
ték a vad ivara és kora szerint szintén különböző. A suta hul
latéka elszórt bogyókból áll; a bikáé összeállóbb, zömökebb. 
Őszkor mind a két ivar hullatéka összefüggő, nyálkás, minek 
következtében csak behatóbb szemle után lehet a bika hullaté
kát a tehénétől megkülönböztetni; az évnek többi szakai sze
rint azonban mindig meglehetős éles eltérés van köztük és biz
tos ismertető jegyet képeznek az ivarokra nézve. Például: télen 
a suta egyenetlen darabokat hullat; a bika is, de hullatéka 
kerekded, összelapított bogyóforma összetételekből áll, melyek
nek egyik lapján mélyedés, másikán csapocskaszerű nyúlvány 
látható. — Tavaszkor ezek a bogyók mindkét felükön össze-
nyomottak (lapított formájúak) s mindenkép nagyobbak a sutáé
nál s inkább összefüggő csomókban hullanak. Ellenben a suta 
tavaszszal egyesével és kicsiny alakban hullat. — Nyáron a 
bika hullatéka nyálkával bevont, míg a sutáé nem ; — továbbá 

hosszúkás, kemény és a már említett csapocskák által jellemze-
tesen türtszerűen összefüggő. A suta hullatéka makk-alakú és 
egyoldalilag, gyakran azonban mindkét oldal felől minden egyes 
darab nyújtványokkal ellátott. — Legfeltűnőbb külső jele a 
szarvastehén ürülékének az év majdnem minden szakában a 
makkalakú forma; megjegyzendő azonban, hogy csak akkor 
van nyálkával bevonva, ha a táplálék igen jó (dús és választé
kos). A kifejlett szarvas ürülékén a nyujtványok rövidek és 
kerekdedek, a fiatal szarvasén ellenben hosszabbak és hegyesek. 
A bőgés-idény alatt a szarvasbika ürüléke vékony, szabálytalan 
s nem nyálkás; ellenben a suta ürüléke nyálkával van bevonva 
és külsőre is szabályosabb. — Végűi megjegyzem, hogy a csa-
pából sohasem lehet az agancs minőségére következtetni, mert 
tudvalevőleg az egyformán erős bikák nem viselnek mindig 
egyforma agancsot. Lakatos Károly. 

T U D Ó 5 Í T Á S O K . 

T. Szerkesztőség! Érdekes kis esetem 
volt a múlt napokban egy nagy har-
kálylyal (Dendrocopus major). A Kraszna-
Horka-Várallja fölötti Gombás nevű feny
ves-erdő a hegynek föl lombos erdőbe 
megyén át. Itt a felső erdőben geológiai 
vizsgálódással lévén elfoglalva, kalapá
csom zöreje kissé erősebb-gyengébb ko
pogás vegyült. Nemsokára észrevettem 
egy harkályt a szomszéd fák egyikén, a 
mint szorgalmasan ütögette egy nyár 

kérgét. Lépteim zaja a sűrű avarban nem zavarta őt. Hogy 
próbára tegyem, vájjon nem a kalapácsom zöreje csalta őt ide, 
a mellettem levő fán az övéhez hasonló tempóban kopogni 
kezdtem. Madaram egyszerre abba hagyja kopácsolását, nyug
talanul ugrándozik, majd figyel s a hang irányában néhány 
fával közelebb repül, majd ugyannarra telepszik, a melyet én 
ütögettem. Hogy megtudjam, mennyire lehet becsapni az ipszét, 
5—6 fával lejjebb megyek a lejtőn s ott kezdek a fán kopá
csolni. Lépteim zaját észre sem veszi madaram. Alig múlik el 
pár perez, már közvetlen fejem fölött ugrándozik az ágakon, 
keresve kopácsoló kollegáját s rám nem is hederít. Most már 
messze bemegyek a fenyvesbe s oda csalogatom madaramat s 
jön ő is hűségesen. így vezettem le messze a fenyvesbe, de 
már az erdőt átszelő út másik oldalára nem tudtam elcsalni. 
Bizonyosan a kenyéririgység vitte harkályomat oly vakon a 
hang után, gondolván, hogy ha kollegája oly szaporán és erősen 
kopog, ott a bőven terített asztalról neki is jut valami zsíros falat. 

Rozsnyó, 1900 IX 2. 
Kiss V. Manó, 

gymn. tanár. 

A kóbor ebek elpusztításáról (E. Gy. úrnak, Kéménd) 
„A vadászatról" szóló 1833. XX. törvényezikk erre vonatko
zólag a következő rendelkezéseket tartalmazza : „A vadászatra 
jogosítottakon kívül senkinek sem szabad a vadászati terü
letre bármi fajú ebeket bocsátani; kivételt képeznek a nyáj-
őrök, kik azonban kötelesek ebeik nyakára oly nehezéket 
függeszteni, mely első lábaik térdein alul 3 centiméternyi 
távolságra lóg alá" (16-ik paragrafus). — „Aki ebét szándé
kosan valamely rá nézve tilos vadászati térre visszi (vesd 
össze a föntebbivel), úgy szintén az is, a ki a nyájőrző 
ebekre vonatkozó intézkedés ellen vét, 1 frtól 10 forintig 
büntettetik" i,Sí. par.) Ebből kitetszik, hogy ha az eb gazdá
jával jelenik meg a vadászterületen, kóbor kutyának nem 
tekinthető s mint ilyen, nem pusztítható el a vadászatra jo
gosult által. Ellenben a 14 paragrafus akként rendelkezik, hogy 
„A vadászati területen talált házi macskákat és kóbor ebeket 
a vadászatra jogosított elpusztíthatja." Azonban a 17-ik parag
rafus rendelkezéséhez képest a vadászebeket nem lehet elpusz
títani, hanem csak letartóztatni; különben ez a paragrafus így 
szól: „ . . . Ha a vadászatra jogosult vadász ebei idegen 
területre átmennek, ott az illető vadászatra jogosult által 
letartóztathatok mindaddig, míg gazdáik az okozott károkért 
teljes elégtételt nem adtak, a kártérítés iránti követelés 

joga az ebek le nem tartóztathatása esetén ís fennmaradván. 
Tehát: csak olyan ebet lehet kóbornak s ennélfogva elpusz-
títhatónak tekinteni, a mely kísérő nélkül tűnik föl s nem 
vadászeb. 

A rókairtásról. (Sz. M. úrnak.) Kérdésére, hogy nem 
volna-e lehetséges a rókát mesterségesen terjesztett fertőző 
betegségekkel, illetve különösen a kutyabetegség (zsigora) bak
tériumának ragályozása által pusztítani, dr. Rátz István tanár, 
mint egyike a legilletékesebb szakembereknek, a következő 
feleletet adja: 

»A kártékony állatok közül ezideig főleg a mezei 
egerek irtására történtek kísérletek baktériumokkal és pedig 
egyes helyeken igen jó eredménynyel, a mennyiben a Löti'-
ler-féle egértifusz - baczillusok megfelelő alkalmazásával az 
egerek pusztításának sok helyen sikerült gátat vetni. Azonkívül 
az apáczahernyók irtása czéljából is végeztek kisérleteket 



baktériumokkal, itt is abból a feltevésből indulva ki, hoay 
a szándékosan megbetegített hernyókról átterjed a betegség 
az egészségesekre is. Ezek a kísérletek azonban tucfómásom 
szerint kielégítő eredménynyel nem jártak. — A baktériumok 
segélyével való irtásnak legelső feltétele természetesen az, hogy 
az a bizonyos baktérium csak a kiirtandó állatokra legyen 
veszélyes, vagyis az általa okozott fertőző betegség iránt csak 
a kiirtandó allatok bírjanak fogékonysággal. Ha tehát a rókákat 
akarnók baktériumokkal irtani, úgy olyan fertőző anyagra lenne 
szükségünk, a mely csak a rókákat, vagy legalább is csak a 
vadon élő Canidákat betegítí meg, mert ellenkező esetben 
veszélyes lehetne az a vadászebekre is. Ilyen baktériumot azon
ban nem ismerünk. — A kutyabetegség, vagy szopornyicza, 
melyet a kérdéstevő említ, tényleg ragályos természetű beteg
sége a kutyáknak, a mely iránt főleg a fiatal állatok fogékonyak. 
Lehetséges, hogy e betegséget a vadon élő kutyafélék is meg
kapják, ez azonban biztosan megállapítva, vagy kísérleti úton 
eldöntve még nem lett De ha a róka tényleg fogékony is a 
kutyabetegség iránt, akkor sem lehetne annak mesterséges ter
jesztésével czélt érni, miután a kutyabetegség iránt, mint már 
említettem, leginkább csak a fiatal állatok fogékonyak, amellett 
a betegség nem feltétlenül halálos; ennélfogva még a fertőzött 
rókák sem betegednének meg feltétlenül és még a betegek 
sem mind pusztulnának el, a mellett átterjedhetne az esetleg a 
fertőzött területeken vadászó kutyákra is. Azonkívül, a mit első 
helyen kellett volna említenem, a kulyabetegséget okozó fertőző 
anyagot, a mi valószínűleg baktérium, nem is ismerjük biztosan, 
úgy hogy annak tisztán való kitenyésztése és szándékos fer
tőzésre való felhasználása ma még 
úgyszólván lehetetlen. Egész sorozat 
ugyan azoknak a különféle baktériu
moknak a száma, a melyeket mint a 
kutyabetegség okozóit leírtak, anélkül 
azonban, hogy a későbbi vizsgálatok 
folyamán csak egyről is beigazolódott 
volna, hogy tényleg az a betegség 
előidézője. De nem ismerünk ez idő
szerűit más olyan baktériumot sem, a 
mely a rókairtás czéljára alkalmasnak 
Ígérkeznék és így egyelőre alig marad 
más módszer, mint a régi irtási eljárá
sok alkalmazása. < 

Több szépen kinőtt, eleven nagy uhu eladó. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 

MÉHELY LAJOS KÖNYVÉT a magyarországi 
denevérekről a Magy. Nemz. Múzeum intézetünknek 
adta bizományba és csakis nálunk rendelhető meg. 
Ára 10 korona. Melegen ajánljuk lapunk t. olvasóinak, 
különösen pedig az iskolai és tanári könyvtáraknak. 

Tógazdaságaimból ajánlok őszi és koratavaszi szállításra 
egy- és kétnyaras, gyorsnövésfl csehponty-. süllő-, csuka- és 
czompó-ivadékot, továbbá megtermékenyített fogas-süllő-ikrát. 
Corchus Béla, Budapest, IV. ker., Molnár-utcza 17. 

IRODALOM. 

KRENEDITS FERENCZ, lapunk széptehetségű, jótollú mun
katársától nemsokára egy pompás, valóban hézagpótoló mű 

fogja elhagyni a sajtót az »AUatok regevilágai, czím alatt, 
mely az állatokra vonatkozó szájhagyományokat, regéket, mon
dákat, adomákat, történeti adatokat s több eféléket fogja tar
talmazni az egész világról összegyűjtve, de különös tekintettel a 
magyar állatmithológiára. — Az adatokat ehhez a munkához 
Krenedits évek óta nagy és fáradhatatlan szorgalommal gyűjti, 
a többek közt nincs nagyobb hazai könyvtár, melyet adatbúvár
kodás végett tel ne keresett volna — s íme, ma már nagy 
adathalmazzá szaporodott fel munkájának gyümölcse s mint a 
megjelent első mutatvány-
ívből látjuk, egy pompás, 
nagy és valódi írói vervvei 
megírt műre van kilátásunk 
e könyvben, a mely, bizony
nyal mondhatjuk, nem csak 
hogy becsületére váland író
jának, de hazai irodalmunkra 
nézve is nyereség leend. A 
műhöz az ajánlást Lakatos 
Károly lapunk társszerkesz
tője fogja írni; míg a munka 
kiadását Wesselényi Géza
féle előkelő nyomda- és mű-
intézet vállalta magára. 

Már most szivesen fel
hívjuk e műre, mely bi
zonynyal meglepetés számba 
fog menni, olvasóink figyel
mét. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 

M. B. tanár úrnak. Akváriumot kaphat a mi intézetünk
ben. Már most sok iskolában használnak akváriumokat. Barlangi 
gőtét ilyenkor nem lehet elevenen kapni; nyár elején hozzák 
forgalomba, különben már nagyon ritka. 

V. S. gt. úrnak. Előfizetését most kell megújítania. Köszön
jük a czímeket. A halászati czikket szivesen fogadjuk. 

R . úrnak. Ilyen hosszú verseket nem közölhetünk. 
V. B. tanár úrnak. Mikroszkópokról 

szóló árjegyzékünkből kiválaszthatja a 
kívánt készüléket. A Reichert-félék igen 
jő mikroszkópok. Nálunk meg is tekint
heti ezeket. 

V. úrnak, Cs. G. Nincs kifogásunk 
ellene. *A mikroszkópi gyakorlat ele
mei* czímű könyvünk első része meg
jelent ; négy korona az ára ; kezdőknek 
való és dilettánsoknak; gyakorlati út
mutatásokat tartalmaz és könnyen ért
hető. Megtanulhatja belőle azt, amit 
kíván. 

Kérjük í. olvasóinkat, hogy 
a most esedékes előfize
tési díjakat mielőbb küldjék 
intézetünk czímére. •vywww 
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Kitűnő kivitelben, legjobb módszerek szerint előállitva. 
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