
VADÁSZAT. 

Nyulbefogás. 
T. Szerkesztő ur! 

A mult vadászati idényt kevesen élvezhettük zavartalanul. 
Hogy miért? ennek sokféle oka volt, de ezen okokról nem óhaj
tok beszélni . . . 

Nagyon jóleső hatással volt reám, mondhatom, kapóra jött 
egy nyulfogással egybekötött vadászatra való meghivatásom. Vadá
szat, nyulfogással! itt ugyan bőven lehet vad! Itt tehát kárpótlást 
szerezhetek mindazért, amiben a mult vadászati idény alatt részem 
nem volt. Elképzelheti, hogy e ritka alkalmat nem mulasztottam el. 

E vadászat, illetve vadfogás lefolyásáról tudósításomat idejé
ben közölni óhajtottam, de szándékom kivitelében egy kis aka
dályra találtam. Az akadályt buzgalmam idézte elő. Több érdekes 
adat gyűjtése közben elárultam irói szándékomat. Utólagosan, 
nagy meglepetésemre, a vadászat tulajdonosa értésemre adatta, 
hogy nem szívesen veszi, ha a látottakat szellőztetem. Ezen óhaj
tás tudta nélkül távoztam a helyszínéről és igy ennek utólagos 
kimagyarázásához alkalmam nem volt, mert a vadászat tulajdono
sától oly távol állok, mint a kezdő erdősuhancz az országos 
főerdőmestertől. A szíves vendéglátással nem szeretnék vissza
élni. Módját kerestem tehát annak, hogy e kívánságot megkerülve, 
de mégis kellő tiszteletben tartva, a szerkesztése alatt megjelenő 
„Erdészeti Lapok"-ban nyoma legyen annak, miszerint van hazánk
ban uradalom, melynek területén oly bőven van az apró vad, hogy 
abból nagy mennyiségben tenyésztési czélokra, kivitelre is kerül. 

Nézetem szerint a vendégszeretettel szembsn nem követek 
el visszaélést, ha neveket nem emlitek. 

Nagyon sajná!om ugyan, hogy nyíltan nem emelhetek kalapot 
a „Vadász Ur" (igy nevezem a tulajdonost) és erdészeti személy
zete előtt. Ugy ő, mint alkalmazott személyzete megérdemelné 
azt a csekély jutalmat, hogy nevük e lapokban tisztelettel felem-
littessék. Ennyi gond, fáradhatlan szorgalom a szakszerűséggel 
párosulva, meghozta gyümölcsét: van vad bőségesen. Jut idegen 
nemzeteknek, jó pénzért, állomány szaporítására, vérfrissítőnek; 
jut puskacső elé és még magnak is bőven marad! Nagy érdeme 



van e ritka szép mennyiségű vadállomány tenyésztésében a 
„Vadász Urnák", ki a költséget nem kiméli, hogy nemes szen
vedélyét kielégíthesse. De nemcsak a szenvedély kielégítése 
sarkalja őt, mert kevesebb áldozattal hasonló vadászeredményhez 
juthatna. 

Tovább megy. Anyagi hozzájárulásával a vadállomány tenyész
tését oly magas fokra emelteti, hogy a vadban szegény külföld 
nálunk beszerezheti szükségletét. Nemzetgazdasági czélok felé töre
kedik. E czél elérésében bőséges része van a vadászatot és vad
tenyésztést vezető erdőmesterének, ki e téren nem kevesebb, mint 
éppen teljes félszázadot mondhat magáénak. Örömmel megne
vezném e tisztes ősz urat, ha ama bizonyos kívánság ezt meg
engedné. Igy tehát előtte is csak titokban emelek kalapot, elismervén 
érdemeit. 

Ha tehát e mondottakból a szives „Vadász Ur" és az ősz 
erdőmester magára ismer, ne vegye udvariatlanságnak e soraim 
közzétételét. Hazánkban kevés (4—5) birtok van, melyen a vad
állomány gondozása oly szakszerüleg volna vezetve, mint éppen 
ott x-ben. Ennek közismertté kellene lenni, tanuljon tőle az, 
aki a vadászat és vadtenyésztés terén sokat tehetne — de nem tesz. 
A vadászat necsak kedvtelés legyen; nemzetgazdasági szem
pontból hasznothozóvá lehet, a mint ezt ez a példa legszebben 
igazolja. A jelzett vadászterületen a vadkereskedő minden élő 
nyúlért 6, szóval hat koronát fizetett. A háló, a vadszállitó ládák, a 
a vasúti' költség, mind a vevőt terheli. Ugye, nem megvetendő 
ár? Ezért érdemes áldozatot hozni; megtérül az kamatostól, még 
a vad tenyésztésénél is. 

Néhány nappal a mult évi vadászati idény lezárta előtt folyt 
le e tanulságos és élvezetes vadfogás, illetve vadászat is. A vadnak 
befogási módjával bővebben óhajtok foglalkozni, mint magával 
a vadászattal, mert ez alárendelt szerepet játszott. Előre kell 
bocsátanom, hogy x községben lévő uradalom teljesen sík földön 
fekszik, hazánk egyik legtermékenyebb vidékén. Könnyű szerrel 
lehet egy napon négy hajtást, egyenként ötszáz holdas területtel 
meghajtani. 



Az egész birtok szabályosan vezetett dülőutakkal nagyobb 
táblákra lévén felosztva, a fogóháló felállításának semmi sem áll 
útjában. A fogóháló szerkezeténél, felállítási módjánál kezdem tehát. 
Ennek leírását a következőkben adhatom. 

A tulajdonképeni fogóháló egyenes vonalban van; egy kilo
méter hosszú. Két végső pontján van — a főhálóra merőlegesen — 
az egyszerű terelőháló, 100—100 m. hosszban. A fogóháló három 
hálóból van egybeállítva. Ezek közül kettő 15—20 cm. szem-
nyílással biró, mig e kettő közt van elhelyezve az 5—6 cm.-ts 
nyilásu, sürü háló. E hármas szerkezet azért szükséges, mert egy 
felállításhoz két hajtás szolgál. A második hajtásnál csupán a két 
terelő hálót kell az ellenkező oldalra 'átrakni.^Esetleges 'félreértés 
elkerülése végett meg 'kell még jegyeznem^fhogy [az egy kilo
méternyi fogóháló 20—25 %m.-nyi részekből" van összeillesztve. 
Minden részlet két karóra van-°erősitve, ^ e ly^ka rók segélyével 
kifeszithető. 

Ily szerkezet mellett ugy a;felállitás, mint a szétszedés és újból 
való felállítás könnyen végrehajtható. , E munkálat 1 — I V 2 órát 
alig vesz igénybe. A hálórészletek külön-külön vannak össze
göngyölve és zsákban elhelyezve. Részletekben könnyen szállítható. 
A helyszínén a fuvarról nehézség nélkül leszedhető, összeilleszt
hető. Az igy kifeszített, mintegy 120—130 cm. magas háló tehát 
hamarosan elő van készítve. 

Egy-két kilométer távolban, párhuzamosan a hálóval, a hajtók 
serege lehetőleg sürü rajvonalban áll fel. A hajtók közt, megfelelő 
számú vezető személyzet és - - mint ez esetben — néhány puskás 
ís helyet foglal. 

Viszont közvetlenül a háló előtt 15—20 "lépésre, a hálóval 
párhuzamosan és rajvonalban, földön fekvő helyzetben, a hajtás 
irányába nézve, a nyulfogó emberek helyezkednek el. Minden 
nyulfogó egy-két közönséges zsákkal van ellátva, azt fekvő helyén 
készenlétben tartja. 

Az igy elrendezett s fogásra kész hajtás a vezető kürt jelzé
sére megindul. 

A hajtók serege — mintegy 100 ember — egyenes vonalát 
betartva, halad a háló felé. A két oldal szárnyán levők egymás-
rután haladnak. 



Most kezdődik a látnivaló! Kezdetben a nyulak egész serege 
a háló felé indul, de korán neszét veszik, hogy baj van. Uczczu 
neki! Vissza! Majd megáll; ülve körülnéz, fülel a tapsifüles. 
Néhány ugrás ide, vagy oda. Keresi a szabadulás helyes irányát. 
Baj van, akár a csatamezőn, ahol vezető nincsen. Ki jobbra, ki 
balra iparkodik. Hol van a szabadulás kapuja? Ha nincs, törni 
kell a hajtók vonalán. Néhány halálmegvetéssel kitör. Nosza, ropog 
a puska a csökönyösök rovására, melyek nemhogy visszariadnának, 
de mintha egymást segitni óhajtanák, mind számosabban törnek 
ki. Van a puskának dolga, csak győzze . . . 

A puskaropogás, a hajtók zaja még jobban megfélemlíti a 
nyulhadat. 

Kaczagtató jelenetekben sincsen hiány. Megesik elég gyakran, 
hogy a nyul futtában ugy felbukfenczezik, akár a futtató paripa. 
Ismét talpra ugrik, észre sem véve, hogy útirányt tévesztett és 
mint a nyil nekirohan nyulkomájának. Most már ketten gurulnak. 

A hajtók félelmes serege előre nyomul. A kelepczébe szo
rultak most már ész nélkül a háló irányába rohannak, figyelemre 
sem méltatva a fekvő emberek rajvonalát. Az ijedelem tetőfokát 
éri: a fekvő ember talpra ugrott, nyomában van. Nincs mentség, 
fejjel neki a hálónak talán enged. Aki ezt nem látta, azzal 
nehéz elhitetni azt, hogy ily szorongatott helyzetben nem akad egy 
szál nyul sem, amely elszánt ugrással az elég alacsony hálón 
átvetné magát. Nem, a világért sem. Erre képtelen a nyul, pedig 
hány káposztáskertnek még magasabb kerítésével könnyű szerrel 
végzett. Ugrik ugyan, de mint mondom, fejjel — a hálóba . . . 
Megvan . . . 

A nyulfogó ember gyorsan és ügyesen kibontja veszedelmes 
helyzetéből; futva viszi, zsákba vele, hogy a következő nyul előtt 
ismét meglapult helyzetét elfoglalja. E jelenetek az egész vonalon 
addig ismétlődnek, mig a hajtók a hálóhoz érkeznek. 

A nyulak egy része kitört, megmenekült. Ezek mennyisége 
elég a jövő nemzedék számára. Egy rész puskacső elé került. 
Csak kis részük került a hálóba, de ez is annyi, hogy a hajtók 
egész napi költsége — már az első hajtás után - - megtérült. 

Hogy e vadászterület vadbőségéről kellő képet nyújtsak, fel 
kell jegyeznem, hogy minden hajtásra 80—100 drb élő nyulat 
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reméltek. Ezen alkalomból az eredmény a várakozásnak nem 
felelt meg, mert ködös idő lévén, a nyulak nagy része visszariadt 
a zúzmarás hálótól, inkább a hajtók közt keresett menedéket, ha 
puskavégre nem került. 

Az előirányzat szerint négy napi fogás volt tervben; napon
ként 4 hajtással. Tehát mintegy 1000 1200 darab nyul befogá
sáról volt szó. 

Mint emlitém, az időjárás kedvezőtlen volta miatt a tervezett 
mennyiség nem volt befogható; az 1200-ból azonban nem sok 
hiányzott. 

. . . A hajtásnak vége, a megfogott nyulak zsákban vannak. 
Megkezdődik a sorozás. Ezen idő alatt a hajtók átmennek az 
ellenkező irányú hajtásba és a terelő hálószárnyai ez irányba át
rakatnak. Harmadik hajtás esetén, a háló szétszedése, összecsavarása 
stb. a hajtók által végeztetik, hogy a következő hajtás minél előbb 
megindulhasson. 

Sorozás! Ex-lex idején, furcsánhangzó valami, de x-ben 
1904. január havában mégis sorozást tartottak . . . nyúlra. 

Tekintsük meg a nyulsorozást. Ez rendes körülmények közt 
a háló közepe táján történik. Itt ütött tanyát a vevő szállító 
ládáival. A zsákban lévő nyulak (néha 5—6) egymásután a vevő 
szine elé kerülnek, két hátulsó lábuknál fogva, szétterpesztett 
állásban, a mellső résszel a vizsgáló felé fordítva, ki gondos 
vizsgálat alá veszi a nemi szerveket. 

E szerint két osztályba soroztainak. A himek és nőstények 
külön-külön, az előkészített és megfelelő jelzéssel ellátott ládákba 
kerülnek, ha teljesen épek és egészségesek. A legkisebb testi 
hibát azonnal gyökeresen gyógyítják, egyszerűen tarkón ütik 
az „ untauglich" tapsifülest. 

Érdekes, hogy e nyulvizsgálatnál is kiderült, miszerint a 
nőstények 1—3°/o-al vannak kisebbségben. 

Ha már ezzel befejezném: értesítésem nem lenne teljes. 
Hátra van még a szállító ládák leírása, melyekben 10 nyul foglal 
helyet. 

A szállító láda 110—120 cm. széles, majdnem oly hosszú és 
20 cm. magas. Tíz rekeszre van osztva ugy, hogy egy hosszanti 
deszka két egyenlő részre osztja a ládát és erre merőleges négy, 



illetőleg nyolcz 1—IV2 cm. vastag deszka beillesztésével 10 rekesz 
képeztetik. 

A láda külső váza l 1 .•>—2 cm. vastag deszkából van össze
szegezve. 

A szerkezet tehát könnyű, ugy a vasúti költségek apasztása, 
mint a kezelés érdekében. 

Minden rekeszbe már előlegesen egy kis szalmát tesznek. 
Ne fázzék a füles. A rekesz végében — a hová a nyul fejjel van 
forditva éhség ellen : maréknyi zab; szomjúsága ellen: jó 
darab répa van előkészítve. E ládák felső része ugy van lesze
gezve, helyesebben a leszegeléshez előkészítve, hogy a nyulak 
berakása előtt a kis rekesz fölött levő két lécz véglegesen van 
leszögelve, mig a harmadik — közlbenső - a nyúlnak behelye
zése után szögeztetik le. 

A kézben levő nyulat, két-két lábánál tartva, fejjel előre 
dugják ketreczébe. fia a fej, az első lábakkal együtt bekerült, a 
hátsó lábak helyeztetnek el. Most ráverik a záró léczet. A nyul 
sorsába azonnal beletörődik; meglapulva nyugodtan várja, mikor 
nyúlhat a feltálalt csemegékhez. 

A vasúti közlekedés sűrűsége szerint a megtelt ládák kocsira 
tétetnek. A vasúti állomáson gyorsáruképen továbbittatnak. Igy 
nyulaink rövid idő multán uj hazában ismét szabadok, élvezik 
az életet — a bekövetkező vadászidényig. 

Magam, ki mindezt nagy élvezettel végig néztem, mi több, 
a hajtásból kitörők sorában derék pusztítást vittem véghez, örömmel 
visszatértem felvidéki otthonomba, hol jóleső tudattal fogtam e 
sorok megirásához. Ezeknél vigasztalódtam a mult idény különben 
gyenge eredményei felett. Kárpótlásom bőséges volt. Láttam 
nyulat ezerszámra; fáczánt, foglyot és őzet annyit, a mennyi 
több felvidéki uradalomban együttvéve nincsen. 

Ezért köszönet annak, a kit illet. 
Szívélyes üdvözlettel maradtam 
Z . . . . 1904. február hó 
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ti h. A. 
főerdész.-


