
szíveskedjék, azon forró óhajtásom kíséretében teszem, hogy 
vajha sikerülne a nemesebb érzésű vadászoknak a mi kimé-
lésünk idejét legalább szeptember hó 15-éig meghosszab
bítani. Csak arasznyi idő, amit kérünk: de népünknek hány 
fejletlen tagja menekülne meg ezen idő alatt is a biztos 
haláltól ós pusztulástól, s nevekedhetnék fel seregestül örö
mére a zöldkabátosoknak . . .« 

Ezzel végződött a tapasztalt süldő levele, melyet mi 

minden változtatás nélkül teszünk közzé. Ugy hisszük, hogy 
a nemes vadászat igaz barátai nem csupán megszívlelik ez 
„emlékek" írójának végsoraiba foglalt óhajását, de sőt — 
ha alkalom nyilik rá — teljesülésre is fogják segíteni. 

[Ford. Arató.) 

Éneklő egerek. 
-— Közli : S c h i l l i n g e r A d o l f m. kir. főerdész. — 

Évekkel ezelőtt a „Grartenlaube" czimű szépirodalmi 
lapban két czikket olvastam az éneklő egerekről, de nagy 
súlyt azokra akkor nem fektettem, annál is inkább, mivel 
azon állítás ellen, a mi az első czikkben mint való tény 
lett felemlítve, hogy t. i. vannak a madarak énekéhez 
hasonló, sőt azt felül is muló hanggal rendelkező egerek, 
a másik czikk írója határozottan tiltakozott. Súlyt nem fek
tettem erre a körülményre már csak azért sem, mivel 
daczára annak, hogy a czikkek közlése alkalmával több 
jeles állattanban és ezek között különösen a híres »Thier-
leben von Brehm« czimű munkában utána néztem ezen 
dolog mibenlétének — ilyen tulajdonsággal felruházott 
egerekről említés sem volt téve, a mely oknál fogva is már 
a közölt első czikk tartalmát] mesének kelletett tartanom. 



Hosszú évsor multán, midőn az olvasott czikkek tar
talmát majdnem elfelejtettem, — mintegy 3 évvel ezelőtt F.-
Visó községben lévő lakásomban éjféltájt szokatlan hang 
következtében hirtelen felébredtem és bámulatomra a mel
lékszobában gyönyörű madárénekhez hasonló zengést hallot
tam, melynek trillája inkább a kanári mint a czinke madáré
hoz hasonlított, de mindkettőn túltett, amennyiben a hang 
lágyabb és tisztább volt s hasonlított a hegedűből kicsal
ható szívhez ható leglágyobb hangokhoz. Az ének egy
huzamban mintegy negyed óráig tartván, fülemnek hitelt 
nem akartam adni, miután házamnál éneklő madár nem 
volt, de még a madarak éjféltájt énekelni sem szoktak, az 
ének végén hallott egérczinczogási hangok azonban azonnal 
eszembe juttatták a régente olvasott czikkeket és igen ör
vendtem annak, hogy alkalmam nyilt az éneklő egerek léte
zéséről meggyőződést szerezni, melyeknek éneke a legszebb 
madárdalon is valóban túltesz. Ismétlődött az egérének 
azután még egy párszor, ugy hogy a családomnak is alkalma 
lett azt hallani, mig nem az egér az egér fogónak áldozatul 
esett. 

Egy félévvel későbben újból hallottam egy egérnek 
éneklését, ez azonban rövid szereplése után eltűnt. Ennek 
hangja és éneke már nem volt oly kellemes, sok egérczin-
czogásra emlékeztető hang volt közbeelegyitve; — hihetőleg 
még nagyon fiatal volt. 

A mult november hóban Müller Albert ur ruszkovai 
birtokán levő lakházában a kettős deszkafal űrében nappal 
újra egéréneket hallottam, az énekre, melyet azonnal felis
mertem, a jelen levő két erdőőrt figyelmeztettem is, ők 
magyarázatomnak hitelt adni nem lettek volna hajlandók, ezt 
mutatta legalább arczkifejezésök, miről azonban ők is egy 
pár perczczel később kénytelenek voltak meggyőződni. 



Ezen egérnek hangja már sokkal vékonyabb illetve finomabb 
volt, inkább czinkehanghoz hasonlitott, miből azt következ
tetem, hogy az éneklő egér egyszersmind nagy utánzó
képességgel bir és ez esetben a Müller ur lakházát kör
nyező erdőből az egér az erdei madarak dalát, mig ellen
ben lakházamban a gyakran észlelt lágy hegedű hangokat 
igyekezett utánozni. 

Végre meg kell jegyeznem még, hogy az egyik erdőőröm 
állítása szerint lakházánál szintén éneklő egeret észlelt. 

Ebből kiderül, hogy éneklő egerek csakugyan léteznek, az 
éneklőképesség azonban ritkán fordul elő és tán csak bizonyos 
egércsaládokban; másként megmagyarázni alig lehetne, hogy 
én rövid idő alatt több éneklő egeret észleltem^ holott róluk 
hires természetbúvároknak nincs tudomása. 

A fapiaczról. 
Február 15. 

(B.) Az időjárás már teljesen enyhére fordult s a 
tűzifa-raktárak készleteit kedvezően megapasztó hideg né
hány nap óta megszűnvén, ez anyag már csak korlátoltabb 
fogyasztásra talál, mig ettől eltérőleg a bükkfa szénre az 
érdekeltség az ipari tevékenység élénkülő jelenségével kap
csolatosan javuló irányba fordul. A faszénnél egyébiránt 
arra volna feltétlenül szükség, hogy a vasúti szállítási dijak 
mérséklése, melyet most a hazai kőszén szállítására az 
érdekelt körök erős hangon követelnek, ezen anyagra is 
épen oly mértékben és arányban alkalmaztassák, mint a 
kőszénre ; mert az ipar érdekéből a faszén jutányosabb 
szállithatása is hasonló fontosnak ismerendő s mert az or-


