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A  macska és a madárvédelem.
Arra a közleményre, mely lapunk f. évi 10-ik 

számában Rey dr. megfigyelései alapján cirmosaink 
rossz tulajdonságait igyekszik mentegetni és enyhíteni, 
az igazság érdekében, megjegyzéseimet a következők
ben adom.

A macskakérdésben a madárvédők ma már ta
pasztalatokon sarkaló tényekből leszűrt Ítéletüket tömö
ren imigy formulázzák : a macska csak addig ártatlan, 
ameddig a szobából ki nem járogat vagyis más szó
val : amig valósággal rabkenyéren él. Mihelyt szabad
jára kerül, felügyelet nélkül kóborol az udvaron és 
háztájon, rászokik a mind messzebbre való kalando
zásra és ekkor pedig hasznot alig szerez többé, ellen
ben károssága oly mértékben fokozódik, hogy tartóz
kodás nélkül kimondhatom: az apró vadnak és ma- 
dárságnak ő a legveszedelmesebb állati ellensége.

Ahol macskák csatangolnak, ott vadtenyésztésről, 
madárvédelemről szó sem lehet, mert a csavargásra 
szokott macska úgyszólván végképpen letesz a fárad
ságos egérvadászatról s hajnali meg esti portyázásai 
közben merőben a szundikáló madarakat, a fiókás 
fészkeket, a pár napos süldő nyulakat, a fogoly, fürj 
és fácán csirkéit pusztítja, még pedig olyan szemen- 
szedett tervszerűséggel, következetességgel és ravasz
kodással, hogy a mélyebben figyelő szinte elámul sá
fárkodásain.

Bámulatos nyomozó, fészekkereső és lesvadász. A 
szabadon álló fészkekkel könnyűszerrel végez, az üre
gekben költő fajok családi otthonával azonképen. Fel
mászik a legmagasabb, legmeredekebb pontokra s ki- 
ráncigálja még az aránylag mély üregekben rejtőző 
madárfiókákat is, vagy lesből kapja el az ételthordó 
anyamadarakat. Megfigyeltem, hogy a sima falon épült, 
tehát hozzáférhetetlen fecske-fészek alá heveredett
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egy macska, amire persze a fecskeszülők fiókáikat féltve 
sivalkodtak és nyilaltak fölötte. Nyugodtan várt, mig 
az egyik fecske közelébe tévedt, erre hirtelen ügyes 
ugrással a levegőben elkapta s menten elköltötte. Meg
figyeltem továbbá, hogy egy spárgaboritó alatt költő 
széncinege fészkéhez egyszerre két macska cserkészett, 
az egyik felborította a cserépboritót, a másik pedig 
nyomban a fészekre ugrott s egy markolással 5 cinege- 
fiókát kapott el. Számtalan eféle példát sorolhatnék még 
föl, melyek lényegükben mindazt bizonyítják, hogy az 
az ítélet, melylyel legkiválóbb madárvédőnk, Berlepsch 
János báró, sújtotta a macskát, szó szerint igazságos. 
Tapasztalataim és felfogásom e részben hajszálnyira 
egyeznek az övéivel. Berlepsch báró igy ir a macská
ról1: „Jó szándékainkat legkivált a macskák hiúsítják 
meg, amennyiben ők pusztítják környékünkön leg- 
kiadóbban a madarakat és költésüket. A madárvédelem 
kérdésében tehát elsőrangú tényező, hogy a macskák 
ellen a legerélyesebb eszközökkel küzdjünk. Sőt állí
tom, hogy bármennyire iparkodunk is kertjeink és 
ültetvényeink madarait megvédelmezni, addig amig az 
épületeken kivül megtürjük a macskákat, minden fárad
ságunk többnyire hiábavaló és haszontalan lészen. 
Egyetlen macska pár négyzetes kilométernyi területen 
elpusztíthat minden madarat. Ez okból: irtóháboru a 
házon kivül kóborló macskák ellen !“

Németországban egyenesen megengedi a törvény 
a bitangoló macskák irtását s valóban a közérdeket 
szolgálják azok az állatvédő egyesületek, melyek mű
ködésük körébe felvették a macskák pusztítását. A ber
lini állatvédő egyesület 1906-ban 4428, a hamburgi 
pedig az utóbbi 9 év során 300 arra való csapóláda 
segélyével 15.000 macskát tett ártalmatlanná.

Azzal senki se érveljen, hogy a macska mint 
egérpusztitó, szükséges állat. A házban és háztájon a 
mostani tökéletes kelepcékkel sokkal olcsóbban és 
hamarább elemészthetjük az egereket és patkányokat, mint 
hajdan, mikor jobb hiján egyedül a macskákra bizták e 
munkát. A magtárban, pajtában és mezőn, meg egérjárás 
idején pedig merőben a macskákban bizva, még az 
esetben sem érnénk el számbavehető eredményt, ha 
egy egész macska hadsereget mozgósítanánk. Mert áll 
a tétel, hogy a felsőbb rendű ragadozó állatok mindig 
csak megelőző és korlátozó tevékenységet fejthetnek ki 
a káros állatokkal szemben, megfékezhetik elsokasodá- 
sukat rendes körülmények között, de ha több kedvező 
körülmény összejátszása miatt szaporodásuk annyira 
kedvező, hogy tömérdekségük csapás számba megy, 
akkor korlátozó beavatkozásuk hatástalan s a bajt 
leküzdeni többé nem birják. Ez okból a sáska-, her
nyó- és egérjárást, ha már beállott, állati ellenségek 
meg nem szüntetik, csak radikálisabb védekezés és 
rendkívüli védőeszközök vagy szerek segíthetnek a ba
jon és kivált az alsóbbrendű ellenséges szervezetek: a 
bacillusok, baktériumok.

Biedermann Kristóf2 egészen jogosan és meg- 
okoltan kimondja, hogy a macskának, mint egérpusz-

1 Dér gesamte Vogelschutz. 108. 1.
2 Mitt. a. d. Vogelwelt 1907. VII. 142., 158. 1.

titónak egyáltalában nincs többé létjoga, mert mióta a 
Löffler-féle egérbacillust ismerjük s Löffler tanárnak 
Görögországban elért eredményeiről tudomást szerez
tünk, benne olyan hatalmas egérirtó szerre akadtunk, 
melyhez képest a macskák működése szóra sem ér
demes.

Amit/ Rey dr. mond,hogy csak elvétve dúlja föl a macska 
a madárfészket s e bűnnel általánosan vádolni “a macs
kákat nem lehet, az éppen megfordítva á l l : azt a macs
kát hagyja csak hidegen a madár és költése, mely 
elkényeztetett, szobában tartott, tejes zsemlyén nevel
kedett nemzedék ivadéka, tehát már elsatnyult, mert 
eredeti ügyessége, természete, tehetsége megtompult; a 
többi bizony mindent válogatás nélkül elemészt, csak 
megbirkózhasson vele s kivált a madarászás valósággal 
csábítja. Verebet azonban sajnos legkevesebbet fog, 
mert szárnyas proletárunk maga is kiválóan szemfüles, 
vigyázó jószág s ugyancsak félti bőrét, sokkal inkább, 
mint a bizalmasabb éneklő madarak. A fészkeket pedig 
bajos megvédelmezni a macskák ellen, mert tövisgalya- 
kat legfölebb a fák derekára köthetünk, ámde ilyen 
védekezés csak kisebb területeken lehetséges, mert a 
nagy területen a gyakorlatban alig valósítható meg, 
hiszen ezernyi fának feltüskézéséről volna szó, ami 
sok költséget, munkát jelent — a munkaerő és költ
ség azonban manapság még szükségesebb dolgokra 
sem telik.

A macska tartása tehát csak egy, de csakis ez 
egy esetben nem kifogásolható : abban, ha mint tisz- 
taságos, kecses háziállatot merő szórakozás czéljából, 
mulatságból ápoljuk szobánkban, akár az ölebet; de 
hangsúlyozom, gondunk legyen, hogy küszöbünket át 
ne lépje, szabadjára soha se kerüljön, mert a szobán 
kivül élő macska nem érdemel törvényes oltalmat, 
hanem halálos Ítéletet, melynek enyhe és*fájdalom nél
kül való végrehajtására felügyelni: ez az állatvédő 
egyesületek feladata a macskakérdésben.

Chernel István.

Állataink téli gondozása.

Valamikor annak adtam kifejezést, hogy az okszerű 
állatgondozás a legjobb állatvédelem. Így vagyok meg
győződve ma is. Es ebben az állattenyésztőt és állat
tartót nem csak az emberséges érzés, hanem az anyagi, 
pénzbeli siker is kell, hogy sarkalja, mert afelett nem 
lehet kétségben senki, hogy a kellő gondozás hiányában 
állatainkat számos, nekünk tulajdonosoknak kárt okozó 
baj éri, megfelelő gondozás esetén ellenben kevesebb, 
vagy éppen semmi.

Hát talán röstelkedve, de be kell vallanunk, hogy 
mi magyarok — tisztelet a kivételeknek — hasznos 
állataink gondozásában el vagyunk maradva más álla
mok mögött; minálunk nemcsak a szó szoros értel
mében vett állatkínzás, hanem a hibás, rossz gondozás 
következtében is óriási károk sújtják a magán-, de persze 
a közvagyont is.

A hibát, a mulasztást az évnek kivált téli szakában
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követik el, holott éppen ekkor vannak az állatok foly
tonosan a szem előtt s ekkor vannak számos káros 
hatásnak kitéve.

Már az istállókban való elhelyezésnél azt láthatjuk, 
hogy vagy túl van zsúfolva a tartózkodási hely állatok
kal s amellett, hogy kényelmetlen rájuk nézve az ott 
tartózkodás, még káros is, mert rendszerint tulmeleg, 
párás levegőjű; vagy kong az az ürességtől, amikor 
meg annyira hideg, hogy az elgémberedő állatok, például 
tejelők, hizók, hasznosításukban visszamaradnak, növen
dékek fejlődésükben megcsökkennek, de általában át is 
fázván, meghűlvén, különféleképpen meg is betegszenek. 
S ez igy van a túlzsúfoltság esetén is, mert akkor meg 
a verejtékben úszó test könnyen sérül, a bűzös, rossz 
levegő, mely a vér tisztítására alkalmatlan, egyenesen 
sért is, megbetegitve az állatnak elsősorban lélegző 
készülékét, de ezúton vérét is.

Gondot kell hát fordítani arra, hogy a tartóz
kodási hely nagysága az ott tartózkodó állatok számá
hoz arányos legyen, mert ekkor a kellő (12—16 C°) 
hőmérséklet is fenn fog forogni s megfelelő szellőz
tetést feltételezve, a levegő romlottsága sem lesz ártal
mára az állatoknak.

De persze, hogy tényleg tiszta, jó lehessen a 
levegő, arra egymagában a szellőztetés nem elég; kell, 
hogy minden berendezési tárgy, felszerelés, alom, tiszta 
legyen s tiszta legyen az állatok teste is.

Ezen követelmények ellen azonban, sajnos, sokszor 
és sokat vétenek az állattulajdonosok részint, úgy hogy 
el se rendelik mindezeknek végrehajtását, módot se 
nyújtanak állataikkal foglalatoskodó alkalmazottjaiknak 
ezen teendők eszközlésére, részint meg úgy, hogy nem 
ellenőrzik rendelkezéseiknek végrehajtását.

Látunk is aztán ily esetekben valósággal felhá
borító, szégyenletes állapotokat, pl. azt, hogy az istállók 
éves szennytől, pókhálóktól vannak ellepve; az etető 
edények hetes izéktől bűzlenek; a talaj, az álló- és 
fekvőhely, a csatorna a legnagyobb fokban mocskos, 
lucskos; alom az állatok alatt nincs, vagy ha van, 
csak minden kritikán aluli mennyiségű és minőségű a z ; 
a szerszámok, (hám, kantár stb.) a takarók, pokróczok 
s maguk az állatok is szennyesek s valósággal csak 
tengenek, kínlódnak a ronda környezetben, a rossz 
levegőben és a munkás állatok még fáradalmaikat se 
pihenhetik ki, pedig ezek rendszerint tulcsigáztatnak, 
zsaroltatnak a munkában s még megfelelő takarmányo
zásban sem részesülnek, nem is említvén a durva, 
sokszor embertelen bánásmódot, melylyel őket a rossz 
gondozó illeti.

Ez a mindent ellepő szenny közönségesen meleg
ágya a fertőző' betegségeket okozó csiráknak is, azok 
ebben s a nedves, meleg, rossz levegőben töméntelenül 
szaporodnak, hatásukban erősödnek, elhatalmasodnak s 
az egészséges állatokba jutva felidéznek növendék- s 
még inkább szopós-állatpusztulásokat, elvetéléseket, 
méhhüvely- és tőgybajokat, szem- és bőrbetegségeket, 
tüdőbántalmakat. Legalább is fogékonynyá teszi aztán 
a hibás, elhanyagolt tartózkodási hely és rossz gon
dozás, kivált a szarvasmarhát ama tüdőbetegséghez is,

melyet tuberkulózis néven emberben is ismerünk és 
melytől rettegünk.

Százezrei az embereknek és állatoknak nem kap
nák meg e rettenetesen pusztító, gyógyíthatatlan beteg
séget s egyéb károkat se, ha több gonddal járnának 
el az emberek a tartózkodási helyek tisztán, egészsé
gesen tartásában, saját és állataik testének a kellő 
gondozásában.

Télviz idején mulasztásokat követ el számos állat
tartó ember abban is, hogy a nyújtott eleségek rom- 
latlanságára súlyt nem fektet. Nyújt penészes, aszott, 
poros, iszapos, dohos, avasos és egyébképpen romlott 
takarmányt s megfagyott eleségeket, jéghideg vizet, 
meg nem gondolva, hogy ezek nemcsak alkalmatlanok 
az állatok táplálására, hanem egyenesen veszélyesek 
azok egészségére, sőt életére is.

A munkás állatok (lovak és ökrök) kellő vasalta
tását is sok ember veszi könnyelműen, pedig tudhatná 
magáról is, hogy a téli síkos utakon nagyon bizonytalan, 
fárasztó a mozgás neki is, hogyne hát a súlyosan 
terhelt állatnak, mely könnyebben csuszamodik ki, esik 
el az ily utón, ha kapaszkodásra alkalmasan nincs meg
vasalva s okoz ekként kárt ficzamodások, csonttörések 
alakjában magában, de gazdája erszényében is.

De a kellőképpen meg nem patkóit munkás állat, 
éppen mert rendkívül fárasztó reá nézve a sikos talajon 
való mozgás, gyorsan le is zsarolódik, kimerül, dologra 
alkalmatlanná válik s ez is kár a gazdára és az a sajnos, 
hogy sok tulajdonos úgy akarja behozni a károsodást, 
hogy a kimerült, munkába nem fogható állatot koplal- 
tatja s még rosszabbul, vagy sehogy se gondozza, 
mert hiszen nem keresi meg szecskáját sem. Gondol 
is sok ember arra, hogy ennek nem az a szánalomra- 
méltó állat, hanem ő maga (a gondatlan tulajdonos) 
az oka!

Télviz idején fűtőanyag-, jég- és hófuvarozás köz
ben, megint csak a gondatlan, embertelen és balga 
(mert saját előnyét is gondtalanul lábbal tipró) állat
tulajdonos azt sem fontolja meg, hogy a nehézzé vált 
utón képtelen a (kivált még rosszul is patkóit) munkás 
állat akkora terhet továbbítani, mint az év más, erre 
kedvezőbb időszakában. Látunk is aztán pl. a főváros
ban is jeleneteket elakadt fuvarokból, összerogyott s 
felkelni nem tudó állatokból, egeket káromló kocsisok
ból, szájtátó, erkölcseiben ily látványoktól is romlott 
csőcselékből, amely jelenetek csakugyan u. n. „ázsiaiak", 
mélyen elszomorítók, sokszor megrenditők és mi ránk 
magyar nemzetre megszégyenítők.

Bizonyosnak mondható ma már, hogy mind e 
jelenetek felidézésében és napirenden tartásában a 
gondatlan, jobb érzésben szűkölködő és a saját finan
ciális érdekét is ferdén felfogó állattalajdonosok első
sorban hibásak s másodsorban alkalmazottaik, a rossz 
kocsisok; ő rajtuk áll hát elsősorban, hogy ezek az 
állapotok a mi — végre is európai — államunkban 
végre enyhüljenek s aztán beszünjenek.

Vegyék hát a szivükre ezt a dolgot; törjenek a 
már tarthatatlan ezen megbecstelenitő áilapotok javítá
sára, annál inkább, mert mint jelezve volt, ez nekik 
financiális érdekük is. Monostori Károly.
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A gazda megvetett barátai.
A mai korban, midőn a káros rovarok száma 

napról-napra szaporodik s igy az ellenök való véde
kezés folytán a gazdaság kiadásai is tetemes összeggel 
nagyobbodnak, nem kis jelentőséggel birnak a gazdára 
nézve azon állatok, amelyeknek táplálékát éppen e 
káros rovarok képezik; azon állatok, amelyeket a gon
dos anyatermészet maga választott ki éber őreiül az 
állandó egyensúly fentartásának. Mert amint vannak 
kultúrnövényeinkre káros állatok, úgy vannak olyan 
állati lények is, amelyek a káros állatok tulszaporodá- 
sát és ezáltal egyes növényeknek válságos helyzetbe 
jutását megakadályozzák. Non datur saltus in natura! 
És hogy mégis, daczára a természet gondoskodásának, 
mai nap a káros állatok száma nagyobb, mint a hasz
nosaké, annak éppen az az oka, hogy az ember maga 
zavarta meg a természet egyensúlyát. Midőn egyes 
kulturnövényeket a többi rovására kiterjedtebb mérték
ben kezdtünk termelni, ezáltal a rajtuk élő ellenségek
nek kedvezőbb életfeltételeket adtunk, azok nagyobb 
számban szaporodtak el, mint a természetben szapo
rodásuk kiszabva van. — Az erdők irtásával s terüle
teiknek eke alá fogásával a hasznos rovarpusztitó ma
darak tanyáit romboltuk szét s ily módon ezek sza
porodni megszűntek, az időjárás viszontagságai ellen 
oltalmat nem találva, tönkrementek avagy más vidékre 
költöztek. — A legelők felszántásával mindazon káros 
rovarokat, amelyek a vadnövényeken élősködnek, átla- 
koltattuk a kultivált növényekre, ahol csakhamar 
nagyobb mennyiségben szaporodtak el, kedvezőbb élet- 
feltételek közé jutván. Mindezekhez járul még az is, 
hogy népünk legnagyobb része alig ismeri a hasznos 
állatokat vagy ha ismeri is, hasznos voltukat nem ismeri 
el, vagy nem tudja, részint a rájuk vonatkozó előítélet 
és babona, részint pedig a tudatlanság folytán. Ezek
ből kifolyólag azután e hasznos állatokat minden adandó 
alkalommal pusztítja, üldözi, — egyenesen a gazdaság 
kárára.

Az alábbi sorokban, ez utolsó pontból kiindulva, 
néhány állatot szándékozom felsorolni, amelyek ősrégi 
időktől fogva az előitélet és babona szerencsétlen áldo
zatai, az állatvilág megvetettjei, tulajdonképen pedig a 
gazda igazi barátai.

Ilyen állat a denevér, vagy amint népünk nevezi, 
a „bőr- vagy szárnyasegér". Égyike azon állatoknak, 
amelyek legtöbbet szenvednek a nép kínzásaitól. A 
babona rémes tulajdonságokkal ruházza fel, a nép benne 
a megtestesült ördögöt látja. A bibliában azt lehet 
olvasni róla, hogy amikor Isten a madarakat megte
remtette, az ördög is akart hasonló állatokat létrehozni, 
azonban csak denevéreket tudott teremteni. Főleg ez 
az oka annak, hogy népünk annyira üldözi az ártatlan 
állatot. Nem egyszer tanúja voltam magam is annak, 
hogy egy-egy denevért megfogva, élve odaszögezték a 
pajta vagy istálló ajtajára és gyönyörködtek abban, 
mint szenved ki óriási kinok között. Nekünk, intelli
gens gazdáknak, legyen főkötelességünk, a népet fel
világosítani ez állat hasznos voltáról s amennyire tehet
ségünkben áll, minden legcsekélyebb kínzását, üldözését

is megakadályozni. A denevér egyike a legszorgalma
sabb rovarpusztitóknak. Étvágya hatalmas: 30 csere
bogarat vagy több ezer apró rovart is képes meg
emészteni, melyek este vagy éjjel repkednek, anélkül, 
hogy teljesen jóllakott volna. Hogy minő pusztítást 
végez az éjjeli rovarok között, arról könnyen meggyő
ződhetünk, hogy ha egy meleg nyári éjjelt követő 
reggelen valamelyik fasoron sétálunk s a földet meg
szemléljük, amely tele van szórva a lepkék és bogarak 
szárnyaival, lábaival, mint „asztalának hulladékaival". 
A gazda tehát saját érdekében cselekszik, hogy ha a 
denevért pártfogásába veszi, mivel alig van még álla
tunk kiviile, amely az éjjeli rovarokra vadászik.

Amilyen hasznos állat a denevér a levegőben, 
olyan hasznos állat a vakond a föld mélyében. Falánk
sága akkora, hogy naponta a testsúlyának kétszerese 
kell életének fentartásához s állítólag egy tizenkét órai 
koplalás pedig már megöli. Ha tekintetbe vesszük még 
azt is, hogy téli álomba nem merül, tehát télen át is 
táplálkozik, elképzelhetjük, hogy évente mennyi káros 
bogarat, álczát, pajort pusztít el. Földalatti remek kis 
vára intelligencziájáról tesz élénk tanúbizonyságot. Na
gyon természetes, hogy földalatti turkálásai közben 
némi kárt is okoz a növények gyökereinek eltépése 
által. Ez azonban korántsem akkora kár, hogy miatta 
lépten-nyomon üldözzük. Leben und leben lassen!"
— Ha azt akarjuk, hogy hasznunk legyen, némi áldo
zatot hozzunk mi is. Ahol sok vakondtúrás van, ott 
mindig sok a kártevő is a földben. Az egyszeri kertész 
igy okoskodott: ha kertemben 10 napig van tápláléka 
5 vakondnak, amelyek tehát 10 napig fogják túrni 
ágyaimat, akkor 50 vakond egy nap alatt felszedi az 
összes rovarokat s táplálék hiján tovább megy. Csak
ugyan pénzért vásárolt vakondokat és azokat ki
eresztve, nehány nap alatt a kertje megtisztult min
denféle rovarállattól, pajoroktól s a vakondokok is 
odább álltak.

Hosszú évszázadok óta egy állat sincsen annyira 
kitéve az emberek utálatának és üldözésének, mint a 
béka. Semmi egyébért pedig, mivel emberi fogalmak 
szerint rut, az aesthetika követelményeinek szépség 
tekintetében nem felel meg. Mert az a nézet, hogy a 
béka az emberre veszedelmes lehet, valóban nevetsé
ges. A nedv, amelyet félelmében kibocsát s amely 
neki egyedüli védő szere, a mi földi békáinknál nem 
mérges, csakis egyes fajtáknak van erősebb nedvük, 
mely csakis kisebb állatokra veszedelmes, az ember
nek legfeljebb a bőrét fogja meg. A béka nagyon 
hasznos állat, mivel különféle éjjeli rovarokkal, csi
gákkal, stb. táplálkozik, ennélfogva körülbelül ugyan
azon hivatást tölti be, amit a denevér. Okos kertészek 
ezért nagyon szívesen tűrik meg a zöldséges kertekben, 
üvegházakban, különösen Angliában. A roueni ento- 
mologiai laboratorium kísérleti kertjében 1891-ben bé 
kákkal pusztították ki a nagy károkat okozó csigákat. 
Hogy pedig nem minden szellemi tehetség híjával van 
a béka, azt a tudós angol Bell bizonyította be, aki 
egy békát annyira megszelídíteni tudott, hogy azt egyik 
kezébe ültetve, a másikból eszegette az eléje tartott 
eleséget.
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Nem különben ártatlanul esik az emberek áldo
zatául a sikló is. E szép kis állat szintén nem mérges, 
amint azt sokan tévesen hiszik. Minthogy a sikló csi
gák, rovarok s hasonló káros állatokkal táplálkozik, 
szintén nagyon hasznos állat s méltán megérdemli min
den művelt gazdától, hogy védelmére keljen s üldöz- 
detését megakadályozza.

A rovarvilágban is nem egy hasznos faj van, 
amelynek hasznos voltáról azonban a gazdák úgyszól
ván semmi tudomással sem bírnak. Mint ilyenek emlí
tendők elsősorban a fürkész-darazsak (Ichneumonidae). 
Ezek nőstényei a petéiket legtöbbször a káros állatok 
álczáiba, hernyóiba, azonban igen sokszor magukba a 
rovarokba, avagy bábjaikba rakják le. Ilyen módon 
lerakott petékből kibúvó álczák a gazdaállat belsejével 
táplálkoznak, ott érik el a kifejlődésüket s igy a gaz
daállat csakhamar tönkre megy. A fürkész-darazsak 
millió- meg millió káros rovart tesznek évente tönkre, 
tehát a természet háztartásában rendkívül fontos szere
pet játszanak. Hogyha a káros állatok nagyobb mér
tékben elszaporodnak, akkor elszaporodnak a fürkész- 
darazsak is, mert hiszen létük azok létéhez van kötve 
s végül is oly nagy mértékben jelennek meg, hogy a 
rovarkalamitásnak véget vetnek.

Érdemeket szereznek a bogarak közül az úgy
nevezett temetőbogarak, amelyek az által, hogy ki
sebb állati hullákat eltemetnek, nemcsak a talajt táp
anyagokkal gazdagítják, hanem egyúttal a hullák elta
karításával a levegőt is tisztítják. Valóban bámulatos 
dolgokat lehetne mesélni ügyességükről és szorgal
mukról, melylyel kötelességüket teljesítik a kis sírásók. 
Munkájuknál tervszerüleg járnak el. Először is a hulla 
alá bújnak s a földet alóla elturva, addig mélyítik azt, 
mig a mélyedésbe egészen bele nem merült a hulla. 
Ekkor a nőstények petéiket a hullába rakva, szépen 
befödelik azt. Hogyha a talaj, melyen a hulla fekszik, 
sziklás vagy kavicsos, akkor vagy puha földbe hur- 
czolják azt, vagy pedig odahordott trágya, gyep s föld
darabokkal temetik el. Gleditsch természettudós beszél 
egy esetről, midőn a temetőbogarak egy pálczikára 
tűzött békát temettek el. A temetőbogarak legelőször 
is a pálczika földbe szúrt vége alól vájkálíák ki a föl
det, mig az eldült s ekkor pálczástól együtt alátemették 
a békát.

Végül a férgek (Vermes) közül van a gazdáknak 
egy olyan állatja, amely ernyedetlen szorgalommal dol
gozik a javán, de amelyet a gazda alig becsül valamire 
s ez a földi giliszta. Alig van állat, melynek annyi 
ellensége volna, mint neki: a vakond, a sün, számos 
madár mind reá vadászik, sőt az ember is üldözi, 
azon téves hitben lévén, hogy a növények gyökereit 
rágja. A giliszta csakis a már foszlásnak indult növé
nyi részekkel tud táplálkozni, miket a földdel együtt 
lenyel. A meg nem emésztett kis részeket golyócskák 
alakjában a föld felszínére tolja s ilyen módon a föld 
egy igen fontos alkatrészének, humusznak képződését 
eszközli; e mellett pedig a talaj légjárhatóságát is 
fokozza. Hensen egy hektárra 130,000 darabot számit, 
melynek együttvéve 400 kg. súlyt tesznek ki s melyek 
24 óra alatt mintegy 66 kg. humuszt produkálnak.

Darwin számításai szerint pedig 1 négyszögméternyi 
területen évente 5 kg. ürüléket terítenek szét a gilisz
ták, ami 10 év alatt egy 2—3 cm. magas réteget ké
pez. Ezekből látható, hogy a földi giliszta a növé
nyeinkre nézve a természet egyik leghasznosabb és 
legfontosabb teremtménye.

Mindeme felsorolt állatok, bár sajnosan csak az 
állatvilág páriáinak tekintetnek, a gazdák részéről a leg
nagyobb figyelmet érdemlik meg. Vonatkozik ez főleg 
az intelligens gazdákra, akiknek erkölcsi kötelességük 
legyen, hogy a gazda ezen igaz barátait a néppel 
megismertessék, úgy, amint azokat ismerni kell, tehát 
győzzék meg a népet ezek hasznos voltáról s járjanak 
elől a védelmükben maguk is szép példával, mivel 
„verba movent, séd exempla trahun t!“

Kadocsa Gyula.

SZEMLE.
Egy furcsaság. Egy franczia szaklap sorba veszi 

azokat az egyéneket, akik az „Ordre du Merite agricole" 
rendjellel lettek a folyó évben kitüntetve és kritika alá 
veszi vélt vagy való érdemeiket. Azok között, akiknek a 
jelzett és a földművelésnek tett szolgálatokat jutalmazó 
rendjel érdemetlenül adatott, megemliti Mme Judicet, 
a hires művésznőt, aki egy Montorgueilhoz intézett és 
nyilvánosságra jutott levelében megható őszinteséggel a 
kitüntetést nem művészi sikereinek, hanem annak tulaj
donítja, hogy sok ezernyi fehér egeret nevel és szállít 
önzetlenül és jutalomra való igény nélkül az ezen álla
tokon tudományos kísérleteket végző Pasteur-intézet 
számára. A művésznő megjegyzi, hogy egy orvos barátja 
meggyőzvén őt arról, hogy a nevezett tenyésztés által 
embertársainak szolgálatot tesz, örömmel és áldozat- 
készséggel vállalkozott a fehér egerek liferálására.

Montorgueil szintén a nyilvánosság előtt egy elmés 
levélben válaszol Mme Judic levelére, csodálkozását 
fejezi ki afelett, hogy az a kecses, ártatlan és naiv sze
repekben tündöklő művésznő a tudománynak ilyen a 
maga nemében páratlannak nevezhető szolgálatot tesz 
és sok ezer számra tenyészti és szállítja a kis vértanukat, 
melyek az utolsó ítélet napján majd vele együtt fognak 
megjelenni a Mindenható előtt és akkor Mme Judicé 
lesz az ét;dem (le mérite), de az apró vértanuké a 
dicsőség^"' m. i.

A bikaviadalok költségeiről a következő számok 
nyújtanak tájékozást.

Szükség van nyolcz bikára, melyek de Saltilo 
marquis gulyájából kerülnek ki, átlagos áruk 16,000 
pesetas (1 peseta mintegy 96 fillér); bikák befogdosása 
és szállítása 1000 p., takarmányozás 500 p., lovak 4000 p., 
az aréna szolgáinak bére 300 p., banderilles-ok 100 p., 
műsorok, falragaszok, jegyek nyomatása 600 p., zene és 
rendőrség 400 p., jegyek eladása után osztalék 1100p., 
bikákat kiszemelő küldöttség tiszteletdija 1000 p., négy 
matador és a hozzájuk tartozó quadrilla díjazása 17,000 p., 
adó 14 500 p., különféle kiadások 400 p., állatorvosi 
költségek ( ! )  100 p. Mindössze 57,000 p., azaz közel
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ugyanannyi korona. Ezek a költségek néha jelentékenyen 
emelkednek azáltal, hogy a matadorok orvosi segélyre 
szorulnak. m. i.

Vadorzók szövetkezete. A szövetkezeteknek ez a 
torzalakja a „La Meuse" czimü hírlap szerint Liégeben 
(Belgium) több példányban áll fenn. Ezek a szövet
kezetek szállítják tagjaiknak kellő minőségben és árban 
a mesterségükhöz szükséges eszközöket. Ha a vadorzók 
felszerelése hiányossá válik, a közös pénztár pótolja. Ez 
a pénztár téríti meg a tagok által fizetett bírságokat és 
elvállalja a fogságban lévő tagok családjainak ellátását. 
Ne utánozzák ezt a mi vadorzóink, sőt hagyjanak fel 
kicsapongásaikkal egészen. m. i.

A z  állatvédelem érdekének árt a túlhajtott érzel
gősség, mely az állatvédelem számos ellenségeinek fegy
vert ád a kezébe és pedig azt a fegyvert, mely a franczia 
közmondás szerint mindig halálos, t. i. a gúny-fegyverét. 
Ilyen és ehhez hasonló tételekkel elég gyakran talál
kozunk az állatvédő folyóiratokban. Charles Lasseurnek 
a Genfi Állatvédő Egyesület működéséről szóló jelen
tésében a következő tétel foglaltatik : „Van munkánknak 
és ügyünknek egy ellensége, amelyikről néhány szóval 
megemlékezni kívánok. Ez az ellenség a túlhajtott érzé
kenység, inkább mondjuk érzelgősség, melynek némelyek 
rabjai annyira, hogy összefutnak és a legkisebb dolog 
felett panaszt emelnek, kik nem nézhetik fennakadás 
nélkül a lovait megindító kocsist, az embert, aki hibás 
kutyáját bünteti vagy a lovat, mely szerszámán nagyot 
rántva és nekirugaszkodva kapaszkodik a felfelé menő 
útra. Az érzelgősség nagyban különbözik az érzékeny
ségtől — utóbbi a szívből ered, a másikat az idegek 
produkálják — és ezzel gyakran a nevetségesség lát
szata hárul az állatvédő egyesületekre. Egészen más az 
érzékenység, az igazság érzete, amely felháborodást kelt 
a méltatlanság láttára és ez az érzés nagyon is becsü
lendő, mert ez az, mely bennünket arra késztet, hogy 
közbe lépjünk az elnyomott érdekében."

Ilyen formát olvasunk a „Revue des Animaux" 
múlt évi juliusi számában, Staffe bárónétól „Visszaélés" 
czimen megjelent czikkben. „Őrködjünk", mondja a 
szerző, „nehogy fegyvereket adjunk azok kezébe, akik 
kárhoztatják az állatokkal való igazságos bánásmód és 
az irántuk való szánalom érdekében újabban növekedő 
mozgalmat. Az állatok iránt való jóságunkban ne essünk 
semminémü túlzásba; ne tulozzunk egy egyébiránt di
cséretes érzést, nehogy a tréfálkozás és a gúny tegyék 
semmivé azt a nagy átalakulást, melyet a szivekben 
teremteni kívánunk. Jól tudom, mennyire képes az ember 
ragaszkodni egy állathoz és hogy ez sohasem okoz 
nekünk bánatot vagy csalódást. Mindazonáltal ne en
gedjük, hogy egészen és teljesen elfoglalja szivünket, 
hanem tegyünk tanúságot annak a közmondásnak igaz
ságáról, mely azt mondja, hogy „aki szereti az állatokat, 
szereti az embereket is." Ne szolgáltassunk anyagot a 
kritikának, mely csak késleltetné annak az általános 
megvalósulását, melylyel minden élőlénynek tartozunk, 
még a kártékony állatoknak is annyiban, hogy kiirtá
suknál megkíméljük őket a szükségtelen fájdalmaktól."

m. i.

A  gorilla, New-Yorkban egy hagerstowni cir
kuszvállalkozó arra vetemedett, hogy saját leányát 
majombőrbe varrva, mint a phillipini szigetekről szár
mazó gorillát mutogassa. Az elvetemült apa a nagy
számú látogatók előtt hosszas és tudálékos előadásokat 
tartott az embermajomról és előadás közben a szeren
csétlen leánynak husdarabokat dobált, melyeket ez mohón 
kapott fel és tépett szét fogaival. Mr. Watson, a tör
vényhozó testület tagja, véletlenül odavetődött és mert 
az állítólagos gorilla viselkedése előtte némileg gyanús
nak látszott, figyelmeztette a rendőrséget, melynek köz
b e lép ése  és vizsgálata a gonosz csalást csakhamar 
kiderítette. m. i.

A női kocsisok Parisban. A „Revue des Animaux" 
czimü folyóirat humoros modorban emlékezik meg a 
párisi nők legújabb aspirácziójáról, a bérkocsis pályá
ról és azután a következőleg ismerteti az aspiránsokat: 
„Fájdalom nap-nap után látjuk Páris külvárosaiban a 
szenes asszonyokat, a tejes asszonyokat és leányokat, 
fiatalokat és csinosakat, ép olyanokat, mint akik bér
kocsisokul kínálkoznak, — bizony nagyon ridegek állat
jaik iránt — melyeknek szájait a zabla örökös ránczi- 
gálásával gyötrik és kinozzák; látjuk, hogy élnek vissza 
az ostorral, némelykor annak nyelével. Végre látunk 
Rouenban egy tiz bérkocsiból álló állomáson alkal
mazott kocsimosónőt, aki ugyancsak nehéz kézzel bánt 
el a lovakkal. Vájjon gyöngédebb bánásmódot várha
tunk-e a női bérkocsisoktól. Ez nem épen bizonyos." 
Az említett folyóiratban Georges Durville arra a kon
klúzióra jut, hogy ha a lovak a nőkocsisok révén nem 
nyernek semmit, talán jobb, ha a rendőrség megtagadja 
a nőktől ezt a pályát, mely a nők érdekeinek és méltó
ságának meg nem felel. m. i.

Az uj német vámtarifa értelmében szárnyas állatok 
bevitelénél a vám élősúly szerint fizettetik és nem da
rabonként mint eddig. A vámtétel 100 kg. élősúly után 
nyolez márka. A „Linzer Tagespost" czimü lap szerint 
az osztrák baromfikereskedőknek az állván érdekükben, 
hogy minél kevesebb súly után kelljen vámot fizetniök, 
a baromfiszállitmányokat az osztrák határon innen 
megállítják és a baromfit 2—3 napra valamely korcs
mában vagy más alkalmas helyen ideiglenesen elhe
lyezik tisztán abból a czélból, hogy az állatokat étien, 
szomjan hagyják, hogy gyomruk és beleik teljesen ki
ürüljenek. Hasonló híreket közölt az „Innsbrucker Nach
richten" czimü lap. A „Berliner Tierschutzverein" az 
említett lapok példányait megfelelő előterjesztés kísére
tében a német birodalmi kanczellárnak mutatta be. m. i.

Á llatvédelmi intézkedések Ausztriában. A bécsi Állat
védő Egyesület kérvénye folytán az osztrák földmivelési 
miniszter f. é. márczius 11-én a kutyák elfogása és 
gyepmesteri kezelése tárgyában egy körrendeletet intézett 
az érdekelt hatóságokhoz, melyből a következőket em
lítjük fel. A miniszter általánosságban azt követeli az 
összes érdekelt hatóságoktól és közegektől, hogy gaz-, 
dátlan vagy tulajdonosaiktól elszedett kutyák befogá
sánál, szállításánál esetleg megölésénél az állatvédelem 
szempontjai a lehetőség határáig mindig szem előtt tar
tassanak. A rendelet egyáltalában elveti a sodronyhur
kokat és azt követeli, hogy ezek helyett bőr- vagy gutta-
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percha-hurkok alkalmaztassanak, vagy legalább is a 
sodronyhurkok bőrrel bevonassanak. A rendelet meg
kívánja, hogy a kutyák szállítására használt jármüvek 
elegendő, egyes állatok befogadására alkalmas reke
szekkel bírjanak és egyáltalában nem tartja megenged
hetőnek, hogy különböző fajta kutyák ugyanegy rekeszbe 
zárassanak. Á kutyák megölésénél az állatvédők részéről 
nyílvánított kívánságokhoz képest, a lövés és mérgezés 
a lehetőségig alkalmazandó. Mind a kutyák befogása, 
mind pedig kivégzése szakavatott egyének feladatát 
képezze s a kutyák megölése lehetőleg hatósági vagy 
szakközeg ellenőrzése mellett, zárt helyen, idegenek 
kizárásával történjék. — yi —

Dicséretreméltó divat. Az előző évek ama divatja, 
hogy a nők kitömött hasznos vadmadár gereznákkal 
és toliakkal tetszelegtek maguknak és másoknak, úgy 
látszik kezd mindenütt, még nálunk Budapesten is 
csökkenni. Az ősz beállta óta hovatovább több és több 
női kalapot lehet látni, amelyeken egyszerűen csak 
szalagdisz van, avagy közönséges lúd-, kakas-, kacsa- 
és pulykától!, mik a fogyasztásra levágott ezen állatok
ról kerültek. A szalaggal igen gazdagon díszített ezen 
kalapok egyenesen meglepő szépségiiek s nem lehet 
látni egyetlen ily kalapot viselő hölgyet se, kinek jól 
ne állna. A különféleképpen kidolgozott és festett házi
szárnyas tollal díszített kalapok is rendkívül tetszetősek, 
úgy, hogy őszintén gratulálni lehet annak, aki azt 
divatba hozta, nemcsak azért, mert jelentékenyen ol
csóbbá tette a nők divatnak szánt kiadásait, hanem 
egyben hatott arra is, hogy milliói a színes szárnyas
vadaknak nem vettetnek oda a divat háládatlan oltá
rára, hanem meghagyatnak a természet háztartásában 
a maguk mérhetetlenül hasznos rendeltetésüknek. Csak 
aztán a női szeszély ki ne forgatná megint ez üdvös 
áramlatot medréből. Ego.

Lókinzás a lóversenyen. A német birodalmi fő
törvényszék legutóbb egy botrányos állatkinzási ügyet 
tárgyalt. A castropi lóverseny alkalmával Assuré nevű 
ló 30 lóhoszszal győzött, de diszkvalifikáltatott, mert 
kitudódott, hogy a ló nyerge alatt egy villamos telep 
volt elrejtve, melynek sodronyai a ló farka alatti test
részhez szolgáltak. A verseny vezetősége az esetet a 
dortmundi bíróságnál is feljelentette, mely a ló tulaj
donosát 600 és a zsokét 100 márka büntetésre Ítélte 
csalás kísérlete miatt. A vádlottak felebbezése utján 
jutott az ügy a birodalmi bírósághoz. A vádlottak 
felebbezésükben elég vakmerők voltak azzal érvelni, 
hogy a tudományos haladás eszközeinek felhasználása 
nem képezhet büntetendő cselekményt. A birodalmi 
bíróság a felebbezést elutasította és a törvényszék 
Ítéletét helybenhagyta. —y i—

Berlepsch báró madárvédő telepének múlt évi no
vember hóban történt megszemléléséről a hesseni kor
mány kiküldöttei jelentést tettek, melyből megemlítjük, 
hogy ez a párját ritkító mintatelep a legnagyobb elis
merésben részesült. A kihelyezett 3000 Berlepsch-féle 
fészkelőodu 90 százalékát kizárólag hasznos madarak 
foglaltak el. Az erdő-, liget- és parkrészek mind termé
szetes fészkelőhelyekben és alkalmatosságokban bővel
kednek és ezekben a bokrokban, csalitokban, cserjékben

stb. számtalan a madárfészek és pedig számos az olyan, 
melyekben a legritkább fajta madarak is honolnak. 
A kivétel nélkül szakszerűen elrendezett vagy létesített 
és fenntartott ültetvények közül a jelentés kiemeli az 
egyik ültetvényt, mely 103 méter hosszú és 8 méter 
széles és melyben 73 fészket számláltak. Kiemelendő 
az a körülmény, hogy a 73 fészek közül 71 azokon a 
helyeken létesült, melyeket az ültetvényben éppen a 
fészek elhelyezésére mesterségesen előkészítettek. —yi— 

A szárnyas baromfi emberséges leölése érdekében 
az állatvédők már régóta fáradoznak. Ezen a téren 
sikert jelent Thorn németországi város intézkedése, 
ahol az állatvédő egyesület a városháza szomszédságá
ban egy, az állatvédelem igényeinek mindenben meg
felelő vágóhidat rendezett be, ahol minden kedden és 
pénteken délelőtt 8 órától 12 óráig bárkinek szárnya
sait minden dij nélkül leölik és ha kívántatik, vérét is 
veszik. A szárnyas baromfi vágóhíd 1907. évi junius 
hó 14-én nyilt meg és már az első napon mintegy 
négyszáz baromfit hoztak leölésre. A közönség igen 
kedvezően fogadja az uj intézményt, mert eltekintve 
attól, hogy a vágóhídon az állatok leölése kíméletes 
módon történik, a háztartások meg vannak kiméivé a 
baromfi leölésének kellemetlen és gyakran visszataszító 
lefolyású, ügyetlen kézzel végzett proczedurájától. A 
vágóhídi eljárás egyébiránt abból áll, hogy az állatok 
teste körülkerített bőrszíj segítségével függő helyzetbe 
hozatik, az állat egy fakalapácscsal való ütés által el 
lesz kábítva és egy gyors vágással feje a testtől el lesz 
választva. —yi—

Madárvédelem. Az a mozgalom, mely a madár
hulláknak és tollaknak díszítésre való használata ellen 
irányul, napról-napra ujabb jelenségekben nyilvánul. 
Gothában 11.000 nő kötelezte magát újabban arra, 
hogy kivéve a struez, a házibaromfi és vadszárnyasok 
tollait, semmiféle más madarak tollait disz gyanánt 
nem használják és saját körükben mindent elkövetnek, 
hogy másokat is hasonló elhatározásra bírjanak. —yi—

f

f i ia to k  világa.
Csehország vadállományának gazdagságáról tanúsko

dik az 1905-ik évben elejtett vadaknak nem régiben 
közzétett kimutatása. 3629 szarvas, 17.485 őz, 726 vad
disznó, 642.349 nyúl, 69.164 házi nyúl, 1038 süketfajd, 
6659 nyirfajd. 87.472 fácán, 1,222.126 fogoly, 9840 fürj, 
4155 erdei szalonka, 268 vadlud, 20.300 vadkacsa. Az 
elejtett kártékony vadakból megemlitendők: 3500 róka, 
3877 nyest, 25.330 menyét, 12.970 görény, 163 vidra, 
402 borz, 97.188 mókus, 3 sas, 25 uhu, 21.905 héja, 
sólyom, karvaly, 145.648 varjú és szarka.

Kutyahűség. Egy fiatal házaspárnak 5 éves leánya 
súlyosan megbetegedett és napról napra fogyott. Az 
orvos nagyobb tengeri utat javasolt, és a házaspár 
lányával együtt egy Amerikába induló hajóra szállt. A 
beteg kisleány kívánságára magukkal vitték Ben és Daisy 
nevű kiskutyákat, a leányka állandó játszótársait. Útközben 
a negyedik napon a beteg gyermek meghalt és a ren
des szokás szerint rövid szertartás után a kis halottat
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a tengerbe sülyesztették. A fájdalomtelt szülőkön és uta
sokon kivül a két kis busán vonitó kutya is tanúja volt 
a szomorú temetésnek. Alighogy a gyermek teteme a 
habok közt eltűnt, Daisy elszakítván a pórázt, utána 
ugrott kis gazdájának és a távozó hajóról még egy 
darabig látni lehetett, mint kering a szegény kutya ama 
hely körül, ahol gazdája eltűnt, mig végre ő is végleg 
alámerült. A másik kutyát, mely szenvedélyesen csaholt, 
még idejében vissza lehetett tartani. m. i.

VEGYESEK.
A kantár u. n. fejlehuzó és felhúzó szijja. A lovak 

felszerszámozásában nem tudva, de készakarva is, sok
féle oly hibát ejtenek, melyek amellett, hogy állatkín
zásra vezetnek, még az egészségre is károsak. Ilyen 
hiba a ló fejének lehúzása — de túlságosan felhúzása 
is — egy szijpár segélyével, mely fenn a zabla kari
káiba, lenn pedig a hevederbe, vagy a hám szügyelő 
szijjába van^erősítve s a fej felhúzása esetén a nyereg
fejnél, vagy a hámfejnél van beakasztva.

Alkalmazzák ezt a szijjazatot okszerűen azok, akik 
a pár ló egyikének fejtartását a másikéhoz hozzáarányo- 
sitani kívánják s ez esetben nem is lehet kifogásolni 
azt, feltéve, hogy ez a fej fel- vagy lehúzás nem megy 
szélsőségig, aminthogy az éppen mondott esetben nem 
is megy, mert hiszen az egyik ló természetes fejtartását 
akarják felidézni a másiknál, amely fejét a természetes 
magasságnál feljebb vagy lejebb hordja. A fej meg- 
szegetése vagy megemelése azonban legtöbbször nem 
ilyen okszerű alapon és kínzás nélkül, hanem ellenkező
leg történik még egyesben járó lovaknál is és pedig 
közönségesen a szélsőségbe vitt mértékben s ez az, 
amit el kell Ítélnünk s aminek eszközlésétől a felkan- 
tározó lótulajdonost vagy kocsist, jól felfogott saját 
érdekében, le kell beszélnünk.

A fejnek úgy túlságos le-, mint felhúzása a lélegző 
cső kezdetének (a gégerésnek) szűkülését okozza, de 
itt-ott a vérnek szabad keringését is akadályozza és 
gátolja egyben a fejnek s részben a nyaknak szabad, 
természetes mozgathatását. Ez nemcsak azt jelenti, 
hogy kínlódik a ló, hanem azt is, hogy légvételei, vér
keringése akadályozva vannak, az ezen működést végző 
életszervei tehát meghibásodhatnak, megbetegedhetnek, 
az állatban ekként kár esik, de az esik a tulajdonos pénz
ügyi érdekében is.

Ily szijjazatot tehát pl. aki pusztán divatból, fel- 
tünési viszketegségböl alkalmaz lovára oly szélsőségben, 
amely lósanyargatást idéz fel, nemcsak a humanitás kívá
nalmai ellen vét, hanem oktalan kihágást követ el 
saját vagyona ellen s emiatt érdemes az itt mondotta
kat megfontolnia. ® 

Állatok és örökségek. Egy milánói fiatalember 
nehány hónappal ezelőtt 400.000 lirát örökölt egy 
öreg állatbaráttól, kinek a patakban vergődő macskáját 
egykor megmentette. Egy másik érdekes eset a 
csehországi Zwettlben történt, ahol egy öreg rongy
szedő, Kondretzi apó elhalálozásakor a szekrény fiók
jában 4000 koronát találtak, mely az öregnek összes

vagyonát képezte. Szintén előtalált végrendeletében az 
öreg összes vagyonát 12 macskájának hagyományozta, 
melyekkel benső barátságban élt és melyek halála után 
holttestét oly állhatatossággal őrizték, hogy csak nagy- 
nehezen lehetett az állatokat eltávolítani. Természetes, 
hogy a rokonok a végrendeletet megtámadták, azzal 
érvelvén, hogy az öreg hóbortos volt. A törvényszék 
azonban a végrendeletet érvényesnek mondotta ki. 
Hogy azután a helybeli állatvédő-egylet vagy más jogi 
személy lett-e a macskaörökösök gondnokául kiren
delte, arról számot nem adhatunk.

A  foglyokról, melyek idénye már régen tart, ezúttal 
nehány gyakorlati tudnivalót közlünk. Mivel a vén és 
fiatal fogoly húsának értéke között nagy a különbség 
és élelmi czélokra csak a fiatal fogoly keresett, hasz
nos dolog a fiatal fogoly felismerése. A fogoly kora 
megismerhető annak lábain. A fiatal állatok lábán a 
bőr barnássárga; a vénekén ezüstszürke vagy kékes. 
Mindenféle szárnyas-vad korának megítélésére alkalmas 
mód a kitépett toll megvizsgálása. Ha a toll gyenge 
és még vérrel telt, akkor az állat még teljesen fiatal. 
Minél keményebb a toll, annál korosabb a madár.

Az Országos Állatvédő Egyesület
kiadásában

megjelentek és az egyesület helyiségében 
(Budapest IX., Ernő-utcza 11— 13.) kaphatók:

A Z  OKSZERŰ MADÁRVÉDELEM ESZKÖZEI. írta 
Chernel István, a Kőszegi Állatvédő Egyesület 

elnöke. Ára 30 fillér. Ebben a füzetben a szerző ki
merítő és alapos módon, könnyen érthető és vonzó 
előadásban ismerteti a gyakorlati madárvédelem lényegét, 
a fészkelő odúk különböző fajtáit, azok helyes alkal
mazásának mikéntjét és a hasznos madarak szaporo
dásának előmozdítására alkalmas természetes fészkelő
helyeknek ültetvények utján való létesítését. ©  
A LLATVÉDÖK TÖRVÉNYKÖNYVE. Az állatvédelemre 

vonatkozó összes és az állategészségi nevezetesebb 
törvények és rendeletek gyűjteménye. Irta: K. Nagy 
Sándor, pestvidéki kir. törvényszéki biró. Ára 60 fillér.

AZ EMBER ÉS A KUTYA. Védekezés a veszettség 
ellen. I r ta : K. Nagy Sándor, pestvidéki kir. törvény- 

széki biró. Ára 30 fillér.
A MAGYARORSZÁG MADÁRVÉDELMÉNEK TÖRTÉ

NETE, FEJLŐDÉSE ES JELENLEGI ÁLLAPOTA. 
Irta: dr. Kukuljevic József, m. k. állatorvos. 27 ábrával,
3 grafikai táblával. Ara 1 korona. !§j
MADÁRVÉDELEM GYAKORLATI SZEMPONTBÓL.

Irta: Kukuljevic József. 23. képpel. Ára 10 fillér. 
A Z  ÁLLATVÉDELEM FONTOSSÁGA AZ EMBERI- 

 SÉG MŰVELŐDÉSÉNEK SZEMPONTJÁBÓL. 
Irta: Kukuljevic {ózsef. Ára 20 fillér. i§ j
A Z  ORSZÁGOS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET HU- 

SZONÖT ÉVI MŰKÖDÉSE és az állatvédelmi 
törekvések Magyarországban. Irta: Máday Izidor. — 
Ára 1 korona. » ©

A SZEMELLENZŐRŐL. Irta : Pákozdy László. 4 
képpel. Ára 20 fillér. @

Felelős szerkesztő : dr. Kukuljevic József. „Jókai" könyvnyomda nyomása, Budapest VII., Thököly-ut 28. (Garay-bazár.)
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Kutyák szemeinek könyezése ellen.

A ló megvakulásának okai.
Feltűnő jelenség, hogy mig egyéb háziállataink

nál — az elaggott kutyákat leszámítva — oly ritka a 
különféle okból keletkező szemhiba és vakság, addig 
lovaknál ez oly gyakori, hogy pl. nagyvárosok bérkocsis 
és egyéb fuvarozó lovainak minden 4—5-ödike ilyen.

Nem mondhatjuk, hogy hasonló, de kisebb mér
tékben mutatkozó jelenség más államok emporiumainak 
lovain nem konstatálható, de ez nem tarthat vissza 
bennünket annak kinyilatkoztatásától, hogy szégyenletes 
ez reánk, világhírű lótenyésztőállamra s óriási kár is 
lovaink különbeni értékében.

Afelett nem lehet ugyanis kétségben senki, hogy 
a hibás, a rossz szem, de természetesen a merő vakság 
is, igen tetemes összeget von le valamely ló érlékéből 
akkor is, ha használati állat, de akkor is, ha tenyész- 
individuum. Mert ez utóbbinak, a tenyészállatnak, értékét

abban csökkenti, hogy indokolttá teszi azt a félelmet, 
hogy fogékonyságot örökít át a szembajhoz ivadékaira, 
a munkáslónál pedig jelentékenyen csökkenti az értéket 
a merővakság már mint szépséghiba, de mint használati 
hiba is, a hibás, a hiányos látás pedig veszedelmessé 
teszi a lovat, a lovasra, a kocsisra, a járműben ülőkre, 
de a járókelőkre is, mert az ilyen hibásan látó ló kivált 
az, amely jól tájékozódni nem tudván, megijed minden 
csekélységtől is s féktelenkedésben tör ki és elragad.

Egyebektől eltekintve s csak a gyakorlati tapasz
talásból Ítélve, 4 főoka van a ló megvakulásának.

Az egyik az, hogy majdnem általánosan hibásan 
nyújtják a lónak a szálas takarmányokat tulmagasan el
helyezett rácsból vagy szénás kosárból, úgy hogy majd
nem minden falat kihúzásánál teleszóródik a szem 
takarmány-törmelékkel, melyben mindenféle por, szenny, 
sőt fertőző természetű anyag is van, vagy legalább is 
lehet. Ez a szenny folytonosan, heteken, hónapokon

A MAGYARORSZÁGI Á L L A T V É D Ő  E G Y E S Ü L E T E K  KÖZLÖNYE 
KIADJA AZ ORSZÁGOS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET BUDAPESTEN

IX., ERNŐUTCZA 11—13. sz. TELEFON 85-12.

Ezen lap közleményeinek u tánnyom ását  nem csak szívesen megengedjük, 
hanem tisztelettel kérjük  is-

Megjelenik egyszer  havonként,  o □  Előfizetési  á ra  1 évre 2 korona
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