
V a d á s z a t i t á r c z a . 
Gödöllői 1882. évi cserkészetek az udvari vadász területen. 

Az idei bár szórványosan mutatkozott makktermés a 
gödöllői kor. uradalmi erdőségekben a legmagasabb udvar 
részére tenyésztett nagy vadnak igen kedves eledelt szolgál
tatott , minek következtében hírneves agancsáraink teljesen 
kifejlődve keresték fel az üzekedési helyeket, 

Az első szarvasbőgés ez évben a babathi erdőgondnok
sághoz tartozó juharosi erdőrészben már augusztushó 28-án 
hallatszott és az idei szeles és esős őszi idő által néhányszor 
megszakítva csaknem október végéig tar tot t , annak daczára az 
agancsár vadászat mint minden évben ez idén is a törvény 
által megszabott tilalmi idő beálltával beszüntettetett . 

Az idei agancsár vadászatot Toskanai nagyherczeg Ö Fen
sége szeptember 14-én nyitotta meg, és Ő cs. kir. apostoli 
Felsége és a többi a gödöllői kir. kastélyban összegyűlt udvari 
vendégek által f. é. október 15-én folytattatott. 

Összesen elejtetett 83 drb agancsár, és pedig: 
3 drb l t í -os, 15 drb 14-es, 20 drb 12-es, 27 drb 

10-es, 13 drb 8-as, 2 drb (i-os, 1 drb 2-es és 2 drb csapos: 
továbbá 1 drb vaddisznó és 7 drb őzbak. 

Ezek közül Ü cs. és kir. apostoli Felsége 12, Toskanai 
nagyherczeg ő Fensége 14, Ludvig bajor herczeg Ő Fensége 
9, Wallersee báróné 3, idősb gróf Larisch 4, ifjú gróf Larisch 
7, br. Mondel 1, br. Nopcsa udvarmester 2, gróf Wollkenstein 
1, Majneri udvari kamarás 8, Bukeley ezredes 1. s Wieder-
hoffer tanácsos (i darabot lőt t ; ezenkívül az udvari vadász s 
uradalmi erdészeti személyzet által a megsebzettekből fel
találtatott s lelövetett 13 darab. 

A legérdekesebb idei agancsár vadászathoz tartoznak () 
cs. kir. Felsége által Bernárd iszaszeghi m. kir. erdész veze-



tése mellett a szt.-királyi erdőrészben szeptember 20 s 21-ikén 
tartott cserkészetek, melyeken 12 agancsár esett zsákmányul, 
azok között volt azon gyönyörűen kifejlődött 12 ágú agancs 
is. mely f. évi októbsr hóban Budapesten rendezett agancs-
kiállitásnak egy igen érdekes példányát képezte. 

A cserkész vadászat több kisebb a Gödöllő környékén 
tartott s Ő cs. kir. Felsége által igen kedvelt erdei hajtó-
vadászatok által lett kellemesen felváltva; ezen vadászatok 
eredménye a meglehetős számban talált erdei szalonka, a 
gödöllői fáczánkertből átszaporodott fáczánok s a szorgalmas 
tenyésztés folytán talált őzbakok mellett annál érdekesbe vált, 
minthogy ezen hasznos vadakon kivid több róka és két vad
macska is díszítette a ter i téket ; ezen vadmacskák egyikét 
herczeg Hohenlohe udvarmester, másikát pedig Dr. Achenthaler 
udvari orvos volt szerencsés elejteni. 

Jelenleg a cserkészet a szarvastehenekre folytattatok, mely 
vadból (') Felsége által jóváhagyott elejtési előirányzat alapján 
250 drb volna az idei vadász idény alatt elejtendő, mely 
szám azonban nagyon nehezen lesz elérhető, minthogy már 
jelenleg is a szarvasvad nagyobb csoportokban a dús őszi 
vetések és fűben gazdag erdei tisztásokat már fényes nappal 
felkeresi és igy a cserkésző vadásznak a lőtávolsági közeledést 
igen kérdésessé teszi. — Gödöllőn, 1882 . novemberbe. 

Kallina. 

V i d é k i l e v é l . 
S z a n y , 1882. októberhó. 

Tekintetes Szerkesztő Ur\ Azon örvendetes hirrel kezd
hetem levelemet, hogy igen bő gubacs- és makkterméssel volt 
vidékünk áldva, kivált a sopronmegyei győri püspökségi ura
dalomhoz tartozó „himodi pagony"; de egyáltalában összes 
tölgyeseink, még a hernyók által volt elpusztult tölgyeseken 
is volt némi makktermés. 


