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Irta: Rohoska Soma m. kir. erdőmérnök. 

Meglehetős tragikus kapcsolata van ez állatoknak egymással, 
mely t ragédia elsősorban persze a ragadozókat sújt ja s az uhut 
(Bubo ignavus) csak annyiban, hogy e kapcsolat következtében közü
lük sok életfogytiglani fogságra van befogva. Érdekes elmélkedni 
felette, hogy vájjon miféle kényszer az, amely a ragadozókat az uhu 
elleni t ámadás ra ingerli . Bizonyára a gyűlölet, de ki és hogyan oltja 
belé a gyűlöletet például abba a fészekből kikerülő ragadozóba, 
amelyik még soha uhut nem látott s mindjár t az első alkalommal, 
amidőn a k i t e t t uhu t meglátja, elszánt, vad támadás t indít ellene. 
Ez épp oly megfejthetetlen, mint ahogy tulajdonképen nem tudjuk, 
mi indít ja a költözködő madara inka t az idő elérkeztével szárnyra 
kapni s elvándorolni a még dúsan te r í t e t t asztal mellől. „Ösztön" 
s ezzel a szóval be is van fejezve minden, amit erről tudunk s kezdő
dik a megfejthetetlen. 

A sportvadászt közelről érdekli s leköti e kapcsolat, illetve az 
az ösztön, mely a ragadozókat az uhu ellen t ámadás ra készteti . Igyek
szik is azt taindenképeni a maga javára kihasználni, nem is egy, de 
több i rányban. E sport ugyanis megfelelő helyen alkalmazva szóra
koztató, élvezetes, sőt gyakran izgalmas. Elsőrendű alkalmat ,ad. a 
kapásból való lövés begyakorlására, emellett legkönnyebben kézre kap
hat juk hasznos vadja inkat tizedelő kártékony szárnyasainkat . A sok
szor jókora távolságban levő leskunyhó, avagy az uhu fölröppentésé-
vel való vadászat pedig alkalmat ad a testmozgásra. E sport közben 
nemcsak tanulságos, dte az eredmény szempontjából szükséges is 
megfigyelni s tudni, hogy miként viselkednek egyes ragadozóink az 
uhuval szemben. „Ahány ház (család), annyi szokás." Áll ez a köz
mondás a ragadozó madara inkra is, amennyiben minden egyes csa
ládnak (sasok, sólymok, ölyvek, kányák, hé ják) megvan a maga 
jellegzetes támadási modora az uhuval szemben. Alábbiakban tár
gyalni fogom az egyes családok azon fajait , amelyeknek támadási 
modorát saját tapasztalatom út ján volt alkalmam megfigyelni. 

Réti sas. (Hal iaé tus albicilla.) Vagy semmibe sem'veszi az uhut, 
vagy minden különösebb t ak t ika vagy óvatosság nélkül egyenes 
vonalban ráhúz. Ha jókora magasságban méltóságteljes köreit írja 
a levegőben s lendületes fordulataival gyönyörködteti pár ját , avagy 
túlságosan bele van merülve a tóság rémült madara inak élet-halálra 
menő hajszolásába, úgy ne számítsunk reá. Ilyen foglalkozás közben 
gyakran lá t tam őt leshelyemrői, de egyetlen egyszer sem támadott. 
Érdekes, hogy ilyenkor az őt szemmel kísérő uhu sem mutatott 
izgalmat. Két esetben buckán ültéből, pihp^ésből felkelve alacsonyan, 
zsinóregyenesen ráhúzot t az uhura . Az uhut féltve, nem vár tam be 
a támadás lefolyását egyik esetben sem s íery bármennyire érdekelt 



is az, nem tudom hogyan folyt volna le, de egy harmadik esetben 
ugyancsak egyenesen az uhura húzva, azonban e felett lőtávolnyi 
magasságban szárnyalt el, midőn is lövés nélkül hagytam. Támadást 
néni kísérelt s vissza sem fordult. Ez eset mintegy a kíváncsiságtól 
sarkalt szemleútnak látszott. Hibás vagy riasztó lövésre (kíméletlen 
pusztítása indokolatlan) támadását nem ismétli. Általában bizo
nyosra veszem, hogy túlságos üldözése (minden puskás ember bukik 
rá ) a bagoly elleni viselkedését is befolyásolja. Az uhu a rétisasok 
említett támadásainál a lehető legbátrabban viselkedett. Rendkívül 
erősen borzolt, kattogott s felváltva emelgette a karmait , azonban a 
kereszten ra j ta maradt, nem vetette le magát a földre a célból, hogy 
há tá ra fekve részben így, részben pedig égnek álló borzalmas kar
maival védje ki a támadást . Ezt egyébként egyetlen egy esetben sem 
gyakorolta, bár elegendő at taknak volt már ki téve. 

Halászsas. (Pandion haliaétus.) E r rő l az a véleménye többek
nek, hogy az uhu nem izgatja. Valóban egy esetben az uhu felett 
s közelében (150"—250 m) végezte ilégtornászati (mutatványait egy 
Pandion s feltehető az is, hogy az uhut látta, azonban nem reagált. 
Egy más esetben a halastó hosszát végigvadászó Pandion, nem nagy 
magasságban s mintegy 100 m távolságra az uhutól húzott el minden 
reagálás nélkül, majd a tó végén megfordult s ahelyett, hogy előbbi 
foglalkozását folytatta volna, lengő, libegő szárnyalással az uhu fölé 
emelkedett s rábillentett, de nem nagy szenvedéllyel. Támadását nem 
hiszem, hogy megismételte volna. Belterjes halgazdaságról lévén szó, 
távoztában lövésem még utolérte. 

Kerecsen sólyom. (Falco cherrug.) Támadása s egész viselke
dése az uhuval szemben is tökéletesen képviseli azon tulajdonságo
kat, melyeket a sólymokról általában ismerünk. Bátorság, szenvedély, 
erő, lendületes gyorsaság s tb . Egyszerre csak ott terem s vijjogó 
harci kiáltásait hallatva, szünet nélkül folytonosan támad a leg
nagyobb szenvedéllyel.Vadász és figyelő szemnek a leggyönyörködtetőbb 
ez a látvány. Ha épen el kar juk ejteni ( r i tkaságánál fogva kímélete 
indokolt), nem kell elsietni a lövést, mer t nem egyhamar tágí t , inkább 
a r r a kell ügyelni, hogy a gyakori a t tak közben ne a bagoly közelé
ben lőjjük. Legalkalmasabb a támadás utáni fordulat. Minden táma
dási lendület után visszafelé i rányban is azonnal támad. 

Kabasólyom. (Falco subbuteo.) Kis sólyom. (Falco aesalon.) 
Vörösvércse. (Cerchneis tinnunculus.) Kékvércse. (Cerchneis vesper-
tinus.) Ezeket a támadási modort illetőleg egy kalap alá lehet fog-
íalnd, Nem hiába valamiennyi a sólymok családját képviseli, de mind
ahány, szenvedélyes, vak támadó. Csak igen r i tkán merülnek az éle
lem szerzésébe annyira, hogy nem veszik észre az uhut . A legtöbb eset
ben támadnak s ilyenkor mindig nagy szenvedéllyel és ki tar tóan. 
Ebben kifáradva, valamely fára felgallyaznak is némi pihenés után 
újra kezdik. Hogy melyik a legszenvedélyesebb támadó a négy közül, 
azt nehéz eldönteni. Talán a kis sólyom, de egy esetben egy vörös-



vércse tojó nemcsak hogy hevesen, de oly példátlan vakmerőséggel 
vágta az uhut, hogy bár semminemű szándékom nem volt őt bán
tani , — inkább gyönyörködni szoktam bátor támadásaikban, — de 
ez kényszer í te t t közbelépni, mer t — amire még nem volt példa — 
minden egyes támadásnál láthatólag, sg t hallhatólag belekapott az 
uhuba. Meg kell ugyanis jegyeznem, hogy nem kell azt hinni , misze
r in t minden támadás vagy odavágás az uhuhoz összecsapással, illetve 
fizikai érintkezéssel jár , ellenkezőleg, ez inkább elég r i tka . A táma
dók rendszer int megelégszenek a támadással , egyidejű felévágással 
s féltik bőrüket az uhu re t tentő karmaitól , melyek mindegyike szá
mukra egy-egy valóságos tőr s ha ez a 8 tőr egy madár tes te t meg
ragadhat , sőt ha valamely kisebb emlős (nyúl, sőt őzborjú) testébe 
vájódik, ez m a g a a kérlelhetetlen végzet, ahonnan semmiféle menek
vés nincsen. Az uhu ka rma i általában külön figyelmet érdemelnek a 
ragadozásra való t e rmet t ség szempontjából. A világ egyetlen mada
rának ka rma i sem versenyezhetnek ezzel. A ragadozó madarak közül 
te rmet re a keselyük s hazai madara ink közül a rét isas ugyan felül
múlják az uhut , de ka rmaik ezeknek1 semi nagyobbak —• a főként nem 
hegyesebbek. Hegyezettség dolgában csak a Pandion ka rma vetek
szik vele. 

Egerész ölyv. (Buteo communás.) Lomha ívelésű s mégis eléggé 
méltóságteljes vándorlása, avagy vadászgatásai közben majdnem min
dig támad. E ragadozót igen tudja magához vonzani az uhu. Ha 
nem lövünk rá, t ámadásá t többnyire megismétli, amikor is lebegő 
ívelésű mozdulatai izgalmas élvezetet nyúj tanak a figyelő vadásznak. 
Nyíl t kérdés még, hogy alább következő rokonával, a gatyás ölyvvel 
együt t mennyiben t a r t h a t igényt a védelemre, illetve a pusztítása 
mennyiben indokolt. Egyszerű igennel vagy nemmel erre felelni nem 
is lehet. Mindig fog akadni védelmezője, de hóhéra is. Részemről azon 
álláspontot foglalom el, hogy puszt í tását vagy kíméletét a hely, az 
évszak s az éppen fennforgó körülmények szabják meg, mivel azon
ban a puskás emberek legnagyobb része a legyilkolására inkább haj
lamos, ennélfogva mindig hangoztatni kell kevésbé ár talmas, sőt sok 
esetbeni hasznos voltát. I 

Gatyás ölyv. (Archibuteo lagopus.) Nagyjában hasonló a viseb 
kedése az egerész ölyvéhez, de h a magas körözés közben veszi észre az 
uhut , sokkal szebben támad. Ez egy esetben így folyt le : Jókora 
toronymagasságban folytatott vándorkörei t a uhu felett álló körökre 
változtatta, három-négy ilyen állókör u tán szárnyai t hirtelen hónal
jához kapva, ka rma i t előreszegezve, kőmódjára, nyílsebesen esett az 
uhura, szinte látszott, hogy a fecskenagyságú folt a levegőben hogy 
növekszik másodpercek a la t t ölyvnagyságúra s már i s az uhu felett 
van. E szédületes támadás i tempóra ölyvnél egyáltalában nem számí
tot tam. Mindamellett ez sem ér t hozzá az uhuhoz, mer t közvetlen 
felette egy könnyed íveléssel ismét felvágódott. 



Barna kánya. (Milvus migrans.) Támadási modora az ölyv és a 
barna rét ihéja között van. Ugyanis bizonyosfokú óvatosság és táma
dási kedv küzd benne egymással, melynek végén azonban az ölyveket 
jellemző támadási szellem kerül benne felül. Nem támad mindjárt , 
jól körülkémleli a terepet, esetleg kissé odább vonul körözve, majd 
újra visszajön s előbb-utóbb egyik körét spirális lejtőre lecsavarván, 
a bagolyhoz vág. Ha el akarjuk ejteni, ne vár junk második táma
dásra, hanem lőjjünk. 

Barna rétihéja. (Circus aeruginosius.) A madárvi lágnak ez az 
•igazi rablólovagja, h a nem is vakon* de eléggé gyűlöli az uhut s 
'emellett, miután a rablókalandozásra á napnak bármely szakában 
kész, így nem osztóm egyes vadászati íróknak azon véleményét, hogy 
csak alkonyatkor jön 'a bagolyra. Jön az bizony, őkelme, bármikor is, 
'csak kalandozásai s váltói1 színhelyére álljunk lesbe az uhuval s 
•emellett igen jól bújjunk el, hogy gyanakvását semmivel fel ne költ-
'sük, mer t óvatos a gyűlölete a bagoly i rán t nem annyi ra szenvedé
lyes, mint a sólyomféléké, vagy bár az ölyvé, hogy emiatt félretenné 
•óvatosságát. Egy ízben jól eltalált váltóhelyük színhelyére, egy széna-
'boglyába bújva, augusztus hóiban délután félnégytől ötig, tehát tmás-
\félóra leforgása alat t négy darabot ejtettem s : egy ötödiket elhibáz
tam. Ugyancsak többízben ejtettem 1 a délelőtti órákban. Rendszeres 
•vadászterületein t ehá t a bagolyra bármikor i s biztosan jön, azonban 
óvatos s mozdulatot, puskaemelést azonnal észrevesz s ekkor, ha nem 
'is szelel teljesen el, de lőtávolon kívül libben, sőt 'e távolságban egy 
darabig ki is t a r t s csak azu tán távozik végleg. H a egyszer puskánkat 
megemeltük, lőjjünk is, mer t elmegy, kíméletre pedig nem számíthat. 
•Támadása 's odavágása meglehetős stílustalan, illetve jól oda sem 
Vág, csak lengő, libegő szárnyalással kóvályog az uhu felett hol közel, 
'hol távolabb. 

Héja. (As tur palumbarius.) Rokonával s kisebb kiadásával, a 
karvallyal (Accipter nisus) együtt, ha erdő közelében van leshelyünk, 
rendszerint a lombok közül1 meglepetésszerűen tö r elő, mint af éle 
útonálló s egy-két vágás után, h a nem lövünk reá, valamely faágra 
lesbeül s azután ú j ra előtör. A legelső kínálkozó alkalommal lőjjük 
mindkettőt. 

Kékes rétihéja. (Circus cyaneus.) Ez sem körözget. Színtere a 
rét, mező s a földek. Miután legtöbbször a föld színéhez közel húz 
's vadászik, így látótere nem nagy, minélfogva sokszor megesik, hogy 
az uhut meg sem látva, továbbszelel, annál is iinkább, mer t a terep 
•közvetlen szemléletével van elfoglalva. Ha az u h u t eközben mégis 
észreveszi, úgy szokásos repülési modorában felétart, majd közelébe 
érve, magasabbra vágódik s azután felülről lefelé csap az uhuhoz, 
'azonban nem szenvedélyesen. 

Ennyi t ragadozóinkról, melyek közül csupán azokat soroltam fel,' 
melyeket személyesi tapasztalat révén volt alkalmam megfigyelni: 
Természetes, hogy egész biztos, illetve teljesen egyöntetű képet adni 



az egyes fajokról nem lehet, mer t hiszen: a fajtákon belül i s változa
tosságoknak vagyunk kitéve. Ez már velejár e sport tal s épp ez teszi 
m é g szebbé s érdekesebbé. Azonban bizonyos jellegzetességet •— me
lyeket fentiekben közreadni igyekeztem — mégis csak ki lehet venni 
annyira , hogy e jellegek még az egyes családokon belül is érvényre 
szoktak ju tn i . 

Nem lenne teljes azonban az uhuzás képe, ha meg nem emlé
keznék még azon madarainkról , melyek' az uhu t a ragadozókhoz 
hasonlóan gyűlölik. Ezek a varjúfélék. Uhuzás szempontjából igen 
'számottevő az a viszonylat, mely a varjúfélék részéről az uhuval szem
ben fennáll. A sportvadász kiveheti, i t t is a részét, és pedig egyrészt 
a szürkevarjú s a szarka kíméletlen pusztításával, másrészt az egyes 
Vidékeket túlságosan is ellepő vetési varjak számának mérséklésével, 
midőn ugyanis e szerencsétlen állatok rajai: és sokszor felhői önként 
'kínálják fel magukat , hogy a dobógép és agyaggalamb, avagy az élő 
: galamb drága lőgyakorlati eszközeit mellőzve, .lelkiismeretünk hatá-

- rá ig s zsebünk teljesítőképességéig (a töltényeket illetőleg) éljünk 
az alkalommal a lövés gyakorlásában. 

Dolmányos varjú. (Corvus cornix.) Bár re t tentő módon gyűlöli 
az uhut , de óvatossága, értelmessé ge révén csakhamar láb rákap. Ott, 
ahol szűz terület van az uhuzásra, avagy a szezon első napjaiban visz-
szük ki az uhut , a dolmányos varjaik a felfedezett uhura rögtön jönnek 
s szenvedélyesen keringenek, kárognak fölötte, gyakran le-levágnak 
feléje, de. sohasem oly közel, mint a ragadozók. Néhány lövés után 
kissé odéfobállnak, illetve valamely közelben lévő fára felgallyaznak 
s innen szemlélik, károgják az uhut. Majd egyik-másik, feledve az 
eddigi lövés é s haláleseteket, elhagyja a biztonságos fá t s ismét az 
n h u r a támad, hogy ő is bőrével számoljon. Ez egy darabig csak megy, 
de azután mind r i t kább s r i tkább a vállalkozókedvűek száma s meg-
elégesznek a távolabbi fáról való k i ta r tó figyeléssel, szidalmazással. 
•Megismételt uhuzásokra csak igen r i tkán feledkeznek meg magukról 
annyi ra , hogy lövésre kaphatók legyenek s csak biztos távolságból 
ká rognak . 

Vetési varjú. (CorVus frugilegus.) Az uhu előtt mind egy-egy 
'öngyilkosjelölt. Ügy húzza őket az uhu, mint mágnes a v a s a t Ott, 
ahol a közelben varjútelép vagy kószáló varjúcsapat van, elég, ha egy 
meglátja s ez hamar megtörténvén^ a többit i s odakárogja, úgy, hogy 
ilyenkor seregszámra rajzanak, pokoli lá rmát csapva az uhu felett 
A lövésre leesett tá rsa ik felett, ahelyett, hogy mentenék bőrüket, 
valóságos s i ra tás t rendeznek. Négy-öt darabot le lehet szedni belőlük, 
míg tág í tan i kezdenek. Ekkor is csak lőtávolon felüli magasságba 
vágódnak, de el nem mennek. A magasságból azután az uhu felé vá
gódva, ki-kiválik egy-egy, majd az egész népség lejjebb s lejjebb 

köröz, végén ismét az uhu felett rajzik íújra mind, folytatva élet
veszélyes gúnyolódásukat s szidalmazásukat, melyet az uhu már any-
'nyira megszokott, hogy fel sem vesz. Mintha teljes tudatában volna 



az emberi közmondásnak: „Amelyik kutya ugat, az nem harap." Egy
általán nem borzol s nem (izgul, iha egy-egy dühösebb néha mégis 
feléjevág, kicsit lekapja a fejét, de m á r nem törődik velük tovább. 
ilyenkor, mint mondottam, valóságos ingyen lőgyakorlati anyagnak 
tekinthetjük őket, csak legyen hozzá elég töltény s kérges szív. Ha 
a megtizedeltetés u tán végül tágítanak, később mégis újra és- újra 
visszatérnek egyesével vagy többedmagukkal, avagy kisebb csapatok
ban. Megesett már az is, hogy az uhuval eltávozván', még néhány óra 
•miulva is észleltem, hogy a m á r üres hely fölött kóvályogtak egyesek 
•« keresték az uhut. Ilyen rajzás alkalmával, melyet legfőképp mégis 
'közeli népes telep szomszédságában lehet tavasszal tapasztalni, való
ságos akadályai az „igazi" uhuzásnak, mert rajzásukkal csak akadá
lyozzák a komolyabb ragadozóknak az uhura való vágását, bá r ez alól 
is van kivétel. Egy ilyen alkalommal gyönyörű látványt nyúj tot t az 
egyik réti sasnak a m á r említett ráibúzásia az uhura, midőn a király-
'ként megjelenő nagy madár előtt a proletártömeg mintegy parancs
szóra kettévált, széles, nagy u ta t hagyva a királyi madár hatalmas 
szárnycsapásai számára. 

Csóka. (Coloeus monedula collaris.) Teljesen a vetési varjú moz
dulataival kering az uhu felett, csök nem- oly ki tar tó s nem oly csapa
tosan jön. 

Szarka. (Pica rustica.) Olykor-olykor, inkább kíváncsiságból, 
'kofamódra megnézi, megszólja az uhut, egyet-kettőt hullámzik fe
dette, hogy utána valamely közeli fára, avagy éppen a földre leszáll
ván, e helyzetből tovább kofáskodjon. 

Hatással van még az uhu a szalakótára (Coratias garru lus) , a 
kis őrgébicsre (Lanius minor) , melyek gyakor ta föléje szállanak, 
majd legallyazva szemlélgetik. Néhány ízben tapasztaltam, hogy a 
•nagy póling (Numenius arcuatus) ráhúzott s kifütyülte. 

Az uhu jelzései állandó s éber figyelmet igényelnek. Az egyes 
madárnemek, ezek repülése vagy manőverjei szerint viselkedése más 
és más. A nemragadozókra nem borzol, csak szemével kíséri a repülő 
madarat. Azonban mihelyt valamely ragadozó feltűnik a láthatáron, 
legyen az bár csak vércse, a tollait borzolja és minél jobban, köze
ledik feléje, annál inkább. Ha még jobban izgalomban van, az állvá
nyon jobbra-balra topog, illetve karmai t emelgeti, 'de csak tempósan, 
A maximális borzolással, melyhez .szárnyainak oldalt való kif elétartása 
is hozzájár, alakját 5—6-szoros nagyságúnak mutat ja , bizonyára 
ezzel is annál ijesztőbbnek s félelmetesebbnek akarván magát fel
tüntetni a támadó ellenség előtt, melyre közben' csőrével erősen rá
kattog. 

Megemlítendőnek tar tom még, hogy esti kitétel alkalmával az 
uhut a többi bagolyfélék is támadják. 


