
akár azt is mondja, hogy ez a személyzeti létszám 3,500.000 
kat. hold erdőterület gazdaságának vitelére sok; megjegyez
zük azonban, hogy az erdőgazdasági teendőkön kivül az er
dészek még a kerületökben lévő mezőgazdasági földterületek 
és épületek ügykezelésével is meg vannak bizva, és pedig el 
annyira, hogy teendőiknek majdnem fele részét mezőgazdasági 
ügyek elvégzése veszi igénybe, a mi tagadhatatlanul nem válik 
az erdészeti szolgálat előnyére. 

Nem érdektelen azon összehasonlítás sem, mely a lapunk 
jelen füzetében közölt württembergi államerdők költségvetésé
ben megjelölt terület tiszti létszámával tehető. Megjegyez
zük végül, hogy a magyar államerdőknél az alsóbb rendű ke
zelési szolgálatra és a felügyeletre összesen 1 .592 erdőőr van 
alkalmazva. CB. 

Erdeink kakuk-féle lakói é s azok erdészet i jelen
t ő s é g e . *) 

(A halaik félék. Coccygomorphae.) 

Az e r e n d b e t a r t o z ó m a d a r a k h o s s z ú s z á r n y 
f e d ő k k e l , v é k o n y s i m a n y e l v v e l s 1 v a g y 2 g é g e 
i z o m m a l b i r n a k . 

A kakuk félék átalános jellegű leírása majdnem lehetet
len, a mennyiben igen nehéz kellően jcllcgző, közös ismertető 
jeleket találni. Épen azon szervek, melyek a madár életmód-
módjára a legnagyobb befolyással vannak, mint például a csőr 
és a lábak ezen rendnek egyes képviselőinél igen feltűnő kü
lönbségeket mutatnak. Azért az átalános jelegzést teljesen 

*) L. „Erdészeti Lapok" 1874. évi XII. f. Erdeink lakói cziinü czikkét. 
Szerk. 



mellőzve azonnal az e rendnek erdeinkben élő képviselőit 
mutatom be név szerint és érdemlegesen. 

Mind két tekintetben t. i. az átalánosan ismert nevet és 
az erdészeti érdemeket illetőleg első helyen ál l : 

A k ö z ö n s é g e s k a k u k (Cuculus canorus L.) az egy
ügyű szerelmesek jóslója, a tavasz egyik hirdetője, kit név 
szerint legalább minden ember ismer. Őt teljes joggal mint a 
150 fajból álló kakukok családjának képviselőjét tekinthetjük. 

Kis galamb nagyságú, teste kissé hajlott, gyenge csőrrel 
és sárga lábakkal meg karmokkal bir. A hosszú szárnyak he
gyesek, a kikerekített fark pedig igen hosszú tollakból áll. 
Színezete a kor és az ivar szerint különböző. Az öreg him 
kékesszürke, az orrlikak, a szemcsillag és a szem kerek széle 
sárgák. A fiatalok tarkák és a különösen a nyakon és a fej
tetőn levő fehér tollakon ismerhetők föl. Hátuk rendszerint barna 
s ezen barna vagy inkább rozsdaszint a nőstények még érett 
korukban is mutatják, miért is régibb időben két kakukfajt 
akartak ismerni. 

Az ilyen vörösesbarna kakuk némikép a vércséhez ha
sonlít s innen is keletkezett azon mese, miszerint a kakuk 
télire ragadozó maciárrá változik. 

Igen kevés ország van Európában, Ázsiában és Afrikában 
melyben a kakukot nem észlelték volna. Brehm szerint Nor
végiában a leggyakoribb hol is még éjfélkor erős hangját hal
latja. Erdőkben, és pedig lombosokban mint fenyvesekben egy
aránt tartózkodik. Nálunk csak is nyáron át lakik és csakis 
az óvilág északi vidékein végzi az élet második feladatát, a 
faj fenntartást. 

A mint hozzánk érkezik — rendesen áprilban — egyik 
legelső gondja a Ilimnek hogy hitves társat keres magának, 
de talán nem is annyira feleséget keres, mint inkább csak 
forró szerelmi vágyainak tettleges kielégítését igyekszik elérni, 



s azért is követi a nőstényt bárhová is fordul ez, vagy a mint 
azt hitelt érdemlő észlelők állítják, ő a nőstényeket rendre 
üldözi, tehát párjához hű nem marad. A hím a párzási idő
szak alatt a szó teljes értelmében, a szerelem bolondja, ő 
egészen dühös lesz puszta szerelemből és noha a nőstények 
nem rátartok, még is folytonosan röpül ide oda, és annyira 
hangoztatja erős hangját, hogy még bele is reked. Minden 
vetélytársát igyekszik elűzni, ilyenkor aztán a ki a kakuk hang
ját jól tudja utánozni, őt könnyen magához is csalhatja, külön
ben igen félénk s vigyázó madár, melyet csak igen ritkán 
sikerül a szabadban közelebbről megtekinthetni. 

Hogy a kakuk tojásait más madarak fészkeibe rakja, azt 
már Aristoteles is tudta és pedig főképen az apróbb éneklő 
madarak fészkeit választja a menynyiben azok fiait rovarokkal 
és azok álczáival eteti. Máris 44-féle éneklő madár fészké
ben találtak kakuktojást, de leginkább a fehér billegény (Mo-
tacilla alba) a kerti zcnér (Sylvia hortensis) és a vörösbegy 
(Lusciala rubecala) fészkeit kedveli. 

Az illető fészek fölkeresése tisztán a nőstény dolga és 
valóban bámulatos azon tény, hogy még a legelrejtettebb fész
ket is képes megtalálni, noha a bokrokban nem is bujkál. 
A mint a választott fészekhez hozzá férhet reá ül s ugy tojik 
bele, ha azonban nem férhet a fészekhez akkor tojását előbb 
a földre rakja és csőrében viszi az illető fészekbe. 

A kakuk ezen sajátságos szaporodásának okát mai napig 
biztossággal nem tudjuk. Sokan azt hisszik, hogy tojásait azért 
nem volna képes saját maga kikölteni, mert azokat nagy idő
közökben rakja le, rendesen minden héten egyet, de vannak 
más világrészekben élő kakukok, melyek szintén hasonló nagy 
időközekben rakják le tojásaikat s mégis fészket készítenek 
maguknak. A l t u m azt hiszi, hogy a kakuknak ezen feltűnő 
szokása a táplálék-szerzéssel hozandó correlatióba. A kakuk 



mint erdészeti rendőr szerinte azon feladatot kapta a természettől, 
hogy a fák koronáit a hernyóktól és főképen a szőrös hernyóktól 
tisztítsa, ezen tápláléka után gyakran nagy kerületeket kell 
hogy átkutasson, ő tehát sokszor táplálék hiány miatt nem ma
radhat annyi ideig egy helyen, mint a mennyi idő megkíván
tatik a fiak kiköltésére. „Oly madár melynek a természettől 
ilyen föladat jutott," mondja Altum „mindenkor kell hogy sza
badon kóborolhasson, kell hogy ott gyűlhessen össze, honnan a 
vész fenyeget, de szükségkép kell, hogy egyenként is szétszé
ledve működésének folyton élhessen. Ő rendőri testületet alkot, 
mely majd itt, majd ott a zavarok lecsilapitására csoportosan 
egyesült erővel hosszabb ideig fáradozik, rendes nyugalmas 
időben pedig egyes tagjai tartják fenn a rendet az egész tarto
mányban. Ily működéssel a szabályszerű költés nem fér össze." 

Igaz ugyan, hogy a kakuk a szőrös hernyókat legjobban 
kedveli, de a csupasz hernyókat is megeszi, azért éppen ezen ok 
sem állhat meg egészen. Tény továbbá az is, hogy a kakuknak 
még költő foltjai sincsenek. 

A kakuk emiitett tápláléka miatt, melyet sem alacsonyabb 
bokrokban sem pedig a földön nem keres, rendkívüli nagy er
dészeti jelentőséggel bir, annyira, hogy egy perczig sem szabad 
haboznunk őt valamennyi madár közt erdészeti szempontból 
a leghasznosabb madárnak elismerni. 

A kakuk kizárólag hernyókkal táplálkozik és főképen 
mint már is említve volt, a szőrös hernyókat kedveli, ahoz jő 
azon erdészetileg fontos momentum, hogy ő majdnem kizárólag 
a fák tetejében, a lombkoronákban működik, továbbá hogy 
falánkságban őt egy madár sem múlja felül, étvágya valóban 
csillapithatlan ; erdészeti jelentőségét azonban még azon körül
mény is nagyon fokozza, hogy ő mindenütt, és pedig különben 
czivakodó és marakodó természete daczára többedmagával 
jelenik meg ott, hol a hernyók nagyobl) mérvben megszaporodtak. 
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A kakuk tehát a hernyók által előidézendő veszedelmet vagyis 
szerencsétlenséget még fejlődési stádiumában igyekszik elfojtani. 

A kakuknak ezen valóban üdvös működését illusztráló 
egyik példát szabadjon itt A l t u m n a k tapasztalatokban gaz
dag kincstárából elősorolnom. 1860-ban május 24 elejtett 
volt Altum egy kakukot, melynek gyomrában 97 fris apró 
bucsus pókok (Gastropacha processionea) hernyóit találta. Az 
által figyelmessé téve a tölgyes erdőknek ezen veszedelmes 
ellenségére, csakugyan szorgos vizsgálódása folytán számos her
nyó fészekre akadt, ugy hogy méltán félni lehetett az ezek 
által okozandó csapástól. Altum a dolog miképeni fordulását 
figyelmes szemekkel kisérte és csak hamar nem kis örömére 
azon megnyugtató meggyőződést szerezte magának, hogy a 
kakuk erélyes gazdálkodása folytán a hernyók nem fejlődhet
nek ki tömegesen, és ha május 24-én az apró hernyók és pe
ték mennyisége méltán aggodalmat gerjesztett az erdő sorsát 
illetőleg, június 21-én a tudós alig talált már hernyót, mind
amellett a most elejtett kakuk gyomra mégis 43 teljesen kinőtt 
hernyóval volt telve. Egy másik ide vágó esetet Homayer beszél 
el a Naumannia czimü folyóiratban. 1848-ban július kezdetével 
egy 30 holdnyi kiterjedésű fenyő erdőcskében (Pommerániában) 
egyszerre csak számos kakuk mutatkozott, Homayer szerint 
mintegy 100 darab. Ezen feltűnő jelenségnek magyarázatát 
Homayer csakhamar abban találta, hogy a f e n y ő g y a p o n c z 
(Liparis monacha) hernyója nagy mennyiségben lepte volt meg 
az erdőcskét. ő gyakran azt észlelte, hogy egy kakuk per
czenként 10 hernyót nyelt le. De ha egy madárra perczenként 
csak két hernyót számítunk, akkor 100 madárnak naponként 
— a napot júliusban 16 órával számítva — 192.000 hernyó 
kellett, 15 nap alatt tehát, mert annyi ideig tartott, a kaku-
kok e helyen való tömeges tartózkodása 2,890.000 hernyó 
lett elpusztítva. Ily tények azt hiszem eléggé dicsérik a mi 



hősünket, ugy hogy részünkről való további dicséretre nem is 
szorul. Mindamellett nem mulaszthatom el még egy további 
közvetlen haszonra is erdészeinket figyelmeztetni, melyet a 
kakuk hoz. Sok esetben t. i. igen fontos a mennyire lehet 
ideje korán az erdőben azon helyet megtudni, hol a vészthozó 
hernyók főtanyája van s honnan majd szétszéledve az erdőt 
veszélyeztetik, vagy pedig hol még az elmúló félben lévő vész 
után nagyobb számú ellenség maradt hátra, az ilyen helyeket 
a kakuk mutatja meg, a menyiben ott hosszabb ideig tar
tózkodik. 

A nőstény kakuk 5 — 6 tojást rak, és pedig mindegyiket 
más-más fészekbe, és ha néha talán 2 kakuktojást is egy fé
szekben találunk, akkor ezek bizonyosan két nősténytől szár
maznak, melyek mindegyike ugyanazon fészket kereste volt ki 
magának. Feltűnő azon körülmény, hogy tojását csakis azon 
fészekbe rakja, melyben a tojások még frissek. A kakuk a már 
fészekben lévő tojásokat nem bántja, s másrészt a nevelő szü
lők sem vetik ki az idegen kakuktojást. Azon föltevés, mintha 
az apró madarak a csalást észre nem vennék, nem állhat 
meg. Annyi igaz, hogy a kakuk tojása aránylag véve a leg
kisebb, körülbelül csak oly nagy, mint házi verebünké, de még 
azon hiedelem is igen el van terjedve, hogy a kakuk tojásainak 
szinézetét a körülmények szerint annyira képes változtatni, 
hogy minden tojása azon madáréhoz hasonló színezetű, mint a 
melynek fészkébe azt rakja. Ezen hiedelem alaptalannak, me
sének bizonyult be. 

Nem ritka azon eset, hogy ugyanazon madár fészkében 
saját tojásai közt feltűnő szinkülönbségeket találunk, rendesen 
a legutoljára lerakott tojás más színezetű, mint a többi, de az 
a költő madarakat egyáltalában semmi zavarba nom szokta 
hozni. A tapasztalás bizonyítja, hogy egy és ugyanazon madár 
tojásai leginkább vöröses és zöldes színekben váltakoznak. A 
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gébics és sok más madár tojásai például ép annyiszor vörö
sesek mint zöldesek, és csakis azon tünemény észleltetett a 
kakuk tojásain is, melyek különben rendesen szürkés-zöldek 
szoktak lenni. Megjegyzendő továbbá, hogy sok feltűnőbb szí
nezetű tojás kakuktojásnak mondatik, mely azonban nem is az. 

A kikelt fiatal kakuk igen rakonczátlan és falánk; mos
toha testvéreitől elkapja az eledelt, és azoknál csakhamar 
nagyobb is lesz, nem sokára a kis fészket egészen tölti ki, és 
társait a fészekből ki is taszítja. Altum egy ízben azt is ész
lelte, hogy egy fehér billegény a gazkölyök kedveért saját 
gyermekeit a fészekből kilökte. A kakuk meglehetős hosszú 
ideig marad a fészekben és folytonos kiabálása által ápolóit 
arra indítja, hogy folyvást uj meg uj táplálékot hoznak neki, 
még a szárnyra kelt madarat is kisérik és etetik. Csak akkor, 
ha már eléggé ügyesen tud repülni, hagyják őt magára, a 
mikor aztán táplálékát, a rovarokat maga keresi, de ezen 
korszakban még bogyókat is eszik. Nem sokára azonban meg
ragadja őt a vándorlási kedv, és egy éjjel rögtön el is tűnik. 

Noha a nőstény, a mint láttuk, 5—6 tojást is rak, mégis 
szaporodása általában gyenge. Némely nőstény, a midőn a tojást 
le akarja rakni, alkalmatos fészket nem talál, más esetben pedig 
a kiszemelt ápolók a tojó kakuknősténytől fölriasztva, saját 
fészköket is odahagyják; hogy továbbá némely tojás, vagy 
máris kikelt fiók más öldöklő madárnak vagy emlősnek áldo
zatul is esik, nagyon természetes. Mi pedig csak saját érde
künkben cselekszünk, hogy ha a kakukot mint jóttevő bará
tunkat a mennyire lehet megvédjük s oltalmazzuk. 

A kakukfélék rendjébe soroljuk továbbá a j é g é r t (Alcedo 
ispida L.), melyet teljes joggal Európa díszmadarának mond
hatunk. Háta szép fémfényü zöldeskék, melle sárgásbarna, szeme 
sötétbarna, csőre és lábai vörösek, s még kis kontya is van. 
Vékony hegyes csőre jókora hosszú, lábai, szárnyai és farka 



rövidek. Ezen gyönyörű madár alig cserélhető föl egy másikkal. 
Nálunk mindenütt leginkább folyók és patakok mellett egyen
ként tartózkodik, és ha elég ügyesek és vigyázók vagyunk 
megleshetjük őt a mint a vizből kiálló kövön ülve óra koszáig 
leskelődik zsákmánya, a halak után. Parti likakban fészkel és 
fiait melyeket vizi rovarokkal etet rendkívüli módon szereti. 
Erdészeti jelentősége semmi, annál nagyobb szerepet játszik 
azonban a népek meséiben. A legtöbb nép t. i. csodatevő 
varázs erőket tulajdonit neki. 

Igen csinos ide tartozó madarak továbbá: a m é h é s z 
(gyurgyalag) (Merops apiaster Z.) a b ü d ö s b a n k a (Upupa 
epops L.) és a c s a c s o g ó k ó r i c s (v. szalakóta) (Coracias 
garrula L.) 

E három közül erdészeti szempontból a csacsogó korics ha
tározottan hasznos madárnak mondható. Ezen meglehetős (csóka) 
nagyságú madár feltűnő színezeténél fogva könnyen fölismer
hető. Feje, nyaka és hasoldala kékes-zöld, háta barna, szárnya
inak felső szine fekete, alsó színe azonban szép lazurkék, 
farka szintén kék, lábai pedig sárgák. 

Mindennemű rovar és apró hüllő szolgál neki táplálékul 
de ezeket sohasem az ágak között keresi föl magának, hanem 
inkább az ágakon ülve éles szemeivel pilantja meg a földön. 
Fészkét kizárólag odvas fákba rakja tehát csakis oly vidéken 
tartózkodik, melyeken ilyen fákat talál. Fiai a fészket rendesen 
tele szokták piszkítani. 

A b ü d ö s vagy b ú b o s b a n k a egy általánosan ismert 
rigónagyságu madár, mely azonban hosszú nyaka, nagy két
soros bóbitája és széles tompa szárnyai miatt nagyobbnak tűnik 
elő. Testének alapszinezete vöröses agyagsárga különben fekete 
és fehér szinü pettyek és sávok következtében feltűnő tarka 
külsejű madár, mely ismét egy másikkal alig fölcserélhető. Ő 
sikságokon mint hegységekben egyaránt tartózkodik, ha csak 



szabad helyeket, legelőket, mezőket és régi odvas fákat talál. 
Az ilyen szabad helyeken majdnem folytonosan futkos táplá
léka után, mely rovarokból és azok álczáiból áll. Igen félénk 
madár, közelgő veszélykor az erdőben a sürü lomb között 
keres menedéket. Pongyolán épitett fészkét rendesen odvas 
fákban de kövek közt vagy sziklahasadékokban is találjuk. A 
fiatalok az öregekhez hasonló színezetűek és a fészket igen 
csúnyán szokták összerondítani. 

Táplálékát tekintve a banka mindenesetre a hasznos ma
darakhoz számítandó, de jelentősége alig nyom valamit. Az ál
tala fölemésztett rovarok és álczák többnyire egészen közöm
bösek. Erdészeti szempontból jelentősége alig van, ha csak azt 
nem vesszük tekintetbe, hogy hangja és külseje a vidék szép
ségének emeléséhez járul. Kriesch János, 

műegyetemi tanár. 

A fapiaczról. 
B u d a p e s t , november-hó 15-én 1875. 

A pénz- és hitel-viszonyok meg nem szűnő kedvezőtlen 
helyzete a faüzlet forgalmát is korlátolt határok közé szorítja, 
mihez még a fenyőféle szálfa-anj^agok kelendősége körül a téli 
időszakban rendesen beálló vásári szünet is járulván, fapia-
ezunkon az utóbbi időben beállott pangó állapot tovább tart. 

A fenyőféle fürészanyagok keresettsége némileg kielégítőnek 
mondható, ezek ára szilárdabb, s Triestben épen emelkedésre 
irányul. 

Az üzlet forgalma ez idő szerint inkább a régebb kötött 
szállítások kielégítésére szorítkozik, s azon erdőgazdaságilag 
kisebb jelentőségű néhány anyag-választékra, melyet tölgy, 
kőris és szil műszerfából Némethon részére asztalos és kere
kes munkákra keresnek. Igaz, hogy ez utóbbiakat jó áron fíze-


