
bükkerdő, teliát lehet sarjerdő. sőt ha magára a gyökre me
gyünk vissza, lehetne s a r e r d ő * ) is. 

A harmadik kiadásban tehát, melynek mielőbbi megjelen-
hetését szivünkből óhajtjuk, a vágásokra vonatkozó jegyzetet 
czélszerü lesz kihagyni. 

A munka első füzete, mely kezeink között van, csinos 
kiállítású, a metszetek szépek, a nyomtatás jó, olvasható, s az 
ár, tekintve a csekély számú magyar olvasó közönséget, valóban 
olcsó és ju tányos; ajánljuk azon szaktársaink figyelmébe, a 
kik eddig még meg nem szerezték. Illés Nándor. 

Vadászati tárcza. 
Kevés érdekeset jegyezhettünk fel az elmúlt hónapról. 

Nem csuda, mert hiszen ki is beszélne most, ebben a nagy 
fegyverszünetben vadászatról?! — A nyulak örömteljes, békés 
farsangja ez! Csakhogy ebben az örömben van egy kis üröm is ! 
Az a mult havi szeles idő és nagy hó, bizony harezra hiv-
hatta a kis nyulfiakat. I t t-ott már a szalonkák is szállinkóz-
tak, mártius 1-én Földvár körül lövettek az elsők, és ide 
Pestre a casino restaurateurjéhez küldettek, d a r a b j a p e r 
4 f r t , de nem fogadtattak el, mert hát hiába, mégis csak 
sok a mi sok. — Mártius 2-án Pesttől nem messze a haraszti 
szigeten is lövetett kettő. De az a nagy havazás, mely a köz
lekedést is sok helyütt megakasztá, egyidőre visszaterelte a 

*) A székelyeknél divatozik s a r a n g, néhol s e r e i i g , különösen a törzs
ről származó sarjak. Már egyszer ajánlottam e szót a középerdő aljfája helyett. 
Az értelem megfelel a kívánalomnak, s a, szokás ily mellékérteniény adását meg
engedi. A középerdő aljfája tényleg csakugyan sarjadék, és miután nem kell ok
vetlenül a főfa alatt állania, a sarjadzás lényegesebb tulajdonság mint az alulállás. 
Kérem tehát indítványomat tekintetbe venni. Illés. 



szalonkákat, s ezek sportja csak a hó elolvadása után vett 
valamivel élénkebb, de egészen nem igen kielégítő fordulatot. 

# 

Mult hetekben egy nagyobbszerü farkasvadászat tervezé
séről hallottunk, mely a debreczeni erdőségekben lett volna 
ta r tandó; hogy megtörtént-e vagy nem, arról még eddig semmi 
tudomásunk sincs; valószínűleg a nagy hózivatar elnapolta. 

De egy másik farkasvadászatról, mely S omogymegyében 
gr. Festetich György berzenczei uradalmában tartatott , tudo
másunk van ; — e vadászaton 4 farkas ejtetett el. 

Érdekes tudósítást vettünk Máramaros megyéből, a feny
vesek hazájából, — a híres Talabor völgy és Csernarika 
vidékeiről, — melyek egészen a galicziai határokig terjednek. 
A szives tudósitás, melyet az ottani fővadász H. L. ur egy 
régi jó barátunk küldött, igy hangzik: 

„Ez a birtok, a melyen jelenleg nagy szorgalommal hiva-
talaskoclom, már négy év óta a „Magyar-német erdő-iparegy
let" tulajdona; — terjedelme a csernarikai, szinnevéri, po-
lyánai és kalocsa-lázi összefüggő uradalmaknak 4 5 . 3 1 2 cat. 
hold, és kizárólagosan erdőbirtok. Nagy fatermelések miatt nyá
ron tutajozás, télen a vontatás veszi igénybe minden erőnket, ehez 
járul még ezen uradalmak reám bízott részének rendszeresítése. 
Lakásom két órányira a lengyelországi, illetve a galicziai ha
tártól, regényes helyen, 3 5 0 0 láb t. sz. f. magasságban fek
szik, melynek ablakaiból a havasok tisztán láthatók, — ezeken 
a siket fajd gyakran előfordul. — Gyönyörű, vadregényes 
vidék ez, meglepő változatossággal, melynek égig nyúló feny
vesei önkénytelenül Wellingtonia őserdőit jut tat ják eszünkbe! 
És valóban a mit Helvefiáról annyi előszeretettel mondott 
Hofer András , azt el lehetne mondani Magyarország ezen 



északi részeiről is, melynek nem csak vidéke páratlan, de pá
ratlan annak népe és szokásai i s ! — De nem lévén czélom 
a vidék leírása, felemiitek egyet-mást, a mi inkább a vadá
szat keretébe vág s mint ilyen több ingerrel is b i r ? ! 

Mult héten ugyan sok ritkaság fordult elő: legnevezete
sebb talán az, hogy három farkas elejtetett, melyek egyikét 
Stépácsek József erdőmesterünk golyója teritette le s ez 91 
bécsi fontot nyomott. — Szomorú tapasztalásom, hogy a far
kas nem csak őzeket, de a szarvast is képes halálig hajtani, 
még csak bokáig érő hó volt február közepén, a midőn erdő
védem szolgája szántalpak keresése közben egy kimúlott lG-os 
agancsárra talált, melyet kétségkívül a farkasok fogtak el, de 
attól hihetőleg elijesztettek. 

Egyik napon pedig elküldém az egyik erdővédet, 11 em
berrel egy vontató ut kijelölésére; a mint már lefelé törtet
tek a 3 ' magas hóban, egyszerre mellettük egy vastag juhar
fából egy medve ugrott elő és hirtelen elszaladt. Az erdővéd 
kíváncsi lévén a hely belsejére, a fához közeledett, és hallott 
abban valami nyöszőrgést, mire a többieket is odahívta. A 
tizenegy ember közül egy találkozott, a ki keze fejére hajtva 
és markába szorítva a „ h u n y a " (buda) ujját, belenyúlt az 
odúba és kihúzott abból 3 kis bocs-ot, melyek csudálatig piczi-
nyek voltak; — az emberek megbámulták őket és azután az 
erdővéd a „biszárba" (kettős zsák) tette a kis matyókat s to
vább haladtak; — de alig haladtak cl 500 lépésnyire — a 
dühös anyamedve roppant sebességgel utánuk tört, — az em
berek az egymásután lévő sorból összeugrottak, mire aztán a 
medve dühösen és szikrázó szemekkel kerülgette az emberrakást, 
mindaddig, mig az emberek a nem messze lévő kalibába szök
döstek, ekként észrevétlenné téve magukat. De a medve még 
mindig ott volt, hihetőleg kölykei nyöszörgését is hallotta, 
miért is az erdővéd elvesztvén bátorságát tovább is ott állani, 



a medve bocsokat egyenkint a legközelebbi ,szinereká"-hoz 
(fenyőfa) hajgálta — s a még gyenge állatkák kimúltak. A 
medve nem hallva többé fiait, elment; de ezzel a comédiának 
még nem volt vége, mert éjjel, — midőn éppen egy ember 
vizeit akart menni — visszajött, ez hirtelen visszaugorva, fel
lármázza társait, kik aztán tüzes kanóczókkal kergették el a 
fiaiért bánkódó szegény medvét. — Csakhamar ismét visszatért 
és kezdte a kalibát szétszedni, — ismét elkergették; ekkor 
gondolva, hogy nyugvásuk egész éjjel ugy sem lesz, elhagyták 
a kalibát és útnak indultak hazafelé; a medve mindenütt nyo
mukban, egész a völgyig elkísérte őket ; innen aztán végre 
visszatért, panaszos mormogást hallatva piczi fiaiért, melyek 
oly nagy állathoz valóban kicsinyek, a kutya kölykeinél talán 
semmivel se nagyobbak." 

A szives tudósitás. mely február 25-éről kelt, az időről 
szólva ezeket mondja: „Jelenleg nálunk roppant hózivatar és 
hóesés van, már az előbbi hóval átlagosan, miután az első 3 ' 
hó meleg esőzések következtében összerogyott, 4 ' magas és 
igy a rőtvad rosz kitelelésnek néz eléje." Puskás Pál. 

Az aschaffenburgi erdészeti-tanintézet létkérdése. 
(cB.) Tisztelt olvasóink bizonyára emlékeznek még a 

Németországban megindult, és lapunkban is jelezve volt azon 
mozgalomról, mely az erdőakadémiáknak az egyetemekkel való 
egyesítését czélozza, s melyet a német erdészek nagyobb 
része szükségesnek ismer. E mozgalommal kapcsolatban lett 
hozva az aschaffenburgi erdőakadémiának újjászervezése, vagy a 
müncheni egyetemre való áttételének kérdése is, és a németor
szági szakkörökben kiváló érdekeltséggel várták a határozatot, 
melyet a bajor tartományi gyűlés a budget tárgyalása alkalmá
val kimond, s melynek a felett kellett dönteni, hogy megmarad-e 


