
triában sokkal ismeretlenebb s erdészeink miveltsége az ipar és gazda
ság terén, még sokkal csekélyebb, mintsem hogy ily gyors fölvirág
zásra számolni lehetne, s honi erdészetünk oly hosszú elhanyagolása e 
terén is keserűn fogja magát megbőszülni. Uradalmi gazdászaink hiá
nyos administrativ képessége, kevés példáját mutatja föl a jeles uradalmi 
igazgatóknak s azon járatlanság a nemzetgazdászat terén, mely a hatá
rozó körökben otthonos, lehetlenné teszi az alkalmas egyének fölismeré
sét és alkalmazását. — 

Záradékul legyen megemlítve, hogy azon állítás ellenében, misze
rint az „Augsb. alig. Ztg. a-ban megjelent czáfoló czikk a bécsi pénzügy 
ministerium egyik nevezetes személyiségének tollából folyt volna, mi
nisterialis tanácsos Feistmantel Rezső a birodalmi erdészegylet közlönyé
nek augustus havi füzetében óvást tesz, kiemelve egész határozottan, 
hogy személye a szóban forgó czikkel nemcsak semmi összeköttetésben 
nincsen, de az államjavak ügyében sem ő, sem pedig az államjavak osz
tályának bár melyik hivatalnoka is, befolyást nem gyakorolt s a mellet 
érdekelve nincsen. — 

E nyilatkozatában tiltakozik egyszersmind nevezett minist, tanácsos 
úr azon vád ellen is, mely az államjavak hiányos kezeletét illetőleg a 
kormány ellen emeltetett, mert mind e hiányokért legalább is a föntne
vezett osztályt (Departement) kizárólag felelőssé tenni teljességgel nem 
lehet. 

Ausztráliai vadászat. 
Vadász társaink állig ha hallottak kánguruh (ugrány) vadászatról. 

Nem lesz talán érdektelen annak közlése, a mint ezt egy délausztráliai 
utazó levelében olvastuk. 

Már nap felkölte előtt indult ki a több száz személyből álló vadász 
társaság, a mely nagy részt bennszüllött feketékből állott és valami 10 
angol mértföldnyi hosszú félhold alakú vonalban kezdé meg a hajtást 
az erdőből ki a mezők és a tenger part felé. Ezerekre menő kángurut 
vertek fel: az európaik puskákkal lődözték, a benszülőttek pedig vadász 



késsel és bumaraiigökkal támadták meg a hajtásba szorult vadat; — a 
kutyák pedig fogaikkal. Nagy részük azonban áttört a vonalon, s több 
kutyát hátsó lábaikkal annyira megsértettek, hogy azok hosszabb időre, 
némellyikük, pedig örökre hasznavehetetlenné vált. A többi között egy 
négernő is, a ki merészen támadott meg egy ugrányt, bátorságának majd
nem áldozatja lett. Az életéért küzdő állat első lábai közé szorította a 
bátor nő fejét, és hátsó lábaival agyon verte volna, ha egy honfia segít
ségére nem érkezik; igy mind két arczán néhány sebbel meg szabadult. 
Európai nőre nézVe ez is elég baj lett volna, de ott érdemjel. Egy csak 
nagy ügygyei, bajjal szökdelő kánguruh, midőn a kutyák már majdnem 
elérték volna, valamit elejtett, s azután sokkal nagyobb sebességgel szö
kött tovább; a fűben Szép fiatal apró kánguruht leltünk, melyet anyja a 
veszély legválságosabb pei*czében haszsacskójából kidobott}, hogy saját 
élete meg mentésében általa ne hátráltattassék. Midőn lövöldözés és 
lárma következtében az egész környék fel volt riasztva, a mező úgy né
zett ki mintha hullámzana, oly nagy mennyiségben ugráltak a szürke 
állatok mindenfelé. Mind összesen, a fiatalokat is bele számitra 620 db. 
esett el, a mely szám azonban a squattereket ki nem elégité. Múlt 
évben 2000-ret ejtettek el, s ezen gyilkolásra az kényszeríti őket, mert a 
kánguruk igen gyorsan szaporodnak és kettő közülük több füvet eszik 
meg, mint három juh. 

A midőn vadászok, lovak, kutyák már elfáradtak, még egy falka 
kazuárt vertek fel, a melyek apró szárnyaikkal verdesve a levegőt lengő 
farkkal ügettek végig a síkon, mintha a mese hét mértföldet lépő csizs-
mái lettek volna lábaikon. A kazuár lépésének hossza közel 9 láb. Leg
nagyobb részük a feketék vészteljes hajitó fegyverének, a bumarangnak 
lett áldozatja. Egy kazuárnak ugy vágta le e fegyver a nyakát, hogy feje 
csak a bőrön csüggött; ez oly remek, melyre a benszülöttek különösen 
büszkék szoktak lenni. 

N y u l a s s y F a r k a s . 


