
VADÁSZAT. 

A szőrmés és szárnyas ragadozók mérgezési 
módjairól. *) 

Irta : Lakatos Károly. 

(Befejező közlemény.) 

Azok az eljárások, melyekkel a rókamérgezést gyakorolni 
szokták, igen sokfélék és igen különbözők; úgyszólván minden 
szakembernek meg van erre a saját külön módszere, a melyet 
aztán a legjobbnak is tart. A sok mindenféle módszer közül 
azonban én csak azokat fogom tárgyalni, melyek a gyakorlatban 
legczélirányosabbaknak bizonyultak s a legkevesebb körülményes
séggel járnak. 

1. A róka-mérgezéshez igen alkalmas csalétek az ebhulla és 
a juh hullája ; ezeket a rókák messze távolból is éjjelenként fel
keresik. Oly helyekre tehát, hol a rókák átváltani szeretnek, pl. 
erdei tisztásokra stb., legczélszerübb juh- vagy ebhullát kitenni 
csalogató étkül (az ebet legczélszerübb kivezetni s a színhelyen 
agyonlőni). Hogy pedig a ravaszdik könnyebben ráakadjanak a 
kitett hullára, távolabb eső helyekről, határszélekről nyulzsigert 
vagy pedig pörkölt házi macskát (felhasított béllel) kell vonszalékul 
használni. Mikor aztán tapasztaljuk, hogy a rókák kikezdték s 
abból ismételten lakmároztak, verebeket vagy oly kis madarakat, 
minők a környéken előfordulni szoktak, kell a döghelyen a bok
rokra aggatni oly magasra, hogy a rókák elérhessék. Ha az éj 
folytán a rókák a madarakat elfogyasztották, a következő este a 
leirt czélszerü módon megmérgezett madarakat aggatunk a bok
rokra, avagy pedig a döghöz egészen közel a hóba leszúrt ágacs
kákba becsiptetve s a rókák által könnyen elérhető magasságban 
aggatjuk föl azokat. Szabály, hogy mindig csak apró madarakat 
használjunk s a dögöt ne mérgezzük meg. — Sokszor megesik, 
hogy a vadászterületen valami dögre akadunk; az ily dögöt szem-
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mel kell tartani s ha tapasztalnék- hogy rókák lakmároznának 
belőlük, a fönt leirt manővert kell ellenük alkalmazni, de mindig 
friss madarakkal. 

2. Verében és más apró madáron kivül egyéb mérgezett 
falatot csak oly esetben kell használni, ha alkalmi mérgezésről 
van szó, vagyis, ha valamely ragadozó által megtépett, de még 
el nem fogyasztott hasznos vad maradványaira bukkanunk, mely 
esetben ezekbe kell a mérget tenni. A rókának az a szokása van, 
hogy zsákmányát elkaparja, hogy a hóba dugja, nyilván a szűkebb 
idők eshetőségeire gondolva. Hóállásos időben tehát igen ajánlatos 
a friss rókacsapát követni, különösen azokat, a melyek a pago
nyokból ki a szántóföldekre vezetnek; sokszor találhatunk ilyenkor 
fáczánt, foglyot, néha fél vagy egész tuczatot is, melyeket helyen
ként egyesével a ravszdi a hóba dug. Ha egy ilyen eldugott 
prédára akadunk, óvatosan kiemeljük s czélszerü módon megmér
gezve azt, ismét előbbeni helyére tesszük, gondosan elsimítva 
minden nyomot. Nem egyszer találhatunk róka által leölt nyulat 
is főiddel gondosan betakarva. Az ilyennek a belső részeit kell 
sacharinnal édesített strychninnel behinteni. Az ily alkalmi mér
gezések többnyire pompásan szoktak sikerülni. — Itt az eszme-
lánczolatnál fogva megemlítem, hogy a rókamérgezéshez nagyobb 
madár hulláját használni czélszerütlen, mert a róka az ilyeneket, 
például tyúkot, varjut, szarkát az általa gyanúsnak tetsző helyen 
nem eszi meg, hanem elviszi biztos nelyre, még pedig gyakran 
jó távolra és elrejti a falevelek közé, vagy elkaparja, esetleg a 
hóba dugja s csak később, néha napok múlva keresi fel (ha ugyan 
felkeresi). 

3. A lódög melletti rókamérgezésről már volt szó; ama 
czikkely kiegészítéséül még csak a következőket jegyzem meg. 
Csak akkor czélszerü a mérgezést foganatosítani, ha a lónak 
húsát a rókák annyira megették, hogy abból csak a csontok 
maradtak vissza. Mihelyst ez bekövetkezik, odahaza apró madara
kat, csontdarabokat és szardellákat mérgezünk meg s ezeket a 
ragadozók által meg nem evett részek közé elszórjuk, miáltal a 
legtöbb esetben mindazok a ragadozók, a melyek a lódöghöz 
voltak szokva, a megmérgezett tárgyak megevése követkéz ében 
egy éjszakán át elpusztulnak. 



4. Egy német hivatásbeli vadász a következő mérgezési el
járást ajánlja: „Az első teendő az, hogy a rókát különböző csal
falatokkal, mint kis madarak, egerek, nyul-ziiger, csontok stb. 
bizonyos helyekre szoktassuk, a hol aztán később a mérges falatokat 
kirakjuk; ezt főleg a róka váltóján, melyet meglehetős pontosság
gal tart be, kell megtenni. A helyet, a hova a megmérgezett fala
tokat rakjuk, jól meg kell jegyezni, hogy később azokat minden 
időben észre lehessen venni. — A mérgezést, mint általában 
tudva van, legczélszerübb a tél bekövetkeztével gyakorolni, 
mivel más időben a pagonyokban mindenféle más szárnyas, mint 
holló, varjú, szarka, szajkó stb. tanyáz, melyek az elszórt falatokat 
felszedik és annyira a helyhez szoknak, hogy a legkeményebb tél 
idején is a helyszínére repülnek s ott tartózkodva, a csalfalatokat 
elhordják. Ha már észrevettük, hogy a róka több meg nem 
mérgezett s csak szoktatóul kitett falatot felszedett, nem kell késni 
a „valódi falatok" kitevésével: hogy azonban távolabbról is oda 
csalhassuk a rókákat, egy frissen leölt kutya vagy nyul beléből 
vonszalékot készítünk s ezzel a vérző csalétekkel a pagonyban 
egy nagyobb kört járunk be, itt-ott elvétve egy mérgezett falaltot 
is eldobva; végül megperzseljük, aztán pedig az egészet egy alkalmas 
fára 2—3 méternyi magasságban felakasztjuk. Miután az ily magasan 
elhelyezett csalétekre nyestek, esetleg vadmacskák is rájárhatnak, 
szükséges erre szintén egypár mérgezett falatot is tenni. A von-
szalék magasan való elhelyezésének következő előnyei vannak: 
1. A magasból jobban szétáramlik a szimat, ebből kifolyólag mesz-
szebbről is inkább odacsalja a duvadat. 2. Az odacsalt kártékony 
vad, a földön levő falatokat majdnem biztosan felszedi, mig ha a 
vonszalék a földön hever, ugy inkább ahhoz lát, mint a mérges 
falatokhoz. 3. A nyestet és vadmacskát hamarabb lehet zsákmányul 
ejteni, mivel ezek a falatot a fáról inkább felveszik, mint a föld
ről. 4. A hívatlanoknak egy ilyen csalétek kevésbbé tűnik fel." 

5. Egy másik szakvadász mérgezési módszere a következő: 
A méregfalatokhoz makarónit használ. Ebből 3 cm. hosszú dara
bokat vág és ezeket részben strychninnel, részben féifmomra tört 
üvegdaríibokkal tölti meg, a két nyílást pedig alul-felül kenyér
béllel vagy viaszkkal zárja be. Az igy megtöltött makaróni darabot 
aztán egy czérnához köti és azt annyiszor buktatja felolvasztott 



faggyúba, mig a makaróni ujjnyi vastagságú lesz; ekkor a czérna-
szálat levágja és a készletet, darabot darab után egy uj üveg
edénybe rakja. Mikor aztán ezt használatba akarja venni, agyonüt 
egy macskát és miután azt kizsirgelte, kihagyja hűlni a hullát. A 
kihűlt testbe azután annyi falatot tesz, amennyi éppen szükséges, 
a mik egyszersmind a legjobb szimatot adják. Majd a macskának 
egyik lábára zsineget kötve, azt vonszalékul használja és a rókák 
váltóit azzal keresztezi s minden váltótól 100 lépésnyire egy falatot 
dob el, melyet egy hegyes fadarab segélyével vesz ki az üvegből 
— és állítása szerint az ilyformán elhelyezett falatokat ugy a 
farkas, mint a róka mohón felszedi és elpusztul tőle. A farkasra 
vonatkozólag azt mondja, hogy annak mérgezésénél nem kell ilyen 
nagy körültekintéssel eljárni; elegendő, ha az igy elkészített fala
tokat a dögtéren, a hulla belsejébe elrejtjük. 

5. A „Waidmannsheil" czimü német vadászati folyóiratban, 
igen érdekesen irja le egy szakvadász az ő pusztitási módszerét, 
mely a következő : Nem szabad visszariadni a fáradságtól, hogy a 
ragadozót hosszabb időn át egy bizonyos helyre szoktassuk. E 
ezélból az erdőnek alkalmas helyére, talán legalkalmasabban egy 
félreeső tisztásra, mely közel esik valamely úthoz, dögöket hordunk 
k i ; a nagyobb darabokat a földbe ássuk, oly módon, hogy a 
lábak kilássanak. Néha-néha kiviszszük nég e helyre a vad fel
töréséből nyert zsigert is, szóval minden hulladékot, a mit a 
mezőgazdaság és a vadászat e czélra alkalmasat nyújtani képes. 
Csakhamar észre fogjuk venni, hogy az ily helynek állandó láto
gatói vannak, a melyek minden éjjel felkeresik a teritett asztalt. 
Természetesen a közelben nem szabad hiányoznia egy a földbe 
ásott gunyhónak, hogy abban holdvilágos éjjeleken lesre ülhessünk. 
Friss hóeséskor mindig körülnyomozzuk a döghelyet s azt fogjuk 
tapasztalni, hogy most már nemcsak rókák, hanem macskák és 
nyestek is látogatják e helyet, melyektől szintén megakarjuk tisztí
tani területünket. E ezélból legelőször is heringből készítünk csal
falatokat oly módon, hogy azt, ugy a hogy a hordóból kivették, 
négy vagy öt darabra vágjuk s ezeket szétszórjuk a döghelyen. 
Más napon azt fogjuk tapasztalni, hogy a kitett csalfalatok eltűn
tek s miután a havon még mindig lehet csapázni, most megkísért
jük a mérgezést. E czélra az emiitett heringdarabok szolgálnak 



mert köztapasztalat szerint a rókák igen szeretik a heringet. A 
mérgek között a strychnin az, a mely leggyorsabban hat, tehát ez 
felel meg legjobban czélunknak, mert törekvésünk nem csupán 
megmérgezni a rókát, hanem egyszersmind meg is találni hulláját, 
hogy szőrméjét esetleg felhasználhassuk, húsát pedig megsemmisít
hessük. A használt méregből természetesen nagyobb adagot kell 
venni, mint a mennyi rendes körülmények közölt egy róka meg
mérgezéséhez elégséges volna, hogy vele gyors halált idézzünk 
elő. A megmérgezett csalfalatokat délután lehetőleg későn rakjuk 
ki a döghelyen, pontosan megjegyezve magunknak minden helyet, 
a hova egy csaífalatot letettünk. Másnap korán reggel már kint 
kell lenni a helyszínén s utána nézünk a dolognak. Érdekes lesz 
megfigyelni, hogy egy-egy ravasz vén róka mily óvatosan közele
dett, hogyan körülkullogta a nem egészen gyanútlannak látszó 
csalfalatot, hogyan lapult meg előtte a hóban, mig végre elszánt 
szökéssel rávetette magát s a kedvencz falatot felragadva, vele el
menekült. Tudva, hogy czélt értünk, követjük a nyomot s alig 
száz lépésnyire ott találjuk a rókát, orrával a hóban s égnek me
resztett farkkal. Ha már most a kellő óvatossággal akarunk eljárni, 
akkor a megmaradt csalfalatokat össze kell szedni s a vadat a 
hulladékokkal újból a helyhez kell szoktatni, mielőtt uj hóeséskor 
ismét kitennők a mérgezett csalfalatokat. — Ha nem rendeztünk 
volna be döghelyeket, vagy ha talán a vadászterület messze feküd
nék s a közlekedés a legközelebbi községig bajos lenne, akkor a 
megmérgezett csalfalatokat előnyösen és sikerrel helyezhetjük el 
a frissen csinált vonszalék mentén, de ekkor sem szabad elmulasz
tani, pontosan megjegyezni minden helyet, hova egy-egy mérgezett 
csalfalatot letettünk." — A döghelyekre vonatkozólag egy praktikus 
rókamérgezö azt mondja, hogy miután a döghelyen megmérgezett 
duvadat megtalálni is akarjuk, nagyon ajánlatos a mérgező helye 
több száz lépésnyire rendezni be a. legközelebbi sűrűségtől, a 
mennyire lehet nyilt mezőn, vágáson vagy réten. Hegyes vidéken 
legalkalmasabb helyek erre a völgyek és zugok, mert ezeken át 
szokott a róka leggyakrabban átváltani s mert különösen az olyan 
róka, mely evett a mérgezett falatból, nem igen szeret fel a hegy
nek menni, hanem a völgy mentét követi s igy könnyebben meg 
található. A döghelyeknek egymástóli távolát illetőleg, elégséges 



ha azokat lVa —2 kilóméternyire egymástól rendezzük be. A hosszú 
őszi és téli éjjeleken a róka igen nagy területeket kóborol be, s 
ilyenkor a kitett dög csábitó s zag a m á r a kitevés első éjjelén or
rába ütődik. 

6. Egy vadász hering és liszt összevegyítéséből készitett gom-
bóczokat ajánl rókamérgezés czétjára, mely szerinte egészen biz
tos szer s a rókák mód nélkül kedvelik. A gombóczokban a strychnin 
zselatin vagy makaroni-tokba helyezendő a szokott rendes adag
ban, üvegporral keverve. 

7. Nagy hóállással, tartósan igen hideg időben, rendkívül sikert 
lehet elérni nagy disznóhullával (ha véletlenül esett disznó hullája 
áll rendelkezésre). Egy ilyen segélyével, alkalmas helyre kitéve, a 
vidék összes szárnyas és szőrmés ragadozóit ki lehet pusztítani. 

8. Egy vadász azt állítja, hogy mérgezett ebekkel igen szép 
sikert szokott elérni. Eljárása a következő: Mintegy két-három 
gramm (!) strychnint szokott beadni, kisebb adadokban a mérge
zésre szánt kutyának, melyet azelőtt két napig megkoplaltatott. A 
hullát kiviszi, aztán egy alkalmas helyre s miután keményre meg
fagy, azt fejszével összedarabolja s a vágások közé ismét mérget 
szór. Körülbelül 8—10 napig csak 20 30 lépésnyiről kerülgetik 
a rókák a hullát, egyszer aztán mégis megkezdik. Ez a módszer 
— mint az illető vadász állítja - különösen czélszerü oly vidé
keken, a hol kutyákkal vadásznak, mivel azok a mérgezett kutyát 
nem eszik meg, holott más dög kitevése mellett gyakran végzetes 
lenne az ebekre a vadászat. 

9. Igen alkalmasak a rókamérgezéshez a nyul- és üregi nyul-
belek is, miket előbb hálóba téve vonszalékul használunk, majd 
pedig a róka járásain, váltóin helyezünk el. Alkalmi mérgezésekre 
számítva, a hivatásbeli vadász jól teszi, ha kirándulásai alkalmá
val mindig visz magával egy arra alkalmas, jót elzárt dobozban 
mérgezett verebeket s egyéb, a vadászterületen előforduló apró 
madarakat, melyből egyet-kettőt eldobál, vagy esetleg, a hol a mezőn 
valamely barázdában rókanyomot vesz észre: a barázda száraz 
füve alá dug helyenként egy-egyet a mérgezett madarakból. Időn
ként fel kell keresni a hivatásbeli vadásznak a kártékony vadak 
szokott váltóit s verebeket kell közvetlenül a váltók mellé, a bok
rokra fölaggatni, oly módon, hogy a veréb feje ágvillába kerüljön 



s igy a föld fölött kb. 40 50 cm. magasban fügve maradjon. Az 
igy kitett mérgezett madarakat a közelgő róka jobban észreveszi, 
jobban szimatolja, mintha a földön hevernének. De előnye e ki-
tevési módnak az is, hogy a verebeket nem rágják meg az egerek, 
ami különben gyakran megtörténik. Czélszerü továbbá a verebe
ket bokrokra helyezni azért is, mert igy könnyebb utánnézni, a 
nélkül, hogy egész közelébe kellene jönni a váltónak, látván a 
madarakat már messziről is, továbbá, hogy havazások alkalmával 
nem takartatnak el. A váltón lehetőleg keveset kell járni. ljtánnézni 
minden reggel szükséges s ekkor pótlandók az esetleg hiányzó 
méregfalatok s utána kell nézni, nincs-e közelben megmérgezett 
kártékony vad. Itt megjegyzem, hogy jó csalfalatul szolgálnak az 
egerek is. Az olyan mérgezett madár- vagy húsféle, mely a szabad
ban megfagyott, azután pedig az enyhe idő bekövetkeztével ismét 
felolvadott, illetve megpuhult, mérgezésre már nem alkalmas, mivel 
azt a ragadozó vagy épen nem, vagy csak nagy ritkán eszi meg. 

A mi azt a kérdést illeti, hogy mikor kell a duvadmérgezést 
megkezdeni? erre nézve csak azt felelhettem, hogy a hol a dúvad 
nagyon el van szaporodva, ott a késő őszi fagyok beálltával már 
bátran igénybevehetjük a mérget, sőt rókaváltókon a verebekkel 
való manipulacziót a nyulzsigervonszalékkal együtt már október
ben alkalmazásba vehetjük. A mérgezés fő ideje azonban a télidő, 
kivált ha friss hó esett, a mi a nyomon az áldozat kicsapázását 
könnyen lehetővé teszi, mert néha megtörténik, hogy a méregfalatot 
elfogyasztott róka messze elmegy s távol a mérgezés helyétől múlik 
k i . Tény azonban az, hogy a szőrmés ragadozók a méregfalatot 
is, ugy mint minden dögöt, hó nélkül sokkal szivesebben veszik 
fel, mint hó mellett és hogy leginkább tél elején az első havon 
idegenkednek az ilyen kecsegtető falatoktól. Tartózkodjunk bármi
nemű szagositószertől, mint például a zibet, hai-lé és hasonló 
feldicsért medicamentumoktól; ezek, ha a törvetésnél néha tesz
nek is némi szolgálatot, de a mérgezésnél nem érnek semmit ! A 
farkas a szagositott falatra ráhever, elfetreng rajta és a hátát 
dörzsöli hozzá, a róka meg a legjobb esetben oda vizel rá, — 
de meg nem eszi.*) 

*) Hogy különösen az illatosító szagokkal mérgezésnél elérni semmit 
sem lehet, az tapasztalati tény ; azonban a mesterséges bűzökkel máskép van 



A mi a rókamérgezés körüli egyéb tudnivalókat illeti, ehhez 
tartoznak még a következők : A kiéhezett róka rögtön a helyszínén 
hull el, vagy legalább nem messze ama helytől, ahol a mérget 
magához vette; ellenben az olyan, mely előbb nyulat vagy fáczánt 
temetett gyomrában s a mérgezett falatot tehát csak dessertnek 
vette, néha több órajárásnyi távolságban hull e l ; szóval a gvomor-
ban levő mérgezetlen tápanyag nagy mértékben befolyásolja a 
méreg ölő hatását. — Hogy a róka tényleg elfogyasztotta a méreg-
falatot, azt Matter R. szerint a következő jelek igazolják: „A 
róka legelső dolga, hogy felkeresse előző nyomát hogy ezt követve, 
könnyebben meneküljön üldözője elől és hogy őt tévútra vezet
hesse, a hol aztán majd koezogva, majd pedig szökésekkel ipar
kodik valamely közeli sűrűség felé. Útközben túrja és eszi a havat, 
az orrát, sőt sokszor az egész fejét a hóba dugja; gyakrabban 
ürül és vizel. De a mig menekülési útjában egyenesen halad, 
mindaddig nem lehet bizonyosan számítani a bőrére. A legbiztosabb 
jelek arra, hogy a róka életével lakol, a következők: útiránya 
tekerődző, a róka összeesik és gyakran hány; ez utóbbi körül
mény még fokozza a méreg hatását, mert ez által a strychnin a 
nyeldeklőnyálkával is érintkezik. Meglörténik néha, hogy az egyik 
róka által kihányt méreg falatot egy másik róka felfalja és attól 
aztán elpusztul, de a mérget sokszor igen messzire elviszi magá
ban, egyrészt azért, mert a falatban már nem volt benn az egész 
adag, másrészt mert a méreg már bomlásnak indult. A saját 
odújában ritkán pusztul el a róka, ámbár a méreg által gyötörve, 
szeret abba bemenekülni. De midőn közeli vesztét érzi, kimászik 
az odúból, vagy ha hozzája érkezett, bele sem megy, hanem 
csak közelében marad." — Ugyancsak Matter a szagokra vonat
kozólag a következőleg nyilatkozik: .. A szagokról már sokat hal
lottam beszélni és sokat is olvastam felőlük, de e tárgynak soha 

s vonzó hatásukat tagadni nem lehet. Egy ilyen mesterséges, jó sikerrel alkal
mazható büz a következő : Apró halakat összeaprítunk s azokat üvegbe tesszük 
s erősen eldugaszoljuk; az üveget aztán több napra trágyába elássuk. Az 
üveg tartalma folyékonynyá lesz és szörnyű bűzt áraszt. E folyadékkal kel l 
bekenni az apróbb húsféle csalfalatokat, különösen a megmérgezett egereket. 
A roppant bűzről a róka a legnagyobb hidegben megorrantja a prédát s nem 
ha»yja ott. 



sem szenteltem nagyobb figyelmet. Én különféle szagok helyett 
csak három szert szoktam használni: 

1. a már emiitett vonszalékot; 
2. a falatokat, valamint a vonszalék mentén a mérgező helyre 

vezető egyes fákat bekenem egy hízott liba májának kiolvasztott 
zsírjával. Ezt akkor szoktam használni — és pedig rendesen jól 
sikerrel — midőn a róka levizelhette a falatokat, hogy aztán 
újból csalogassam a mérgezőhelyre. 

3. Ajánlatos egy teritékre hozott rókának lenyúzott fejét (az 
agyvelővel együtt) valamely iára 3—4 méter magasban felfüggesz
teni, mert a róka fel szokta keresni az ilyen helyet." 

A farJcasmérgezésröl. A farkast sokkal könnyebb erős tél
hidegkor strychninnel kipusztítani, mintsem a gyakorlatlan azt 
hinné. Különben a farkasmérgezésnek is több módja van, melyek 
közül a legpraktikusabbakat fogom ismertetni; mindenekelőtte 
azonban az alábbi 1-ső pont alatt Lokcsánszky Flóristól (Vadász
lap, 1886. évf.) egy idevágó czikkecskét közlök, mely igen tanul
ságos közléseket tartalmaz a farkasmérgezés prakszisára vonat
kozólag. 

1. „ 1864-ben gróf Zichy Ödön látván azt, hogy ugy az ura
dalmi havasokon a marhaállományban a bérlők, mint pedig vad
ban maga az uradalom nagy kárt szenved: a farkasok mérgezését 
elrendelte. Örömmel vettük s örömmel teljesítettük e parancsot, 
hiszen fájt minden erdésznek, ha gondosan őrzött vadjából tavasz
szal 20—25 darab őzet farkasok által összetépve talált. De mond
juk meg őszintén, uj volt az elbánás módja. Legelőször tehát 
lovakat vettünk, melyek lelövetése után, némelyekbe a bőrön át a 
húsba, másokon tiszta lehúzott húsba mély vágások tétettek, azok 
egy kis fácska segélyével még megmélyittetvén, a meleg húsba, 
hol az olvadás előbb következik be, az adag méreg behintetett 
s a hus kitétetett. Hogy a farkas, a hus praeparálása után kezünk
től semmi szagot se kapjon, kezünket jegenyefenyő gályákkal, sőt 
szalonnával bedörzsöltük, de ez mindaddig nem sokat használt, 
mig a farkast a legnagyobb éhség nem gyötörte. Nagynehezen, 
holott már nyáron s őszszel váltóikra figyeltünk s azokra tétetett 
ki a csalétek: az első télen kettőt mérgeztünk meg. A következő 
két őszszel juhainkban nagy pusztítást vittek véghez, de őzeinket 



is tizedelték. Ama jó reményben, mikép talán, ha csalétekül őz-
vagy juh-darabot teszünk ki , az eredmény kimaradnatlan lesz, ezt 
is megkisérlettük, de csalódtunk. A hány kitelt darabhoz hozzá 
került farkas, annyit bemocskolt s ugyan azt tette valamennyi 
róka, de hozzá egy sem nyolt. Kitettem tehát még kutyát is s 
egy-egy negyed lovat. Sokáig tartott mig felvették. Legelőször a 
kutyát kezdték meg, bár csak bevágásokkal volt praepaiálva, miből 
azt következtettem, miszerint kutya lesz hát a legjobb csalétek. 
D e mikép tegyük, hogy hozzá ne nyúljunk s nyomot ne hagyjunk ? 
Megpróbáltam minden váltóra egy kutyát kivezettetni, melynek egy 
vékony tüdöszeletben begöngyölgetett kettős adag mérget oda 
dobtam, a hová a kutyát ki akartam tenni, melyet az mohón fel
kapott s egy néhány perez alatt oda lett. Ezzel elértem azt, hogy 
a kiteendő állathoz nem nyúltunk s az egész állat meg volt mér
gezve, mit az előbbi módnál elérni teljesen lehetetlen; a farkas 
is semmi gyanúsat nem talált, hamarább hozzá nyúlt. Ilymódon 
sikerült azon két télen 7 farkast elejtenünk." 

2. Praktikus farkasmérgezők tapasztalatai szerint legalkal
masabb csalétek szekundár mérgezés czéljára mindenekelőtte a 
kutya-, azután a malacz- és disznó-, végül a ló-dög. Mellőzhetet
len regula, hogy a mérgezésre szánt állatokat kézzel érinteni 
semmi körülmények közt. sem szabad haláluk után. A mérgezésre 
szánt állat az első nagyobb hó leesése után kerülő utakon kiveze
tendő a farkasok csapásai közelében s ahol a dögöt elhelyezni 
akarjuk, dupla adag strychninnel megmérgezzük oly módon, mint 
föntebb az 1. pont alatt említve van. Ekxént járunk el kutyával, 
malacz- és disznóval és lóval is ; hanem a lónak nem szabad a 
bőrét lenyúzni. A hol eldűlt az állat, ott hagyjuk. Lehet a dög 
közelében mérgezett szarkákat és virjakat is elhányni, de farkas 
járásai mellett imitt-amott; egyet-egyet a hóra is kitehetünk, mert 
a nagyobb mérgezett madarakat is felszedi, ha nagyon éhes; 
csakhogy a mérgezésre szánt madarakat a föntebb leirt óvatos 
módon kell kezelni és preparálni. Verebeket is mindenesetre kell 
a dögök mellett szétdobálni, de csak akkor, ha már a dögtől nem 
idegenkedik a vad és a rókák már kikezdték azt. Igen alkalmas 
és czélszerü — ha csak lehetséges — a döghelyet viz közelében 
választani, mert a strychnin roppant szomjúságot okoz és mihelyst 



a megmérgezett duvad szomját oltja, a gyomorba került nagyobb 
mennyiségű folyadék több mérget old fel. 

A dög kitétele után 3—4 nap múlva már bátran meg
vizsgálható az esetleges eredmény, de persze nem ugy, hogy 
egyenesen a dög felé rohanjunk, hanem az először messziről, 
körüljárandó, a nyomok vizsgálat alá veendők és a dög messziről 
távcsövei megszemlélendő és csak ha az kikezdetett, lehet foly
tatni a részletesebb kutatást. 

A megmérgezett farkas nem igen szokott messze menni egy 
folytában (ha a méreg jól hat), hanem leül, később a görcsök 
földhöz vágják, hánykolódik, megint bizonytalan lépésekkel tovább 
vonszolódik; az ily nyomot azután a biztos siker reményében 
követhetjük.*) Hogy a farkasok által elejtett vadhulla minden más 
csaléteknél jobban használható, az kétségtelen és ezért a farkasok 
folytonos nyomozása, illetve a hullák felkeresése és megmérgezése 
nem ajánlható eléggé. Különösen a vadsertést üldözi a farkas, a 
szarvast kevésbé; ha ilyenek levágott hulláira akadunk, akkor a 
mérgezés biztos sikerrel kecsegtet. A mérget a már ismertetett 
módon makaróniba vagy zselatinba helyezzük 0 8—1 grammos 
adagokban; az igy megtöltött és macskazsirban (szükségből 
fagygyuban) mártogatott méregtokokat rakjuk be aztán a levágott 
állatba, elsősorban a lágy részekbe, a belekbe és tüdőbe, valamint 
a torok- és nyakhusba. 

Egy hivatásbeli vadász azt irja, hogy a farkasok a legjobb 
eredménynyel egészen fiatal malaczokkal volnának megmérgezhetők 
és különösen alkalmasak volnának erre a czélra az olyanok, a 
melyek elvetélve, azaz idő előtt születtek. Ezek hiányában állítólag 
eredménynyel használt volna fiatal bárányokat, de inkább tavasz 
felé, amidőn már kevés a hó. A fentemiitelt csalfalatba egy kés
hegynyi, körülbelül egy gramm strychnint adott és pedig egy kis 
fadarab vagy tollcső segélyével annak nyeldeklőjébe. Mihelyt jelent
keztek a farkasok, azok váltóira kirakta az igy előkészített csal
falatokat és pedig egy bokor alá, nehogy észrevegyék azokat a 
ragadozó madarak. Ha lehetséges volt, a csalfalatokat naponta ellen-

*) A dög utánnézésekor czélszerü eczetben áztatott bocskorban járni, 
m e r t ez elveszi a duvadak által annyira ismert emberszagot. 



őriztette. Nagy havazások után a  csalfalatokat a  hó alól kiszedte 
s újra a hóra fektette. A csalfalatokat mindig használaton kivül 
álló erdei utak közelében helyezte el. 

Egy másik hivatásbeli vadász a  lódögöt nem mérgezte meg, 
hanem megvárta, mig a farkasok elfogadták s akkor e dög mellé 
mérgezett apróbb-nagyobb madarakat, egereket, elvetélt kis mala-
czokat és bárányt, lőtt hasznos vad tüdejét, máját, húsdarabokat 
és nyul-zsigert rakott ki s mint állítja, fenomenális sikerrel. De nem 
csak a dög mellé, hanem a farkas '(és róka) váltóira, különböző 
távolságokra is helyezett csalfalatokat s madarakat a bokrokra is 
aggatott és a végrehajtó személyzet azt az elővigyázati rendsza
bályt gyakorolta, miszerint heringléből, lótrágyából és kevés agyag
ból pépet gyúrt s azzal lábbelijét a  csalétek vizsgálása és körjárat 
előtt megkente; ezenkívül csizmája talpára egy-egy heringet kötött. 
Ugyancsak a mérgezett falatok elkészítése előtt az illető hering
lében megmosta kezeit, azután kezére ugyanabba mártott kezfyüt 
húzott s ugy látott hozzá a munkához. 

Ugyancsak egy hivatásbeli vadász a farkas mérgezésének 
a következő módját kultiválja. „Az első teendő — mondja — ki
puhatolni, hogy a farkas járása (váltója, csapása) merre észlel
hető leginkíbb; ha ez megvan, akkor egy őzet vagy szarvasünöt, 
leginkább oly vadat lövünk, mely azon a területen, a hol a farkasok 
tartózkodnak, túlsúlyban van és azt különösen olyan időben, 
midőn havazásra van kilátás, vagy pedig mikor éppen havazni 
kezd, a csapás közelébe teszszük és ott a vadat kellőképen meg
mérgezzük. Biztosithatok mindenkit, hogy a siker nem marad el, 
mert mihelyt az emberi nyomokat a frissen hullott hó eltakarja, a 
farkasok a kitett prédát felfalják és elpusztulnak. Tudok egy meg
lehetős nagy területet, mely több megyére kiterjed, ahol ugy 
körülbelül 20—25 év előtt a farkasok a vadállományban óriási 
károkat tettek és a hol egy éjszakán át a fentebb közlött módszer 
szerint egy 10 tagból álló farkas-család elpusztult, azóta pedig 
farkas ott nem mutatkozott. 

A hiuzmérgezésröl. A hiuzt is lehet méreggel pusztítani, csak
hogy ez az őzirtó bestia csak oly prédára megy, melyet ő maga 
fogott. Különben az a  tulajdonsága van a  hiúznak, hogy prédája 
maradékát a hóba rejti s azt éhségében ismét felkeresi. Az igy el-
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rejtett prédára aztán leginkább csak szerencséből akad rá az 
ember, hacsak csapázáshoz nem folyamodik, ami nem köunyü 
feladat, mert a hiúz csapája többnyire alig, vagy épen nem jár
ható helyen, sűrűségeken vezet keresztül s igy nyomait csak nagy 
fáradság árán, vagy éppen nem is lehet követni; azonban, ha akár
mily körülmények közt is sikerült a hiúz által levágott valamely 
prédára akadnunk, akkor a siker biztos, mert a hiúz sokkal ke-
vésbbé óvatos állat a cselekkel szemben, mint a farkas vagy róka, 
másrészt pedig alárendelt szaglási képessége folytán képtelen is 
oly elővigyázatot kifejteni, mint a kutya-féle duvadak; miért is 
mind vastőrrel, mind pedig méreggel majdnem a biztos siker re
ményében iehet ellene védekezni, csak fő feltétel, mint már em
lítettem, hogy csakis az általa levágott préda használtassák a mér
gezés czéljára. Ha ily prédamaradékra akadunk, azt azokon a 
helyeken kell megmérgezni (mély bevásokba hintve a félfinom 
üvegporral kevert mérget), melyeket a hiúz megsértett; az ujabb 
maradékok szintén az ujabban kikezdett helyeken mérgezendők 
meg újra. Esetleg makaróni vagy zselatin-méreghüvelyeket (fagy-
gyuba mártogatottakat) is lehet a hullába, különösen a belek közé 
rejteni. Természetesen óvakodni kell puszta kézzel fogdosni a hul
lát. Mérgezés után a hullát be kell ásni a hóba ugy, a hogy ere
detileg feküdt. A z emberi nyomokat fenyőgaly segélyével lehetőleg 
el kell tüntetni a hulla körül. 

A nyestek mérgezése apró madarakkal történik, csakhogy 
fán kell elhelyezni (fölaggatva) a mérgezett madarakat; a menyé
tet, görényt mérgezett tojásokkal lehet ártalmatlanná tenni. 

A ragadozó és kártékony madarak mérgezése alkalmilag a 
rókáknak és a farkasok számára kirakott dögöknél történik, de 
lehet különleges orvmadármérgezőhelyeket is berendezni a va
dászterület félreeső helyein, magas (1—lVa öles) lábakra helye
zett nagy asztalokat készítve e czélra, melyekre beadás által mér
gezett kutyákat, lódögöt és mérgezett madarakat rakunk ki és ha 
kerül, malacz, disznó- és birkadögöt. Az eképpen berendezett 
mérgező helyek egész éven át használatban maradnak. Télben, 
midőn a vadászati idénynek már vége van és mikor az ölyvek és 
sasok az erdőket előszeretettel szokták felkeresni, a mutatkozó 
ragadozók arányához képest egy vagy két nyulat ketté vágunk; 



bőrét egy kissé lehúzzuk, aztán több helyen ejtendő bevágáson 
megmérgezzük. A z ily prédát, különösen mikor hó van, nemcsak 
az ölyv, sas, hanem a karajkák, varjak, a szarka, szajkó is 
meg szokta enni, miáltal a vadászterület egy pár nap alatt igen 
sok kellemetlen vendégtől könnyedén megmenekül. — 

A fekete és tarka varjukat igen eredményesen lehet mérge
zett apró halakkal pusztítani. E czélra venni kell mindenféle apró 
halacskát s mindeniknek a kopoltyuja alá strychnint (vagy fosz
fort) kell tenni s az ekként megmérgezetteket szabad helyen, külö
nösen pedig patakok és vizek partján szétdobáljuk. A hol sok a 
varjú, a siker impozáns lesz! E mérgezési mód azért is igen 
ajánlatos, mert a halat a hasznos vad nem veszi fel. Nem ke-
vésbbé jó sikerrel lehet a mérgezést a felette kártékony szarka" 
•ellen is alkalmazni. 

Fáczánosokba vagy azokhoz közel mérgezett falatokat le
rakni nem tanácsos, sőt egyáltalában meg sem engedhető, bár itt 
a szarkák és varjak legbiztosabban megtalálnák, mert kétségtelen, 
hogy a fáczán is házityukok módjára adott alkalommal szívesen 
megeszi a hust. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A z á l l a m i e r d ő t i s z t e k fizetésének r e n d e z é s e ügyében 

a íizetésrendezési törvényjavaslatnak a pénzügyi bizottság részéről 
történt tárgyalása során több kedvező fordulat állott be. Igy a ma
gasabb állások szaporítása nem 1904. július 1-ével, hanem a 
mennyiben a javaslat addig törvényerőre emelkedik - már 1903. 
július 1-ével lép életbe. A fizetési többlet után tiszti dij mindaddig 
nem fizetendő, a mig az illető tisztviselő összilletményeiben nem 
nyer. Ez némileg enyhíti azon tisztviselők helyzetét, a kik nem 
kerülnek magasabb fizetési osztályba. Dr. Darányi Ignácz föld
mivelésűgyi miniszter ur kijelentette továbbá, hogy a napidijak és 
lótartási átalányok ügyét is újból kívánja szabályozni. 

A törvényjavaslatba felvett uj szakasz szerint a failletmények 
a törvény életbeléptének napjával, a földilletmények pedig 1903. 
szeptember végével szűnnek meg. Némi aggályt kelt e pont
nál az, hogy a föld-váltságról nincsen szó s igy szorosan véve 
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