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Vadászati tárcza . 

A lapeinrö l s  a  vadászat i törvén y egyi k hézagáról . 
Irta :  Michalus Sándor, m . kir . erdész . 

Homokos talajokon munkálkodó szaktársaim közül elegen 
lesznek, a kik m á r lát tak olyan erdei ültetvényt, melyet a lapéin 
(üregi vagy tengeri nyul) a szó szoros ér te lmében tönkre t e t t ; meg 
is vagyok győződve arról, hogy a szomorú látvány megszemlélése
kor — nemcsak ezen apró, haszonta lan állatok — hanem még az 
ellen is megeresz tenek néhány n e m épen hizelgő megjegyzést, a 
ki azokat va laha beplántál ta . 

Népünk legnagyobbrészt csak „csúnya féregnek" nevezi. A ke
zelésem alatt álló egész kerületben találhatók, de különösen nagy 
gyorsasággal szaporodnak el a homokos dombvidéken, a hol épen 
felette kár tékonyak. Az amúgy is sovány homokon az erdősités 
sok fáradsággal és vesződséggel van egybekötve, a csemeték nehezen 
fogamzanak és ráadásul a lapéin irtó fogának is ki vannak téve. 

Ilyen helyen ákácz-, esetleg tölgycsemetével tevén próbát , 
a r ra a lélekemelő tapasz ta la t ra jut az ember, hogy ez a kis bűnös 
a kiültetést követő egy hét lefolyása alat t a csemetéket sorban 
tőből l eha rap j a ; a tölgycsemete később újból kihajt, de alig lá t 
szik ki haj tása, már megint le van csipve, ugy, hogy végre kiszárad. 

Az ákáczcsemete , kivált kedvező időjárás alkalmával, nem adja 
be olyan hamar a derekát, — többször is kihajt, — de a lapéin, 
mintha csak lesne, annyiszor, a hányszor uj haj tás t lát, rögtön 
leharapja s az akácz sorsa is végre az lesz, a mi volt a tölgy
csemetéé . 

Az erdész végre fordit egyet a dolgon, gondo lván : hiszen 
majd adok én neked jövő tavaszszal egy m á s izü csemeté t ; tudom, 
hogy a keserű izü fenyőcsemete nem fog izleni. Sajnos azonban, 
nem fogott ki rajta, mert bár tőből leharapot t csemetét keveset 
talál, de szaktársunk egy uj meglepetésben részesü l t : min tha valaki 
csemetéit készakarva kihúzogatta volna. Persze hogy kihúzgálta, de 
nem valaki, hanem valami, még pedig a lapéin s még pedig 
milyen pontossággal : nem hagyna ki egy csemetét sem, hanem 
szépen végigmegy a soron. 
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Mindezen az imént vázolt károsí táson keresztülment a keze
lésein alat t álló s a hosszufalusi volt úrbéresek tulajdonát képező erdő 
fiatalosának az a része , mely egy homokbuczkán áll. Nem tudja az 
ember, mit csodáljon inkább, a lapéin ki tartását a csemete ki
puszt í tásában, vagy pedig az úrbéreseket , kik a területet majd 
minden tavaszon beültettétt. 

Ez a homokbuezka, ugylátszik, a lapéin igényeinek nagyon 
megfelelő l ehe t ; keresve sem talál az ember rajta egy négyszög
méternyi területet, melyen egy általa kikapart lyuk nem lenne. 
Innen, ebből a fellegvárból intézi azután t ámadásá t a laposabb 
helyek ellen is. 

A hó olvadása közben kell ezt a területet megnézni , milyen 
szépen vezetnek ki gyalogulai a mélyebben fekvő fiatalosba! Ott 
is könnyen megismerhetők, mert, mint a tüzesvas után, ugy nem 
találhatni ebben az útban — nem fűszálat, hanem még vastagabb 
(3 cm) fácskát sem. Hogy pedig milyen külseje van egy 5—8 éves 
tölgyliatalosnak, ha az ö igényeinek megfelelően tanyáját benne 
felüti és elszaporodik, erre jó példát lá thatunk a bizei volt úrbé
resek erdejében a nedvkeringés megindulta után, csak egy kissé 
szeles időt kell b e v á r n i ! Azt megnézve, csodálkozik az ember, hogy 
némely fácska mennyire hajlik ide-oda a legcsekélyebb szélben is, 
hogy sokat ne mondjak 90 foknyi is az az iv, a melyet leir. Ha 
azu tán tovább is érdeklődvén, az ilyen felette ingó fácskát meg
találjuk húzni, a kezünkben ma iad , mert 2—3 cm vastagságú 
gyökerei egészen el vannak rágva, mindjárt 5—6 ewi-nyire a föld 
színétől. Er re vezet ugyanis a mi kis kárositónk alagutja vagy e 
mellett kezdte azt ásni . 

Tényleg ugy van, hogy sem a föld felett, sem alat ta , nincsen 
ellene semmi biz tonságban. 

Nem akarom ugyan a szíves olvasó türelmét nagyon igénybe 
venni, de néhány példát azért mégis megemlítek az általuk el
követett károkból. 

Hosszufaiun eddigi működésüknek eredménye a fölgyvetésen, 
valamint a több ezer akácz- és tölgycsemetén kivül 22 ezer drb 
erdei- és feketefenyö-csemele elpusztí tása s hogy mily tökélylyel 
pusztí tották ki ez utóbbit, erre nézve csak azt említem, hogy a 
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22 ezer darab fenyöcsenietéböl ta lán 22 drb van meg, az is sa
nyarú ál lapotban, mert csúcshaj tását mindig megsértik. 

Berzenczén a tölgyvetés, s az ákáczutánpót láson kivül 80,000 
drb erdei- és feketet'enyő elpusztí tása nyomja lelküket. 

Bize községben pedig több ezerre tehető az általuk elpusz
tított 1—5 éves tölgycsemete stb. A károsítások elszámlálásából 
ta lán ennyi elég lesz, utalni akarok azonban arra a káros erkölcsi 
befolyásra, melyet ez a rongálás a volt úrbéresekre gyakorol. — 
A sok, haszonta lan, folytonos és czélra alig vezető utánpót lás el
kedvetleníti a n é p e t ; zúgolódik mindannyiszor s panaszkodik, ha ezt 
a munkálatot újból kell teljesítenie. 

Ne fessenek erre ta lán az felelni, hogy a föld népe az 
erdővel j á ró kiadásoktól mindenüt t fél ; ellenkezőt kell itt tapasz
talnunk, a hol állami kezelés eredményezte siker folytán a volt 
úrbéres m á r megkedvelte az erdőt, megkedvelte a fiatalost, szí
vesen áldoz reá, felkeltett örömének és büszkeségének kifejezést 
ad ilyen s z a v á b a n : „Bizony a m i rezulánk szebb, mint az u raságé" 
(a mi ültetvényünk szebb, mint az uradalomé). Ha az ilyen haszon
talan munka ezt a büszkeséget megcsappant ja , ez lesz ama káros 
erkölcsi befolyás. 

A tisztelt olvasó erre azt felelheti nekem, hogy ott van az 
1883. évi XX. t.-cz. 13. §-a — tessék a törvényadta joggal élve — 
kipusztítani. 

Épen erre akarok magam is utalni. 

A vadászat i jogot, miután az bérbe adandó , bérbe veszik: 
— néhány kivétellel, a hol egyesek a bérlők — az uradalmak. 

Az uradalomnak egészen mellékes dolog az, van-e vadász
területén lapéin vagy sem, s mivel értékes vadnak nem tekinthető, 
nemcsak hogy n incsen ellene az i r tásának, hanem személyzete 
által is mindent elkövettet, hogy az kipusztuljon. 

Meg is van ennek az üdvös intézkedésnek az eredménye, mely 
abban nyilvánul, hogy az e tavaszon eszközölt pótlások nem men
tek tönkre, ellenkezőleg azt mondhatni , hogy sikerültek. 

De tegyünk fel egy esetet, pl. ha valamely ilyen vadászatot 
bérlő uradalom erdötisztje megcsökönyösödik s nemcsak hogy maga 
nem tesz és személyzete által sem tétet semmit ir tásukra, hanem 
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ellenkezőleg, még azt is képes lenne akár a világból kiüldözni, a 
ki a bérbeadot t területen egy ilyen kártékony állat életét k io l taná! 

Ha tisztelt olvasóim azt hinnék, hogy ilyen esetet feltételezni 
sem igen lehet, s ha valaki tényleg kíváncsi lenne, szíveskedjék 
hozzám fordulni, nagyon szívesen mutatok fel irott bizonyítékokat. 

Az ilyen körülmények között az tán már igazán meg van az 
ember akadva s hiába böngészi a vadászat i törvényt, nem talál 
intézkedést, hogy mint mentse meg a sok pénzbe és munkaerőbe 
került f iatalosát? 

Az emiitett törvényczikk idézett szakasza első pi l lanatra 
ugy látszik, hogy teljesen megfelel és jogot ád ezen káros álla
toknak kipusztí tására, mer t azt mondja, hogy „saját terüle tén a 
birtokos bármikor elpusztí thatja azon ese tben is, ha a vadászat 
bérbe volna adva" . 

De há t a volt úrbéresek, esetleg zsellérek tulajdonát képező 
erdőnek ki a birtokosa ? A volt úrbéresek vagy zsellérek testülete. 
Ezen testület tehát kipuszt í thatná. Engedelmet kérek — ezen 
testületet meg birtuk ugyan taní tani a felújítandó terület beveté
sére vagy beül te tésére , de m á r vadásza t ra még sem sikerül be
taní tani . Szerény néze tem szerint ezen testület egyesei sincsenek 
a r ra jogosítva, hogy úgyszólván kiülhessenek a közös fiatalosuk 
szélére és a lapeint lőjjék, még ha erre kedvük is lenne s alig 
hiszem, hogy felmentetnének a vadorzás vádja alul, mert ha szo
rosan vesszük — bár a vadászat i törvény intencziójával ez a cselek
mény nincs is összeütközésben, de egyenes rendelkezés sem fog
laltatik benne , mely igy egyesekre kiterjesztve a lelövést meg
engedné . 

Őszintén szólva, nem merném ajánlani senkinek, hogy ilyen 
sporí-ba belefogjon. 

Ajánlhatná ta lán valaki az erdő őrzésével megbízott erdöőrt 
az irtás eszközlésére, sajnos, én nem merném. 

Somogy vármegye területén minden j á r á sban a helyi őrizettel 
megbízott erdöszolgákon kivül egy hatóságilag felesketett közerdőör 
van alkalmazva, kinek kötelessége a kerületbeli erdőket mennél 
többször meglátogatni . Minthogy pedig tudomásunk szerint az erdő
őri j avada lmazás nem olyan, hogy körútját kocsin végezhesse, el
indul gyalog s ú tban van mondjuk 5 napig. 
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Mivel ezenkívül a somogyi virtus amúgy is híres, tehát , hogy 
legalább annak félig-meddig imponáljon s hogy ama vigasztalása 
is lehessen, hogy, ha egy vadorzó reá támadna , védekezhessék, 
ebből az okból tanácsos fegyveresen járnia . 

Uram bocsáss, mennyit szenvedet t e miat t egy ilyen a lantasom ! 
Hiszen kérem, még azt sem lehetett megtennie, hogy a 

midőn egy községi csemeteker tben a makkvetés ki kezdett kelni 
és a csókák a kelő csemetéket a laposan lecsipkedték, — egy-kettőt 
le mert volna lőni, hogy a vetés felé akaszthassa ! — Lett volna 
ne m u l a s s ; annál is inkább, mer t a vadászati bérlő e cselekmény
nek tiltott voltára figyelmeztette is őt megbízottja által. Ha tehát 
még a csóka is okozhatna galibát, hogy merném neki ajánlani a 
lapéin lövését. Hogy az ilyen eljárásnak eleje vétessék, és hogy 
az 1879. évi 31 . t.-cz. 17.§-ában foglalt volt úrbéres erdőfelújítását 
fenyegető ilyes veszély (mi nem kicsinylendő, mer t a lapeinnak csak 
egy kedvező év kell, hogy úgyszólván megszázszorosodjék), el 
legyen hár í tható még az ál talam említett kicsinyeskedésekkel szem
ben is, erre szerény nézetem szerint az kellene, hogy mondaná ki 
egy magas ministeri rendelet a vadászat i törvény 8. §-ához pót
ló lag : „Ragadozó vagy kártékony . . . stb. meg nem térít tetnek, ha 
azonban a lapéin nagyon elszaporodnék s a vadászat i terület bér
lője annak ir tása végett minden lehetőt el nem követne — ez eset
ben az elkövetett károkért teljes felelősséggel tartozik." 

Segítve lenne a bajon esetleg ugy is, ha az említett t.-cz. 
13. §-ába a következő csekély módosítás ke rü lne : „A ragadozó 
vagy kártékony stb. saját terüle tén a  birtokos elpusztíthatja — 
vagy elpusztíttathatja azon esetben is, ha a vadásza t bérbe volna 
adva s tb." Ennél a szakasznál tehát csak ennek a két szónak „vagy 
elpusztít tathatja" beleillesztésére volna szükség s ha tározot tan ki 
volna fejezve az, a mi a törvény intencziójával nem is ellenkezik. 

Igaz ugyan, hogy a más által való elpusztí tás fogalma körül 
volna írandó, nehogy az orvvadászatnak tág tere nyílhasson, de 
ennek is elejét vehetni oly meghatározássa l , melyben kimon
datnék, hogy az elpusztítás csakis oly közegek által teljesíthető, a 
kik mint erdőőrök, vadörök avagy mezőőrök hatósági esküt tettek. 
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