ARCHÍVUM

Állatélet erdeinkben IX.

(Erdészeti és Gazdászati Lapok, 1866. október)
Az Erdészeti és Gazdászati Lapok
1866. évfolyamában cikksorozat jelent meg, „Állatélet erdeinkben” címmel. Az egykori megfigyelések számíthatnak a ma olvasójának érdeklõdésére is.
Midõn a nyár kedves gyermekei, a virágok nagyobrészt már elhervadtak, kert-

jeinkben már leginkább csak az õszi rózsa díszlik, réteinken pedig õszi kikerics violaszinü virága kél ki — tudjuk,
hogy hányat ütött az évi óra. Midõn fáink árnyékos koronái megsárgult lombjait hullatják, midõn hordóink a szõlõk
édes nedvével már megteltek, a szél a
tarló fölött fú és a mezei gazda oda kün

utolsó munkáit végzi, jól tudjuk, hogy
október hóban élünk és hogy nem sokára a jeges fürtû tél következik be.
Állataink s leginkább a lég urainak
nagy része már hónapok elõtt érezték a
bekövetkezõ változást és tõlünk melegebb országokba menekültek, egy része azonban elutazását e hónapra halasztotta. Ezek közt van a sárga és fehér
billegény, a seregély, a fürj, a vörösbegy, a vörösfarku zenér, a halászó
csermöly
(halászsas – a
szerk.), a mezei
pacsirta, a szárcsa,
a szürke gém stb.
Az elvonultakat ismét mások pótolják, melyek éjszakról jönnek és
vagy
késõbben
szintén tovább vonulnak, vagy pedig nálunk áttelelnek. A keresztül
utazók közül leginkább megemlitendõk a vad lud, a
daru, és a vadászok kedvencze a szalonka.
Kétszer egy évben van alkalma az
ember fiának szalonka pecsenyére szert
tenni s kinek tavaszkor nem sikerült
volt a szalonka hires ganaját megízlelni,
az most kisérheti meg ennek birtokába

jutni. Az északi hidegebb vidékekrõl
hozzánk vonuló és nálunk áttelelõ madarak közül ízletes husa miatt igen nevezetes á fenyõ rigó, melyet fõvárosunkban tót atyánkfiai egész télen át
árulgatnak; a fenyõ pinty és kedves csízünk megjelenésével veszi kezdetét a
madarászat; kopasz fáinkról, késõbb
pedig tornyainkról és házteteinkrõl már
a varjak károgása is hallatszik.
Emlõs állataink közül is némelyek
télire készülnek, nevezetesen azok, melyek téli álmot tartanak, mint a szárnyas
egerek, a hörcsög, a pele téli lakjukat
berendezik; e hónap legnevezetesebb
jelenete azonban a dámvad párzása. A
dámvad csoportokban él, melyek nyáron át nõstények, borjuk és fiatal hímekbõl állanak, az öreg hímek magánosan szoktak élni. Október közepén
azonban fölkeresi az öreg him a csapatokat és a fiatal nemzedéket elûzvén,
egy ideig ép ugy mint a szarvas, kizárólag a szerelem élvezetének él és aztán a
csapatot, mely rendesen 5–8 nõsténybõl áll, ismét elhagyja. A párzási idõ
alatt a hímek igen föl vannak ingerelve,
északa hangosan kiabálnak és egymás
közt erõsen harczolnak. A párzási idõ
körülbelül 14 napig tart, melynek eltelte után a fiatal dámvad nemzedék ismét
a csapathoz csatlakozik.
Október hóban háziállataink közül is
többen párosodnak és pedig a kecske, a
juh és az annyira hasznos, mégis nagy részétõl annyira félreismert szelid disznó.
Kriesch
http://erdeszetilapok.oszk.hu/
00373/pdf/00373_
479-480.pdf

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!
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 vadászházi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû
elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület titkársága évente érvényesíti. A 2012-ben kiosztott kártyák érvényessége 2013.
február 28-ig tartott. A 2013-ra szóló érvényesítõ matricákat azon tagok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonatkozó 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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