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Folyami rákjaink szervezete, 
életmódja és tenyésztése. 

Irta : Dr. Keller Oszkár. 

Hazai vizeinkben gyakran szemünkbe ötlik a víz 
fenekén lomhán és esetlenül ide-oda mozgó, vaskos 
testű, zöldes-barna, közönséges, folyami rák (Potamo-
bius astacus L.) és fajrokona a karcsúbb testű, vilá
gos testszínű kecskerák (P. leptodactylus Eschr.) E két 
rákfajon kívül, mint nálunk honosat, felemlítik még 
a kövi rákot (P. saxatilis C. L. Koch.) és a tenger
melléki csókarákot (P. pallipes Lerbr.) is, ezeknek 
azonban hazai vizeinkben való biztos előfordulása 
még kétséges.1 E két utóbbi rókfajt teljesen mellőzve, 
ismerkedjünk meg az alábbiakban röviden a közön
séges folyami- és a kecskeráknak szervezetével, élet
módjával és tenyésztésével. 

A gyakrabban előforduló közönséges folyami rák 
kb. 20 cm. hosszú, de nem ritkák a 25 cm. hosszú
ságúak sem. A kecskerák testhossza ennél nagyobb, 
azonban karcsúbb és vékonyabb ollójú. A kecske
rák páncélja puhább, könnyen behorpasztható, fe
lülete érdes, nem egyszer tüskés, míg a folyami 
ráké igen kemény és egészen sima. Amíg a közön
séges folyami rák testszíne egyenletesen világos-, 
vagy sötét olajzöld, szürkés ésj vörhenyesbe hajló, 

1 Ifj. Dr. Entz G. „Magyarországi folyami rákokról" (4 táblá
val). Állattani Közlemények VIII. kötetének 1909. évi 1., 2. füzete. 

a kecskeráké márványozott, fehéres, vagy világos 
szürkés-fehér. A folyami rák ollójának alsó része 
pirosas, a kecskeráké ellenben halvány, fehéres színű. 
Ezáltal a két rákfajt igen könnyen meg lehet egy
mástól különböztetni. A rákok színére nagy befolyás
sal van a tartózkodási hely és a vízfenék színe. 
Droescher szerint a folyókban élő rákok inkább 
barnás színűek, míg a tavakban tartózkodók test
színe zöldebbé, vagy világosabbá változik át. Nem 
ritkák a kék, sőt az egészen vörös színű rákok sem. 
Ezen utóbbiakat a nép vörös színűkről „cseresznye
rák"-oknak nevezett el. A folyami rákok állandó, 
rendes színét héjukban levő kék (Cyanocrystallin) és 
vörös (Crustaceorubin) festőanyagok okozzák, amelyek 
közül a kékfestőanyag apró kristálykák alakjában 
van jelen a kötőszöveti sejtekben, míg a vörös festő
anyag igen apró szemcséit a színhordósejtek, vagy 
chromatophorok belsejében találjuk. Főzéskor, vagy 
ha a rákra savat öntünk, a kék festőanyag eltűnik 
s csak a vörös színű crustaceorubin marad vissza, 
azért az ilyen rák testszíne vörössé változik át. Való
színűleg a vörös színű festőanyag szemcséinek na
gyobb mértékű fellépése és a kék festékkristályoknak 
valami okból történt megfogyatkozása, illetőleg hiánya 
lehet oka az élő folyami rákok rendellenes vörös 
színének, míg a kék színűeknél épen ennek a meg-
fordítotja idézhető elő azok kékszínű eltérését. 

A folyami rákok testét kemény páncél borítja, 
amelynek, azonban vastagsága a test egyes részein 
változik. így az izületeknél és az egyes testszelvé
nyek között egészen vékony, míg az ollók és a fejtor 
tekintélyes vastagságú páncéllal fedettek. Ezt a 



kemény és merev külsővázat a rák időnkint leveti 
magáról, hogy zavartalanul tovább növekedhessek. 
Az ilyen vedléskor, de már néhány nappal a vedlés 
előtt is, a rák étvágytalan, lábait egymáshoz dör
zsöli, majd hatalmas erőfeszítéssel elszakítja azokat 
a szalagokat, amelyek kemény vázát testének lágy 
részéhez fűzik s lassan kibújik régi bőréből. A meg-
vedlett ráknak egész teste lágy, puha és fehér szinű, 
azért közönségesen csak „vajrák"-nak hívják. A vaj
ráknak azonban néhány nap múlva újra kemény 
lesz a bőrváza, mert abba különböző mészsók rakód
nak le. A bőrváz megkeményedéséhez a szénsavas 
meszet a gyomorban levő szénsavas mész konkremen-
trumok, közönségesen „rdfeszem"-ek szolgáltatják, 
amelyek leesnek a gyomor faláról s a gyomorban 
feloldódva a lágy bőrbe kerülnek. Amíg a vajrákok 
bőre újra meg nem keményedik, azok üregekbe 
rejtőznek el, nehogy ellenségeik zsákmányául essenek. 

A rák életének első évében nyolcszor vedlik, a 
második évében ötször, az ötödik évtől kezdve a 
hímek már csak kétszer vedlenek, az öreg hímek és 
az öt évesnél öregebb nőstények végre évenkint 
már csak egyszer vetik le kemény bőrvázukat. 

A rákok kemény bőrváza Huxley és Gertnácker 
szerint 21 gyűrűből áll, amelyek közül 14 össze
olvadva hátpáncélt, vagy fejtort (Cephalothorax) 
(1. 1. ábrán A.), 7 pedig szabadon maradva a potrohot 
(Abdomen) (1, 1. ábrán B.) alkotja. A fejtor mellső 
részén hosszú, hegyes képződmény az orrmány 
(Rostrum) (1. 1. ábrán R.) ismerhető fel. A fejtorhoz 
14 pár ízeit függelék tartozik, melyek közül az első 
három pár (csápok 1. ábrán Cs., szemek 1. ábrán 
Sz., kisebb csápok Z.), mint érzékszerv működik, 
hat pár végtag szájrésszé alakult át, végül 5 pár 
végtag (1. 1. ábrán M.) szolgál helyváltoztatásra. 
A járó lábak közül az első párt nagy ollósnak (1. 1. 
ábrán P ) , a második és harmadik párt pedig kis 
ollósnak (1. 1. ábrán K.) mondjuk. A negyedik és 
ötödik járó lábpár egyszerű karomba végződik (1. 1. 
ábrán G.). Az első és kis mértékben második lábpár 

a helyváltoztatáson kívül a zsákmány megragadására 
is szolgál, míg a többi lábpárok tisztán a helyváltoz
tatást végzik. A potroh két mozgékony gyűrűből 
összetett (1. 1. ábrán Gy.), amelyek közül az utolsó 

1. á b r a . 

kettő kiszélesedik és a farkot (Telson) alkotja (1. 1. 
ábrán T.). Minden potrohgyűrűn egy-egy pár igen 
mozgékony álláb található, amelyek kettéhasítottak 
és a vízben való helyváltoztatáskor, mint evezők, a 

A sivatag hajója. 
(„A TERMÉSZET" eredeti tárcája.) 

Irta: Zöldi Márton. 

i hitte volna, hogy a 
villamos vasutak, az 
autók, a szikratávírók 
korában a teve aktuális 
lesz? Mert kétségtelen, 
hogy a teve a teher
szállítás és utazás leg

régibb formáját képviseli. És 
ki tudja hány ezer évvel Krisztus 
Urunk előtt hajózták át a libiai 
és szaharai sivatagot teveháton 

az ázsiai és afrikai ősnépek. 
Derék szövetségesünknek és testvérünknek, a töröknek, hábo

rúja az oroszok ellen most újra hadiszolgálatra utalta a tevét, 
mely egyébként szelid ösztöneivel, csodás igénytelenségével az 
örök békének szimbóluma. 

Ez az egy- vagy kétpúpos állat talán a legszimpatikusabb 
mindazok között az állatok között, amelyek térsasági viszonyban 
állnak az emberekkel. Ha a tevére gondolok, mindig eszembe 

jút Herder híres mondása: „Az állat az embernek idősebb 
testvére!" És nem hiszem, hogy emberi méltóságom a legkisebb 
mértékben is boszankodnék valaha a tevével való rokonság ellen, 
holott veszedelmesen kifejlett és nagyon elterjedt emberi tulaj
donság szégyelni szegény és alsóbbrangú rokonait. 

Ismeretes a régi novellaíróknak az az obligát mondása : hogy 
a hős szegény, de becsületes szülőktől származik. Az a „de" 
világos beismerése annak, hogy a szegény embert átlagban nem 
tartják becsületesnek. A tevéről szólván, a tevének minden isme
rőse kész lesz megerősíteni azt az állítást, hogy a teve kivétel 
nélkül szegény és kivétel nélkül becsületes szülőktől származik. 
A „de" nála elesik. És a tevének minden tudós és minden tudat
lan ismerőse helyben fogja hagyni, hogy a „becsületes" szó a 
tevére alkalmaztatván, nem képez profanizációt e magas értékű 
fogalom ellen. 

Megvallom, mindig sajnáltam, hogy éghajlati viszonyaink 
nem kedveznek a tevének nálunk való meghonosításának. 
A szarvasmarhák, a ló és a szamár mellett szívesen látnám a 
komoly, megfontolt lépésű dromedárt, kinek igénytelensége felül
múl minden képzelhetőt. 

És a komoly, megfontolt lépésű teve most a Vöröstenger 
homokos partjain, a Kaukázus meredélyein és a szíriai sivatag 
úttalan útain trénszolgálatot teljesít annak a hadseregnek, mely 
győzelmes csatákat vív a közös ellenség : az orosz és az angol 
ellen. Élelmet és muníciót visz a hátán a vitéz török hadak részére. 



nőstényeknél pedig ezenkívül még, mint petetartók is 
szerepelnek. 

A rákok testüregének közepén a táplálócső halad 
végig, amely a test mellső részén a szájjal fi. 2. 
ábrán 0.) kezdődik s mint rövid bárzsing (Oesophagus) 
halad fl. 2., 3. ábrán Oe.) az igen terjedelmes 
gyomorba (1. 1., 2., 3. ábrán C) . A gyomor a rákok 
fejtorának majdnem az egész mellső részét kitölti. 
Belsejében erős chitinfogak vannak (1. 3. ábrán H.), 
amelyek a táplálékok megőrlésére valók. Ugyancsak 
a gyomorban találhatók a sima és fényes felületű 
gömbölyű rákszemek is, amelyek vedlés alkalmá
val ott feloldódnak és a puha héjba jutva, azt 
megkeményítik. A rákszemeket régebben a legkülön
félébb gyomor- és szembetegségek ellen gyógy
szerül használták s ebben az időben az oroszországi 
rákszemek voltak különösen keresettek. Ujabban 
azonban ezeknek semmi gyógyító erőt nem tulajdoní
tanak. A gyomor két oldalán és részben fölötte talál
ható a barnás-sárga máj (1, 1. ábrán J.), amelynek 
kivezető-csatornája a gyomor mögött nyílik. Ez a 
terjedelmes mirigy nagyszámú csövecskéből összetett 
és egyes búvárok szerint a hasnyálmirigynek felelne 
meg. A, bél többi része egyenes lefutású (1. 1., 2. 
ábrán E.) s a potroh farki részének alsó lapján nyí
lik a szabadba. Ugyancsak a gyomor mellső részé
nek két oldalán van még a csáp-, vagy zöldmirígy 
is, amely húgykiválasztásra szolgál és kivezető-
csatornája a nagy csápok tövében nyílik a szabadba. 

A vérkeringés középponti szerve a szív, a tápláló
cső fölött fekszik közvetlenül a hátpáncél alatt (1. 1., 
2. ábrán A/.). A szívből a test mellső és hátsó 
része felé hatalmas véredények indulnak ki, (1. l . ,2 . 
ábrán Ar), amelyek az ütőeres (Artériás) vért szállít
ják az összes szerveknek. A bomlási termékekkel 
ellátott vivőeres (Vénás) vér, szintén nagyobb edé
nyekben (1. 2. ábrán Vf.) jut el a kopoltyúkhoz (1. 2. 
ábrán He,), ahol ismét ütőeressé változik át és külön 
véredényeken (1. 2. ábrán Kii.) megy vissza a szívbe. 
A szívben tehát állandóan ütőeres vér található. 

És ahogy elképzelem ama napkeleti országokban a hadsereg 
nyomában hűségesen ballagó tevét, tagbaszakadt, idomtalan alakja 
még plasztikusabban áll elém s rokonszenvemben is nagyot nő. 

Eszembe jut minden, amit a tevéről olvastam. A tudós 
utazók, ez kiérzik minden sorukból, nagy kedvteléssel írnak róla, 
s itt-ott poétikus lendületet kap a szigorúan tudományos leírás. 

Ezekben a sorokban egyet-mást elmondani kívánok a „sivatag 
hajójáról", ahogy a tevét képletesen nevezik. Nem baj, ha 
itt-ott általánosan ismert, esetleg lexikális adatokat is közlök. 

A dromedár, melyet az arabok de/uí-nak, az egyiptomiak 
íodoin-nak neveznek, nemesebb fajtát képvisel a tevék között, 
szőre finomabb, járása könnyebb és jobban tűri a szomjúságot, 
mint a gyapjatelt szőrű és nehézkesebb járású közönséges teher
hordó teve. Ezek egypúpúak, míg a baktriai tevék, melyeknek 
hazája Középázsia, kivétel nélkül kétpúpúak. 

Az omáriai tevék, írja Hellwald egyik tudományos munká
jában, ha kissé erőltetik a menetelésüket 22—27 kilométernyi 
utat tesznek meg óránként és az első trappot 20—24 óráig kibírják. 

Egy jó delul Bagdadból Aleppóba hét nap alatt ér el. Ugyan
ezt az utat a karavánok huszonöt nap alatt teszik meg. 

Nincs egyetlen állat, — írja Ritter — mely az összes ösmert 
fejlődési korszakokban úgy hozzá simult volna az emberhez, 
mint a teve a beduinhoz. Lehetetlen őket egymás nélkül elkép
zelni is. A sivatagi utazás végtelen egyhangúságában az arab
nak egyetlen barátja a teve, akivel egyre beszél s akivel örömét 

A folyami rákok kopoltyúkkal lélegzenek, amelyek 
a hátipáncél alatt levő kopoltyúüregben foglalnak 
helyet. A kopoltyúüregnek egy mellső és egy hátsó 
nyílása van, amelyeken át a víz a kopoltyúkhoz 
juthat. Maguk a kopoltyúk vékonyfalú, levél, vagy 
fonálszerű képletek (1. 1. ábrán Ko.), amelyekben a 
víz közvetítésével a gázcsere végbemegy. Az ideg-

2. á b r a . 

rendszert a garatot körülvevő ideggyűrű és az ebből 
kiinduló hasdúclánc (1. 1. ábrán Hd.) alkotja. 

Az érzékszervek közül a szemek jól fejlettek és 
hosszú mozgatható kocsónyon ülnek (1. 1. ábrán Sz.). 

és búját közli, És az egyébként hallgatag arab csodásan beszé
des lesz, mikor a sivatagban a tevének őseiről, a régi harcokról, 
tündöklő diadalokról beszél. És nyomban hozzáteszi, hogy azok
ban a harcokban a tevének ősei épp úgy helytállottak szívós
ságukkal és becsületes munkateljesítésükkel. 

A hosszú út alatt az arab ki nem fogy a dicsérő szavakból. 
Megesküszik, hogy soha ilyen jó tevéje nem volt, dalol neki 
hősi és szerelmi dalokat és gyöngéden füstöt fúj az' orréba. 

Ha a teve csökönyös lesz, ami a párzós idején néha meg
esik, akkor az arab elveszti a türelmét és szemrehányásokkal, 
csúf versekkel illeti a csökönyös tevét. Elnevezi ,,/bu eí-KeZfo-nek 
(kutyafajzat), Ja udi-nak (zsidó) Nasseram-nek (nazerenus) és 
Káfir-nak (hitetten.) És mint valami családtagnak kicsinyes 
szemrehányásokat tesz ilyeténképp: „Hát így hálálod meg a 
jótéteményeimet! Hát ezért vettem én neked drága amuletteket, 
melyek megvédtek a szemek rontó tekintete elől !" 

Igen, az arab megszidja a szófogadatlan tevét, de hogy 
kezet emelne reá, hogy megüsse, 'arra nem ismernek egyetlen 
egy esetet sem. 

És a beduin épp oly véresen boszúlja meg tevéjének nem 
csak megölőiét, de szidalmazóját is, mintha őt magát bántották 
volna. 

We/ísfed-nek, a kiváló utazónak Hamed nevű vezetője egy
szer az owani utazás alatt gúnyosan azt kiáltotta egy beduin
nak : „Allah törje el tevédnek lábait!" A beduin azonnal fegy-



Szaglásuk is eléggé fejlett, amit az első csáppáron 
levő idegekkel összekötött szaglószőrök közvetítenek. 
A folyami rákok jó szaglására vall az a megfigyelés, 
amit azok fogásánál is tapasztaltak. Ugyanis, ha a 
vízbe döghúst helyeztek, rövid időn belül ellepték azt a 
rejtekhelyeikről előjövő rákok, amelyeket a döghús
nak erős szaga csalt oda. Ízlésről alig beszélhetünk 
náluk, míg a hallásra a kisebbik csáp tövében levő 
hallóhólyag szolgál. A hallóhólyag, kifelé keskeny rés
sel nyíló egyszerű zacskó, amelynek belső falán nagy
számú ideggel összekötött szőrszál található. A zacskó
ban folyadék van s ebben apró kristályok {Otolithok) 
úszkálnak. A rákok, a hanghullámok keltette rezgést, 
a folyadék és a benne úszkáló kristálykák közvetítésé
vel, a hallóhólyag falának ,belső részén levő halló
szőrszálakkal fogják fel. Ujabban, különösen Beér 
azt állítja, hogy a folyami rákok ezen egyszerű 
hallókészülékükkel nem is a hanghullámokat fogják 
fel, hanem ezzel tájékozódnak a térben. Tapintásra 
azok a finom szőrök és nyújtványok szolgálnak, 
amelyek a test számos helyén, de különösen a 
csápokon találhatók. 

Ügy hím, mint női ivarszerveik (Herék és a pete
fészkek) a test két oldalán, mint páros szervek talál
hatók meg, vezetékeik pedig a hasoldalon, közel az 
alfelnyiláshoz nyúlnak a szabadba. A hímivarmirigyek 
kivezető csatornái az ötödik lábpár tövében nyúlnak 
a szabadba, mig a petevezetők nyílásai a harmadik 
lábpár tövében találhatók. A hímek és nőstények 
nemcsak nagyság tekintetében különböznek egy
mástól (hímek nagyobbak, mint a nőstények), hanem 
a hímek ollói is aránytalanul nagyobbak testük nagy
ságához viszonyítva, mint a nőstényeké. Ezenkívül 
a hímek első pár úszó lába kampószerűleg fölfelé 
hajlik, míg ez a nőstényeknél egészen hiányzik. 

A folyami rákok október hónap közepétől 
november közepéig terjedő időszakban párosodnak. 
Párosodáskor a hímek fehér színű ondójukat a nős
tények ivarnyílásához tapasztják és a nőstények 
petéiket csak kb. november hónap végén rakják 

vert fogott a káromló Hamedre és kétségtelenül agyonlőtte volna, 
ha Wellsted közbe nem veti magát. 

Nem lesz érdektelen megtudni, hogy Mohamed próféta külön 
hálaimát rendelt híveinek, amiért az Ég őket oly hasznos állat
tal ajándékozta meg, amilyen a teve. 

És a tevén járó arab nem használ sem sarkantyút, sem 
ostort és nem tesz zabolát a teve szájába. Szavakkal és gyön
géd kézlegyintéssel dirigálja a hosszú nagy utakon és ez soha
sem mutatkozott elégtelennek, 

„A kutya ugat és a karaván halad" mondja az arab köz
mondás, mely kétségtelenül azt akarja kifejezni, hogy a teve 
rendíthetetlen kötelességérzetét a kutyaugatás neszelése egy pil
lanatra sem zavarja meg. 

Mi lett volna a sivatagi népekből, ha a gondviselés nem 
ajándékozta volna meg őket a tevével, mely szükség esetén öt 
napig is meg tud víz nélkül lenni ? 

Erre a kérdésre bajos válaszolni, de azt a tudomány két
ségtelenül megállapította, hogy teve nélkül a nagy arab félszi
get tekintélyes része máig is néptelen maradt volna. 

És még egyet: vad szamarak, vad lovak és vad kutyák 
még mindig csatangolnak az őserdőkben, de vad tevék nincse
nek sehol. Ez is bizonyítja, hogy egy állat sincs oly szorosan 
az emberhez kötve, mint éppen a teve, 
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le. A peték megtermékenyítése az anyarák testén 
kívül megy végbe. A megtermékenyített petéket a 
nőstény rák úszólábaihoz erősítve, 8—12 darabot 
számláló fürtökben potrohának alsó részén magával 

hordja. A peték június 
végén kezdenek ki
kelni és a 9—11"!* 
nagyságú apró ráko
kat is kb. 10—12 napig 
cipeli magával az 
anyarák. A petéknek 
a száma rendesen 
60—120 között inga
dozik, azonban ezek
nek kb. csak a fele kel 
ki, a többi pedig a leg
többször elpusztul. 

A folyami rákok 
nappal parti lyukak

ban, kövek között, növényi gyökerek alatt tartózkodnak. 
Ügy a közönséges folyami rák, mint fajrokona a kecske
rák igen szereti a csöndesen folyó, középmély árnyé
kos vizet, amelynek partja agyagos, meszes és nagy
számú gyökér járja azt át. A vízpartba lyukat készít, 
amelynek bejárójánál lesi zsákmányát. Táplálékát a 
vizekben élő csigák, kagylók, férgek, rovarok, rovar
álcák, apróbb rákfélék, kisebb békák és halak képezik, 
amelyeket igen ügyesen szokott megragadni ollóinak 
segítségével. Nem veti meg ezekenkívül a vízbe esett 
állati hullákat sem mindaddig, amíg azok túlságosan 
romlásnak nem indultak. A folyami rákok étvágya 
a legnagyobb tavasszal és a vedlés után. Tél felé 
étvágyuk csökken, erős hidegek alkalmával télen egy
általában nem is táplálkoznak. A közönséges folyami 
rák az ország összes folyóiban megtalálható, míg a 
kecskerák inkább a síkság vizeiben tartózkodik. 

Hazánk vizei igen gazdagok voltak rákokban, 
ma azonban a rákbőség a közöttük fellépett rák
pestis miatt igen megfogyott, sőt egyes folyókból, 
patakokból és tavakból a rák teljesen ki is pusztult. 
A betegség okául eleinte véglényeket, majd mosza
tokat tartottak, újabban azonban dr. Bruno Hofer a 
müncheni halbiológiai állomás igazgatója kísérleteivel 
és alapos kutatásaival bebizonyította, hogy ezt a rák
pusztítást a Bacterium pestis astaci-nevű hasadó
gomba okozza. 

A kipusztult rákok újból való betelepítését ismét 
folytatják, különösen az ízletesebb és húsosabb 
közönséges folyami rákkal. Ez a rákfaj gyorsabb fej-
lődésű és ízletesebb húsánál fogva értékesebb is, 
mint a kevésbbé húsos karcsúollójú kecskerák. A rák 
tenyésztésére minden olyan álló-, vagy folyóvíz alkal
mas, amelyben már előbb is rák volt, vagy amely
nek köves, sziklás • feneke van, vize hideg, elég tiszta 
és erős folyású és partjain dús növényzet él, mely
nek gyökerei nagyrészben a vízbe érnek. Lágyfenekű 
iszapos, homokos vizet a rák nem szeret, úgyszintén 
az olyanokban sem lehet sikeresen rákot tenyész
teni, amelyeknek vize erősen szagos, vagy az valami 
idegen anyaggal fertőzve van. A megtelepítésnél kü
lönösen vigyázni kell arra, hogy a megtelepítendő 
rákok olyan hőmérsékletű magasságú és fenekű víz
ből vétessenek, mint amilyen vízbe akarjuk őket 
helyezni. Rákpestises vízből telepítésre használható 
rákokat kb. 4—5 évig nem ajánlatos beszerezni, nehogy 
a betegséget az új telepre is behurcoljuk. Tele-



pítésre vagy teljesen kifejlődött ivarérett rákokat, 
vagy pedig egy éves ivadékot kell használni. Az új 
telep vizébe tavasszal vagy ősszel bocsássuk be a 
tenyészrákokat. Jobb az őszi kihelyezés és pedig 
szeptember hónap második felében végezve azt. Új 
ráktelep létesítésénél kb. 1 kilóméterre 3000 drb rákot 
kell a vízbe bocsátani, minden méter parthosszra kb. 
2 nőstényt és egy hímet számítva. Beeresztés előtt 
meg kell őket vízzel kissé locsolni és nem szabad 
bedobálni a vízbe, hanem engedni, hogy a partról 
ők maguk mehessenek oda be. 

A róktelepeknek vannak ellenségeik, amelyek a 
ráktenyészetben nagy károkat tehetnek. Ilyenek a 
halak között a mennyhal és a sügér, az emlősök 
közül különösen a vidra, a madarak között a halász
sas .(Pandion haliaetos), jégmadár, nagyszámú gázló-
és úszó madár, míg az alsóbbrendű állatok sorában 
néhány féreg és parazita életű véglény. Ezek ellen 
megfelelő irtással és a telep okszerű védésével érhe
tünk el sikert és eredményt. 

A szalonkaszakái. 
Irta : Waczula Rezső. 

Szalonkaszakálnak azért nevezik, mert széjjel
lapítva és megszárítva nagyon hasonlít egy miniatűr 
zergeszakálhoz, annál is inkább, mert nemcsak szín
ben hasonlít hozzá, hanem még az az annyira kedvelt 
„sáv" (Reif) is rajta van, mely tudvalevőleg — ha jó 
— a zergeszakál értékét nagyban emeli. 

Ausztriában ezeket a miniatűr zergeszakálacs-
kákat, illetőleg szalonkaszakálakat üveg közé teszik, 
nyakkendőtűnek használják. 

A szalonkaszakál előttem már régen ismeretes. 
Mutattam ezt azonban már vagy száz vadásznak is, 
de csak nagyon ritkán találtam egyet, aki ismerte 
volna. Egy vadászat alkalmával egyszer, este vacso
ránál beszéd tárgyává tettem, s dacára annak, hogy 
a nagyszámú társaságban több hivatásos vadász és 
erdész is volt, nem ismerte senki. 

Miután e szakái, míg széjjel lapítva és megszárítva 
nincsen, inkább egy kis ecsethez hasonlít, nehezen 
található meg. — A szalonkaszakál tulajdonképen a 
feketés pehelyecsetből s egy sárgásnak látszó kb. 2 "lm 
széles és 4 "% hosszú, mirigyszerű bőrlábacskából áll. 

A szalonkaszakál a zergeszakál kinézését kicsiny
ben csak akkor kapja meg, ha ez papiros között, 
néhány napig kiterítve, lepréselve megszáradt és a 
zsír belőle a papirosba felszívódott. 

A majmokról. 
Irta : Bánó Dezső. 

saknem valamennyi ma
jom, azemberszabásua-
kat kivéve, csapatban, 
olykor igen hatalmas 
csapatban él, amelynek 
élén egy öreg hím áll 
vezérül. Erre a méltó
ságra a minden oldal
ról szívesen, vagy nem 
szívesen elismert ráter
mettsége emeli az ille
tőt : a legerősebb kar 
és a legélesebb fog a 
döntő. Az emlősök olyan 
társaságában, amely
ben nőstény viszi a ve

zérszerepet, valamennyi hozzátartozó saját jószántából 
követi a nyájat, ellenben a vezérmajom, mint egyedül 
uralkodó, mint a legrosszabbak közül való kényúr, 
feltétlen engedelmességet erőszakol ki magónak. Aki 
nem engedelmeskedik jószántából, fogával, körmével, 
ütleggel tanítja meg kötelessége teljesítésére. A vezér
majom rabszolgai alárendeltséget követel csapatjában 
valamennyitől, még a majomasszonyságoktól is. 
Lovagias viseletet a gyöngébb nem iránt nem tanusit. 
Fenyítése szigorú, akarata hajthatatlan. Egy majom
fickónak sem szabad arra vetemedni, hogy valamelyik 
csapatjabeli hölggyel szerelmeskedjék, egy hölgynek 
sem annyira vakmerőnek lenni,, hogy kívüle más 
majommal is nyájaskodjék. 0 
háremében korlátlanul és faja 
Ábrahámé, Izsáké és Jákobé. Ha 
nagyra nő, egy része, valamelyik időközben erös 
férfiúvá növekedett majomtárs vezérlete alatt elszakad 
és új községgé alakul. Addig azonban amazt általá
nosan becsülik és épen úgy tisztelik, mint félnek 
tőle. Vén, kiszolgált mamák, valamint újdonsült fiatal 
hajadonok igyekeznek kedvében járni, hízelegnek 
neki, nevezetesen folyton azon vannak, hogy abban 
a legnagyobb szívességben részesítsék, amiben egyik 
majom a másikat részesítheti, hogy szőrruháját nagy 
komolyan minden bele nem valótól tisztogassák. És ő 
a hódolat e nyilatkozatait olyan méltóságosan fogadja, 
mint valami pasa, akinek kedves rabnője vakargatja 
lábát. A tisztelet, amelyet ki tudott magának vívni, 
megjelenésében biztosságot és méltóságot kölcsönöz 
neki, a harc, amelyre mindamellett mégis állandóan 
rá van utalva, éberségre, bátorságra és önérzetre 
szoktatja; az uralkodásának megtartására való unszolat 
óvatosságra, ravaszságra, furfangosságra ösztönzi. 
E tulajdonságokat elsősorban persze a maga javára 
értékesíti, de a községnek is használ velők s ez az ő 
korlátlan uralkodásának jogosultságot.és állandóságot 
szerez. A csapat, bármily heves viharok dúljanak is 
beléletében, a külvilággal szemben teljesen biztos s 
így igen kényelmes életet él az ő uralkodása és 
vezérlete alatt. 

A majmok, néhány éjjeli majom kivételével, mind 
nappal munkálkodnak s éjjel pihennek. Csak jóval 
napfölkelte után ébrednek fel. Első dolguk sütké
rezni és ruhájokat rendbeszedni, megtisztogatni. Ha 
az éj kellemetlen és hideg, úgy igyekeznek ugyan 

maga uralkodik 
szaporodik, mint 
a csapat túlságos 



állapotukon javítani, hogy összebújnak, valóságos 
csomóba szorulnak, mindamellett reggel mégis any-
nyira dideregnek, hogy hosszabb ideig tartó sütké-
rezésre nagyon is rászorulnak. Mihelyt az éjjeli har
mat felszikkad, odahagyják alvó tanyájukat, lassan 
felkúsznak a fák legtetejére vagy a legmagasabb 
sziklaormokra, kikeresnek egy-egy jó napsütötte he-
lyecskét s itt kényelmesen forgolódva, mozgolódva 
testök minden részét odatartogatják a napsugaraknak. 

és a kertészt igen tetemesen megkárosítja. A rablás 
kezdetén legelőször is valamennyi minden eshető
ségre biztosítani igyekszik magát s majdnem válo
gatás nélkül eszi, ami kezeügyébe kerül, azután 
pofazsebeit tömi tele, amennyire csak bírja; mihelyt 
azonban első legnagyobb éhségét lecsillapította, 
ugyancsak válogat és rosszal mindent; minden letört 
kalászt, minden leszakított gyümölcsöt gondosan 
megvizsgál, megszagol, megnéz, mielőtt megenné s 

M a j m o k a s z a b a d b a n . 

Mikor a bundájok megszáradt és kellőleg átmelege
dett, vatamennyi nagy gonddal és buzgalommal a 
tisztításhoz fog, vagy pedig valamelyik pajtásától 
várja és fogadja el ezt a szívességet, valamint maga is 
kész mindenkor társának hasonló szolgálatot tenni. 

Mikor a ruházat tiszta, talán meg is van kefél
getve, a reggeli gondja merül fel. Ez a gond annyi
ban nem nyomasztó, mert a majomnak minden 
megehető ízlik s az állatországnak meg a növény
világnak adóznia kell. Az erdőn és a hegyoldalon 
van mindenféle termés, rügy, bimbó, madárfészek 
tojással vagy fiókokkal, csiga, bogár; a kertekben 
gyümölcs és főzelék ; a mezőn gabona és hüvelyes 
vetemény. Itt érett kalászt tépnek, ott leves gyümöl
csöt szakgatnak, a fán egy-egy madárfészket fosztanak 
ki, a földön egy-egy követ fordítanak fel, a telepítvényen 
egy-egy kertet rabolnak vagy egy-egy veteményes táb
lát dézsmálnak meg mindenünnen szerezve valamit. 

Ha ideje van rá, minden majom tízszer annyit 
pusztít, mint amennyit megeszik, azért a mezőgazdát 

a legtöbbet egyszerűen eldobja azután mást szakít 
s avval is úgy cselekszik, mint az előbbivel. Csupa 
gyönyörűség őket ilyenkor nézni, bár egyszersmint 
elszomorító is, mert miként egész lényökben, úgy 
párosul e munkájokban is a vakmerőség a furfang
gal, a pajzánság a ravaszsággal, az élvezeti vágy az 
óvatosságai, valamint a fortély az alattomossággal 
és a szemtelenség a gonoszlelküséggel. Minden 
ügyességök és tulajdonságuk annál jobban érvénye
sül, mennél veszedelmesebbnek Ítélik a körülménye
ket. Futkosnak, kúsznak, ugranak, szükségesetén 
úsznak is, hogy minden akadályt elhárítsanak, de 
önmagok biztosításáról soha és semmiféle körülmé
nyek között meg nem feledkeznek. A vezér mindig 
elül van; hívja, szólítja, inti, óva figyelmezteti csa
patját ; erre rámordul, azt megszidja, amazt megfe
nyíti a szükség szerint; a csapat követi és engedel
meskedik neki, de teljesen meg nem bízik benne 
soha. Veszély esetén a banda minden egyes tagja 
a saját bőrét félti, maga menekül s csak később tér 



ismét vissza a vezér zászlaja a lá ; csak a mamák 
tesznek kivételt, amelyeknek gyermekök van a mel-
lökön, vagy a hátokon, amennyiben gyermekök éle
tét jobban féltik, vagy legalább úgylátszik, mintha 
jobban féltenék, mint a magukét. 

Ha egészen biztonságban érzik magukat, gyakran 
meg-megpihennek s gyermekeiknek megengedik, hogy 
egymással mulassanak, játszódjanak; fenyegető körül
mények között azonban csak a kirándulás befejeztével 
pihennek hosszabb-rövidebb ideig s akkor, hogy a 
jó emésztést előmozdítsák, egyet szundítanak is dél
tájban. Délután megint rablásra indul a banda; nap
szállat felé a megszokott, veszedelmes ragadozóktól 
lehetőleg biztosított éjjeli tanyájukra térnek, hogy 
megtalálják, persze hosszú veszekedés és viszály
kodás, zsémbelődés és civakodás után, napi fáradal
muk jól megérdemlet bérét, a nyugalmat. 

Számba nem véve az ideiglenesen szükséges, 
vagy hasznosnak Ígérkező vándorlásokat, a majmok 
vázolt napirendje kevés változást szenved. A szapo
rodás, amely más állatok életmódjában tetemes 
változásokat idéz elő, a majmokra nincs jelentős 
hatással, amennyiben nincs határozott időhöz kötve 
és a majom-anyák gyermeküket különben is min 
denütt magukkal cipelik. A majom-gyermek, — a 
egtöbb fajnak rendesen csak egy fia van egy

szerre — teljesen fejletten és nyitott szemmel 
ön a világra, a mi felfogásunk szerint azon

ban igen csúnya és aránylagos fejlettsége 
ellenére meglehetős gyámoltalan teremtés. 
Csúnyának tetszik nekünk, mert ráncos pofá
énak, azokkal az élénk szemekkel, aggas-

Jfyánszerű tekintete van s ritkás szőrruhája 
|különben is hosszú kezeit mintegy eltorzítja 

s gyámoltalannak is bizonyul, mert vég-
agjait nem tudja másra használni, mint hogy 

lanyja keblére kapaszkodik velük. Itt kuksol, 
Jkarjával anyja nyakát, lábával ágyékát át-
löleíve, hetekig alig mozgatva mást, mint fejét 
s így anyját nem igen akadályozza szokásos 
napi munkájában; miatta úgy járhat-kelhet 
nyaktörő utain, úgy ugrálhat a legvakmerőb-
ben, mint azelőtt. 

Csak hosszú idő multán, egy hónapnál 
ritkán hamarább kezd csak mozogni s olyan 
ügyetlen, hogy inkább sajnálkozásra, mint 
mosolyra gerjeszti az embert. Es a mamák e 
csúnya süvölyvényeket, talán épen gyámol
talansága miatt, olyan odaadással nézdegé-
ik, olyan gyöngédséggel viselik gondját, 
hogy a „majomszeretet"-ről való példa-

Jbeszéd egészen valónak vehető. Valameny-
fcyi majomanya folyvást pepecsel az ő drága 
Jnagzatjával; majd nyalogatja, majd tisz-

ogatja, majd keblére szorítja, majd két kezé-
fce veszi, mintha elakarna olvadni nézésének 
fcyönyörében, majd ringatja, mintha így akar
t a elaltatni. Ha észreveszi, hogy valaki látja, 
ftlfordul vele, mintha irigyelné, hogy az ő 
Bcedves csemetéjében más is gyönyörködik, 
f i ikor idősebb és elevenebb, olykor meg-

ngedi neki, hogy anyai kebléről leszálljon 
s kortársaival játszhassak, de folyvást 
igorú felügyelet alatt tartja s ha abban a 

Szempillantásban nem engedelmeskedik, 
tleggel és szidással utasítja rendre. Még 

a táplálékra is kiterjed anyai gondoskodása. Bár
mennyire nyalánk és falánk is maga, mégis meg
oszt magzatjával minden falatot, de meg nem 
engedi, hogy a fia kapzsi módon, vagy sokat éve, 
ártson magónak, s ha ilyesmi megesik, igazianyai 
okossággal jár el feladatában. Különben erre, vagy 
az érzékeny büntetésre ritkán kerül a sor, amennyi
ben a majomgyermek olyan engedelmes és szó 
fogadó, hogy valóban példaképül szolgálhatna sok 
emberi gyermeknek. Igazán megható a majom
anya viselete, ha gyermekének valami baja van, 
s egészen kétségbeesik, ha a fia meghal. Órákon, 
napokon át cipeli magával a kis holttetemet; nem 
eszik, részvétlenül gubbaszkodik egy azon helyben 
s valósággal halálra epekedik. A majom-gyermekben 
ilyen érzelmek nem fakadnak; ő róla jobban is 
gondoskodnak, mint más állatról, ha véletlenül az 
anyját elveszti, amennyiben legyen hím vagy nőstény, 
a csapat valamelyik tagja rögtön pártfogásába veszi, 
valamennyi majom anyává levésének hő vágyát 
elégíti ki vele, dédelgeti a legszívesebben, csak az 
étel, a drága eleség miatt jön vele ellenkezésbe s 
fogadott gyermekének táplálásával, ha csak maga 
nem tud már segíteni, nem sokat törődik! s a sze
gény talán el is nyomorodik. 

A f lamingók s ü t k é r e z n e k a t a v a s z i n a p o n . (Állatkerti részlet . Erede t i felvétel . ) 



A magyar juhász
vagy pásztorebek! 

(Folytatás és vége) 

írta : Buzzi Géza Félix. 

Az Alföldön és Somogy-ban gyönyörű apró pici 
vékony felálló fülű pulikat láttam, melyekre ugyan
csak senki sem foghatja reá, bár Hermán Ottó és 
Kerpely apodictice állítja, én azt meg kereken taga
dom, hogy a Spitz volna az ősük és bármiképpen 
is arra emlékeztetnének. 

Ugyanis Hermán Ottó a Dunántúlon ez ország
rész terelőjeként a pulitól eltérőleg pumi kutyákat 
különböztet meg s az alföldi pulival összehasonlítva, 
azt állítja, hogy degenerált Spitz. A pumi szót a 
Pommern szóból deriváltatja, mint a Spitzek hazájáét. 
Innen az angolok „Pommeranian" elnevezése a Spitz -
ről. Na hát az angoloknak is vannak eltévelyedéseik, 
mint a „Deutsche Dogge"-kra a „Great Dane" a nagy 
dán kutya elnevezés, holott a dánoknak, a 
Mastiffre emlékeztető mészáros kutyájuk, semmi
képpen sem hasonlít a németek „Dogge"-jára. Hogy 
ezt nálunk kevesen tudják, azt a mult évi ebkiállítás 
katalógusa is bizonyítja, ahol egy német Dogge pél
dány dán dogge-ként szerepelt. 

Nem azt állítom, hogy egy-egy Spitz nem tévedhe-
ett el a Dunántúlra egy-egy pulihárembe, de hogy a 
pumi elnevezés és a fülhordás,a Spitztől származna, 
azt én határozottan tagadom. Es miért hívják Bereg-
és Ungmegyében és más vidékeken és megyékben 
a Dunántúl egyes részein kívül a pulit puminak? 

A „chien de la Brie" van bennük, még pedig 
hatalmasan, hiszen Monostori Károly „Ebtenyésztés" 
című művének címlapján előforduló somogyi pulinak 
jelzett kép, fényesen mutatja a francia imposztor 
jellegét. 

A puliról azt írtam, hogy csak kétféle pulikat: 
álló- és /ógó-fülüeket tenyésszünk, Hermann 
Ottó szerint, tehát pulit és pumit. Indokolom, 
miért ? Mert ma lógófülüeket ugyanannyit 
találunk, mint állófülüeket és mindkettőt oly 
jellegzetes egyöntetű typusokban, hogy kár 
volna az állófülüeket a tenyésztésből kirekesz
teni s csak a tenyészkiválasztás eredménye 
leszen, hogy az álló- és lógófülüek külön-
külön tenyésztessenek. Persze az álló nagy 
formájú és sűrű szőrözetű fülüeket mellőzzük. 
Kerpelyvel egy húrt pengetek, midőn a szőr-
strukturák szerint az általa göndörszőrűeknek 
nevezetteket külön tenyészetekben fel kellene 
karolni. A különbség csak az, hogy én a 
kétféle fülezetet fönntartani óhajtanám. 

Volna tehát a fülezet és szőrözet minősége 
szerint álló- és lógófülű, fürtös- és göndörszőrű 
pulink, mert a tartás különfélesége szerint 
válhat a göndörszőrű is fürtössé. Magam tapasz
taltam azonban, hogy a fürtősségi hajlam némi 
komondorvér keveredésének eredménye. Es „TISZA 

láttam már komondorfejű pulikat és vice-versa puli
fejű komondorokat. 

Hermann Ottó a budapesti állatkert „Marcsa" 
nevű pulijáról a termet magassága és méretére utalva 
azt állítja, hogy a vágtatva tereléssel a síkságon lett 
nagyobb. Ez más befolyásnak a következménye. 
Kérdem az arabs ló — Fadlallah el Hedad generálisra 
és utazására Irak Arábiában utalok — mely a rossz 
tartás és a beltenyésztés részese, akár a mi pulink, 
a sűrű vágtatás által nagyobb lett-e ? Hiszen alig 
tudott a generális nagyobb termetű, alig tizenhat 
markos méneket ott tisztavérben kapni ? Gondolom 
inkább, hogy „Marcsa" nagyságának némi komondor 
reminiscenciájú vércseppkeveredés az oka. 

A British dogs by W. D. Drury utal egy Tibetből, 
Lhassából behozott tarka változatú ebre, mely azo
nos volna a mi pulinkkal, de „Marcsa"-nál kisebb. 
P. C. Cooper angol barátom ezen a hiren felbuzdulva 
évekkel ezelőtt írt nékem néhány sort, fejtegetve, 
hogy nálunk ugyanez az eb meglévén, nem lehetne-e 
Angliába ilyeneket küldeni. Válaszom az volt, hogy 
nem, míg nálunk a hazai ebfajtáink kérdése nem 
rendeztetik, addig a külföld ne kontárkodjék bele a 
mi fajtáinkba. Úgy járunk, mint a rossz, külföldre 
küldött kuvaszokkal, melyek nékünk is, a külföldnek 
is több bajt, mint előnyöket okoztak. 

Egy kutatási tévedésemet azonban helyre kell 
igazítanom. Ugyanis azt állítottam egy régebben írott 
cikkemben, hogy az uszkár (pudli) vére is csörge
dezik a mi pulink ereiben. Talán hellyel-közzel. De 
ezt generalizálni aligha lehet. Ezen generalizáló téve
désem onnan ered, mert nagy lévén egy időben mi 
nálunk az uszkár divat, egyik-másik földbirtokosunk, 
mint magam is meggyőződtem, uszkárt tartott, mely, 
a nyaralást a birtokon tölte. így hát megeshetett az, 
hogy a fő udvarló a pulik háremében az uszkár 
maradt. Hasonló esetre lehetne Kerpely Béla és 
Hermán Ottó Spitz tévedéseit is visszavezetni. 

Egy hasonló esetet láttam különben a nagy magyar 
Alföldön, a kuvasz tenyésztésben is. Utazásaim alatt 
eljutottam egy uradalomba, ahol mondhatom ideális 
typusú, nyiltszőrözetű kuvaszokat láttam. Végre-
valahára, gondolám, egy olyan hely, ahol vala
mennyire halad e tenyésztés. Két év múlva elláto
gatva ugyanezen helyre, csupa hullámos túlfinom 

kuvasz. 1905-ben Budapesten oklevéllel kitüntelve. (Monostori Károly felvétele és j 
bírálata. Csontnélküli és fülcsonkított példány.) 
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szŐrözetű, felhúzott hasú, keskeny, agárfejű, álló fülű 
kuvaszokat találtam. S honnan eredt mindez ? A nagy
birtokos felesége megunván a fővárosban tartott fehér 
orosz agarát, azt leadta a birtokra. Onnan ered a 
gyászos eset: az ottani kuvasztenyésztés elrontása. 
Elromlott a kuvasztenyésztés, de ezzel még nem 
emelkedett az orosz agár kultusz, 

Ami a szinvarietásokat illeti, én a komondort 
mindig fehér usque borsószínig kívánom látni. A 
kuvasz, mint említem 4-féle színben fordul elő. Nem 
kívánnám azonban minden felemlített színben tenyész-
tetni, mert sokféle színhibák okozójává válhat, 
hiszen ezen színekben magukban is igen sok a szín
hibás : fehérsárga foltú, sárga fülű, félig fehér-fekete 
vagy szürke stb. A pyraenéi eb regenerálás oda utal, 
hogy csak a fehérsárgás úgynevezett jegesmedve 
színig terjedjen. De mivelhogy pulikat ismerek: fehér, 
borsószínű vagy créme, fekete, galambszürke, hamvas
veres, zöldes és avét (fekete-fehér szőrözettél keverve) 
és elegyes (mintegy őszbe csavarodott), zérna (se nem 
szürke, se nem barna) színekben, úgy vélem, hogy 
mindezek a színek, mint jellegzetesek, fentarthatók 
volnának. Sőt annyira is conciliánsnak kell lennem, 
hogy a hamvasveres és zérna vagyis a barnások 
orrszínezeteik és karmaik is barnák lehetnek, mert 
fekete orral ily színvarietás egy ebfajtánál sem állít
ható elő. Attól sem irtóznék, ha kiváló typikus söté
tebb pulikon imitt-amott, például a melleken vagy 
lábvégeken, kisebb fehér jegyek előfordulnának, azok 
is bevétetnének a tenyésztésbe, persze azon kikötés
sel, hogy idővel a fehér jegyek eltűntessenek. Hány 
ebfajta lőn így kitenyésztve, míg végül a fehér jegyek 
eltűntek és helyüket a legszebb typusok foglalták el. 

Elérkeztem oda, hogy egynehány tenyésztanácsot 
adhassak. 

A most már, az e kis mű keretében felsoroltak 
után, melyek a külső typikus szépség elérésére irányul
tak, a belső jó tutajdonságokra vonatkozhatnak. 

A magyar juhász- vagy pásztoreb fajták a foly
tonos használat mellett nagy helyet igényelnek. 
A komondor és a kuvasz nemcsak a tanyák, hanem 
a ménesek és a gulyák őrzésében is excellálnak, a 
puli pedig a juhnyáj és konda őrzésére, és a szabad
ba való. A párosításra, a tüzelés, idejére azonban 
a szukák jól elzárandók, esetleg a kanokkal össze-
zárandók. Már, hogy hová, azt a helyi viszonyok 
határozzák meg. Ahol az egyes fajták a ménesek, 
gulyák, nyájak őrzésére alkalmaztatnak és csak egy 
kan van a szukák körül, ott a párosodás a szabad
ban is megtörténhet, ámbátor veszélyes, mert kóbor 
ebek járhatnak arra felé. A háború mindenesetre sok 
kóbor kutyát fog hazánkba terelni, mint ahogy már 
terelt is. 

A budapesti Állatkert igen szép komondor és puli 
példányok felett rendelkezik. Dicséretre méltó törekvés 
az, hogy a magyar fajtájú ebeket az állatkertben 
bemutatja. De váljon a tenyésztésük a szűk helyen 
eredményes lesz-e és nem a jellemvonások kárára 
az más lapra tartozik. Megismételem azonban, hogy 
a törekvést nem lehet eléggé dicsérni, főleg akkor, 
ha azokat tenyésztőink rendelkezésére bocsátja, oly 
írtelemben, hogy idegen szukákat is párosíttat és a 
etesleges számú ebeket árúba bocsátja. 

Nehéz problémák megfejtése előtt állunk. Először 
s a tenyészanyagot kell összegyűjteni. A legszigorúbb 
enyészkiválasztással kell élni, ki-kinek a kedve őt 

a három fajta között melyik felé vonzza s akkor meg
indulhat a tenyésztés, a tisztavérű tenyésztés alapján' 
esetleg ha szükséges, a korrektorok igénybevételével. 

A háború végeztével azonban három momentumra 
nagy gondot kellene fordítani. 

a) A klubéletet fejleszteni és főleg a speciális 
klubok alakításához hozzá kell látni, mert csak ezek 
képesek egy speciális fajtának a tenyésztését elő
mozdítani. Példa erre hazánkban a foxterrierek elég 
szép kitenyésztése. Arról esne ugyanis szó, hogy az 
általános kynologiai egyesület továbbra is létezzék, 
az vezesse a törzskönyvet, de ha már annyi taxát 
fizetnek a kiállítók és ebtulajdonosok a törzskönyve
zésért, úgy ne legyen az nem kiadott, rejtett, mint 
most, hanem tekintve a szerényebb pecuniáris jöve
delmi részt, adassék ki legalább minden három év
ben a törzskönyv. Lehetne azonban olyan blanketta-
szerű levelező-lapokon az eb tulajdonosát értesíteni, 
hogy a díj lefizetése után bármikor is megtudhassa 
ebének törzskönyvi számát. Ez csak adminisztracio-
nális kérdés. 

b) A másik igen, de igen fontos tényező az volna, 
hogy csak ebtenyésztőnek és nem pusztán állat
tartónak adassanak az egyes tenyészetekből ki szuka 
kutyák. A szukák nem az utóbbiak kezeibe valók, 
melyek csak az esetleges elbastardirozás előidézői. 
Éppen ez ellen kell dolgozni. Van bastardunk elég. 
Jöjj el végre már te tisztavérű ebtenyésztés hozzánk is! 

c) Most jövök a magyar fajták regenerálásához, 
az említett cseppvér bevitelhez. A pulikat színek 
szerint önmagukból kell kitenyészteni. A kuvaszokat, 
ahol szükséges, a nagy hasonlatosság folytán a 
pyraeneivel kellene felfrissíteni, a komondorokat az 
orosz lápebbel. Úgy képzelem el a dolgot, hogy a 
budapesti állatkertünk szerezne be a tenyésztések 
helyszínein egy-két kan példányt, minden 4—4 évben 
egy ideig ujabb példányokat és odaküldenék fedeztetés 
és ellenőrzőképes fedeztetés végett a tenyésztők a 
szukákat. Ügyhiszem a bevásárlási összegeket a 
fedeztetési díjak bőven behoznák. Ezt a pium desi-
deriumomat ne tessék egészen figyelmen kívül hagyni. 
Nagy eredményekhez juttatnák tenyésztőinket, maga 
az állatkert pedig szemléltetési anyagot gyűjtene a 
látogató közönség oktatásául. 

A kaméleon. 

Avatatlanok kaméleon alatt rendszerint érzéket
len lusta állatot képzelnek, amely napokon át egy 
és ugyanazon helyen tartózkodik és színét tetszés 
szerint képes változtatni. Ez utóbbi tényleg fenn is 
áll, azonban nem az egyedül megcsodálni való az 
állaton. Eddig mintegy 85 válfaját ismerik, melyek 
közül az alant felsoroltak eddig terrariumunkban 
láthatók: 



A kaméleon ingerült állapotban és alvás közben felül, alul zsákmányolás közben. 

A közismert közönséges ChamaeleonvulgarisDaud., 
melynek Északafrika, Sudan, Andalusia, Kisázsia, Syria, 
Arábia, Samos, Cyprus, Chios, valamint Dél-Spanyol
ország a hazája, a ritkább fajták közül: Chamaeleon 
basiliscus Copé, amely Sudánban, Felső-egyptomban, 
Kamerunban és Gabunban él, Chamaeleon dilepis 
Leach, amely néha 30 cm-nél is hosszabb, Délafrikában 
és a tropikus Afrikában egészen a Victoria Nyansáig 
található; Chamaeleon pumilus Daudin, egyike a legki
sebb fajtáknak, mintegy 15 cm. hosszú, hazája a Kap-
föld. És végül a Chamaeleon verrucosus Cuvier, amely 
néha félméterre is megnő, s Madagaskáron otthonos. 

A kaméleont — miután néha órák hosszat nem 
mozdul meg — helytelenül unalmas állatnak tartják. 
Akinek azonban módjában áll ez állatokat meg
figyelni, életmódjukat éjjel-nappal tanulmányozni, 
rövidesen ennek ellenkezőjéről fog meggyőződni. 
Ezen az állaton tulajdonképen minden érdekes; 
mindenekelőtt a testalkata, a sisakformájú fej, a 
nyelv, a szemek, a farka, amelyet spirálisan felkun
koríthat és kapaszkodásra használhat stb. mindannyi 
különlegesség. Minden lábán 2 és 3 ujja van, kis 
karmokkal ellátva, melyeket mint fogókat alkalmaz
hat. Rendkívül érdekesek az irisszerű, köralakú 
szempillák; a szemek egymástól teljesen független 
forgó mozgásokat végezhetnek, úgy hogy a kamé
leon az egyik szemével előre, s a másikkal hátra, 
vagy az egyik szemével lefelé, s a másikkal felfelé 
tekinthet egyszerre. Az állatok testüket tüdejük fel
fújásával tetszés szerint változtathatják és pedig vas

tagabbra, vagy vékonyabbra; rendszerint azonban 
testüket az oldalak felé laposítják meg. A kamé
leon legkülönösebb ismertető jele testének szinvál-
toztatásában áll, amely, nem amint tévesen hitték a 
környezet különböző színének következménye, hanem 
harag, éhség, szomjúság, félelem, párosodási vágy 
stb. által előidézett izgalom hatása. Fény és hővál-
tozások is nagy szerepet játszanak a szinváltozta-
tásnál. A szinváltoztatás tehát főleg az állat kedély
hangulatával van összefüggésben. Nagyfokú izgalom 
alkalmával elég, ha az ember kezével az állat kö
zelébe ér, s máris megváltoztatja szinét: az előbb 
szürke kaméleon hirtelen világos sárgazöld színben 
ragyog, oldalai fehér csíkosak, a gége táj kék, vörös 
pontokkal, hátát magasra emeli, s a félelem és düh 
következtében kifúj és sziszeg. 

Valamennyi kaméleon nagyon szereti a napot: 
amint az reájuk süt, testük ellapult formát ölt és 
ovális koronghoz válik hasonlóvá, a gégezacskót 
felfújják és farkukat spirálisan felkunkorítják. Az állat 
teljesen megváltozott alakot nyer, testét oldalra haj
lítja és a nap felé fordított része sötétbarna, majd
nem fekete marad, míg a másik oldala a rendszerint 
világosszinű, jeléül annak, hogy az állat a napon 
jól érzi magát. Különösen érdekes az állatok táplál
kozási módja. Eledel gyanánt csak élő szöcskéket, 
kukacokat, lepkéket, legyeket s minden fajta rovart 
fogadnak el ; nagyobb kaméleonok fiatal egereket, 
gyíkokat és gilisztákat is esznek. Fontos, hogy a táp
lálék bőséges és változatos legyen. Ha a kaméleon 
egy eledeléül szolgáló rovart meglát, mindenekelőtt 
mindkét szemével leméri a távolságot, csak ezután 
lép működésbe a nyelv, melyet villámgyorsan a rovar 
felé ölt, amely a nyelv tapadós végén bizonyára ot/É 
ragad, hogy így a tágas szájba vonva alapos meg-
rágás után lenyelessék. 

Az állat megélhetésének alapfeltétele a nap, to
vábbá a terrarium 25—30 Celsius fokú hőmérséklete, 
úgyszintén az ott levő növények gyakori langyos 
vízzel való permetezése. Az utóbbi eljárással a 
kaméleonnak mindenkor módot nyújtunk az ivásra 
s ezen felül a szükséges nedves-meleg üvegházi 
levegő keletkezését is elősegítjük. Ágas-bogas növé
nyek, melyek módot nyújtanak a kapaszkodásra 
szükségesek s mindezeknek a feltételeknek a betar
tásával a kaméleonnak félig-meddig pótolhatjuk 
hazáját. Sajnos fogságban az állat csak rövid élet
tartamú és ritkaságszámba megy, ha 8—10 hónapnál 
hosszabb ideig életben marad. A. K. 

V E G Y E S e\o 
Indiai elefánt hadiszolgálatban. Franciaország területén 

küzdő német hadseregben hadiszolgálatot tetjesít egy indiai ele
fánt. A hatalmas elefánt Valenciennes parancsnokság alá van ren
delve és jelenleg Arrond/ssemenf Ayssmes-ben nagy erejét kihasz
nálandó nehéz teher, fák, útanyag és hídalkatrészek hordására 
használják. A hadi elefánt a stellingeni állatkertből származik. 



Macropodia Hindenburgi. Az emberfeletti küzdelmek egyik 
vezérlő csillagának nevéről a közelmúltban egy eddig ismeret
len rákot neveztek el. Garády Viktor lapunk kitűnő munka
társa, a fiumei tengeri biológiai állomás vezetője vizsgálódásai 
közben a mellékelt ábrán látható új rákfajra akadt. Az eddig 
még nem ismert rákot meghatározás végett a német adminisz
tráció alatt álló nápolyi zoológiai állomáshoz küldte be. Az inté
zetben az állatvilág eddig nem ismert példányának alapos vizs
gálata után a német tudósok, amikor elkeresztelésre került a 
sor természetesen elsősorban Hindenburgra, századuk legna
gyobb hadvezérére gondoltak. így kapta egy magyar tudomá-
nyos felfedezés révén az új rák Macropodia Hindenburgi nevet. Zergét 

TÁRSAS ÖSSZEJÖVETELEK. 
A Magyar Királyi Természettudományi Társulat állattani 

szakosztálya minden hó első péntekén a társulat üléstermében 
(VIII., Eszterházy-utca 16. I. em.) szakülést tart, amely után a 
„Mitrovátz"-féle vendéglő külön termében társasvacsora. 

A magyar entomologiai társaság minden hó első szom
batján este 8 órakor szakülést tart a „Mitrovátz"-féle vendéglő 
(Dohány-utca és Síp-u. sarkán) külön termében társasvacsorával 
egybekötve, amelyen vendéget szívesen lát a társaság. 

A lepkészek asztaltársasága minden hét péntekén este 
8 órakor a Keszey-féle vendéglőben (Rákóczi-út 44, sz,) össze
jövetelt tart. Vendégeket szívesen látnak. 

A Budapesti 'Aquarium és Terrarium Egyesület február 
hó 10-étől számított minden második szerdai napon, este 9 órakor 
az Arany János-utca 6. szám alatti vendéglő külön helyiségében 
tartja összejöveteleit és ott az ügy iránt érdeklődőket szívesen látja 
körében, úgyszintén szívesen szolgál minden válasszal és fel
világosítással, írásbelileg, vagy szóbelileg hozzá intézett kérdésekre. 

A Magyar Országos Ebtenyésztők Egyesülete minden 
kedden társas összejövetelt rendez, amelyen vendéget szívesen 
látnak. A társas összejövetel helye Wurglits-féle vendéglő külön 
terme (Rákóczi-út 29). 

Apró hirdetéseket elfogad a kiadóhivatal. Állatkert. 

(nőstény) vagy zergegidát szeretnénk venni. 

T Í V I I T Fejlett u n u k kaphatók az állatkertben. Darabja 50—60 
L J I I L 1 . korona. 

T ö m i * r » P i r » P 1 0 " á l v A z állatkertben tenyésztett törpe 
* w I J J C ; | J C H J C l g C l i y . papagályok párja 8 korona. 

Kuvasz, vizsla és angol-agár kölykök 
olcsón kaphatók az állatkertben. 

HÖ r r ' Q Ö O " í í rO' f* A z á " a t ' í e r t igazgatósága köszönettel 
U I L o U g , U l g t J . venné, ha hörcsögöt, ürgét vagy más 

vadon élő rágcsálót, esetleg mérsékelt díjazás ellenében külde-
nének élő állapotban. 

Állatbőröket és az ethnografiai S S 
meg az elefántházi gyűjtemény szobában. 

nnnnn A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL. nnnnn 

I • I H I R D E T É S E K ! 

CÉG 
BLOCH MÓR 
MODERN KÓRHÁZ-, 
SZANATÓRIUM- ÉS 
SZÁLLODA-BEREN
DEZÉSI VÁLLALAT 

Pehelypaplanok és 
paplankülönleges
ségek és ster. hyg. 
ágytoll-gyára ^ 

Mintaraktár és közp. iroda: 
VII., Rombach-utca 4 .1 . em. 
Telefon 71— 2513131312KJE0 
Gyár: V., Kárpát-utca 7/b. 
Telefon 152—44 0 0 0 0 0 0 
Ágytollosztály és ágytoll-
sterilizátorok: VII., Károly-
körút 7. sz. Telefon 71—25 

A„MARABÚHOZ" 

Alapíttatott: 1842. 
Szerb kir. udvari szállító 
Sürgönycím: M Ó R B L O 



PÁLMA 

AZ ÁLLATKERT ÖSSZES VILLAMOS B E 
RENDEZÉSÉT ÉS A DÍSZVILÁGÍTÁST 

OLITSCHER 
ZSIGMOND É S 
T Á R S A E L E K T R O 
TECHNIKAI VÁLLALAT 
Budapest, V., Kálmán-u. 16. sz., 
telefon: 48-37, 145-81, 37 -20 
készítette 

Elvállal mindennemű erős és gyengeáramú villa
mos berendezés tervezését és kivitelét, minden 
a szakmába vágó anyag szállítását. Külön osztály 
pneumatikus csőposták berendezésére. Költség
vetés és mérnökünk látogatása kívánatra díjtalan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H U B E R T U S - F L U I D 
A LEGJOBB IZOMERŐSiTŐ 

I. s z . ( e m b e r e k n e k ) k i s ü v e g 1 K, n a g y ü v e g 2 K 
II. S Z . ( á l l a t o k n a k ) 2 - 5 0 K . Fr issí tő hatása fe lü lmúlhatat
lan , vadászoknak , tur is táknak, spor to lóknak né lkü lözhete t len 

Főraktár: „ G L Ó R I A " DROGÉRIA 
B U D A P E S T , VI. K E R . K I R Á L Y - U T C A 5 0 . S Z Á M 

: • • • • • • • • dd • • • • • • • • • : : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : 

HALÁSZMESTER é s HALNAGYKERESKEDŐ 
A BALATONI HALÁSZATI RÉSZV.-TÁRS. 

KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE 

ALAPÍTVA: 

1820 

Telefon : Központi vásárcsarnok József 48-94 
lakás „ 35-39 
fióküzlet V., József-tér 13. „ 138-19 

Sürgönycím : Z immer halászmester Budapest 
Levelek: Z immer Ferenc cs. és kir. udvari 
szállító B u d a p e s t , Központi vásárcsarnok 


