
Vadrucza vadászat a Sóóron.^ 
Mai napság, midőn a gyakran ismétlődő szárazság a mű

velődés hatalmas karjával egyesülve a mocsárokat egymásután 
kiszáritgatja, majdnem a ritkaságok közé tartozik Vadrucza 
vadászatról hallani valamit. Pedig mily kedves annak megem
lítése különösen az oly vadász előtt, a k i főleg azon vadnemek 
iránt viseltetik előszeretettel, a melyek bizonyos területektől 
függetlenek lévén, inkább az egész nagy természetet nevezik 
hazájoknak. 

A mintegy 1000 kat. hold terjedelmű Sóór, a mely részint 
mocsaras rétekből, részint buja tenyészetü éger erdőből áll, 
Pozsonytól iy» mérföldnyire északkeletnek a kis kárpátok 
lábainál terül el és Szt. György város tulajdonát képezi. A he
gyek között összegyűlő vizek kicsi patakokká egyesülve, mind 
e mocsárba ömlenek, s csak igen ritkán esik meg, legföljebb 
rendkívül száraz esztendőkben, hogy e patakocskák kiszikkad
nának, és a Sóór mocsár jellemét elveszitené. A hegyekből 
eredő viz ezen mocsárnak bizonyos üdeséget kölcsönöz s talán 
ennek köszönhető főleg, hogy évenként a ruczák ezrei teleped
nek le benne és a költésre oly előnyös égeresben fészkelnek. 

A vadászati jog e mocsáros területen Szt. György váro
sát illeti, a mely azt három éves idő szakokra szokta bérbe 
adni, még pedig a nagymérvű verseny következtében meglehe
tős nagy áron. 

A vadászatot jelenleg egy pozsonyi társaság bírja bérben 
525 fton. 

A társaság 20 tagból áll, és a vadászatot évenként azon 
időben kezdi meg, midőn a fiatal ruczák szállani kezdenek. 
Csodálatos, hogy ez rendesen június 16-a körül szokott történ
n i ; csodálatos, mert minden vadász előtt ismert dolog az, hogy 
a vadrucza fiak rendesen július 20-a körül, nem pedig, mint a 
Sóóron szoktak, június közepe táján kezdenek szállani. Ezen 
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feltűnő eltérést a korai növény tenyészetnek és a lehető nyu
galom megóvásának tulajdonítom. 

A vadászat évente az esti lessel szokott kezdődni, később 
azonban minden vadász tetszése szerint gyakorolhatja azt. 

Mint rendesen, ugy az idén is június 17-e tüzetett ki a va
dászati idény megnyitására; képzelni lehet, mily lázas izgatott
sággal eltelve várja minden vadász a megnyitási napot, mert 
addig már a legutolsó szalonkát is régen elfelejtette volt; uj 
vágyak dagasztják kebelét, és mind ő, mind kutyája kipihenve 
várnak uj munkára. 

A várva várt nap végre elérkezett: délután pont 6 órakor 
megindult a 20 tagból álló vadásztársaság a leshelyre, s alig 
érkezek meg, már durrogni kezdettek minden oldalon fegyve
rei. A tapasztalatlan fiatal ruczák óktondiasan húztak keresz
tül-kasul a tér fölött majd csapatokban, majd egyenként. Mily 
nagy lehetett számuk a megnyitás napján, következtetni lehet a 
megszámlált ezer és néhány lövés, — és az elesett 200 rucza után. 

S igy megy ez most habár csekélyebb eredmónynyel is 
napról napra, ugy hogy az eddig elejtett ruczák számát 1000-re 
lehet tenni; és ha a mocsár pár jó eső által uj táplálékot nyer, 
akkor a társaságnak kilátása lehet még pár élvezetes esti lesre. 

Előbbi években a rucza vadászat a Sóóron még kedvezőbb 
eredményeket mutatott fel, mert néha 7—8000 ruczát is fog
tak vagy ejtettek el. Habár az idei esztendő ezen összegekkel 
nem is versenyezhet, azért a Sóóri ruczavadászatot még min
dig rendkívülinek nevezhetjük, mert mai napság ugyan kevés 
vidéket fogunk lelni, a hol aránylag oly csekély területen és 
rövid idő alatt majdnem másfél ezer ruczát lehetne lőni. 

Nagy változatosságot a fajokban nem igen lehet észlelni: 
a nagy r u c z á n (dunai rucza = anas boschas) kivül csak pár 
kisebb faj jő elő. 

Meddig fog e szép rucza vadászat tartani: ki tudhatná ? 
Gondolni, mondhatnám hogy félni lehet azonban, hogy itt is, mint 



mindenütt, rendelkezhetni fog az előre haladó mivelődés a ter
mészet ős álJapotja fölött, és gondosan húzott csatornák által e 
mocsraat is lefogja csapolni: a midőn majd a vizi vadászat 
tekintetében ugy is annyira megrövidített vadásznak nem ma
rad egyéb a mult szép emlékénél. Róth József. 

A fogoly-j érezek kímélése vadászatközben. 
Küszöbünk előtt levén a fogoly idény, nem hagyhatom szó nélkül 

a részint általom, részint több vadásztársaim által évek hosszú során át 
tett abbeli tapasztalatomat, hogy a fog lyok k ö z t j ó v a l t ö b b a 
h i m m i n t a j é r c z e . 

Sokat gondolkoztam már rajta, mint lehetne rajta segitni, hogy sza-
poraságuk nagyobb legyen; mert azt hiszem, s talán a vadászközönség 
egyetért velem, hogy a fogoly tenyészetet a mennyire tőlünk telik ápolni 
s elősegitni kell. A foglyok ugyanis a mezei vadak közt talán legkeve
sebb kárt okoznak; ízletes és igen finom húsok miatt pedig mind egész
séges, mind beteg embernek a nyári — nehezebb hus eledelt alig szen-
vedő hónapok alatt — igen kivánt és egészséges sültet nyújtanak. 

A mi a himek mennyiségét illeti, legjobban kitűnik ez a párzás 
idején, midőn hármat négyet találhatni egy jércze körül böstörködni, sze
relmeskedni ; a fiatal menyecskét egészen megzavarják szerelmi ostro
maikkal, nem hagynak időt neki íészekkészitésre, mig aztán a tojás-ideje 
egyszerre elérkezvén, szanaszét rakja le azokat, s csak egy részöket 
költvén ki, a többi záppá válik, s a tenyészetre nézve elvész. 

E bajon lehet segitni; nézetem szerint pedig legczélszerübb, ha a 
két nem közti arány kiegyenlítése végett először is a jérczéket kíméljük* 
a felesleges kakasokat pedig annak idején lelövöldözzük. A véresebb tol-
lazat, s a begyen levő nagy barna folt eléggé jelezik ugyan a kakast, 
mindemellett is hidegvér, tapasztalat, s éles szem szükséges felismeré-
sére, hogy helyette jérczét ne lőjjünk le, s igy a bajt még ne tetézzük. 
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