
seriek majdnem 80°, o— akivitelre van szánva. Ennek következtében 
a nyersanyag bevásárlási ára, különösen jól kiaknázható fenyő
erdőknél, nagyon emelkedett. A keményfaiparnál különösen a 
tölgytalpfák és tölgygerendák jönnek mint hasznothozó kiviteli 
tárgyak tekintetbe. Más hasznos fák, úgymint dió, kőris, éger, 
szil- és bükkfák, csakis elenyésző mennyiségekben jutnak kivitelre. 
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VADÁSZAT. 

A pel e vadászatáról . 
mult évben jó bükkmakktermés volt Horvátországban, 
emiatt a pele nemcsak elszaporodott, de jól meg is hizott. 
A likakrbavai nép egy részének, a horvátoknak, kedvencz 

pecsenyéje a pele, mig ellenben a szerbek talán inkább az akasz
tófa alá állanának, mintsem hogy a peléhez nyúljanak. 

A pele husa különben, ha az ember már megszokta, nagyon 
kellemes izü, sőt finom pecsenyének is mondható, különösen akkor, 
hogy ha ügyes ember szépen, ropogósán süti meg a nyárson. 
Zsírját, a mely olajszerű és nehezen alszik meg, a gyógyszerészek 
vásárolják. 

A pelét a nép tavaszszal és őszszel vadászsza. Tavaszszal 
attól az időponttól kezdve, a mikor az téli fészkéből jól meghi-
zottan kibúvik és addig, a mig a pele zöld makkal nem kezd 
táplálkozni. Ez körülbelül június második felében történik, midőn 
a vadászatot abbahagyják, mert ilyenkor az éretlen makktól a pele 
mohó falánksága következtében beteg lesz és nagyon lesoványodik, 
a minek okozója talán a makk nagy csersavtartalma. 

A pele ezen betegségéből szeptember első felében kezd ki
gyógyulni és újra meghízik annyira, hogy már ugyanazon hónap 
második felében a nép hozzáfog őszi vadászatához; ez pedig el
tart addig, a mig a pele újra téli fészkébe, a földbe nem búvik. 
Vadásznak rá többféle módon. 

Tavaszszal a pele valamivel lombfakadás előtt jön elő a földből 
és lakását átteszi a fák odvas törzseibe; itt keresi fel őket a pele
vadász. Megvizsgál minden egyes odút a fákon, a melyek útjába 



esnek, vájjon nem vesz-e észre valami gyanúsat a bejáraton. Ha 
friss horzsolást lát vagy pedig 1 2 elejtett bükkfalevelet, akkor 
már erős a gyanúja, hogy peie van a fában, de, hogy még biz
tosabb legyen felőle, vékony ostornyélszerü vesszőt vesz a kezébe, 
azt a nyilason betolja és egyszer-kétszer föl és lehuzogatja, azután 
megáll és hallgat, mert ha a pele benn van, akkor a vesszőhuzo-
gatás után azonnal jelt ad magáról - fuj 11i kezd, - - talán a felett 
való boszankodásában, hogy őt fészkében zavarják. 

Ha a vadász ily módon teljesen meggyőződött a pele jelen
létéről, akkor már a vesszőt sűrűbben kezdi föl- és lehuzogatni 
és azon van, hogy lehetőleg a pelét meg is szúrja. A pele ettől 
nagyon megijed, zavarba jön, előbb az odu távolabb fekvő felső 
részébe menekül, de a mikor látja, hogy ott is üldözik és a 
vessző ott is utóiéri, akkor merészen leszalad az odu nyilasához 
s ott a fejét kidugván, egy pillanatra megáll. Ezt az alkalmat 
használja fel a vadász, mert a pelét nyakon csipi és a fejét szá
jába dugván, fogai között megropogtatja, azután pedig meg
tapogatja, vájjon kövér-e és ha igen, akkor elégedetten teszi 
a „torbájába" (tarisznya). 

Ez a legkedvezőbb eset arra nézve, hogy a vadász birto
kába keríthesse a pelét. Megesik azonban az is, hogy a pele az 
odúban valamely görcs mellé vagy esetleg egy mellékoduban 
húzza meg magát, mely esetben már a vessző magában nem 
elegendő. Ilyenkor a vadász az odu nyilasa alatt hajkot vág, 
taplót tesz oda, azt meggyújtja és még hozzárak egy marék 
fenyőfakorhadékot, hogy a füst erősebb legyen. Ezzel az eljárással 
azután eléri, hogy a pele megfullad és leesik az odu nyilasához. 

Ha valamely bükk- vagy fenyőtörzs magasabb részében van 
az odu nyilasa és a vadász meggyőződött arról, hogy pelefészek 
van benne, akkor azt a törzset egyszerűen ledönti, az odu alsó 
és felső részén a fatörzsön nagyobb nyilast vág s abból a pelét 
könnyű szerrel kiszedi és a fent már leirt módon megöli. 

A vadászat e neménél rendesen legalább ketten vesznek részt, 
de azért megtörtént már, hogy különösen akkor, mikor a törzsek 
magasabban fekvő részeiben kell a pelét felkeresni, már több 
vadász otthagyta a fogát, mert munkája közben lezuhant és össze
törte magát. 



Legérdekesebb azonban a pelevadászat egy másik neme s 
ez a fáklyafény mellett való vadászat őszszel. 

Ha a makk ugyanis már mind lehullott a fáról, akkor a pele 
is a földön makkol, még pedig éjszaka, mert a nappalt tavaszszal 
és őszszel mindig a fészkében tölti. 

A mult őszszel útépítési előmunkálatokkal voltam elfoglalva 
a krasznói kir. erdőgondnokság „Lomska duliba" erdőrészében. A 
nap rövidsége miatt az erdőn kellett laknom, hogy munkámat a 
tél beálltáig befejezzem. 

Sokat hallottam már beszélni a fáklyafény mellett való pele-
vadászatról és őszintén megvallom, hogy érdekelt a dolog; el
határoztam tehát, hogy pelevadászatot rendezek. 

November 5-én „koliba"-őrömmel régen fekvő luczfenyőtör-
zsek ággöcseiből vagy 6 darabot vágattam le, aki azokról a kor
hadt részt lefaragta, tüz mellett jól megszárította és azután fej
széjével a gyantás végeket egy kissé megvagdosta, hogy forgács
darabok álljanak el jobbra-balra. Kész volt a fáklya; készített még 
több, mintegy 60 cm hosszú mogyorófapálczát is. 

Szép csöndes est volt. Az ég derült, de a holdvilág nem 
zavarta az éj sötétségét, egyszóval az idő tervünknek kedvezett. 
Lehetett ugy 9 óra tájban, a mikor összeszedtem embereimet, 
hogy a vadászatot megkezdjük. A rendező egy javakorban levő 
granicsár volt, aki kitűnő pelevadász hirében állott; ez szétosztotta 
3 ember között a 6 darab fáklyát (1—1 fáklya tartaléknak maradt) 
és mindegyiknek egy mogyorófapálczát is adott, mig a többiek 
velem együtt csak pálczával fegyverkeztek fel. 

A fáklyahordók meggyújtották fáklyáikat és szép csendben 
elindultunk mindnyájan a vezető után. A „kolibától" mintegy fél
kilométernyire szép vén bükkösbe értünk, a mely alatt meglehe
tősen sürü fiatalos foglalt helyet. Itt vezetőnk intésére megálltunk 
és hallgatóztunk. Fülemet olyan hang ütötte meg, mintha gyík 
futott volna száraz levelek között. Vezetőnk pedig azt súgja: 
„eto puha" (itt a pele). Erre a fáklyások csendben előre mentek, 
majd meg-megálltak, mi pedig ütésre készentartott pálczával keres
tük a pelét. A mint a pele ugyanis makkolás közben meglátja a 
fáklya fényét, eszeveszetten felfut a legközelebbi törzsre, hol annak 
legalsó, erősebb ága tövében 1 2 m magasságban meglapul. 
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Onnan el nem mozdul. Szegény balga biztosan azt hiszi, hogy 
ott már senki sem veszi őt észre; pedig dehogy nem, hiszen a mi 
mogyorófapálczáink csak ugy pufognak jobbra-balra a meghú
zódott pelék derekán és egyiket a másik után teszszük zsebre. 

Ez a mulatság eltartott ugy 1/a óráig, akkor azután abba
hagytuk. Összeszámláltuk a zsákmányt, hát bizony kitűnt, hogy 
23 darab hagyta ott a bőrét. 

Ezt a módját a vadászatnak különösen kedveli a pelevadász, 
mert ha a szerencse kedvez neki, könnyű szerrel nagy zsákmány
hoz juthat. 

A pelét a nép otthon leforrázza, mint nálunk a malaczot, 
megtisztogatja, besózza és végre füstre teszi. Télen káposztában 
főzve fogyasztja el. 

Bizony sok olyan család akad, melynél 100 200 pele lóg a 
füstön télire; ez pótolja majd a disznót meg a szalonnát. 

Nálunk kezdetben, a mikor a pele elejtésére is lődij volt ki
tűzve és egyik-másik erdőgondnok ezt az erdőőri személyzetnek 
ki is utalványoztatta, ily czimén nagyobb összegek folyósittattak. 
A mult évben azonban a pele után járó lődij megszűnt. Azért 
említem ezt fel, mert érdekes tudni, hogy miként jutott az erdőőr 
a lődijhoz. Ha az erdőőr ugyanis a pelevadászt az erdőben el
csípte, akkor vagy elvette összes peleit vagy pedig minden pele 
fülét, farkát levágta; az előbbi eljárás volt a vadászra nézve a 
legfájdalmasabb, az utóbbit könnyen eltűrte. 

Ha pedig a vadász haza osonhatott anélkül, hogy az erdő
őrrel találkozott volna, ez esetben kiválogatta a sovány vagy fiatal 
peléket és ezeket elküldte az erdőőrnek. 

A nép között áruczikket képez a pele és bizony nem a leg
nagyobbjai adják 20 fillérjével. 

Évenkint sok ezer darab pele pusztul el ily módon a vadá
szok kezétől, de annyira szapora fajzat, hogy azért mindig van 
belőle elég. Ha gyenge makktermés van, akkor gyérebben fordul 
elő és akkor ugy látszik, mintha másfelé költözött volna, de amint 
jó makktermés állott be, esténként minden vén bükk lombozata 
hangos tőle. 

Hamar László. 


