
köbméternyi tönkanyagból 676 darab közönséges és 76 darab 
váltótalpfa nyerhető, kereken összesen mintegy 750 darab 
vegyes talpfa, — 76-os nyomtávolságú vasútra. 

Amint látjuk, a vasúti talpfaemelés forszirozása esetén, 
amikor az arra alkalmas vastagfaanyagot túlnyomólag talpfa
termelésre fordítjuk, a mintegv 19%-ot kitevő tönkfaanyagból 
nyerhető tiszta talpfakihozatal az egész termelésnek mintegy 
11.5%-ára rúg. 

Bár az itteni erdők fatömegátlaga az imént említett két 
erdőrész mögött messze elmarad, — itt az erdők túlnyomó része 
igen sovány homokra telepíttetett — mégis következtetés von
ható fenti adatokból az egyenletesebb talajon nőtt, jobb akác
erdők talpfakihazatalára is. 

Barna homokokon, vagy lazább homokos agyagtalajon, ahol 
az itteni, legfeljebb 30 éves vágásiordulónál magasabb vagás-
forgót lehet alkalmazni s így a kitermelhető vastagabb méretű 
anyag viszonylagos mennyisége is jelentékenyen nagyobb, a 
fent kimutatott mennyiségnél jóval nagyobb kihozatalra is 
számíthatunk. 

A kártékony vadak irtásáról 
s a mérgezésről 

í r ta: Rohoska Samu. 
Régente, mondjuk az őskorban, az állatvilág számbelileg 

önmagát szabályozta. Ezt az egymásközt fenntartott egyensúlyt 
azonban megzavarta a mindinkább elszaporodó s térthódító em
ber, kinek az elejtett vad részben megélhetési forrását képezte, 
de másrészt azt a vadat is pusztította, mely neki kárt okozott, 
így tehát bizonyára már az őskorban megszületett a hasznos és 
káros vad osztályozása s ha az ősember a káros vadat azért pusz
tította, hogy ezt károssága miatt kiirtsa, bizonyára alkalmilag-
kedvezni is tudott a ránézve hasznos állatoknak s így a mester
séges vadszabályozásnak az elemei mindenesetre meg lehettek 
már a történelem előtti időkben is. 

Eltekintve az állattani s a természetrajzi szempontoktól, 
vadgazdaságilag vadjainkat ma is a fentiek szerint osztályoz-



zuk: hasznos és káros vadakra. Egyáltalán nem akarnám ezen 
osztályozás indokolatlanságát hangsúlyozni, ellenben reá szeret
nék mutatni arra, hogy mai vadfaunánk között széjjelnézve s 
fontolóra véve minden szempontot, ezen osztályozás egészen vi
szonylagos. Itt van pl. mindjárt a nyúl. A nyúl a vadásznak csak 
hasznot ad s sportszerű élvezetet nyújt, míg a gyümölcsfatele
pítőnek a legnagyobb károkat okozhatja. Van sok oly vadunk, 
melynek hasznos vagy káros voltát megállapítani nehéz, illetve 
véglegesen eldönteni nem is lehet. Némely vad vidék, mívelési 
ág, évszak szerint hol hasznos, hol káros. A vadásznak hasznos, 
a gazdának káros és megfordítva. Egyazon vad valamely élet
szokása hasznos, a másik káros és így tovább. Ezért tehát 
a határvonal nem lehet sem szilárd, sem végleges. Amit ma meg
állapítunk, azt később önmagunk módosítjuk. A tüzetesebb meg
figyelések s főleg a beható s gondos gyomortartalom vizsgálatok 
révén sok minden reflektorfény alá keinilt. így derült ki többek 
közt, hogy az eddig ragadozónak tartott s üldözött kékvércse 100 
százalékban hasznos. 

Már az eddig elmondottak, minden közelebbi boncolás nél
kül is arra intenek bennünket, hogy az ú. n. „kártékony vadak" 
irtásánál nem szabad egyoldalúan s a körülmények bírálata nél
kül eljárni, és alábbi soraimnak is az a célja, hogy ezt beiga
zoljam. 

Vadgazdaságilag hazai vadféleségeinket így osztályoz
hatjuk: 

Hasznos vadak: 
1. Szarvas 
2. Dámvad 
3. őz 
4. Muflon 
5. Zerge 
6. Nyúl 
7. Fácán 
9. Fürj 
8. Fogoly 

1.0. Túzok 
11. Reznek 
12. Siketfajd 
13. Nyirfajd 
14. Császármadár 
15. Erdei szalonka 
16. Baglyok 
17. Hasznos víziszárnyasok. 

* A terjengős.ség elkerülése végett ezeket csak általánosan. 



Káros vadak: 

4. Medve 
5. Farkas 
6. Róka 
7. Borz 
8. Vidra 
9. Ny érc 

10. Nyest 
11. Nyuszt 
12. Görény 

1. Vaddisznó 
2. Hiúz 
3. Vadmacska 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Sündisznó 
Pézsmapocok 
Szakállas saskeselyű 
Sasok 
Sólymok 
Kányák I 
Héják 
ölyvek 
Szürke varjú 
Szarka 
Szajkó 
Halrabló víziszárnyasok. * 

13. Menyétfélék 

Ez általános felfogás szerinti osztályozás bírálatát mind
járt elkezdhetjük. 

A mai törvények szerint pl. a vaddisznó egyáltalán néni 
védett vad, sőt azt lehet mondani üldözött. Tilalmi ideje mala-
cozáskor sincs, s ellene hivatalos hajtóvadászat is elrendelhető, 
holott károssága nem igen haladja meg a hasznosak közé sorolt 
szarvas és dámvadét. Ez utóbbiak az erdősítésekben gyakran 
sokkal taagyobb károkat okoznak, mint a vaddisznó. A répa, bur
gonya kikaparásában is versenyeznek a vaddisznó túrásával. 

A védett baglyok egyrésze káros a hasznos éneklők pusztí
tása által. Ezzel nem akarom törvényes védelmüket kárhoztatni, 
mert még több egeret pusztítanak s ezzel a gazdának hoznak hasz
not. Azt lehet mondani, hogy ezek tilalmazásánál a gazda ér
déke győzött, mert egyébként a védelmezések megállapításánál 
mindig elsősorban ,a vadász érdeke van szem előtt tartva. Pl. a 
szarvas, dámvad és őz a gazdának kizárólag csakis kárt okoz
hatnak, a vadásznak mégis ezek a legbecsesebb vadjai. 

Míg; a baglyoknál, melyek pedig szintén a ragadozó mada
rakhoz tartoznak, ezek teljes tilalmazásával a törvény a legha
tásosabb módon foglalt mellettük állást, addig a nappali raga-

* A íerjengősség elkerülése végett ezeket csak általánosan. 



dozó szárnyasoknál — kivéve az egyetlen kékvércsét* — egész
ben hiányzik ez a törvényes védelem, holott egyes pusztulásra 
ítélt ritka s ép ezért nem ártalmas egyedet csakis ezzel lehetne 
megmenteni a végpusztulástól. 

Általában a nappali szárnyas ragadozóknál nehéz a tájé
kozódás még annak is, aki ismeri őket (s az életmódjukat. Sajnos 
azonban ezeket sem a vadász, sem a gazda nem is ösmeri eléggé, 
sőt gyakran a legnagyobb járatlansággal lehet találkozni. Ezek 
irtása körül a gyakorlaban igen sok hiba történik. A vadászok 
általában (tisztelet a kivételeknek) majdnem minden bírálat s 
kímélet nélkül irtják a ragadozó madarakat. Ha végzetük 
puskacső elé hozza őket, sorsuk a legtöbbször megpecsételt s 
ez igen nagy hiba, mert ezáltal folytonosan fogynak, pusztul
nak, holott ártalmasságuk egyáltalán nem veszedelmes méretű, 
sokszor alig számbavehető, avagy csak elvétve vétkeznek az 
ember érdekei ellen, emellett sok van közöttük olyan, mely 
ha tesz is olykor kárt, de ezt sokkal nagyobb haszonnal ellen
súlyozza a kártékony rágcsálók s rovarok pusztításával. Ma
dárfaunánk ez ékességei megérdemlik, hogy velük foglalkoz
zunk s védelmükre és kíméletük érdekében néhány szót emel
jek, legalább is általánosságban. Vegyük őket családonként 
sorra. 

I. Saskeselyűfélék. Egyedüli képviselőjük a szakállas sas
keselyű. Már a Kárpátokban is ritka. Hozzánk legfeljebb ha ki
vételesen ellátogat egy-egy kóborútján. Károssága csakis 
vadászatilag jöhet számba s itt is inkább az apróvad körül. 
Miután kizárólagosan nagyvadas területen fordul elő, ahol — 
eltekintve a fajdféléktől — az apróvad nem bír különösebb je
lentőséggel, feltétlen kíméletet érdemel, főképpen azért, mert 
nagyon ritka. 

II. Sasfélék. Valamennyi nagy ragadozó, de károsságuk 
mellett igen ,sok haszontalan rágcsálót is pusztítanak. Táplálé
kukat ezenkívül nagyon gyakran az egyébként értéktelen vízi-
. szárnyasok seregeiből szedik. Egyesek gyíkok, kígyók, békák 
világából elégítik ki étvágyukat. Általában igen szaporátlan 
szárnyasok, rendesen csak két tojást tojnak. Ezért is és ül-

*• A cikk ezen része az új tilalmi rendelet előtt íródott. 



döztetésük miatt is elég ritkák, egyesek pedig egész kivétele
sek (szirti sas, keleti sas). Tragédiájuk, hogy fészkelő helyei
ket fészkük nagysága s a rájáró szülőknek ugyancsak a nagy
ság miatti feltűnősége folytán könnyen fel lehet fedezni s ha 
hozzáférhető helyen van, a fészket kiszedik, ha pedig csak a 
puska éri iel, a szülőket lövik le. Kevés számuk, szépségük és 
további fenntartásuk kedvéért valamennyi fajuk kíméletben 
részesítendő. 

III. Sólyomfélék. Egyes fajai a légritkábbak (kerecsen só
lyom, felldegg sólyma). Az idetartozó vércseféléket leszámítva 
általában nem gyakoriak. Inkább csak ősszel, átvonulóban mu
tatkoznak gyakrabban, amikor az apróvad szaporulata mái-
teljesen felnőtt és megerősödött, amelyet könnyűszerrel már 
nem ejthetnek zsákmányul. Az igen ritka kerecsen sólyomnak 
néhány hazai fészkeléséről mégis tudunk. Ennek azonban inkább 
csak örülnünk lehet s a legmesszebbmenő óvásban kellene részesí
teni, így pl. magam is közölhetem, hogy az esztergomi primáciai 
uradalom pusztamaróti erdőgondnokságának területén évről-évre 
megjelenik egy meredekfalu sziklarepedésben fészkelni. Bár tudom, 
hogy az itteni erdőgondnok, aki kiváló vadász és nagy természet
barát, védi őket, mégis e helyen további védelmet kérek szá
mukra. Legveszedelmesebb a sólyomfélék között a vándor
sólyom, mely mint speciális galambfogó a dúcok és tenyész-
helyek körül meg nem tűrhető. Valamennyien valódi repülő
művészek s villámgyors és biztos repülésük hozzászoktatta 
őket, hogy prédájukat már a levegőben elragadják, tehát áldo
zataik, a vércseféléket kivéve, a szárnyasvilágból kerülnek ki, 
így a nyúlállományra vagy a földön lapuló szárnyasvadra nem 
veszedelmesek. Eltekintve a galambokra kapott vándorsólyom
tól. Kíméletükre ugyanaz mondható, mint a sasfélékre. 

IV. Ölyvek. Leggyakoribb hazai képviselőjük az egerész 
ölyv s a gatyás ölyv. A darázsölyv már inkább a kányaféléket 
képviseli. Egyik sem veszedelmes a vadállományra, vagy a 
baromfiakra. Alkalmi károsításaikat a haszontalan kisebb 
emlősök, főként egerek "pusztításával teljesen kiegyensúlyoz
zák. A gatyás ölyv leginkább csak őszi s tavaszi átvonuláskor, 
vagy talán télen fordul elő, mikor is az apróvadak közül első-



sorban ,csak a gyenge s lemaradt egyedeket ejti zsákmányul 
épp úgy, mint az egerész ölyv s így szelektív munkájukkal még 
kedvezően is hatnak a vadállományra. A darázsölyv főleg a 
rovarvilág álcáival táplálkozik. Egy elejtett példánynál megfi
gyeltem, hogy begye telve volt lódarazsak álcájával, üldözésük 
teljesen indokolatlan. Légbeli körözéseikkel madárfaunánk 
díszei. 

V. Kányák. Két hazai képviselőjük a barna kánya s a 
vörös kánya. A mérleg ugyan ellenük billen, de egyik sem túl-
gyakori. A barna kánya még inkább feltalálható, azonban a 
vörös kánya ennél is ritkább. Ahol a baromfiudvarra rászok
tak, megérdemlik az üldözést és pusztítást. A vadállomány
ban ugyan kárt okoznak, azonban ezt ellensúlyozzák a kisebb 
káros emlősök pusztításával. 

VI. Héják. Ezek eléggé népes családja közt van a legtöbb 
betyár, melyek közül is a héja s a karvaly a legveszedelme
sebb, úgy a baromfiudvarban, mint az apróvadas területen. A 
héjafélék előfordulása elég gyakori s bár kíméletet nem igen 
érdemelnek, mégsem lehet tagadni, hogy az igazi természet
barát még ezek rablásaiban is tud gyönyörködni. Nem oly kö
zönséges kapcabetyárok, mint a szarka, vagy a szürke varjú. 
A zsivajgó, haszontalan verébcsapat közé váratlan szilajság-
gal bevágódó karvaly határozottan szép és harcias látványt 
nyújt, amint kiragadott zsákmányával odébb áll. Bátorságára 
s vakmerőségére jellemző, hogy ezt gyakran lakóházak, embe
rek közvetlen közelében is ímegteszi. Láttam galambok közé is 
vágódni, amikor testéhez mért igen imponáló terhével meg-
bosszulatlanul távozott. 

Igen valószínű s a magam részéről elfogadom azon felte
vést, hogy őseink harci madara a „Turul", tulajdonképen a 
karvaly volt, mely nemcsak nyelvtanilag vezethető vissza az 
átmeneti „Karul" (karvaly) szóval, de lélektanilag is. őseink, 
kik mint szabadban élő nép, bizonyára elsőrendű természeti 
megfigyelők voltak, épp azért választhatták a karvalyt (vagyis 
a turult = karúit) harci mintakép gyanánt, mert ennek táma
dási modora teljesen jelképezte a lovas ősmagyarok harcmód
ját, mely — mint tudjuk •— a váratlan megjelenés s az ellen-



ségre fergetegként való lecsapásból állott, amikor is a nyilak
kal elárasztott ellenség szétverése után a zsákmányszerzés kö
vetkezett s másnap, harmadnap már Isten tudja hol jártak új 
harc, új kaland előtt. 

Ugyancsak veszedelmes rabló a héja, mely tulajdon
képpen egy inagyobb kiadású karvaly elannyira, hogy az idős 
héjának még a színeződése is teljesen hasonló a karvalyéhoz. 
A fácánra, fogolyra, nyúlra s a baromfiállományra annyival 
is veszedelmesebb, mert nagysága révén ezek felnőtt példá
nyait is zsákmányul ejtheti, ezenfelül igen veszedelmes ga
lambfogó. 

A héják családjában a barna rétihéja a legnagyobb, mely
nek áldozatai leginkább a rét világából kerülnek ki. jA kékes
hamvas- és a fakó rétihéja előfordulása előbbieknél gyérebb. 

Általában meg lehet állapítani, hogy míg az I—V. alatt 
felsorolt ragadozó madárcsaládok mindegyikére lehet mentsé
get s kiméieti okot találni, addig a héják népes családtagjának 
mindegyike kártékony rabló s mint ilyenek legkevésbbé érdem
lik meg a kíméletet. 

A földmívelésügyi miniszter úrnak egyes ragadozó mada
rak védelmére vonatkozó legújabb rendeletét igen üdvösnek 
tartom, félek azonban, hogy ez igen sok csorbát fog szenvedni 
a ragadozó madarak ismeretének hiánya miatt. Nemcsak a 
nagyközönség, de a vadászok vagy mondjuk a puskázok leg
nagyobb részének is oly hiányos ismeretei vannak a ragadozók 
körül, hogy ezeket tíz közül kilenc, kézbevéve sem tudja meg
ismerni. Hogyan lehetne tehát ezekről feltételezni, hogy már 
az elejtés előtt röptében felismerjék a tiltottat, ugyanakkor, 
midőn belső szenvedélyük a károsnak gondolt ragadozó elejté
sére ingerli őket? 

Ragadozó madarainkon kívül a kímélet, illetve az irtás 
mértéke körüli magatartás miatt külön óhajtok foglalkozni 
még a rókával. Általában, a vadászok s a gazdák legnagyobb 
része a róka kímélet nélküli irtása mellett foglal állást, holott 
ehhez is szó fér. Vannak ugyan helyek s állapotok, hol a róka 
jelenléte meg nem tűrhető; így pl. tavasszal, kotlás s költés ide
jén fácánosokban, fogolydús területeken, avagy baromfiudvar 



környékén, ezzel szemben azonban lehetnek oly helyzetek is, 
amikor a legminimálisabb kártevései mellett hosznot is hoz. így 
pl. nagyvadas területeken, ahol az apróvaddal nem törődnek. Ily 
helyeken főtevékenysége az egerek s egyéb káros rágcsálók, sőt 
rovarok pusztításában merül ki. Egyrészt tehát ezzel, másrészt 
pedig bundájának előbb-utóbb történő beszámolásával számba
vehető hasznot hoz. Teljes kiirtása apróvadas területen sem indo
kolt, mert e helyeken sem hagy fel egerésző szenvedélyével, to
vábbá — ami természetes is — elsősorban az élhetetlen beteg s 
továbbtenyésztésre nem alkalmas egyedek esnek zsákmányául, 
tehát jótékonyan szelektál. A kíméletlen irtási módok helyett (ki
ásás, mérgezés) sokkal ajánlatosabb a hasznot s élvezetet adó 
téli vadászatát alkalmazni. 

A rókára vonatkozó fenti elvem bizonyítására a gyakorlat
ból is tudok egy fényes páldát felhozni. Herceg Eszterházy Pál 
kapuvári uraldalmának ú. n. „Égeres"-ében a róka irtása tilos. 
Itt a csordákban látható szarvason kívül oly szép „rókaállomány" 
van, hogy a minden évben megtartott rókahajtások a lehető leg
szebb eredményeket adják. Egyáltalán nem megy ritkaság
számba, hogy egy vadásznap lefolyása alatt 15—20 róka kerül a 
hajtásba. Mindemellett igaz valóság, hogy ugyanitt a fácán is 
természetes tenyészetben elég szép számban fordul elő. Itt tehát 
a sportszerű vadászat mellett a rókát a legnagyobb kíméletben 
részesítik, mellyel elérik, hogy e területet épp a róka nagyobb 
számbeli előfordulása teszi a legkellemesebb s legizgatóbb vadá
szatok színhelyévé. 

A ragadozó madarak s a róka mellett tulajdonképpen toll
hegyre lehetne venni minden egyes káros vadat oly irányban, 
hogy bár károsnak van kikiáltva, állandó üldöztetése mégsem in
dokolt. A szárnyasok közül csupán kettőt tartok egész haszonta
lannak s kíméletre nem nagyon méltónak: a szürke varjut s a 
szarkát. 

úgy gondolom, mindezekből látható, hogy az egyes kárté
kony vadak irtásánál merev és egyoldalú ítéletet kimondani nem 
lehet. Mindig tekintetbe veendők a körülmények s megváloga-
tandók az eszközök. A büntetésre rászolgált imposztoroknak lö
véssel történő sportszerű irtása, mely szórakozást is nyújt, min-



dig megengedett dolog. Nem egészen mondható ez a csapdákra, 
tőrök- és hurkokra s legkevésbé a méreggel való irtásra. 

Kétségtelen, hogy a méreggel való irtás sokszor nélkülözhe
tetlen, legkivált a szürke varjú, szarka, kóbor kutya, kóbor 
macska ellen, emellett a pusztítás eredményességét tekintve, a 
mérgezés valamennyi eljárási mód között a legnagyobb, legfölé-
nyesebb, de értékét épp ez a nagy fölényesség teszi kétessé azál
tal, hogy még a szándékoltnál is többet irt, továbbá nem is azt, 
amit éppen irtani óhajtanánk. 

A mérgek kezelése s alkalmazása igen felelősségteljes és 
nagy körültekintést igényel. A leggondosabb eljárás sem zárja ki 
a veszélyt s a kisebb-nagyobb szerencsétlenségek a legnagyobb 
óvatosság mellett is előfordulhatnak. Ijesztő csokrot lehetne ösz-
szegyűjteni oly esetekből, amelyek a mérgezések alkalmával elő
fordultak. Csak a gyakoribbak közül hozok fel egynehányat: 

A foszforszörpnek masszába való vigyázatlan keverésénél 
az ujjak kimaródnak s vérmérgezés állhat elő. A kitett méreg
masszákat, mérgezett falatokat kóbor háziállatok, disznó, ba
romfi felszedhetik és elhullhatnak tőlük. Ha kóbor kutya eszi meg 
a mérgezett falatokat és gyomrában hazaviszi azokat, otthon a 
háziállatok fordulnak fel, ha a kutya által a kihányt mérget fel
szedik. A megmérgezett szarka, varjú gyakran még messzire el
repül s ha tanyahely közelében hull el, a mindent felfaló disznó 
ezt is megeszi s szintén elhull. Tudok esetekről, hogy vadászat, 
lovaglás közben a legkedvesebb vadászpajtás, a leghűbb kísérő 
eb pusztult bele a rókának kitett mérgezett falatoktól. De nem
csak háziállataink s kedvenceink járhatnak így, hanem maga az 
ember is. Egy alkalommal cigányok méregtől elhullott disznóból 
ettek és mindannyian meghaltak. Egy pagonyerdész a következő 
vele történt esetet beszélte el nekem. Otthonában sajtot falatozva 
az első és szélső szeletet a lábánál hízelgő kedvenc kutyájának 
dobta. A következő szeletet lehámozva pedig ő ette meg. Falato-
zása közben-kutyaja egyszerre csak elnyúlt az általa jól ismert 
mérgezési tünetek közt. Bár az ő lehámozott második szelete sze
rencsére teljes méregmentes volt, mégis a halálraszántak min
den gyötrelmét végigszenvedte s vele szenvedett az egész család. 



Valahogyan a méregdoboz rejtett résén keresztül a kártékonyak
nak szánt méreg a sajtra kenődött. 

Mind e felsorolt esetek kétes értékűvé teszik a méregzést. 
Hogy mégis általános alkalmazásban van, annak oka egyrészt a 
vadgazdálkodásban való nagy szerepe, melyet a 67.235/1924. sz. 
F. M. rendelet éppen vadvédelmi okokból rendszeresített, mely 
rendelet ugyan igen körütekintően gondoskodik a megfelelő óvó
intézkedésekről, azonban ezek betartása körül gyakran történnek 
hibák, gondatlanságok. 

A méreg teljes kiküszöbölésének a legnagyobb akadálya a 
szürke varjú és szarka. Ez, a vadász szemében gyűlöletes két ma
dár, olyan szerepet tölt be, mellyel megszerzik az érdemet arra, 
hogy velük szemben a méreghez nyúljunk még akkor is, ha bár
mennyire szeretnők ezt elkerülni. Minden más kártékonyt féken 
lehet tartani fegyverrel, vagy ha éppen kell, fogóeszközökkel, de 
ezek ellen fegyverrel nem sokra megyünk. Aki ezek fegyveres ir
tásával már megpróbálkozott, az tudja, hogy e rendkívül szemes 
és értelmes állatoknak lőtávolságra való becserkészése (nem be
szélvén persze a még csak repülni tanuló s tapasztalatlan fiata
lokról) oly nehéz, sőt a legtöbbször lehetetlen, hogy ezen fárad
sággal és ügyességgel a legértékesebb nagyvadat is könnyebben 
becserkészhetjük. A méreg alkalmazásának ellenségei ajánlgat
ják ellenük mint hatásos védőeszközt, költés idején a fészekből 
való kilövést, de sokra ezzel sem lehet menni. A szarkafészek 
ugyanis egy valóságos kis sárerődítmény, melynek az olcsóbb, 
kisebb kaliberű lövedék nem sokat árt, továbbá a nagy fészek
tömegben nem tudjuk, hogy ennek mely pontján ül a szarka s 
rendszerint a golyó ki is hagyja. A komolyabb s hatásosabb, nagy 
kaliberű lövedék pedig nem gazdaságos, mert igen sokba kerül a 
vele való irtás s emellett az ugyanekkor szaporító hasznos vad
jainkra a nagy durrogás igen nyugtalanító. A fészekből kiröp
pentett szarka serétlövéssel való irtására ugyanezek állanak. 
A fészkelő szürke varjú kiskaliberű golyós fegyverrel való irtása 
ugyan eredményesebb, mert lazább fészkét a golyó könnyebben 
átjárja s bennülése rendesen felfedezhető, azonban ezt sem lehet 
mindenhol így féken tartani s ha már a szarka miatt mérgezni 
kell, hadd pusztuljon vele együtt e másik élelmes rabló is. Többet 



ér a fenti módnál a tavaszi tojásszedés, azonban ennek hátránya, 
hogy egyrészt eléggé költséges, másrészt az egyszer elszedett to
jások helyett rendszerint még új fészekaljat tojnak. 

Fentiek végkövetkezetéseképpen a magam részéről a mérge
zést csak a szarkára s a szürke varjúra tartom indokoltnak, de 
ezekre is csak akkor, ha a fent ismertetett módokkal ellenük már 
nem megyünk semmire. Minden más esetben csak vonakodva s 
a legnagyobb körütekintéssel nyúljunk a méreghez. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Kedvezményes tüzifaszáHításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomás. A m. kir. Ál lamvasutak igazgatósága lapunk legutóbbi 
közlése óta a következő ál lomást vet te fel a kedvezményes tűzifa
szál l í tásra jogosul t feladó-állomások so rába : Búesúszentlászló. 

Kedvezményes fűrészelt és faragott faszállításra jogosult 
újabb feladó vasúti állomások. A m. kir. Ál lamvasutak igazgató
sága lapunk legutóbbi közlése óta a következő ál lomásokat vet te 
fel a kedvezményes fűrészel t és fa ragot t faszál l í tásra jogosuk 
feladó-állomások sorába: Alsórönök és Veszprém. 

A tűzifa szállítási igazolványok iránti kérelmek benyújtásá
nak határideje. A t iszántúl i t e rü le t re érvényes száll í tási igazol
ványokat szétosztó bizottság ez évi október hó 27-én tar to t t ülésén 
megállapí tot ta , hogy a száll í tási igazolványokért benyúj tot t igény
lések feldolgozása ál landó nehézségekbe ütközik, mer t az igény
lők legnagyobb része az igényléseket a megál lapí tot t ha tá r idő leg
utolsó óráiban nyújt ja be. 

Ezér t a bizot tság úgy határozot t , hogy minden második pén
teken t a r t o t t üléseken csak azokat az igényléseket veszi t á rgya lás 
alá, amelyek az ülést megelőző szerdán déli 12 óráig fu tnak be 
az Országos Erdészet i Egyesülethez. 

Az ennél később befutó igénylések a következő ülésen kerül
nek t á rgya lás ra . 

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészet i Egyesüle t 1930. évi 
május hó 30-án t a r to t t igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta , 
hogy az egyesület 1930. évi jú l ius 1-től kezdődően az Erdészet i 
Lapokban megjelenő cikkekért írói t iszteletdí ja t fizessen. És pe
d ig : a szerkesztő részéről átdolgozást igénylő cikkekért 16 olda
las ívenként 64 pengőt, fordí tásokér t vagy átdolgozást nem igénylő 
cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli : 
a kiadóhivatal . 




