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mindenesetre meg fogja hozni gyümölcsét, ha 
a többi körülmény is kedvező volt és kitűnő 

egyedek felnövését fogja eredményezni, tehát 
szép trofeákon kivül elismerést és bámulatot.

A keresztezést részben jónak, részben ká

rosnak tartják. A friss vér azonban minden
esetre csak jót tehet és ha a keresztezés 

nemes fajjal történik, az eredmény gyakran 

csodálatos. Ilyen keresztezésből származó agan
csot láttunk már, ezek valósággal megbabo

názták, lebilincselték a nézőt hatalmas voltuk

kal, gyönyörű fejlődésükkel. De láttunk keresz

tezésből eredő különlegességeket is, mint pl. 

olyat, melynél az agancs dámlapát módjára el

laposodott. Elég gyakran fordul elő a szemág 

jelenléte — ezekből fejlődnek azután a nyol

czasok. Láttunk oly agancsot is, a mely a 

rózsából mindjárt kétfelé indult és fennt mind 

a négy ág kibontotta a három ágat, tehát 

tizenkettes volt. Sajnos, ez az agancs még 

fejlődésben volt, a mikor avatatlan kéz le

terítette.

A szép fejlődésű trófea legnagyobb vesze

delme a könnyelmű vadász, a ki nem nézi, 

hogy mit lő, hanem megelégszik azzal, ha a 

sűrűben valamit mozogni lát. Ilyenkor ha 

szerencséje van, bakot lő, ha nincs —  akkor 

is azt lövi, még ha korona helyett  az őt meg

illető jól kifejlett füleket látja maga előtt.

A keresztezés mellett nagyon fontos a táp

lálék és a víz alkalmas volta. Az őznél is az 

egyedek szép kifejlődését és a baknál szép 

korona felrakását, a foszfort, meszet, fehérjét 

és keményítőt tartalmazó eleség bősége okozza. 

E hhez természetesen még a zord tél elleni 

védelem és megfelelő etetés és itatásról való 

gondoskodás szükséges.
A legmegfelelőbb gondoskodás mellett is 

előfordulnak korcsegyedek, a minek gyakran 

a véletlen, külső mechanikai behatás vagy be

tegség az okozója. Láttunk oly eseteket, a 

mikor a két rózsa összenőtt és az egész hom^

lokot gyöngyök borították. M ás alkalommal 

bőr fedte az egész koronát. Sokszor külső 

behatások deformálják az agancsot, mely kü

lönben érdekes különlegességeket mutat. Nem 
ritkán a két ág felső vége nő össze úgy, hogy 
az agancs megfordított nagy u betű "Q" alakját 

mutatja. A  deformálás egy másik példáját 

képezte az az agancs, melynél az agancsszár 

egyetlen elnyújtott rózsából állott, mely a 

két fül között hátranyúlva, keresztalakot ké

pezvén oszlott hármas ágba.
Soraim végeztével még arra kivánom a va

dászokat kérni, hogy ezirányú megfigyeléseiket 

közöljék, még ha ellenkező véleményen is 

vannak, mert minden megfigyelés fontos épen 

e téren, hiszen a vad és a vadászata az, a 

mit nem lehet sablonos formákhoz kötni.
Szláv'k Nándor.

Vadászati tilalmak• Január 1 5-ével lejáraz 

őzbak, február elsejével a fáczán, túzok és 

nyulra való vadászat ideje; kezdődik az álta

lános vadásztilalom, a pihenés ideje, a mikor 

a vadászat tárgyát képező állatok egyikére 

sem szabad, úgyszintén egyáltalában nem sza

bad hajtókutyával vadászni.

Vadászok és gyűjtők figyelmébe ! A  "Hazai 
Zoologiai Laboratorium", a legmelegebb hó

napok kivételével, egész éven át, a legjobb 

árak mellett vesz preparálásra alkalmas, frissen 

lőtt emlősöket és madarakat. A gyűjtésre és 

küldésre vonatkozólag felvilágosítással szíve

sen szolgál az intézet vezetősége. (Budapest, 
V II ., Damjanicb-utca 36.)

'Előfizetési fe lh ívás  a z  "Á l la tv i lá g " 1910. év i  77 7 . é v 

fo lyam ára. Kérjük olvasóinkat, hogy az új esztendő be 

köszöntésével fo lyóiratunk előfizetését mie lőbb újítsák 

meg, hogy  a szétküldésben fennakadás ne legyen. Az 

előfizetési díj ( 10 korona), mint e dd ig  is, " A z  Á l la t 

v i lá g " kiadóhivatala  czimére (Budapest, VII , Dam

janich-u. 3 6.) küldendő. Telefon 17— 32.

A lap szellemi részét  illető kü ldem ények egyenesen a 

szerkesztőhöz (Csiki E rnő  Budapest, VIII., M a g ya r  

N em ze ti M úzeum )  intézendők.




