznóvadászaton 144, 145. — vad
ruczára 289. — vizslatásnál 98. — zerge- 
vadászaton 130, 131.

K .
Kajcsol, kajcsot vág az üregi nyúl 30. 
Kajtár 271.
Kakas — császármadár lövése tavaszszal 

235. — fáczány lövése 228. —- fogoly 
kímélete 265. —  megölése 58.

Kamarára lövés 45.
Kanászászó ebek faja 146. — idomitása 

147. — vadászásra használása 96, 142. 
Kánya 15. — megjelenése baglyoslesen 100.

— viselkedése bagolylyal szemben 103.
— vörös 218.

Kapárasok 33.
Kappogás 210, 218.
Kapzsira adni 63.
Karvaly 15.
Kaufmann Ernő 175.
Kecske 15.
Keczczenés 209.
Kedvezés vadászoknak fáczány vadászaton 

231.
Kedvező szélirány 40.
Kegel medvéről 138.
Keglevich Gábor gróf 86, 146, 168, 169, 

174, 186.
Kegyelem — döfés 57. 62. — lövés vad

disznónak 56.
Kelepelés 210.
Kelepczébe fogása vadpulykának 244.
Kém — daru 242.
Keresése — cserkészéskor a vadnak 67.

— fogolynak 265, 268. — harisnak 27('.
— mocsári szalonkáknak 280. — nyúl
nak 192.

Kerestetés vizslával 98.
Keresztezése nyomnak (cságatás) 21. 
Keresztes nyom 23.
Keresztül sikamló lövés 51.
Keritő vadászat 81. — nyitott körű 82.

— nyulra 198. — zártkörű 81.
Keszegés 211. 218.
Kézrekerült vad — élő megölése 57. 
Kiásatása borznak 155.
Kihallgatása — farkasnak 159. — fogoly

nak 263. —  bőgő szarvasnak 113. 
Kihívása medvének 142.
Kimúlt vad ■— melyik oldalon fekszik 54. 
Kinyomozás 37.
Kishalmágyi Zoltán 209.
Kisebb ragadozóknak — élve kézrekerül- 

teknek megölése 58.
Kis vadászat 15.
Kitart a mocsári szalonka 275.
K itt!  220.
Kiugrás nyulé 199.
Kiugrasztása a vadnak vizslatás alkalmá

val 99.
Kiröppentése a vadnak vizslatás alkalmá

val 99.
Kivonulás ideje legelőre 66.
Kivonulás legelőre — őzé 121. — szarvasé 

108, 114. — vaddisznóé 143, 146. 
K likop! 209.
Knak ! 227.
Koczogtatás 209.
Komondorok vaddisznóhajtásra 146. 
Kopászat 16.
Kopó előtt — viselkedése nyúlnak 200. — 

rókának 168.
Kopók elbocsátása 87. — hiuznyomra 189. 
Kopók vezetőjének teendői 87.
Kopózás 87. — borzra 155. —  medvére 

141. —  nyestre 176. —  nyulra 2ü0-
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—  őzre 126. —  rókára 167. ■—- vad
macskára 184. — vaddisznóra 146.

Kopózási évad nyulra 202.
Korrogás 252.
K ő it! K o tt! 214.
Kósza túzok 240.
Ködös idő túzokra 241.
Költözködése mocsári szalonkáknak 278.
Köritő vadászat 81. —  nyiltkörii 82. ■— 

zártkörű 81. — nyulra 198.
Körösy László medvéről 142.
Körözés — szalonkára 257. — vizsláé 

99, 269.
Kőszáli kecske 15.
Köszörülése siketfajdnak 208.
Követése megsebzett vadnak 54, 78, 116, 

119, 136, 155. 192, 193.
Közelítése a vadnak 3, 38, 41, 67.
Középnagyságú madarak megölése 58.
Középvadászat 15.
Krause Géza 55.
Kurrogás darué 242.
Kutya előtt a fogoly 262.
Kutya -— medvére 142. —  mocsári sza

lonkákra 280. — nyomozásra 38. — 
nyomozásra véres nyomon 55. — tacskó 
89. — vaddisznóra 146. — vidrahaj
tásra 187. —  vidralesre 185. —  vizsla- 
tásra 97.

Kutyákkal való hajtása a vadnak 86, 96, 
126, 141, 146, 155, 167. 176, 184.

Kutyákkal vederése vadpulykának 246.

L.
Lábnyom 17.
Lábán sebesült vad 48, 222. — magára 

hagyása 55. — vére 53.
Lábszárcsontok törése 52.
Lágyékon sebesült vad 48. •— magára ha

gyása 55.
Lágyékon esett sebek 51. — vére 53.
Lakatos Károly — mocsári szalonkákról 

272— 281. —  erdei szalonka húzásáról 
251— 253. — túzok vadászásáról 239. 
— vadlud vadászásáról 283. — vizi va
dászatról 270-—281.

Lanszálás (lancirozás) — dárnra 120. — 
szarvasra 118.

Lapátos megölése 57.
Lapoczkán esett lövés 45. — vére 53.
Lapoczkán sebesült — vad 48. — madár 49.
Látás 40, 115. — szárnyas ragadozóké 195.
Legelőre vonulása —  vadnak 38. — őznek 

121. — szarvasnak 108, 114. — vad
disznónak 143.

Lemez a nyomban 24.
Lépés 17. — mellélépés 23. — méretei 

szarvasnak 21. —- méretei vaddisznónak
, 27. — túllépés 23. — visszamaradó 22. '

Lépcsőzetes felállítása vadászoknak 81. — 
nyulra 198.

Lerántják a kutyák a vadat 61.
Les 72. — borzra 154. — csolnakon 272,

— dámra 120. — darura 242. — erdei 
szalonkára 247, 255. — farkasra 158.
— medvére 137. — nyestre 176. — 
nyulra mezeire 194. — nyulra iiregíre 
206. —  őzre 125. —  rókára 165. 166.
— siketfajdra 218. — szarvasra 1 1 4 .— 
túzokra 236, ■ 239. — szárnyas ragado
zókra 296, 297. — vaddisznóra 146.
— vadgalambra 270. —  vadludra 282, 
283. — vadruczára 289. — vidrára 185.
— zergére 131.

Lesreülés — borzra 155. — farkasra 159, 
161. —- medvére 137. —  nyulra 194.
— őzre 125. — rókára 165. -— szarvasra 
415. -—- vaddisznóra 146. — vadlibára 
283. -— vadludra 282. — vadruczára 189.

Leső bujtatok 3.
Leső gödrök — túzokra 239. —  vad

ludra 283. —  vadruczára 289. — szél
kiáltóra 291.

Leső helyek elkészítése —  borzlesre 154.
—  medvelesre 138. — őzlesre 125. — 
rókalesre 165. —  szarvaslesre 115. — 
tuzoklesre 239, 240.

Leső kunyhó 6. — fáezáuyosé 7. — far
kasra 158. — rókára 166. —■ siket
fajdra 218. — szarvasra, vaddisznóra 7. 

Leső sövények 4.
Leső útrendszer 5.
Levágó nyom 23.
Lévárdy 61, 247.
Liba —  vad 283.
Libucz 248.

I Lohos 285.
Lopódzkodás 68.
Lopódzó róka nyoma 31.
Lovak falkás vadászathoz 64.
Lovas Vadászat 15, 61.
Lőni hajtásba nem szabad 78, 82, 198. 
Lövés — 43. —  álló vadra 44. — biz

tossága 43, 198. — futó vadra 44. — 
gyakorlása 44. — halálos 45. — ideje 
117. — jog3, elsősége 78, 265. — őzre 
124. — medvére 136. — mocsári sza
lonkákra 279. — pillanata 46. — távol
sága 43, 198. — túzokra 237, — vad
ludra 285. — vadruczára 290.

Lövésnél óvatosság 288.
Lövéshez jutás 47.
Löveték —  baglyoslesre 106. — fáczányra 

232. — mocsári szalonkára 281. — 
túzokra 241. — vadludra 285. — vad
ruczára 290.

Lövés után hullott —  csontdarabkák 50. 
—  szőrök 50.

Lövés után maradó lábnyom 51.
Lövés után való teendők 116, 119, 136, 

153, 162, 163.
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Lövés után vigyázni mocsári szalonkára 
hová száll 257.

Lövés után viselkedése dámnak 119. — 
vaddisznónak 153.

Lövő vadászat 15. •
Lúd vadászása 232, 283.
Lyuk — rókalakta 165v 168, 171. — 

baglyos leső Lunyhó ajtaján 12.

M .

Macska — vad vadászása 184.
Madarak —  megjelenése baglyos lesen 

100. —  sebesülése 49, 50. — viselke
dése bagolylyal szemben 101.

Magasan álló . bujtatok 4.
Magas lesek 4, 73, 125, 154, 159, 166.
Magas vadászat 15, 73.
M ijből folyó vér 53.
Mármarosi -— medvék 135. — szarvasok 

nyoma 19.
Meddő suták megismerése 111.
Medve 15. — helyhez szoktatása 138. — 

nyoma 26. — nyomozása friss havon 143.
Medve vadászása 132. — haj tőkkai 135. 

— kihívással 142. — kutyákkal 141. — 
lesre 137.

Megbetegedésre szükséges idő 55, 56, 116, 
119, 153.

Megismerése meddő szarvas sutának 111. — 
kan és nőstény nyúlnak 194. — őzbak- 
nak és sutának 121, 127. — zerge bak
nak, nősténynek 130.

Megjelenése madaraknak baglyos lesen 100.
Megjelölése elejtett vadnak 116.
Megkeresése esti húzáson sebesült szalon

kának 55, 260.
Megközelítése vadnak 3, 4, 38, 41, 67, 240.
Meglopása —* fáczánynak 232. — szár

nyas ragadozóknak 296. — túzoknak 
238. — vadludnak 285. — vadpulyká
nak 244. — vadruczáknak 290.

Megnevezni a szarvast 62.
Megölése élve kézrekerült vadnak 57. — 

borznak 158.
Megölt állatok kezelése 59.
Megsebesülés helyére vezetni a vérebet 55.
Megsebzett vad —  követése 54, 136. — 

üldözése 54, 78, 116, 119 ,153 ,192 , 193.
Megtalálása a vadnak cserkészeten 66.
Mellen sebesült vad 48.
Mellélépés 23.
Menedékág 94.
Menekülő vad üldözése, követése, 1. meg

sebzett vad követése, üldözése.
Menyét—  ugratás 178. — vadászmenyét 203.
Mesterséges szimat után való vadászat 62.
Mezei hajtás 80. — kiadóbbá tétele 197. 

— nyulra 197.
Mezőből erdőbe vonuló vad 62.

Mikor támad a vad 47.
MÍocsári szalonka, I. szalonka mocsári. 
Mogyorófajd 15, 232.
Mohóbban legel a vad 67.
Mókus nyoma 32.
Mózer Hugó 132.
Mozgó bujtatok 3, 6.
Muflon vadászása 131.
Műszavak — falkás vadászatiak 81—64.

N .
•)

Nagy vadászat 15.
Nagy mocsári szalonka 273.
Nemes nyest nyoma 31.
Neszelni 42.
Nesztfogó 151.
Neszez 115.
Nyakra lövés 45.
Nyak sebe 5'2. —- vére 53.
Nyaktekercs 250.
Nyárjadása a csülköknek 28, 29.
Nyereg — jó állóhely 202.
Nyest — haj tatása kutyákkal 176. —  hul

latéka 36. — nyoma 31. nyomozása 
178. — vadászása 176. — kivétele 
fából 181.

Nyiladékok 229, 287.
Nyírfajd 15. — cserkészése 225. — dür- 

gése 222, 224. — hivogatása 227. — 
vadászása 223, 226.

Nyitottkörii vadászat 82.
Nyolczszög kitűzése 10.
Nyom — borzé 32. — csalóka 23. —  

dámé 24. — evetkéé 31. — farkasé 30.
— fattyucsitlköké 24, 28. 29. — felkelő 
szarvasé 23. — fűvesztő 23. — görényé 
32. — gyúródó 24. —  hiuzé 31. — 
keresztes 23. — követése 17. — lemez 
24. —  levágó 23. — medvéé 26. — 
nyesté 31. — nyulé 29. — nyulé mikor 
vaczokra tér 30. — őzé 25. — rókáé 
31. —  ráncz 24. — szarvasé 17. — 
tompasága 24, 25. — vaddisznóé 27.
— vadmacskáé 31. — vidráé 32.

Nyomozás 37. — borzé 154. — hiuzé
189. — kezdése nyulé 199. — nyesté 
178. — nyulé 199. — rókáé 170. —  
vaddisznóé friss havon 143. —■ vad
macskáé 184 — vérebbel 55. — vidráé 
188. — szánon nyulé 199.

Nyomtartása szarvasnak 114.
Nyomozó kutya 38.
Nyomtartó hó 176.
Nyugodtabban legel a vad 67.
Nyulassy Farkas 255.
Nyúl —  cselvetése 29. — élve kézrekerült 

megölése 58. — hajtatása 195. — hajtás 
rendezése 195. — hullatéka 36. — járása 
200, 201. — kiugrása 199.

* 2 0A vadászati ism eretek kézikönyve. III.
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—  kopózása 200. — követése megseb
zettnek 78. — les^'se 194. —  nyoma 
29. — nyomozása 198. •—• tartózkodási 
helye 33. 191, 192, 197. ■— ugratása 
191. — üregi 202. — ilzés 61. — va- 
czakra térése 29, 30, 199. — vadászása 
190. —  viselkedése kopó előtt 200. — 
visszatérő nyoma 30. — vizslatása 191.

Puskások állásai hajtóvadászaton erdőben 
77. — mezőben 80 — 85.

Puskával vadászat 64.
Puska vadászatra 65.

Q.
Quistorp dr. vándormadarak érkezéséről 251.

O.
Orlovszky Gyula 209.
Ostoros 61.
Óvári Sz. Imre 238.
Óvatossága — dámnak 69. — őznek 69. 

szarvasnak 67.

Ö.
Öcsét 121.
Ökrös szekér 239.
Ölese élve kézrekeriilt vadnak 57.
Öltözék cserkészetre 40, 41, 66. — téli 

vadászatra 197. — tuzokvadászatra 240.
— vadászatra szabadon eresztett bagoly- 
lyal 108.

Ölyti 296.
Ölyvek megjelenése baglyos lesen 100. 
Öreg nyúl kopó előtt 200.
Őszi húzása erdei szalonkának 246.
Öz 15. — bak és suta megkülönböztetése 

121. — csalogatása 123. — cserkészése 
121. — élve kézrekeriilt megölése 58.
— hajtatása emberekkel 126. — hajta
tása ebekkel 126. —  hullatéka 36. — 
nyoma 25. — óvatossága 69. — vadá
szása 120.

Őznek megbetegedésre idő 56.

P.
Pacsirta 248.
Paizs — vadászatra 6.
Pákh 232.
Fáimén tanár 251.
Pamacs 121.
Pásztázás 129.
Pásztázó vadászat 83. —  fáczányra 231.

— nyulra 198.
Páros szalonka (mocsári) 273.
Párzása császármadárnak 232.
Pelech dr. 207, 209.
Pelöp! 209.
Pfeifer E. csalogató sípjai 123.
Pinty — fenyő 249. — girlicz 250. 
Pisszegés szalonkáé 252.
Pitvar 94.
Póling 15, 291.
Polygamia 233.
Popovits László 242. ■
P. R. L. 282.
Pozsonyvármegyebeli vadas kertek 19. 
Pulyka vadászása 243.

B.

vadászása 241.

— módja 112.

— szarvasra 111. 
113. — ma-

Ragadozók kisebbek megölése 58,
Ráncz a nyomban 24.
Remanu József 209, 288, 289, 290. 
Remek pecsenye 63.
Rendező teendői hajtóvadászatokon 7 5 —77. 

82, 195.
Rezege túzok, 1. Reznek.
Reznek — húsa 141. -  
Riasztás 122.
Riasztó őzbak 122.
Rigyetés — hangja 113, 

ideje szarvasénak 111.
Rigyetéskor vadászás 72. —
Rigyető szarvas kihallgatása 

gához csalása 113.
Rigó — boros 256. — éneklő 248. — 

fenyves 250.
Róka — ásatása 171. — csalogatása leső

helyre 8. — csalogatása szalonkahuzá- 
son álló vadászhoz 175. — cserkészése 
175. — élve kézrekeriilt megölése 58. 
-—- fogása tőrbe 176. — hajsza 61, 64.
— hajtatása ebekkel 167. — hajtatása 
emberekkel 166. — hivogatása l74 . — 
kölykök lövése 165. — kártékonysága 
164. — kopók előtt 167. — les 165. — 
leskunyhó 7. — nyoma 31. — özhivás 
alkalmával 125. — szalonkahuzáson 175.
— ugratása 94, 168. — vadászása 164. 

Röpülő madárra lövés 44.
Röpülése szalonkának — erdeinek 255. — 

mocsárinak 273.
Rucza — csalogató 289. — haj tatása 286.

— meglopása 290. — vadászása 286.
— vadászésának évadja 271, 272. — 
vizslatása 286.

Ruha —  cserkészetre 40, 41, 66. — téli 
vadászatra 197. —  tuzokvadászatra 240.
— vadászatra szabadon eresztett bagoly- 
lyal 108.

S.

Sarok •— a nyomé 24.
Sárszalonka — élve kézrekeriilt meg

ölése 58.
Sártyuk 273.
Sas 15. — arany és parlagi a bagolylyal 

szemben 101. — megjelenése bagoly
lesen 100,
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Seb — a hevederen 51. — megvizsgálá
sának szüksége 54. —  lapoczkán 51.
— üszökösödése 48.

Sebesülések 51.
Sebesülés helyére — menni 4. — vezetni 

a vérebet 55.
Sebesült —  fáczányok összeszedése 231.

— dám 119. — erdei szalonka 259. — 
madár 49, 50. — medve 132, 136, 
141. —  mocsári szalonka 281. — nyúl 
192. — siketfajd 220. — túzok 238.
—  szarvas 116. — vaddisznó 153. — 
vadnak megbetegedésre idő 55, 56. — 
vad megpillantása fektén 56. — vad 
üldözése 51.

Selyemszalonka 273.
Seregély 248.
Sereghajtó ebek 62.
Sihogás 224, 227.
Sikamlott lövés 51.
Sikere kopózásnak 202.
Siketfajd 15. — dürgésének évadja 208.

—  dürgésének módja 209. —  dürgö
flatai 215. —  diirgő földön 214 . —
dürgö helyének m egállapítása 216. —  
dürgö m egriasztott kakas 215 . —  dürgö 
vigyázatlansága 211. —  dürgö v ise lk e
dése 215. —  élve  kézrekerült m egölése  
58 . —  fejenlőtt 221. — felébresztése  
219. —  földön dürgö 214 . -— fiatal
dürgö 215. —  h ívás 219 . —  m egköze
lítése  217. —  m egsebesített 220 . •—-
lesése 218 . —  süketsége 211 , 213 . —
szárnyalt 221 . —  vaksága 213 . —  va- 
vadászása 207 .

Siketfajdkakas •—- vén elveri a fiatalo
kat 214.

Siketfajdkakasra szökkenés, ugrás 214. 
Siketfajd-vadász tulajdonságai 208 .
S ik i! s ik i! 209.
Sindevész 120.
Sip — császármadárhivásra 233. — öz- 

hivásra 123,
Sipulus 81.
Sólym ászat 59.
Sólymok megjelenése baglyos lesen 100. 
Sólyom 15.
Somfa virága és  az erdei szalonka m eg

je len ése  249.
Sövények lesésre 4.
Sózón cserkelés 67 .
Suták — élve kézrekeriiltek megölése 58.

— megismerése meddőknek 111, — 
megismerése őzsutának 121, 127.

Südönyul kopó előtt 200.
Stiketfajd, 1. siketfajd.
Süketsége siketfajdnak 213.
Sűrűben m eghúzódott sebesült vad k ö v e

tése 55.

Sz.
Szabadon eresztett bagolylyal vadászás 106.
Szabályok — cserkészetre 71. —  társas 

hajtóvadászatokra 85.
Szaglás 39.
Szállója darunak 242.
Szalonka — erdei —  élve kézrekerült meg

ölése 58. —  esti húzáson sebesült meg
keresése 55. — felvederés után 257. — 
hajtatása 258. — húzás 247. —  húzás 
kilátásai 252. — húzása reggeli 254. — 
húzáskor rókalövés 175. — keresése vizs
lával 257. —• les 247. — megérkezésé
nek ideje 247. — megérkezésének jelei 
248. — megsebesített 259. — tartózko
dási helyei 256. —  tojó és kakas közti 
különbség 255. — vadászása 246. -—  
viselkedése lövés után 259. — vizslatá- 
sára legjobb idő 257. — vizslatása 257.
— vizslatása több vadász társaságá
ban 258.

Szalonka — mocsári bevár 275. — élet
szokásai 276. — fajai 272. — hajta
tása 281. —  költözködése 278. —  rö- 
piilése 272, 274. —  tartózkodási helye 
277. — vadászása 279.

Szánon nyomozás 200.
Szárnyasak nagyok élve kézrekerültek meg

ölése 58.
Szárnyas ragadozók vadászása 295.
Szárnyazott madár 49, 221, 259.
Szarvas 15. —  agancsár élve kézrekerült 

m egölése 57. —  cserkészése 109. —  
fattyú  csülkeinek nyom a 24. —  hajsza 
61. —  h ajta tása  116. ■—- h a n g ja  rigye- 
tönek 113. —  hívása 113. —  hullatéka 
36. —  já ró ja  114. —  ki- és bevonu
lási ideje 109. —  kihallga tása  rigyetö- 
nek 112. — lesése 114. —  leső kunyhó 
7. —  lépése 20. —  lépésének m éretei 
21. ■—- m egbetegedésére idő 56. — nyom a 
17. —  nyom ának változékai 22— 24. — 
nyom m értéke 19. —  rigyetésének ideje 
111. — rigyetésének m ódja 112. — tere
lése 117. —  v adászása  109. —  v ise l
kedése lövés után 116.

Szava mocsári szalonkának 274.
Szembelövés 52.
Szekér tuzokvadászaton 237, 239, 240.
Szembeszáll a vad falkás vadászaton 61.
Szemek cserkészeten 68.
Szemek eltakarása cserkészeten 122.
Szemelés 40.
Szemle — cserkészeten 67. — helyszíni 

lövés után 50, 54.
Szemre — dolgozni 61. — kapása a vad

nak 42.
Szél —  befolyása szalonkahuzásra 252.

—  cserkészeten 67. —  hajtóvadászaton 
76. — irányok 30. — jó 40, 67. —  
fogolyvizslatásnál 264, 265. — kedvező
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40. — lesen 74. — medvevadászaton 
135, 138, 139, 140. — mocsári sza
lonkák keresésénél 281. — nyulvadá- 
szaton 192. 194, 195, 196, 198, 202. 
■—- őzhivásnál 123. -— rókavadászaton 
175. — rucza hajtásánál 257. —  sza
lonka hajtatásánál- 258. — szalonka- 
vizslatásánál 257. —  szarvaslesen 115. 
szarvasterelésnél 117. — terelésnél 85. 
— üregi nyúl lesénél 206. — vaddisznó
vadászaton 144, 145, 148. — vizsla- 
tásnál 98. — zergevadász..ton 130, 131.

Szélkiáltó 1 5 .—  vadászása 291.
Szélmentes idő 123.
Szimat 39. — elterjedésének korlátozása 

151. — íáczányé 229. — jó időben 202.
Szimatfogó 151.
Szimatolás 39, 115.
Szimaton dolgozás 61.
Színe a vadászruhának 40, 66, 108, 197, 240.
Szívből hulló vér 53.
Szivén sebesült vad 48.
Szökkenés fajdkakasra 214, 217.
Szökkenő utak készítése siketfajd-diirgés 

idejére 217.
Szőrök lövés után hullottak 50.
Szőrszalonka 273.
Szügyönlövés 52. — vére 54.
Szűzpecsenye 63.

T.

Táblákra osztása  az erdőnek 229.
T acskó —  borzásatásnál 157. —  előtt a 

róka 168. —  idom itása kopózásra 89.
—  idom itása föld alatti vadászatra 90.
—  idom itása nyest ugratásra 178. —  
föld alatt 93 . —  hiuz nyomra 189. —  
kopozásra 89. —  m egsebzett m edve 
iHdözésére 141. •—  nyest vadászatra 177.
—  ő z  vadászatra 126. —  róka ásatás
nál 171. —  róka hajtásra 168. •— róka 
ugratásra 170. —  vaddisznó  hajtásra 
146. —  vidra hajtásra 186, 187.

T ak! Tak! 209.
Takkanás 210, 218.
Takarók 3, 41 , 68 , 236.
Találás valószínűsége 44.
Tám ad a vad 47.
T áp lá lkozás nyom ai 34.
Társas hajtóvadászatokra szabályok  85. 
Tartózkodási helye — császárm adárnak 232, 

234. —  fáczánynak 230. —  farkasnak  
160. —  fogolynak 262 , 263. —  fürjnek 
269. —  harisnak 270. —  nynlnak 33, 
191, 192, 197. —  nyúlnak iireginek  
206. —  őznek  121, 122, 123, 125. —  
rezneknek 241. •— szalonkának erdeinek  
256. —  szalonkának mocsárinak 277. 
szarvasnak 109, 110.

Tavaszi húzása erdei szalonkának 216. 
Tavaszi lövése császármadár kakasoknak

205.
Terelés 85. — dámé 120. — szarvasé 

117. — vaddisznóé 143, 153.
Terület befolyása szalonka húzásra 253. 
Tisztás 110, 122.
Tollak hullok 221.
Tompa nyom 24.
Tudnivalója cserkészének —  átalában 69. 

dámról 118. — őzről 121. —  szarvas
ról 109.

Tulajdonságai — fa ji vadásznak 208. — 
túzoknak 236.

Túllépés 23.
Tuzoklö. — hajtatása 236, 240. — lesése 

236. — megközelítése 240. — meglo- 
pása 238. 239. — vadászása 235. 

Tüdőből hulló vér 53.
Tüdőn sebesült vad 48, 55. — magára 

hagyása 55.
Tíiziöl iszonyadó 46.

U .

Ugrás — fajdkakasra 217. — túzoké 238.
Ugratás — nyestnek 176. — nyúlnak 191. 

rókának 94, 168.
Ugró utak készítése siketfajd vadászatra 

217.
Uhuval les — használata 100. — készí

tése 9.
Uj havon nyomozása — hiuznak 189. — 

nyúlnak 198. — vaddisznónak 143. — 
vadmacskának 184. — vidrának 188.

Útrendszer leső járásra 5.

Ü.

Ügető róka nyoma 31.
Üklit 175, 176.
Üldözése megsebbzett —  vadnak 54. — 

nyúlnak vizsla által 193. — vadpuly
kának lóháton 245.

Ülesztő fák baglyos lesen 12.
Üregi nyúl — hajtatása 207. — kárté

konysága 202. — lesése 206. —  nyoma 
30. — vadászása 202. — vadászása 
vadásznyesttel 203. — vizslatása 207.

Üregek — üregi nyuléi 206.
Ürős lövés 51. — vére 53.
Ürülék 35
Űszőkösödése a sebnek 48.
Ütőér vére 53.
Üzekedése dámnak 120. — őznek 123. 

szarvasnak 111.
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Vaczok 17, 32, 94.
Vaczokra térés — ideje 38. — módja 

nyúlnak 29, 199.
Vaczokra térő nyúl nyoma 30.
Yaczkon fekvő nyúl 199.
Vad — álló helye a lövés pillanatában 

48. — elejtettél bánás 56. — életmódjából 
folyó nyomok 35. — élve kezrekertilt
megölése 57. — jelenlétének megisme
rése 16. — fogása 16. —  galamb 248.
— hallása 42. — keresése cserkészeten
67. —  kiásása 94 — megközelitése
3, 38, 41, 67. — látása 40. — legelőre 
menés ideje 38. — megsebesült visel
kedése 48. — lúd 282. — nyoma 17.
— rucza 271, 286. — sebesültnek kö
vetése 54. — sebesültnek megbetege
désre idő 55, 56. — sebesült követése 
egyes vadász által 55. — szemre ka
pása 17. — szaglása 39. — vaczokra 
térésének ideje 39. •— viselkedése lövés 
után 48.

Vadász — ruha szine 40, 41, 66. 108, 
197, 240. —  paizs 6. -— puska 65. —
— vonalak szélessége 76.

Vadászás módja 15.
Vadászat — bagolylyal 100— 106 — cser

készve 65. — felosztása 14. — föld 
alatt 90. — hajtókkal 74. — kopókkal 
87. — kanászó ebekkel 9 6 .—  lesen 7-̂ .
— lóval 69. — párzás idején 72. —  
puskával 64. — szárnyas ragadozókra 
295. — szekéren 69. — tereléssel 85.
— vadruezakra hálóval 291. — vizs
lával 97.

Vadászmenyét 203. — tápláléka 205. — 
tartása 204. — tulajdonságai 205.

Vadászok bújtatása 197.
Vadászok felállítása hajtó vadászaton — 

erdőben 77. — mezőben 80, 85, 152, 
166, 167, 189, 197.

Vadász viselkedése — baglyos lesen 101, 
105. —  cserkészeten 66. — dám cser
készeten 119. — hajtó vadászaton áta- 
lában 77. 88. —  hajtó vadászaton far
kasra 159. —  hajtó vadászaton őzre 
128, 129. — hajtó vadászaton vad
disznóra 152. — kopózásnál 87, 88. — 
kopózásnál nyulra 201. — kopózásnál 
rókára 167. — lesésnél 71. — lesésnél 
medvére 138. — lesésnél szarvasra 115.
— medvevadászaton 136. — rigyetés- 
kor 73, 112. —  üregi nyúl vadászásá- 
nál vadászmenyéttel 204. —  vizslatás 
alkalmával 98.

Vadászok zsebnaptára 19, 21.
Vaddisznó 15. — cserkészése 143. — élve 

kézrekerült megölése 58. —- hajtatása 
emberekkel 146. —  hajtatása ebekkel

V . 146. — hullatéka 35. —  kegyelemlövés 
adása 56. — lesése 146. — leső kuny
hó 7. — nyoma 27. — nyomának meg
különböztető jelei 28. —- terelése 153.
— túrása 34. — vadászása 142. — va- 
dászása 1-anászó ebekkel 96. — visel
kedése lövés után 153.

Vadmacska — nyoma 31. —  vadászása 184. 
Vadpulyka — elfogatása 245. ■— hívása 

245. — vadászása 243. — vizslatása 245. 
Vadrncza —  lövésére göbees 290. — meg- 

lopása 290. —  vadászása hálóval 291. 
Vakk! Vaklc! 214.
Vaksága diirgő siketfajdnak 213. 
Vállmögötii seb vére 53.
Valószinüsége — erdei szalonkák érkezé

sének 248. — a találásnak lövéssel 44. 
Vándorlása mocsári szalonkáknak 278. 
Vándor madarak érkezése 248, 250.
Várda 94.
Varjak húzása 100.
Vedlése ruczának 2S6.
Vedlő 285.
Vele menve ezélzés 45.
Véreb — csahol 56, 57. — elveszti a 

nyomot 56. — faja 57. ■— kapható 55.
— .részesedése 55. — szoktatandó 57. 

Vérebbel — nyomozás 55.
Veresfark — házi 249. — Vérnyomok 53.

— követése vérebbel 55.
Vértesalja 111.
Veséből folyó vér 53.
Vesén sebesült vad magára hagyása 55. 
Veszedelmessé válható vadak megközeli

tése lövés után 54.
Vezér ebek 62.
Vezető eb 62, 63, 118. — dolgozás vele 

63. — használatánál műszavak 63. — 
idomitása 63.

Vidra — hajtatása 186. — hajtó kutya
187. — hajtó kutya tulajdonságai 188.
—  hullatéka 36. — lesése 185. — meg
ölése 185. — nyoma 32. — tanyája
188. —  vadászása 185.

Viselkedés —  bagolylyal vadászván 101, 
105. — borzásatásnál 157. cserkészeten 
66. — dámé 118. — erdei szalonka 
hajtatása alkalmával 258. —  erdei szalon
káé lövés után 259. —  fáczányé hajtok 
előtt 230. — fáczáttyé lövés után
228. — iarkasé 159. — fogolyé kutya 
előtt 262. — fogolyé vizslatásnál 268.
— hajtőké 80, 117, 127, 129, 135. —
hajtó vadászaton 77, 88, 151. 158. — 
lesen 74, 115. — lövés után 48. — ma
daraké baglyos lesen 101. —  medvelesen 
138. —  medveé 136. megsebesült vadé 
48. — mocsári szalonka vadászaton
281. — mufloné 132. — nyulé kopók 
előtt 200. —  nyulvizslatásnál 192. — 
rigyetéskor 112, — rókáé kopók előtt
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167. —  róka ásatásnál 171. — róka- 
hajtatásnál 166. — róka lesen 165. — 
siketfejd kakasnak dürgés közben 215. 
siketfajd kakasnak lövés után 220. — 
— szarvasé lövés után 116. —  túzoké 
sebesülés után 238. —• vadászé vadá
szaton 16. —  vadé lövés után 48. — 
vaddisznóé lövés után 153. — vadlud 
vadászaton 285. ■— vadrucza vadászaton 
288. —  vadpulykáé 243. —  vizslatá- 
son 98.

Visszamaradás a lépésben 22.
Visszatérése legelőről — őznek 121. — 

szarvasnak 109.
Visszatérő nyom 30
Visszavezető ér vére 53.
Vizelet 36.
Vizi vadászat 270.
Vizsla 97. — hajtóvadászaton 198
Vizslatás — császármadáré 235. — erdei 

szalonkáé 256. — fáczányé 228. — fo
golyé 261. — harisé 269. — mocsári 
szalonkáé 280. — nyírfajdé 222. —
nyulé 191. — túzoké 239. —  üregi 
nyulé 207. — vadpulykáé 245.

Vonítása farkasoknak 160.
Vonszolás helyrevezetése v é g e tt— farkas

nak 159. — rókának 166, 175.
Vörösbegy 249.

Vörösfark — házi 249. — kerti 250. 
Vörösvadnak kegyelemdöfés megadása 56.

W .

W enczel Gyula 172.
Wildungen V. 9, 156.
Wittmann I’. 229.
Wurm W. siketfajd siketségéröl 212.

Z.

Zalabéri Horváth Ferencz Z. H. F. 164, 
167, 242, 283.

Zártkörű körítő vadászat 81.
Zerge 15. — cserkészése 130. — élve 

kézrekeriilt megölése 58. — hajtatása 
131. — hívása 131. — lesése 131. —
megkülönböztetése bakuak, nősténynek 
130. — nyoma 36. — vadászása 130.

Zs.

Zsótér László 291.
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