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Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászhá-
zi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti La-
pok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden egye-
sületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû
elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület tit-
kársága évente érvényesíti. A 2012-ben kiosztott kártyák érvényessége 2013.
február 28-ig tartott. A 2013-ra szóló érvényesítõ matricákat azon tagok kap-
ják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonat-
kozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.
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Az Erdészeti és Gazdászati Lapok
1866. évfolyamában cikksorozat je-
lent meg, „Állatélet erdeinkben” cím-
mel. Az egykori megfigyelések számít-
hatnak a ma olvasójának érdeklõdé-
sére is.

September, a gyümölcs hava, minden
természet kedvelõre, de különösen a
vadászra nézve nem csekély érdekkel
bir. E hóban történik a rovarevõ mada-
rak fõvonulása délfelé. 

Elsõ felében elhagynak bennünket a
kisebb gébics, a mezei psityor, a zené-
rek több faja, a kerti sármány, a lappan-
tyú, a fekete és fehér gólya sat.; a hó
második felében elvonulnak tõlünk a
nyaktekercs, a szalakóta, az éneklõ ri-
gó, a búbos banka, a fecskék és gerlic-
zék, a fürj, a haris, a bölömbika, a szár-
csa s még mások. Nyul vitézünk e hó-
napban negyedszer is szokott szülni, de
minthogy ezen utolsó fiai rendesen ki-
vesznek, nincs többé oka a vadásznak,
hogy magát még továbbra megfossza a
vadászat élvezetétõl. Septemberben
nyilik meg tehát az alsóbb rendû vadá-
szat, s ezentúl jaj a szegény hosszúfülû
legénynek. 

Erdeinkben legérdekesebb jelenet e
hónapban a szarvasnak párzása. Szar-
vasunk a gim-családnak egyik legtekin-
télyesebb és legnemesebb tagja. Szép
nyúlánk, de a mellett erõs testének ma-
gatartása nemes és büszke, szemei
élénkek, a him homlokát sokágú

agancs disziti, melynek ágai azonban
oly nagy jelentõséggel nem birnak és
az állat korával oly szoros viszonyban
nem állanak, mint azt közönségesen
hiszik; inkább az agancs egész alakja,
sem mint ágainak száma bir jelentõség-
gel. Gyenge szarvasok 14-
18, erõsek azonban 32-36
fontos agancsokat is visel-
nek. Minõ veszedelmes
fegyver az agancs, legin-
kább a párzás idõszakában
tapasztalható. A különben
nagyon szelid és bizalmas
állat ez idõ alatt egészen
megváltozik, a legnagyobb
mérvben ingerlékenynyé
lesz s némelykor még az em-
bert is bántja, mig máskor el-
lenségét soha meg nem tá-
madja. De mind ez csak a
himrõl áll, a nõstény ilyféle
hamisságokat nem ismer. Párzás idején
különös hangot ejtenek a himek és az
egyszer megválasztott párzási helyre
minden évben visszatérnek. E helyek
körül gyülekeznek a nõstények is, 6, 8,
10,12 egy csoportban, s a sûrûben el-
bujdosnak. A him orrát a földön tartva
körül nyargal, kedveseit keresve, s ha
azoknál gyengébb s fiatalabb hímeket
talál, ezeket elkergeti. Ez alkalommal
gyakran véres harczra kerül a dolog,
mely nem ritkán az egyik vagy mind a
két bajnok halálával végzõdik. A gyõz-
tes meghódított kedvesei felett a legna-

gyobb szigorral gyakorolja magányura-
dalmát. Kiválasztottjait a kedvencz
helyre vezeti s innen azoknak többé
nála nélkül távozniok nem szabad. Há-
rom heti majdnem folytonos élvezet
folytán, egészen kimerülve hagyja oda
a zultán-szarvas a párzási helyet s most
igyekeznek a szarvas-odaliskok kényu-
ruktól megszabadulva a kölcsönt
visszaadni, és sietnek magukat kárpó-

tolni azon kényszerért, melyet zsarnok
férjük féltékenysége rajok rót volt;
most a gyengébb és fiatalabb hímekre
is kerül a sor az élvezetben. 

40 vagy 31 hétre a megtermékenyítés
után szüli a szarvas nõstény az erdõ va-
lamely igen sötét helyén egy (ritkán 2)
gyermekét, melyeknek a jövõ párzási
ideig viseli gondját. 
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