a közigazgatási erdészeti birzottságnál vagy a kir. erdőfelügyelő
ségnél pályázatra bejelenteni.
Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdő
sítést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beerdősitett terület
bérlője is, de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos írás
beli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való
részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a
versenyre bocsátott erdősítést az 1879. évi X X X I . t.-cz, 2. vagy
4. §-aiban meghatározott feltételek szerint állandóan erdőként
fogja fentartani és kezelni.
A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő,
helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket
pontosan meg kell jelölni.
Budapest, 1911. évi május hó.
M. kir. földmivelésügyi
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Vadászati t á r c z a .
(A medve étvágyáról)
I r t a : Pausínger

B

Károly,

m. kir. főerdőmérnök.

rehm „Az állatok világa" II. kötetének 242. oldalán a barna
medvéről egyebek között a következőket olvashatjuk: „Csak
egy pillantást kell vetnünk a medve fogazatára s nyomban
tisztában leszünk vele, hogy mindenevő, inkább növényi, mint
állati táplálékra utalt állattal van dolgunk."
A leirás ezután következő része sok minden érdekeset közöl
az olvasóval, de legyen szabad saját tapasztalataimról is be
számolni és ha sok adat ismeretes is kedves kollégáim előtt, azt
hiszem, kis czikkem végén mégis csak megint egy érdekes adattal
fogok szolgálni a medve életmódjához.
„Mese, mese mess kenyeret." Gyertyaszentelőkor kibúvik a
medve a vaczkából, ha jó idő van, visszatér fekhelyére, ha rossz
idő van, akkor elhagyja vaczkát és élelem után lát. — Hiszem,
de nem vallom, majd alább adom magyarázatát. — Ha melegszik
az idő, a medve tényleg elhagyja téli nyughelyét s rettenetes

kínnal keresi meg táplálékát, különösen az, amelyik nem húsevő.
Gyökerek, meleg források közelében levő füvek, vizi torma képezi
eleinte táplálékát, később, ha a havasok alsó részein buján sarjad
zik a fű, azt legeli, Az ennek következtében beálló gyomorsikulást
Máramaros megyében azzal ellensúlyozza, hogy a megindult luczfenyőtörzsek alsó részein a héjat lehántja s a nyomán megjelenő
szurkos nedvet nyalogatja. Ezt műszaki dijnok koromban a körös
mezei gondnokságokban nem egy helyen tapasztaltam, egyszer
tetten is értem maczkó úrfit egy ilyen kártételen, mikor a stanislói
völgyből az apsineczi vizfogóhoz menve, alaposan eltévedtem s
egyszerre mellettem nagy robajjal rohan el egy j ó medve. Utána
küldtem göbecses fegyveremből a golyót, de már nem emlékszem,
a medve volt-e jobban megijedve lövésemtől, vagy az engem
kisérő, kevés czókmókomat hordó kísérőm a medve által okozott
robajtól, de azt tudom, hogy a medvének baja nem esett s a kísé
rőm az Istennek sem akart tovább velem jönni. Megnéztem a
helyet, hogy honnan ugrott fel a medve s akkor láttam, hogy
egy hatalmas luczfenyőtörzs alján a kérget lehántotta és — való
színűleg élvezettel — nyalogatta a kifolyó terpentines nedvet.
Később jön az eper, azután a málna, kedves csemegéi erdeink,
sajnos, már nagyon megfogyott nagyvadjának. A málnát farán
ülve mancsaival húzza le a bokrokról s tömi szájába, csak olykor
prüszköl és köpköd keservesen, ha egy mezei poloskát gyúr az édes
gyümölcscsel együtt a szájába.
Málnát szedő asszonyokra és gyermekekre, egy-egy ilyen
málnázó medve hirtelen megjelenése jobban hat, mint hazánk
legnagyobbjai után elnevezett, világhódító keserű vizeink egyen
ként és együttvéve. Azután jön a zab, a tejesedő kukoricza. De jó
dolga van akkor a medvének, milyen károkat csinál egy-egy
táblában, arról beszélhetnének azok a számlák, amelyeket vadász
uram, gróf Teleki Sámuel őnagyméltósága megbízása folytán
fizettem ki régebben — még a szép medvevilág idejében — a
károsult benlakosoknak. S végül jön a makk, az édes bükk,
a kesernyés, de kiadó tölgymakk. Ez vonzza messze vidékekről
a medvét s ha igen jó makktermésünk van, akkor van kilátás
eredményes medvevadászatra, mert a két gyümölcsöt a télire fel
szedendő háj miatt kiválóan szereti.

Igaz, hogy a vadalmát sem veti meg, sőt előszeretettel fel
keresi s ezelőtt egypár évvel a Bligyirászu nevü helyen egyik
ügyes nyomászóval etettem egy medvét összegyűjtött vadalmával
addig, amig nem került oda a hajtás s szegény e silány élvezetért
bőrével számolt be. Nem ritkán tapasztaltam, hogy felkúszik a
medve egy-egy alacsonyabb tölgyfára és vastag ágakat tör le,
Hogy játszi kedvből cselekszi-e ezt, vagy éhségének csillapítása
végett, hogy az ágakon levő tölgymakk felfalásával éhségét csil
lapítsa, azt már nem tudom, ennyire nem állok jó lábon maczkó
urfival. Természetes, hogy az útjába eső hangyabolyokat mind
megvizsgálja a medve, nemcsak a hangyatojásokat, hanem a ki
fejlett hangyákat is nagy élvezettel eszi.
De nemcsak hangyabolyokat, hanem minden útjába esö követ
felfordít, hogy az alatta esetleg található hangyákhoz hozzáférjen.
Régi dült fák kérgét előszeretettel hántja le és delektálja magát
az ott található kövér kukaczokon. Három évvel ezelőtt egy Isztecső
völgyben lakó román embernek már nem tudom hány koronát
fizettem azért, mert egy medve beszemtelenkedve kertjében álló
méhesébe, mindjárt egy éjjelen két darab parasztméhköpűből ette
meg a mézet. Ez az étvágy!
De régebben, mikor még sok medvénk volt, sok kárt csinál
tak a juhállományban, a havasokon legelő marhákban s nem ritkán
lovakban. A 90-es évek elején a Kereszthegyen egy medve addig
üldözött egy csikózó kanczát, mig azt elérve leütötte, kitépte beleit
és a már csaknem teljesen kifejlődött csikót falta fel. Csak a fejét
hagyta meg. Volt a lárgai részekben egy hatalmas nagy medve.
Többször vadásztunk rá, de mindig sikerült az ipsének meg
megmenekülnie. 1903. év telén őkelme, bár elég j ó bükkmakktermés volt, nem húzódott vissza téli álomra, hanem a szarvas
állomány után vetette magát. Eleinte sikertelenül, de február havától
kezdve, mikor az alsó részeken a hó szironyossá vált, a fővad
beszakadt, a medvék pedig a szirony megtartotta széles mancsai
segítségével, rövid időn belül 6 darab gyönyörű szép bikát és
9 tehenet tépett a bestia. Nem tudtam megmérgezni, mert a tépett
szarvashoz többé vissza nem tért, de hogy a medve dögöt fel
vesz, az kiviláglik alábbiakból.
A következő 1904. évben hómentes telünk volt. A nagy

lárgai medve megint nem feküdt le, de settenkedett a szarvasok
után, persze eredménytelenül. Egyszerre nyoma veszett, de jelentik
a vadőrök, hogy két ordas jár, és a felső fanczali völgyben téptek
szét egy vén szarvastehenet. Kiadom a rendeletet, hogy a dögöt
azonnal mérgezzék meg, s másnap már kapom a jelentést, hogy
a strychnin különösen bevált, mert nemcsak a két farkas, de a
nagy lárgai medve is ott feküdt a dög mellett. Akkora volt
a strychnin hatása folytán különben is megpufíadt medve, hogy
egy nagy szekeret teljesen elfoglalt. Kár, hogy nem golyó által
esett el. Hogy a medve elpusztult társát kikezdi, azt saját tapasz
talatom után e lapok 1891. évi II. számában már közöltem, hogy
társát megtámadja, megöli és kikezdi, azt elhunyt Matuskovits
Béla kollégánk e lapok 1880. évi január havi füzetében közli s
erre nekem is van az itteni vadászterületről adatom, de hogy a
medve hiuzt egyék, erre aligha van adat széles e világon. Pedig
eszi. S most előadom azt a rövid történetet, melynek közlése
végett untattam eddig szives olvasóimat.
A hiúzok egy idő óta nagyon elszaporodtak ezen a vidéken,
s mult télen négy-öt-nek a nyomát is látták, hol itten, hol
a szomszédos vadászterületeken. Egy a szomszédban, három
pedig itt számolt be bőrével garázdálkodásáért, de egy hatalmas
hiúz a lárgai részekbe vetette magát, s én nagyon féltve az
úgyis csekély számú vadállományt, kiadtam a rendeletet, hogy
a vastőröket a vadőrök újból tegyék ki, daczára a nagy hónak,
hátha sikerül, ugy mint most egy éve, a hiuzt megfogni. A vad
őrök teljesítették is a parancsomat, de miután a hely nagyon messze
fekszik, vastőrök elhelyezése után csak harmadnapra mentek ki az
eredmény után nézni. S mi volt az eredmény? Egy hatalmas hiúz
lépett jobb első lábával a tőrbe, a Weber-féle remek vas hatal
masan fogta hasznos vadaink ez ádáz ellenségét, hiába csorbította
ki metsző- és szemfogait, hiába kaparta tövig és vérig hatalmas
körmeit, a vas nem engedett. De midőn a vadőrök odajöttek, a
hiúz már meg volt dermedve, s egy hatalmas medve által kikezdve.
A medve arra való jártában ráakadt a teljesen tehetetlen hiuzra,
azt egyszerűen agyonütötte, hátsó balczombját, az összes nemes
belső részeket, beleket és a baloldali vékonyabb bordarészeket
íelfalta, s valószínűleg csak rettenetes éhségének némi csillapultával,

vette észre a tőrhöz erősített láncz zörgését, mert anélkül, hogy
áldozatát szokásához képest betakarta volna, óriási szökésekkel
távozott a lakmározás színhelyéről. Friss havon könnyen kivehető
volt a nyomok után az egész esemény és kedves kötelességemnek
tartom, hogy e lapok hasábjain számoljak be a medve életmódjára
vonatkozó adatról.
Ami pedig a hiúz húsának élvezhetőségét és igy a medve
gournetségét illeti, legyen szabad „Az állatok világa" I-ső kötetének
541. és 542. lapjáról a következőket idézni:
„A hiúz a medvén kivül az egyetlen ragadozó állat, melynek
húsát északibb tájakon Ízletes pecsenyének tartották és még ma
napság is annak tartják. A X V I . század végén Henneberg György
Ernő gróf két hiuzmacskát küldött Kasselbe Vilmos tartományi
grófnak s annak a reményének adott kifejezést, hogy a téli időben
friss állapotban fognak oda érkezni s ugy neki, mint nejének
és gyermekeinek jól fognak izleni. Kobelltől tudjuk, hogy 1814-ben
Bécsben, a herczegek gyülekezete alkalmával többször került hiuzpecsenye az uralkodók asztalára és csak még 1819-ben is kiadták
a rendeletet, hogy hiuzt kell fogni, mert húsát a bajor király
szédülései ellen akarják alkalmazni. Loewis irja, hogy a hiúz húsát
Liolandban is sokan eszik, sőt becsülik, még pedig nemcsak a
munkásosztály soraiban, hanem a jobb körökben is. Szerinte a
hiuzhus gyöngéd és halványszínű, a legjobb borjúhúshoz hasonló,
semmiféle vad utóize nincs s leginkább a siketfajd húsához
hasonlítható. Radde szerint nemcsak az Amur vidéki benszülöttek,
hanem a náluk megforduló összes mongol és mandzsu kereskedők
is nagyon ízletesnek mondják, sőt még a nők is részt vesznek
az ilyen lakomán. Hazánkban nem eszik a hiúz húsát s való
színűleg sohasem is ették".
Ez utóbbi állítás több mint holtbizonyos, mert mi mindig
többre becsültünk egy báránypaprikást, mint egy hiuzcotelette-t
champignonnal. Pfuj!
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