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A la p ítvá n y  fáczánkutatásokra. A New

yorki Állattani Társulatnak, az ottani állatkert 

fentartójának, egy magát meg nem nevező ba

rátja fejedelmi alapítványt te tt  a fáczánok 

tanulmányozására. 60.000 dollárt adományo

zott oly expediczió szervezésére, melynek 

czélja a fáczánok tanulmányozása volna ős

hazájukban és az ezekről Írandó monográfia 

kiadására. Az expediczió előkészítése már 

folyamatban van" és a kutatások végzésére a 

társulat megbízta állatkertje madártani osz

tályának vezetőjét, C. W illiam B eebe- í . —  

Az állatkertnek ugyanaz a jóakarója még 

külön átadott 8000 dollárt az állatkertben 

végzendő kisebb építkezésekre. — 1.
Leketséges-e többágú őzagancsot előállí

tani?  Ezzel a kérdéssel, azt hiszem, minden 

vadász egyformán van. Egy-egy pompás fej

díszt akármelyik vadász látott, de nagy ritkán 

találkozik nyolczas vagy tízessel, mikor a hatos 

a megszokott, rendes. Egy  ilyen díszagancs 

sokkal ritkább őzeknél, mint egy szivet meg

dobogtató 1 8 —20-as pompás szarvasagancs 

és nem csoda, ha a hidegvérű vadászt is átfutja 
a láz forrósága a mikor a sűrű erdő félhomá

lyában megpillantja a kapitális nyolczast. E l 

durran a lövés,amelynek visszhangja még el sem 

hangzott s a zsákmány mellett elcsodálkozva 

álló vadász konstatálja, hogy bizony csak 

hatos ez is. Szép ugyan, tökéletes díszpél

dány, de nem a várva-várt nyolczas, a milyent 
ugyan sok megöregedett vadász látott, de 

terítékre nem igen hozott.

M a  általános az a nézet, hogy a hatnál 

többágú agancs csak rendellenes példányok

nál lehetséges. Ezzel szemben azonban azon 
nézetemnek óhajtok érvényt szerezni, hogy 

kellő módon, megfelelő tenyésztés, kereszte

zés, óvás és kímélettel igenis felvihető az 

ágak száma 8 — 10— 1 2-re, sőt talán még 

többre is.

Igaz ugyan, hogy ehhez nagy türelem kell, 

hiszen épen az agancsfelrakásban az őz a 

legszeszélyesebb, de ennek daczára nem lehe

tetlenség annak elérése, a mint azt Wenck

heim gróf dobozi kastélyában őrzött 7 és 8, 
sőt 1 o-es agancsai is mutatják. Néhai Wenck

heim Rezső gróf idejében híresek voltak a 

békési őzagancsok s mint a tavalyi agancs

kiállítás mutatta, még ma is a legkitűnőbbek 

közé tartoznak. Láttunk ott a díjat nem 

nyertek között is olyanokat, a melyek méltó 

elragadtatást keltettek pompás rózsáikkal és 

gyöngyös ágaikkal s úgy néztek ki, mintha 

az Ural-hegység rengetegeiből kerültek volna 

elő. E  sorok Írójának birtokában is volt 

gyönyörű nyolczas, mely a rendes hatos 

koronán kívül két előreálló szemágat viselt a 

rózsa felett és az egész koronát remek gyön

gyök fedték.

Hatosnál többágú őzagancsot lehet produ

kálni és pedig első sorban czéltudatos tenyész

téssel. Nem akarom az olvasót a tenyésztés

nek már annyiszor tárgyalt módjával untatni, 

melylyel az egészséges fejlődés mellett nem

csak a törzs fenntartását, hanem fejlesz

tését, nemesítését is czélozzuk. Úgyszintén 

fontos a megfelelő táplálékról való gondos

kodás, a vad nyugalmának és békéjének 

biztosítása és a nemek arányának helyes 
szabályozása. Elsőrendű őzállomány nevelésé

nél az egyedek kifejlődését lehetővé kell tenni, 

a mit a legnagyobb vadászerény gyakorlásá

val, a türelemmel lehet elérni. Esetleg hosszú 

esztendőkre kell magunkat az őzvadászat él

vezetétől távoltartanunk. Az ilyen türelem




