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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 vadászházi szállásokig. Az aktuá-
lisan 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 rendsze-
res 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 cso-
portokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötele-
zettségüket. 

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.

A nap sugarai nagyobb meg na-
gyobb erõt fejtenek ki; ligetekben és
kertekben pompás illatot áraszt a már

virágában diszlõ rózsa; a szõlõ dus virá-
gai jó szüretet ígérnek, mig a rétek vi-
rágzó gyermekeit irgalmatlanul kivégzi
az éles kasza; de már a nyár elsõ érett
gyümölcsét is élvezzük – a cseresznye
és szamócza nedvdús termései frissítik

száraz torkainkat. Az állatélet változatos
mozgékonysága tetõpontját elérvén, is-
mét lassan apadni is kezd. 

Költözködõ madaraink valamennyi-
en már mult hónapban megérkeztek
volt, csak néha késik még a haris, ki az-
tán csak e hó elsõ napjaiban hallatja
barczagó kiabálását. A lég szárnyas la-
kói az élet nagy feladatának megfelelõ-
leg, nagyobbrészt már fiakkal bírnak,

mig azok, kik jó-
kor a költéshez
láttak, a második
költésre készül-
nek. Az éneklõk
nagy serege las-
san-lassan némul-
ni kezd, csak a fái
pipiske, a barátka
zenér, a nád- és
sásban lakó éne-
kesek folytatják
kellemes dalaikat. 

Valamint a ma-
darak, ugy az em-
lõsök legnagyobb
része is a meglevõ
ivadékróli gonddal
van elfoglalva és
nevezetesen a szar-
vas és az õz, mely-
nek tenyésztés tör-
ténete csak a legú-
jabb idõben lett

megállapítva, vezetgetik magukkal gyen-
ge fiaikat. Legszebb szarvasunk azonban
– a dámvad – csak e hónapban ellik meg.
A természetbúvárok azt állítják a dámvad-
ról, hogy valódi hazája a déli, leginkább
a Földközi-tenger körüli vidékek és

hogy onnan csak lassanként terjedett el
észak felé. Ha az való, akkor már régi
idõkben jöhetett hozzánk e diszes terem-
tés, mert a legrégibb irományokban min-
denütt a dámvadat, mint vadászható álla-
tot fölemlítve találjuk, és mert a germá-
nok sírjaiban és némely földrétegekben
is a dámvad csontmaradványait föltalál-
ták. Annyi tény, hogy a dámvad a hideg
vidékeket nem kedveli; de azért Európá-
ban igen el van terjedve és különösen az
angolok díszítik vele vadaskerteiket. Ál-
lataink közül egyik sem változtatja annyi-
ra szinét, mint a dámvad, mely az évsza-
kos kor szerint igen különbözõ szinü.
Életmódja tökéletesen a szarvaséval
megegyezik, csak hogy inkább szereti a
fák kérgét lerágcsálni, mint a szarvas, mi
által kártékonnyá válik. Nevezetes továb-
bá, hogy némelykor mérges növényeket
eszik, és azokkal magát megmérgezi; egy
esetet legalább tudunk, hol egy egész
csoport, mérges gombák megemésztése
következtében meghalálozott. Dámvad
valószinüleg annyit jelent, mint a höl-
gyek vadja (Damen-Hirsch): diszes, csi-
nos termete miatt. Többi vadaink közül
különösen kiemelendõ még a nyul, mely
ez évben már másodszor szülõi örömek-
ben kéjeleg. 

Végre ne resteljünk egy rövid pillan-
tást az e hónapban röpkedõ lidérczekre
is vetni. Az ártatlan kis sz. Jánosbogár
ünnepli a házassági örömeket, s mert
éjjel szárnyatlan kedvesét föl nem talál-
ná, a hitves pedig férjét nem szemlélné,
gyújtott nekik a teremtõ potrohúkon
egy kis lámpást, mely az oktalan embe-
reknél már annyi balhiedelmet szült. 

Kriesch
http://erdeszetilapok.oszk.hu/

00369/pdf/00369_282-
284.pdf

Állatélet erdeinkben V.
(Erdészeti és Gazdászati Lapok, 1866. június)


