
Háborút a vaddisznók ellen! 
Utóbbi évtizedben a vaddisznó-állomány Magyarország 

több részében oly nagy mérvben elszaporodott, hogy méltó 
aggodalommal tölti el a mezőgazdát, szőlőbirtokost, erdészt 
és a vadászat igazi barát ját . 

Oly vidékekben is, a hol emberemlékezet óta nem látott 
senki vaddisznót, ma egész falkákban pusztitja a törökbúzát , 
zabot, burgonyát , szőlőt és egyetlen éjszakán semmivé teszi a 
gondosan ápolt ertvényeket . 

Hadat kell üzenni ezen telhetetlen rablónak, irtó háború t ; 
tevén ezt a közjó érdekében. 

Felháborodik talán valamely hatalmas Nimród kedélye, 
midőn a fölötte érdekes, férfias bátorságot és ki tar tás t igénylő 
vaddisznó-vadászat élvezetétől ki akarnám szorí tani! — Ne 
aggódjék azonban, ha valóban ügybarát , a ki szeretni és be
csülni tudja a szép vadál lományt ; mert nem létezik oly ra 
gadozó állat, mely csak megközelítőleg is annyi nemes vadat 
pusztítana, mint éppen a vaddisznó. Csavargó természeténél 
fogva össze-vissza já r ja a tavasz folyamában a legnagyobb 
sűrűségeket, kikutatja a legrejtettebb helyeket is, s a mit elő 
talál, legyen az szarvas, dámvad, őz, nyúl, süketfajd, fá
czán, császármadár , fogoly, szalonka stb. még tehetetlen 
fia vagy tojása, falánksága és telhetetlen étvágyának biztos 
áldozatjává lesz. 

Megfoghatatlannak látszik, miért csökken, miért van el
haló félben a nemes vadállomány, holott a vadászat gyakorlata 
törvény által szabályozva, vadászati adó által pedig korlá
tozva lett. 

Igen is pusztul, de végképen tönkre fog menni, a mig a 
vaddisznó uralja az erdők sűrűjét. Tessék bármely eszközt 
használva a vaddisznót puszti íani, farkas, róka, nyest és r a -
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gaclozó madarakkal egyetemben, tessék csavargó és juhász
kutyákat az erdőtől távol t a r t am, vagy fanehezék által 
ártalmatlanná tenni, és helyre áll a vadállomány is. 

A vaddisznó vadászat erdeinkben bájtokkal, lesben vagy 
idomított ebekkel szokott megtörténni. 

Az első sok munkaerőt von el a társadalomtól, sok 
lövészt tételez föl, költséges s aránylag mégis csak kevés 
sikerrel jár . A vaddisznónak tudvalevőleg ritkán van megál
lapodott helye, ma itt van, holnap amott, de rendesen ott, a 
hol nem keressük. 

Második a lesben ejtő vadászat, ez halálig unalmas és 
sohasem eredményezi a vaddisznó kiirtását. Les-vadászattal, 
mely mindig bizonyos kedvező feltételekhez van kötve, még 
saját földjétől sem tartja távol a disznót senki. 

Idomított ebekkel vadászni a vaddisznót, edzett tagokat, 
kitartást és férfias bátorságot igényel. Kevés a vadászok 
száma, a kik ezen fölötte fáradalmas és nem kis mértékben 
veszélyes vadászati módot gyakorolnák, oly kevés, hogy miat-
tok is tönkre teheti a tömegesen szaporodó vaddisznó a tö
rökbúzát, zabot, szőlőt, burgonyát ; bátran elpusztíthatja a 
legsikerültebb ertvényeket, és végképen tönkre teheti a legszebb 
vadállományt. 

Némely vidéken alkalmazzák a cselgödröket, — nem rosz 
gondolat, de szokás szerint ökör, tehén, juh stb. jobban belé 
talál mint a vadkan. 

Gyökeresebb gyógyszerre van itt szükség, olyanra, mely 
erősen hat és biztosan czélhoz vezet. Ilyen pedig csak egy 
van, és ez a méreg. 

Csakis egy közös megállapodás folytán eszközölt általá
nos mérgezés leend képes a vaddisznó garázda uralmának 
gátot szegni. 



3 G B 

Való, hogy költséges vál lalat ; mert a vaddisznó a mireny-
és Strichnin-nek nagy tömegét birja el, mig elpusztul. Ha a 
ló vagy másrendü csal-étek jól van mérgezve, azonban mégis 
biztos halála, ha ugyan csak a harmadik határban is. A vad
disznó által egy évben okozott kárnak elhárítása, sokszorosan 
megtéríti a költséget. 

Nézetem szerint az általános vadászat-tilalom ideje lenne 
ezen hadjáratra a legalkalmatossabb — midőn vadászebek 
esetleges mérgezése ki van zárva. 

Mondanom fölösleges, hogy mérgezett vaddisznó haszon-
vehetetlen és hogy annak idején a törvény-közegek által esz
közölt körözése válna szükségessé, mely az embereket figyel
meztetné, s ezen mérgezett állatoknak bármely czélra való fel
használását szigorúan eltiltaná. 

Ha az indítvány némi viszhangra talál, a közjónak ér
dekét fogja előmozdítani.*) 

Neudorf, 1 8 7 6 . Seide Gyula. 

Tudósítás. 
Kapcsolatban az „Erdészet i Lapok" jelen füzetében közölt 

egyleti alapszabályok 6. és 7 . §-ával, a 10 . § nak 8., 9. és 
10. pontjaival, továbbá a 1 1 . §. a), b) és c) pontjaival van 
szerencsénk a lapunk jelen füzetéhez mellékelt alapítványi 
kötvény és tagsági nyilatkozat iveit azon tiszteletteljes kéréssel 
figyelembe ajánlani, hogy mind azon t. ügybarátaink és szak
társaink, kik az Országos Erdészeti-Egyesületnek alapító, vagy 

*) A vaddisznónak mérgezés által való irtását részünkről nem osztjuk, 
közöltük azonban e czikket azért, hogy felhívjuk t. vadásztársaink figyelmét arra, 
miszerint e különben is szapora vadat ugy vadászati mint gazdasági érdekekből 
lehető bő mértékben ejtsék. Szerk. 


