
Z u r Reform der forstlichen Hochischulbildung. Von E, Réz. 

Die praktische Ausbildung- der Hochschuljugend ist ein 
unerlássliches Erfordernis zur Hebung der Leistungsfáhigkeit 
des Forstbeamtenstandes. Verf. bringt — auch aus eigener Er-
fahrung — überzeugende Beweise und wünscht aufgrund dieser 
die Einschaltung eines rein praktischen Semesters in den Studien-
plan, das in staatlichen, oder hiezu geeigneten privátén Forst-
betrieben zu absolyieren wáre. 

• 
S u r la reformé dé l'enseignement forestier snpérieur, par 

E. Réz. 
L'Auteur désire — s'appuyant sur sa propre expérieiice — 

qu'un semestre consacré aux travaux pratiques figure désormaia 
dans le plan d'études. 

# 

Reform of Forest Univers i ty Education. By E. Réz. 

The author tlemands — even on the basis of his ovvn 
experiences — the insertion of a purely practieal term in the 
order of studies. 

A berlini nemzetközi vadászati kiállítás. 
Irta: Roth G y u l a 

(Befejező közlemény.) 

Luxemburg, amelynek vadászatilag hasznosítható te
rülete mindössze 250.000 ha, újabban nagy gondot fordít erre 
a kis területre. A háború során itt is nagyon lecsökkent a 
vadállomány, de az 1925. évi vadászati törvény oltalma alatt 
ismét helyreállott annyira, amennyire az ottani, a vadászat, 
szempontjából nem kedvező viszonyok között felszaporít
ható. Érdekes, hogy itt is az a panasz hangzott el, hogy 
az őshonos nyirfajdnak régebben gazdag állománya szem
látomást csökken. 

Norvégia csak négy darab jávorlapáttal szerepel, ame
lyet német vadászok lőttek norvég területen. A bennszülött 
hódot Norvégia átmentette a' múltból, teljes tilalmazással 
ma már több száz darabra szaporította fel. 



Portugália vadászata nem játszik nagyobb szerepe!, 
ami nyilván annak tulajdonítható, hogy még a legújabb, 
lü.'U-ből származó rendelkezések is a vadászatot egész Por
tugáliában egyszerűen vadászjegybe/ , és fegyverengedélyhez 
kötik. 

Az anyaország ezért alig szerepel a kiállításon, a íő-
súly a gyarmatokon fekszik, amelyek gazdag exotikns anya 
got hoztak. 

Olaszország nagyon gazdag anyagot hozott és sok 
helyet vett igénybe, amelynek igen nagy részét a sok kép 
és szobor, valamint a politikai propaganda foglalta le. Hatal
mas nagy, átvilágítható térképeken mutatta be a régi római 
birodalom változó kiterjedését Európában, mellette a háború 
előtti és a háború utáni olasz imperiumot és gyarmatait leg
újabb hódításaival együtt. 

Közismert, hogy még néhány évtizeddel ezelőtt az 
olasz vadászat — kevés kivétellel — nagyon rossz viszo
nyok közölt sínylődöd és minden annak feljavítására célzó 
intézkedés, amelyekkel különösen 187(1 óla ismételten pró
bálkoztak, csődöt mondott. Csak a mai fasiszta uralomnak 
sikerüli rendet teremtenie 1923 és Í924-ben, főké]) azonban 
a Lcr Acerbo révén 1931-ben, amelynek vég leges kihatásai 
ma még nem tekinthetők át eléggé. 

A régi rossz vadászali viszonyok mellett annál feltű
nőbb, hogy éppen Olaszországban maradt meg nagy tömeg
ben olyan vad, amely Európának több helyén is őshonos 
volt, de mindenünnen majdnem teljesen eltűnt: az alpesi 
kőszáli kecske (Capra Ibc.r), amely Piemontban a ma ter
mészetvédelmi területnek nyilvánított Gran Paiadiso vidé
kén kb. 5000 darabból álló állományban éi. ezekből a kiállí
táson több darab kitömve is látható volt.* Ugyancsak kü
lönlegessége Olaszországnak a muflon, amely Szardinia szi
getén még ma is vadon él. igaz, hogy az őshonos állomány
ból nem sok maradi meg, de viszont már régebbi idők óta 
innen, valamint a szomszédos* Korzika szigetéről kivitelre 

* Ez a védelmi terület méjr a „re galantnoino"-ra Vittorin Ema-
nuple-Ta vezethető vissza, aki az ott őshonosán megmaradt Capra Ibex-ekei 
védelme alá vette és megmentette. 



került és ma már Európa számos országában polgárjogot 
nyert. 

A kiállított trófeák zömét a kőszáli kecske adta, kb. 
50 darab, emellett a zerge és a muflon szerepelt nagyobb 
számmal. 

Románia kiállítása gazdagságával és sokoldalúságával 
tündökölt. Az Alduna és a Fekete-tenger partjaitól a-Kár
pátok magas sziklavilágáig minden átmenet és minden 
vidéktípus megtalálható az országban, ennek megfelelően a 
vadászata is nagyon sokoldalú, hiszen régi hazánk legszebb 
és leggazdagabb öröksége éppen Romániára szállott. 

Nagyon szép volt a terem egyik bütüfalát elfoglaló 
dioráma, az Alduna vidéke kilátással a Fekete-tengerre, az 
ottani vidék gazdag madár fauna jávai, kis és nagy kócsa
gok, hattyúk, pelikánok és temérdek kacsa és liba, stb. 

Szarvasagancsok nagy számban és kiváló minőség
ben, több mint száz darab, kb. 150 zergekampó, sok a híres 
retyezátiakból, kb. 300 őzagancs, vagy 25 darab medvebőr, 
sok farkas és hiúz. A hiúz foltjainak száma és nagysága, a 
medvebőr színe itt is feltűnő változatosságot mutatott. A 
trófeák egytől-egyig nagyon szépek. 

A feliratok között igen sok a régi, jó ismerősünk, 
soknak, igaz, megváltozott a helyesírása, úgy, hogy csak a 
kiejtés útján ismerünk rá. 

Láttam a román kiállításon egy darab kőszáli kecske
szarvat, újabb időktől származót, amely nem szerepel a kata
lógusban és amelynek felírását nem tudtam elolvasni. 

Spanyolországot csak egynéhány spanyol kőszáli 
kecske (Capra pyrenaica) szarva képviseli, amelyeket német 
vadászok ejtettek el. 

Svájc 17 darab kőszáli kecskét küldött, amelyek a 
Sct. Gallen mellett levő vadaskertből származnak, igazolá
sául annak, hogy a visszatelepítés Svájcban is sikerrel járt.* 

Svédország legfontosabb vadja a jávorszarvas; 25 jávor
lapát — ezek közül kettő ásatag — díszítette a falakat 

* A Set. Galleni visszatelepítés már régi eredetű. 1905-ban több 
keresztezés mellett 2 tiszta vérű alpesi bakja is volt a telepnek. 



A szarvas csak kisebb szerepet játszik Svédországban, az 
őz ellenben nagy számban található, remek agancsokkal; kb. 
70 darab őzagancs volt a kiállításon. 

Nagy szerep jut még a fajdféléknek is, a siket-, nyír
fajd- és császármadárnak. 

Különleges érdekessége Svédországnak — egyúttal 
más északi vidéknek is — a rozsomák (Gulo borealis) és a 
rénszarvas. A hód, amelyet a szomszéd Norvégia már évek 
hosszú sora óta teljesen tilalom alá helyezett és amely ott 
ennek révén el is szaporodott, átkerült Svédországba is, ahol 
szintén már több száz darabra rúg az állománya. 

* 
Ha már egyes országok nagyon gazdag anyagot küld

tek be annyira, hogy nehéz arról tömören beszámolni, még 
nehezebb a feladat Németországnak hihetetlenül gazdag és 
sokoldalú anyagával szemben. 

Teljesen rávall a németek híres rendszerességére és 
alaposságára az a mód, amellyel ezt a kiállítást megrendez
ték és amely a vadászatot, a vadgazdaságot, a céltudatos 
tenyésztést és értékesítést minden oldaláról megvilágítja. 

A német kiállítás Göring birodalmi vadászmester tro+ 
féáinak bemutatásával kezdődött, amely ékes tanúbizonysá
got tett amellett, hogy mit jeleni a gondos tenyésztés, a cél
tudatos válogatás. Különösen 18 darab — kizárólag Német
országból került — szarvasagancs keltette fel joggal a figyel 
met, mert a leggyengébb is 187.4, a két legjobb pedig 214.9 
és 215.1 pontot ért el. 

Németország részéről bemutatásra kerüli összesen 36 
Üávorlapát kOponyávalj azonkívül — nem számítva a levetett 
lapátokat — 475 szarvasagancs, 186 dámlapát, 544 őzagancs, 
218 zergekampó, 62 mufloncsiga és 123 vadkanagyar. 

Külön szerepeltek Németország egyes vidékei, ame
lyek közül csak egyesekre térek ki, mert valamennyit lehe
tetlenség volna tárgyalni, a katalógusban ezek több mint 
100 oldal szöveget foglalnak el. 

Róminten három külön Tülkét töltött meg. Már 1600 
óta udvari vadászterület, 1888 óta TI. Vilmosnak kedvenc 



területe, összesen 25.000 ha, bekerítve. A vadállomány 
változásairól a kiállításon látható táblázat tájékoztat: 

1727-ben 14 bika 42 tehén 
1763-ban 52 „ 145 „ 
1815-ben .10 „ 22 „ 
1880-ban 180 „ 420 „ 
1910-ben 406 „ 655 „ 

1938-ban 500 „ 800 „ utóbbi szá 
mokhoz a borjak is hozzáértendők. 

Rominten 1885 óta körül van kerítve. Eredetileg na 
gyon kedvező termőhelyet jelentett, amit a Reiff főerdész 
gyűjteményéből származó két hatalmas agancs igazol, ame
lyek 1850 körül estek. St. Paul erdőmester gyűjteménye az 
1900 körüli évekből származó 7 darab gyönyörű agancsot 
mutat be, az utolsó 15 évből pedig tíz darab remek agancsot 
állítottak ki, 208, 210 és 214 pontosak. A bekerítés óta a 
nagy létszám mellett a természet egymaga nem tudná ter
melni azokat az agancsokat, amiket a kiállítás mutat. Ezek 
évtizedes gondos ápolásnak az eredményei, amint a kata
lógus is kiemeli, négy szaktársunknak munkája: Reiff fő
erdész, St. Paul és Speck von Stemburg erdőmesterek és 
Wallmann főerdőmester. 

Hogy mennyire belterjes a gondozás, mutatják egyes 
agancssorozatok, amelyek hiány nélkül adják ugyanannak 
a bikának agancsait, A bikákat névvel tartották nyilván, 
feljegyezve életük érdekesebb mozzanatait. Általánosságban 
a rom inteni bikák a 12. évük körül rakják a javaagancsot, 
a minőség ezután rohamosan csökken. A „Karkliener" — 
nevét egyik községtől kapta — 17 évi sorozattal szerepel, 
10., 11. és 12. a. legjobb, ettől kezdve1 gyorsan romlik, a 16. 
és 17. már nagyon silány. 

A „Pascha" 11. évében mutatta a javaaganesot, a 
„Patriarcb" 11—13. év között, a 14-ikben már esik. „Osiris - ' 
203 pontot ért el, „Einohr" 215.1 pontot. 

A „Pascha"-nak összes agancsai teljesen ugyanazt a 
típust mutatják, ellenben a „Patriarch"-é felette eltérők. 

Az egyik fülkében Romintennek nagy térképe látható. 



rajta 29 miniatürbika jelzi azokat a helyeket, ahol Góring 
egy-egy remek bikát lőtt. 

A harmadik fülkében a rominteni legjobb agancsok 
lógnak, köztük négy darab, II. Vilmos trófeái. Ezek után
zatok, fából faragva, de olyan természethíven, hogy csak 
nagyon gondos megfigyelés után eszmélünk rá erre. 

A másik híres német terület a Schorfheide, amelynek 
területe az 50.000 ha-t meghaladja, szintén császári vadász
terület volt. Ennek a nagyon változatos, tavakban bővel
kedő területnek elkülönített részébe betelepítették a jávor
szarvast, a bölényt és a vadlovat. A bölény részben tiszta-
vérű európai bölény, részben azonban amerikainak és euró
painak keresztezése. (Megjegyzem, hogy eredetileg két 
európai tulokfaj létezett, a tulajdonképeni bölény, a Bos 
Honasus L. vagy Bos europaeus, a német Wisent és a vad
tulok, Bos urus L. = Bos nrimigenius Bojan, (németül 
Auéroclis), amely azonban mái- kihalt. Az utóbbi a mi házi
marhánknak őse. A Bos bonasus-nnk közeli rokona az ame
rikai bölény (Bos Bison LJ, amellyel az európai nagyon fo
gyatékos állományt felfrissítették. A mai tisztavérű európai 
bölények mind a bialowiesi és a kubánj (Kaukázus) őstele-
pekből származnak. A Schorfheide állománya ma 54 darab
ból áll, egyrészük azonban amerikai keresztezés, a tisztavérű 
bikák útján arra törekszenek, hogy az amerikai vért mind 
jobban és jobban háttérbe szorítsák. 

A jávorszarvas állomány 29 darab, tarpán (vádló) G 
darab, ugyanoda betelepítették a muflont is. 

A kiállítás trófeákat is hozott a Schorfheide-ből, a 
fontosabb részét azonban a tájékoztató leírások és tábláza
tok képezték, amelyek a céltudatos vadtenyésztést mutat 
ták be. 

Nagyon érdekes volt a Reinhardswald kiállítása. A 
Reinhardswald a mündeni erdészeti főiskola tanulmányi 
vadászterülete, amely a gahrenbergi tanulmányi erdőgazda
sághoz tartozik, szarvasállománya régi idők óta elismerten 
kiváló. 1923 óta tisztán csak válogató lelövéssel dolgoztak 
a céltudatos feljavítására. A kiállítás magyarázó feliratai 
külön hirdetik, hogy vérfrissítés nélkül és különleges etetés 



nélkül tisztán csak a gondos válogató lelövésnek köszönhető 
az elért nagyszerű eredmény. Ennek az időnek elején 100 
ha-ként 8 darab szarvas állott a végig bekerített területen, 
ezt azóta leszállították 3—4 darabra, 1:1 arány mellett. 

A reinhardswald-i bika későn érik, eleinte, kb. a 6-ik 
évéig nagyon lassan fejlődik, a 14-ik évéig viszont nincs 
visszaesés, valószínűleg a 15-ik év tekinthető a csúcs
pontnak. 

A tenyésztés célja: erős testű szarvas, jól terpesztett, 
sok ágú, hosszúszárú, erős és nehéz agancs, kehelykorona. 

A lelövésre érett bikák közül 1923-ban kb. egyhar
madrész (35%) felelt meg a célul kitűzött követelményeknek, 
ma már 80%. 

A z újabb törekvés a korábbi érés kitenyésztése, ami 
azonos terület és azonos állomány mellett nagyobb számú 
lelövést tenne lehetővé. 

A kiállítás agancsokat és kimutatásokat, nyilvántar
tásokat tartalmazott, az agancsok között egy 15 és egy 16 
éveset, mind a kettő még a fejlődés javát mutatja. 

Érdekes volt még a thüringeni Zillbach-eráö kiállí
tása, amely kézzelfoghatóan mutatta, hogy céltudatos gon
dozással aránylag rövid idő alatt mennyire fel lehet javí
tani az elhanyagolt és emiatt silányodó állományt. 

1878-ban az 1600 ha-nyi területen állott 300 darab 
szarvas, a következő években számuk emelkedett, viszont 
mind az agancs, mind a testsúly folyton csökkent, egyúttal 
a teliének száma a bikákkal szemben gyarapodott. Mester
séges etetés csak télen folyt, főképen silány szénával, a ter
mészetes táplálékra semmi gondot nem fordítottak. A szá
zad vége felé már jó agancs nem akadt. 1901-ben kezdődött 
a tervszerű gondozás, a kellő takarmányt egyrészt rétek és 
vad szántók beható művelésével természetes úton biztosítot
ták, másrészt jó rétiszénát, vadgesztenyét, zabot, répát és 
burgonyát adtak, 1908 óta már szézámpogácsát is. Súlyt fek
tettek arra, hogy a mesterséges etetés messze a tavaszba is 
belenyúljon. A z állományt 150—200 darabra csökkentették 
1:1 ivararány mellett. A selejtezés nagyon gondos, a hibás 
agancsú bikákat lehetőleg korán kilövik, a jó agancsuakat 



ellenben csak a teljes fejlődés idején, a 9—12. évek körül. 
Három ízben új vért is hoztak be, 1801-ben Orosz-Lengyel
országból, 1910-ben Eomintenből és 1911-ben Thüringenből. 

Hogy a fel javulásból mennyi írandó a vérfelfrissítés, 
mennyi a jó takarmányozás javára, nem volt megállapít
ható; az orosz vér nem hozott jó tulajdonságokat, viszont 
a keresztezéseknek nem volt huzamosabb hatásuk, az eredeti 
típus jellegei túlsúlyban maradtak. 

Érdekes, hogy 1935—36-ban csak nagyon kevés, 1936— 
37-ben pedig semmi szézámpogácsát nem kaptak a szarva
sok, anélkül, hogy az agancsfejlődés csökkenést mutatott 
volna. 

A gondos válogatás és ápolás nyomán ma már selej
tezni való darabok alig akadnak, a fiatalok mind örökölt, jó 
tehetséget mutatnak. 

Hasonlóan tanulságos volt az Eiffel-vidéknek és a 
szászországi Érchegységnek a kiállítása. Mind a két helyen 
a szarvas az újabb gondos válogatás és a kiadós létszám
csökkentés révén minőségben nagyon feljavult. 

Érdekes, hogy mind a két helyen szintén panaszolják, 
hogy a császármadár és a nyirfajd létszáma minden gondo
zás dacára állandóan csökken. (A siketfajdot az Eiffel vidé
kén újabb időben mesterségesen telepítették be jó sikerrel.) 

A szarvasvadászat, ül. -tenyésztés régi hibás eljárásai
nak rossz eredményeit és az újabb válogató és gondosan se
lejtező lelövések jó hatását nagyon érdekesen és érthetően 
világítják meg a többi szarvasbemutatók is, amelyek vidé
kek szerint oszlanak meg: Szilézia, Harzhegység, Wcst-
fólia, Bajorország. Mindegyik bemutatja a selejtező lelövésre 
ítélt hibás alakokat, az elhibázott lelövéseket (jó tehetségű, 
fiatal, még éretlen bikák lelövése!) és a végső célt képvi
selő, lelövésre már érett jó agancsot, dl. azok levetett szá
rait és az ezekhez vezető utat oly egyszerűen, világosan, 
hogy ezek a bemutalók elsőrendű oktató kiállítások nem
csak a kezdő, de a tapasztalt vadász számára is. 

Azután sorra következtek az egyes vadfajoknak szen
telt bemutatók. 



A muflonnál tárképekben mutatták be annak ere;Kitt 
hazáját és a mai elterjedését, egyúttal elterjedésének mene
tét is. Hazánkban — régi hazánkban! — történtek az első 
telepítések a nyilt területekre. A legrégibb adat a Bécs mel
letti lainzi vadaskertről szól, ahol 1840-ben kezdődött meg 
a muflon tenyésztése. Onnan kerüli (íhymesre 1868-ban, For-
gách gróf birtokára és 1899-ben Betlérre. ( Andrássy gróf 
birtoka), erről a katalógus természetesen úgy számol be, 
hogy „meghódította a muflon a mai Csehszlovákia keleti 
részének középhegységeit". Németországba 1902 óta került. 
Az 1910. évi bécsi vadászati kiállítás — ahol hazánk elég 
sok mufloncsigával szerepelt már — a telepítési kísérletek
nek új lendületet adott és a háború előtt Németországban 
már 14 helyen volt muflon. A háború megakasztotta a további 
telepítést, 1933 óta azonban — a német vadászati ujjáren-
dezés során •— élénken megindult és most már nagyon sok 
helyről mutattak be mufloncsigákat. 

A kiállítás azt igazolta, hogy a szardíniái és a korzi
kai típus szerint való megkülönböztetésnek nincs alapja, 
meri mind a kettő ugyanazokkal a jellegekkel bír, ill. ugyan
azokat az eltéréseket mutatja. Kiemeli a kiállítás egyúttal 
azt, hogy milyen nagy kárt okozott a házijuhfajtákkal való 
keresztezés; az utódok ugyan már a második nemzedékben 
teljesen vadjelleget mutattak és gyakran erősebb csigákat 
is hoztak, de hozták az erdőgazdasági kártételeket is! A tisz
tavérű muflon sem erdőn, sem mezőn számottevő kárt nem 
okoz, a keresztezésekből származók ellenben jobban hánta
nak, akár a szarvas. Ez megmagyarázza azokat az ellenté
tes tapasztalatokat, amiket hazánkban is szereztek a muflon 
kártétele körül. Feltétlenül és minden eszközzel arra kell 
dolgoznunk, hogy a kártevő idegenvérűségtől megtisztítsuk 
a hazai állományainkat. 

A dámbemutató 14 külön részből állt, amelyek a dám
mal kapcsolatos mindennemű kérdésre választ adtak. A tör
ténelem előtti időkből származó kiásott dámagancsok iga
zolták, hogy a dám Németországban őshonos. A kiállítás 
bemutatta a dámvadnak sokféle színváltozatát, az agancs-



formákat, az életkor megállapítását a fogak kopása révén, 
a esapák képeit, végül a helyes és helytelen lelövést. 

A jávorszarvas bemutatója két nagy részre tagozó
dott, egyik a német jávoré, a másik a vadászattudományi 
bemutató volt, amely a Németországon kívül élő jávorokat 
tárgyalta. Nemcsak lapátok voltak itt láthatók, újabbak és 
íégebbiek, sőt ősrégiek is ásatásokból, hanem térképek a. 
jávor elterjedéséről, állkapcsok fogsorokkal a kor megállapí
táshoz, agancstípusok — lapátos, nem lapátos —, sok fény
képfelvétel a jávor életéről tényleges megfigyelések alapján. 

A zergebemutató a zergét ismertette az aprólékossá
gig menő részletességgel, a kampó fejlődését, a nembeli kü
lönbségeket, a kor megállapítását, a kampó változását a kor
ral, a fogak kopását, még a zergeszakáll tépését és kötözé
sét — sőt a hamisítását is — teljes részletességgel. 

A zerge Németországnak csak a déli részein él, az 
állományt több mint 20.000 darabra becsülik. Egyik vad 
sem sínylette meg annyira a télisportokat, mint a zerge és 
súlyos kérdés, hogy a kettőt miképen lehet összeegyeztetni 
úgy, hogy mindegyik érvényesülhessen. 

Az őzbemutató renden kívül gazdag anyagot halmo
zott fel. Az őzagancs fejlődését, annak anyagát, szerkezetét, 
egyes részeit kimerítően tárgyalta a kiállítás, hossz- és ke
resztmetszetek mutatták a belsejét, négy nagy táblázat a 
külső alakját. 

Az összefüggés az életkor és agancsfejlődés között a 
harmadik és hatodik életévek között mutatta a javafejlődést, 
sőt egyik esetben, Westfalenben, a hetedik évi agancs
nál sem látható csökkenés. Ezek a nagy különbségek jórészt 
az éghajlattal vannak összefüggésben, a zordabb éghajlat 
testben is, agancsban is nagyobb méreteket fejleszt, egy
úttal a zordabb vidéken lassúbb a fejlődés és tovább tart. 
(Hasonlót igazoltak az északi országok őzagancsai, amelyek 
kiváló minőségűek.) 

Beható tárgyalás anyaga volt az agancsfejlődés Örök
lött hajlama, a jó, közepes és silány agancs rakása és külön 
a mezőségi területek őzei, amelyek rendesen igen jó agancs
fejlődést mutatnak. 



Az őzagancs feljavítására részletes utasítást adott a 
kiállítás, amelyet érdekessége miatt röviden közlök. 

A selejtezés célja a tenyésztésre nem alkalmas, ül. 
nem kívánatos példányoknak mielőbbi lelövése a jó tulajdon
ságokkal bíró példányok teljes kímélése mellett egészen a 
teljes érettségig, esetleg — ha kevés a jó anyag — azon 
tul is! 

a) Rossz tulajdonságokkal bíró, nagyon silány vagy 
feltűnően hibás állású, elágazás nélküli vagy rosszul elágazó 
agancsokat rakott bakokat mielőbb ki kell lőni. Mennél ko
rábban és mennél alaposabban történik ez, annál gyorsab
ban halad a feljavítás. 

b) Vén bakok visszarakott agancsokkal csak akkor 
lövendők le, hogyha rossz tulajdonságokat mutatnak. Jó 
agancs még visszarakás esetén is jó örökséget ad. 

c) Dugóhúzóagancsok. A csavaros növés ritkán örö
költ sajátság, rendesen a csontanyag puhasága az oka, ame
lyet viszont mészsók hiánya, betegségek, anyagforgalmi hiá
nyok vagy csonthártyagyulladás okoznak. Az ok kiküszöbö
lésével biztos a javulás. 

d) Rózsátőtörések. Ezeket külső behatások okozzák: 
hogyha a koponya maga nem sérült meg, akkor nincs miért 
lelőni ilyent, hacsak nem rosszak a tulajdonságai. Koponya, 
ill. agysérüléses darabokat le kell lőni, mert úgyis elpusz
tulnának. 

e) Többszárú agancs, rendesen véletlen sérülés ered
ménye. Kétes esetekben is jobb, ha megvárjuk a következő 
évit és csak akkor lőjjük le, ha ismétlődik a szár meg
oszlása. 

f) Parókás bakok értéktelenek a tenyésztésre, tehát 
lelövendők. 

g) Beteg vagy sebzett bakok. Súlyosabb esetekben ie-
lövés van helyén, könnyű sebből vagy betegségből kigyó
gyulnak. 

h) Letört ágak nem jelentenek hibát, a tenyésztési 
nem hátráltatják. 

i) Hólyagalakú dudorok az agancson. Ezek vérömlés-



IHr, 

nek következményei, amelyek szőrében levő agancsok zuzó-
dásából erednek. Nem jelentenek öröklődő hibát. 

k) Fiatal bakok normális agancsfejlődéssel minden
esetre kímélendők, különösen akkor, hogyha még gyakori a 
hibás agancs. 

I) Megfagyott agancsok. Nagyon zord telek u4án for
dulnak elő, rendesen csak jó tulajdonságokkal bíró bakok
nál, silányoknál nagy ritkaság. Tenyésztésre nem hátrá
nyosak. 

m) Agancsos suták nem lövendők le, az eddigi tapasz
talatok azt mutatják, hogy ezek utódjai igen jó agancsokai 
raknak. 

n) Sutalelövés. Vén sutákat jobb lelőni, különösen, 
hogyha gyenge gidákat hoznak, hasonlóképen a csenevész 
darabokat is. Ahol rosszak az agancsok, ott erősebb suta
lelövés kívánatos. 

o) Gidák lelövése. ('senevész és sínylődő gidákat jobb 
lelőni. 

Érdekes még az őzek vándorlásáról szóló adatok ki
mutatása. Az őz nagyon állandó jellegű vad, aránylag kis 
területen éli le életét. 

Németországban 145 darabot jelöltek meg, 114 bakot, 
31 sutát. Ezek közül lelövésre kerültek a jelölés helyétől szá
mított következő távolságokban: 

Bak Buta Bak Huta 

0—1 km.-ig 49% 45% 10—20 km.-ig 4% 7% 
1—3 „ 16% 20% 20—40 „ 4% 6% 
3—5 „ 14% 7% 40—60 „ 2% 0% 
5—10 „ 11% 9% 60-on felül 0% <jy, 

Feltűnő adat, hogy a suta többet kóborolt, mint a bak. 
viszont a suták kimutatásában az utolsóelőtti helyen levő 0 
a két szomszédos adathoz viszonyítva azt mutatja, hogy a 
véletlennek is szerepe volt és biztos számhoz még több 
adatra volna szükség, főképp éppen a sutáknál. 

Az őzbemutatón külön szerepeltek Kelet-Porosz
ország, Dél-Baden, Hannover és Braunschweig. Valamennyi 
azt mutatta, hogy a régi rendszer: a jó bakoknak gyakran 



1 úlkorai lelövése, a suták teljes kímélése túlnagy ál lományt 
hozott és télen sok elhullást, de viszont silány agancsokat. 
A nemek aránya gyakran 1:4-ig ment, túlnyomó vol t a suta. 
A z új vadászati törvény érteiméhen a létszámot lénye
gesen csökkentették, de a csökkentéssel együt t a bakok lelö
vését a,hibásokra korlátozták, viszont a csenevész példányo
kat is lelőtték. A z eredmény az agancsfejlődésnek lényeges 
javulása vol t . 

M é g felemlíteni, hogy Németország külön helyen, a 
többi gya rma t i ország kiállítása között bemutatta vol t gya r 
matainak vadját és a gyarmatok történelmével kapcsolatos 
tárgyakat is, Af r ikának hatalmas domborművén je lö lvén 
meg a gyarmatok helyeit . E z a gyűj temény is nagyon gaz
dag, érdekes és tanulságos, beállítása még politikai vonatko
zásaibán is nagyon ügyes volt . Többek közölt ott láthattuk 
Göring édesapjának (aki Német-Délnyugataf r ikának minisz
ter-rezidense vo l t ) arcképét is, afrikai trófeáinak közepette. 

Köze lében volt a Cron-íéle német vadászati expedí
ciónak gazdag exotikus gyűj teménye is. 

A vad trófeáinak, a tenyésztés módszereinek és ered
ményeinek bemutatásán kívül a kiállítás kiterjedt mindarra, 
ami vadászattal kapcsolatos. 

Ha ta lmas képekben és modellekben, művészi k iv i te l 
ben kerültek bemutatásra a vadászati szokások, amelyek ta
núságot tesznek arról, hogy Németországban az erdészet és 
a vadászat szoros kapcsolatban áll ősidőktől mind a mai na
pig és ezt a kapcsolatot ma is gondosan ápolják, hogy a jövő
ben se lazulhasson meg. 

A képek nemcsak az igazvadász szokásait mutatták, 
hanem éles szatírával csúfolták a vadászat ki növéseit, a 
könnyelműségeket , amelyeknek a vadászatnál végze tes kö
ve tkezménye i lehetnek, a tudatlanságot, az i r igységet , a 
rosszmájúságot, amelyek talán sehol sem nyilatkoznak meg 
annyira k i r ívóan, mint a vadászat terén. 

A képeknél m é g hatásosabb bemutatást jelentet tek a 
tnozgóképek, amelyek a kiállításon ingyen voltak láthatók, 
ezenfelül mindennap más és más változatban bemutatásra 
kerültek a berlini Át r ium filmszínházban, ahol a m a g y a r 



vadászfilm is nagyon előkelő helyet Eoglall el a sorozathun 
és hazánknak, hazánk vadászatának sok barátot szerzett. 

A művészetnek a vadászattal való kapcsolatát mutatta 
a nemzetközi képkiállításnak nagyon gazdag tárháza, ahol 
egyrészt olaj- és egyél) festmények mutatták a vadászatnak 
és az állal világnak művészkézzel megfogott megragadó jele
neteit, de másrészt az élővadnak a szabad termeszeiben való 
megfigyelését és az életjelenségeknek fényképekben való 
megörökítését is, részben élei nagyságig menő nagyítások
ban. Messze meghaladná ennek a beszámolónak úgyis túl-
nagyra vett keretéi, hogyha ez1 a gazdag képanyagol még 
csak kivonatosan is ismertetni akarnám. 

Érdekes volt a praehistorikus bemutató, amit Mainz 
város múzeuma állított össze ásatások napfényre került ered 
menye nyomán. Ezek a Homo heidelbergensis idejébe visz 
nek, a kutatás „mosbachi homok" neve alatt ismeri ezeket 
a rétegeket, amelyek nagyon gazdag állatvilágról tanúskod
nak, de a talált csont fegyverek és tűzhelyek egyúttal az em
ber jelenlétét is igazolják. 

A mai benszülött vadfajok mind megtalálhatók a mos
bachi homokban, viszont egy részük ma mái' vagy egyáltalán 
nem létezik, vagy pedig más vidékre húzódott. 

A sok szarvasagancs gazdag állományról beszél, de 
érdekes, hogy a tízesen túl akkor nem jutottak, koronát az 
agancs nem mutat; a hegyes agancs hatásos fegyver, az 
akkori bikák elsőrangú verekedők voltak, őzagancs, dám 
maradványok és a rénszarvas is megállapítható, hasonlókép
pen a széleshomlokú jávor- és az óriásszarvas. Ezek a leg
régibb állatmaradványok, amelyek kb. 650.000 esztendővel 
ezelőtti időkbe vezetnek. De élt akkor ott az ősbölény is, 
(Bos priscus) 2.30 m magas, hatalmas állat és az ősélefánt, 
5.20 n i magassággal. Egymás mellett láthattuk a mai afii 
kai elefánt combcsontját és a több mint kétszer akkora mos
bachi őselefántcsontot. 

Jóval későbbi időkből, a neandervölgyi ember idejéből 
való őskori vadászatnak érdekes képét mutatta egy olajfest
mény, amely történelmi adatok, a wallertheimi ásatások alap
ján készült. Kb. 114.000 vagy 115.000 évvel ezelőtt Waíler-



theim mai község közelében volt a. jégkorszakbeli embernek 
vadászati telepe, amelynek korát a földtani rétegek alapján 
biztonsággal meg tudták állapítani. Ezen a helyen természe
tes itató volt, ahová a környező steppe vadja összegyűlt. 
Megtalálták az oroszlánnak, a medvének — a maiaknál jó
val erősebbek —, a farkasnak és egyéb ragadozóknk marad
ványait, az őstulkot (Bos primigenius), a vadlovat, orr
szarvút, mammutot, szarvast és vaddisznót. 

Ugyancsak nagyon érdekes volt a solymászat kiállí
tása, amelyet főkép a német sólyomrend (Deutscher Falken-
orden), a braunschweig-riddagshauseni birodalmi sólyom-
telep és az angol sólyom-egyesület (The British Falconer's 
Club) hozott össze. Nagyszámú élő vadászsólyom élénkítette 
ezt a kiállítást és fokozta az érdekességét. A „vadász-sólyom" 
gyűjtőnév nemcsak a Falco-iajt jelenti, amelyből a Falca 
sacer, a F. islandicus, a F. peregrinus és még egyéb fajok 
is szerepelnek, de az Astur-f'eléli, sőt a sasfélék is. Számos 
kép és felszerelési tárgy díszítette ennék a középkorból ma
radványaiban még a mai időre is átmentett vadászatnak a 
bemutatóját. A solymászás Szibériában, Indiában, Egyip
tomban, Japánban és másutt is még ma is rendszeres vadá
szati eljárás. 

A vadászattal kapcsolatos bemutatók közül még fel
említem a természetvédelmet* és a vadászati kutatást, amely 
a vadnak jelöléséről és annak eredményeiről tett tanúságot, 
továbbá az abnormális trófeák fejlődését tárgyalta, a vad 
nyomainak ismertetését, a csapázást és egyéb életjelensé
geit, valamint a betegségeit. Külön ismertetés tárgyát ké
pezték „Németország ősvadja" címén azok a vadfajok, 
amelyek a századok folyamán kihaltak, vagy annyira össze
sorvadtak, hogy csak mesterséges gonddal menthetők meg a 
kihalástól, részben űjjátelepítés tárgyát is képezik. Ilyenek: 

* A gyakorlat i madárvédelemnek nagyon egyszerű és hatásos in
tézkedését mutatta be a kiállítás modellben és számadatokban is. Rég i 
panasz, hogy a világítótornyokon a vonuló madarak ezrei pusztulnak bele 
abba, hogy nekivágódnak a hatalmas fényforrások üvegtábláinak. Ha a 
világítótornyokat kívülről is megvilágít ják, a madarak szépen kikerülik 
azokat. 



a bölény, vadtulok, vádló, kőszáli kecske, medve, farkas, 
hiúz és a hód. Ezekről érdekes képek, leírások és történelmi 
adatok tájékoztatták a látogatót. A vadkutatáshoz tartozik 
a „német vadkutató állomás Werbellintó" a Schorfheide 
területén, amely élő példányokban gyűjti a vadfajokat és 
ezeket teljesen természetes viszonyok között szabadon 1arí
ják bekerített vadászterületen. 

Teljessé tették a kiállítást a vadkereskedés szervezé
séről és annak adatairól szóló kimutatások, az évenként terí
tékre kerülő vad mennyiségének adatai és a fegyvergyártás 
és a lövészetnek bemutatásai, valamint a vadbőröknek és 
egyéb részeknek feldolgozása és a vadhúsnak konyhai el
készítése. 

A vad életének bemutatását is megrendezte sikerrel a 
kiállítás. Hatalmas nagy teremben mesterséges erdőt léte
sítettek patakkal, rétekkel, tisztásokkal, sűrűségekkel és 
lábas állománnyal, amelybe mint természethű környezetbe 
rakták be a vadfajokat úgy, ahogyan ott élnek. Ez az erdő 
nagyon tanulságos, érdekes és szép bemutató volt, amely 
szinte összefoglalása volt mindannak, amit ez a nagyon gaz
dag, szép és tanulságos, emellett mintaszerű pontossággal és 
rendszerességgel rendezeti kiállítás mutatott. 

Die Internationale Jagdaustelluii í; in Berl in . V o n Prof. 
du. Roth. ÍSchluss.) 

Vert . schildert vor allém die tuigarisehe Abteilung und 
/iiblt naehher in alphabetischer Reihenfolge samtliche Staateuauf. 
die an der Ausstellung teilnahmen, wobei die eindrucksvollsten 
Einzelheiten (die Mannigfaltigkeit der polnischen Abteilung, das 
reieho Matériái der Kolonien usw.) hervorgehoben werden. Zwei 
Tabellen gebén über die zuerkannten sibernen Schilder, sowie 
über die I., I I . und I I I . Preise Auskunft. 

Zum Abschluss erfolgt ein sehr ausführlichen Bericht über 
dio Ausstellung Deutschlands; das miichtige, Susserst lehrreiche 
und musterhaft geordnete Matériái wird mit grosser Anerken-
nung gewürdigt. 



L'Exposit ion Cynégétiqúé Internationale á Berlin, par le 
Prof. ./. Roth. (Fin.) 

Aprés la description de la section híongroise, mi passe eu 
réyue, par ordre alphabétiqtie, tous les Ktals participanta non 
sans relever les détails les phis marqnants. On trouve ensuite 
un tableau relatif aux écus d'argent dccernés, ainsi qu'aux I ' 1 . 
I I e et I I P prix. 

A la fia, un rapport détaiue rend eompte de la partié 
allemande de l'Exposition dont l'arrangémenl modéle, extrémemen i 
instructif, recoit des louanges móritées. 

The International Hunt ing and Shooting Exhibit ion in 
Berl in. By Prof. Gy. Roth. (Pina! inul. ) 

After describing the Hungárián Stand, the author reports 
alphabetieally about the exhibitions of all participating eountries, 
showiug up the remarkable points and giving two Tables about 
the silver shields awarded as well as the I s t , I I n d and I I I r d prizes.. 
A t the end he details fully the exhibition of Germany, reviewing 
the imposing, very instructive and exemplarily arranged matériái 
witH great appréeiation. 




