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ARCHÍVUM

Az Erdészeti és Gazdászati Lapok 1866. évfolyamában tízré-
szes cikksorozat jelent meg „Állatélet erdeinkben” címmel.
Az egykori megfigyelések számíthatnak a ma olvasójának ér-
deklõdésére is, ezért azokat ismét közzétesszük. 

April hóban a természet téli hóbundáját már letevé, a zor-
don tél hatalma már teljesen meg van törve, s felénk moso-
lyog vidám szép gyönyörködtetõ arczczal a mindnyájunktól
nagy örömmel fogadott ifjú tavasz. Évelõ növényeink legna-
gyobb száma leveleket, sõt némelyek virágot is hajtanak, a
nap elevenítõ sugarai a különféle állatokat rejtényeikbõl ke-
csegtetik, vagy pedig messze földrõl hívják hozzánk vissza. 

E hónapban üdvözöljük az õsidõk óta köztiszte-
letben álló fecskének megjelenését. Ezen vir-
goncz, fürge, serény, merész madárka,
mely egész életét úgyszólván röptében
tölti, – röptében fogja táplálékát, rö-
pülve énekel, játszik, még röpülve
fürdik is – mindenütt az ember ol-
talma alatt van. 

A nép annyira megkedvelte,
hogy énekét, mely inkább cse-
vegésnek mondható, saját nyel-
vébe is áttette. A fecske ránk
nézve az, a mi a régi egyptusok-
nak a szent Ibis volt, – a szép és
gazdag idõjárás hirdetõje. 

Kedves fecskénkkel jõ a mada-
rak leghiubbika, a kakuk, ki saját
nevét szünet nélkül a világnak fülébe
kiáltani soha el nem fárad – elõször jele-
nik meg a him és csak késõbb a nõstény.
April hó második felében érkezik meg a fülemi-
le és a tyúkok egyedüli vándor madara, a fürj. Akárhová
is vetjük szemeinket, mindenütt nagy mozgalom, roppant te-
vékenység. 

A mult hóban megérkezett és állandó madaraink legna-
gyobb része fészket épit, vagy pedig már tojásokat is rak.
Azok közül, kik csak mostan házasságra kelnek, különösen
kiemelendõk a nagy suhaly vagy füles bagoly (az uhu – a
szerk.) és a fajdok. 

A füles bagoly, a baglyok legnagyobbika, az éj királya,
nem mutatja azon vidámságot és élénkséget, mely a madara-
kat annyira kedvesekké teszi; õ örökösen roszkedvü, boszus,
haragos, kerüli a világot, nem kedveli a társaságot. Lakhe-
lyéül leginkább a legvadabb erdõrészt szemléli ki magának;
különösen vonzák õt oly helyek, hol sok mély hegytorok és
magas sziklafal van. Innen aztán hangoztatja éjjel félelmet
gerjesztõ „hu, hu" hangját, melytõl az álhitü emberek retteg-
nek, és mely több mondának alapjául szolgál. Kellemetlen
hangja azonban csak egy nõstényért harczoló hímnek kiabá-
lása és a bagolyra nézve ugyanazon jelentõségû, mint a zené-
rek bájos szerelmi dalai, melyekkel kedveseit meghóditják. 

A bagoly sokkal nagyobbnak látszik, a minõ valóban, mert
laza tollazatát fölborzasztva hordja. Minden általa legyõzhetõ
állatot fölemészt; zsákmányát rendesen álmából riasztja föl és
aztán meggyilkolja, s ezen gyalázatos eljárása valószínûleg
oka azon különös ellenszenvnek, melylyel a legtöbb nappali
madár irányában viseltetik. Ahol csak nappal mutatkozik,

mindenütt boszantják és üldözik még a legapróbb madarak
is. Rendesen észre veszi õt egy kis zenérke ott a falhoz simul-
va, s rögtön elárulja fölfedezését a varjak és hollóknak, me-
lyek aztán nagy dühhel és seregesen szegényre törnek.
Brehm azt mondja, hogy a varjak azt bosszúból teszik, mert a
varjuhus a füles bagoly legkedvesebb eledele. 

A suhaly családi életébõl sok ember példát vehetne magá-
nak. A rendkivüli hivségü férj ép oly nagy mérvben szeretõ
apa, mint hitvese minden tekintetben áldozatkész anya. Több
esetet tudunk, hol fogságba került fiaikat táplálták; s mennyi-
re bõségesen látják el ivadékait eledellel, bizonyitja azon
schweizi paraszt, ki magának és családjának naponta elegen-
dõ pecsenyét hozott egy suhaly fészkébõl. 

De ez utóbbi körülmény épen a suhaly káros voltát bizo-
nyítja vadainkra nézve, õ ugyanis nyulakat, fajdokat, fáczáno-
kat, foglyokat sat. pusztit, s azért méltán megérdemli, hogy az

erdész õt sem kimélje. 
A fajdok – a nagy fajd (Auerhahn) (siket-
fajd – a szerk.) és a nyir fajd (Birkhahn) –

fenyveseinket diszitik. A kakas diszes
tollazata végképen elüt a nõstények

egyszerû tollazatától, mely barna,
fakéregszinü. 

Igen érdekes a fajdkakas ma-
gaviselete párzás idejekor, mely
april hóra esik. Õ akkor igen
élénk színjátékot üz, gyönyörû
tánczot lejt, mely minden nézõt
csodálkozásra ragad. 

A fajdkakasnak ezen állapotát,
mit tusázásnak (Balzen) neveznek,

jól ismerik a vadászok, s tudják, hogy
õt ezen érzéki mámorban leg-

könnyebben lehet meglõni. Reggeli
szürkülettõl napfelkeltéig észlelhetõ ezen

sajátszerû tünemény. Egy erõs alsó ágon áll
ekkor a kakas, tollait felborzasztja, farkát kikerekí-

ti, szárnyait lefüggeszti, tippeg, tánczol lábaival, szemeit
forgatja s ekkor eleinte lassan egyes, késõbb szaporán és tartósan
több részint csattogó, részint kelepelõ hangokat ejt, melyeket egy
erõsebb csattogással befejez. Ezt fõcsapásnak (Hauptschlag) ne-
vezik. Erre szaporán számtalan sziszegõ, a kaszafenéshez hason-
ló hangok következnek, mit köszörülésnek (Schleifen) mondják;
a köszörülõ hangokat egy hosszabb végsõ hanggal bevégzi, mi-
re boldog kéjérzettõl elfogultan elalél s szemeit behunyja s ekkor
se nem lát se nem hall, magánkivül van, mely idõpontot kell a va-
dásznak felhasználni - ha fajd pecsenyére vágyik. 

Minden kakasnak tulajdon színpadja van, melyen bolond
játékát üzi, s melyre más kakasnak jönni nem szabad, hogy
ha eredeti birtokosával harczra kelni nem akar. Az egyszer
megkezdett harczot makacsul és nagy tûzzel, néha több na-
pokig is folytatják. A tusázás a fajdok szerelem táncza, szere-
lem dala és szerelem vallomása. Napfelkelte után a jérczék-
hez siet a kakas, kik szerelmi dalát nagy figyelemmel és rész-
véttel végig hallgatják, és csak hébe korba egy igen halk és
gyöngéd „tak tak”-kal feleltek. Emlõs vadaink közöl fiadzik
april hóban a róka, a vad macska, a nyest, a görény, a mókus,
a vad disznó és a nyúl, ki egyszersmind mindjárt másodszor
is párzik. Gyenge szarvasok agancsaikat csak most vetik el. 
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