
munkát, több évig tartó szakadatlan megfigyelést és tanulmányo
zást igénylő dolgozat befejezéséhez az egyén saját maga ösztöné
ből és ambicziójából merítsen erőt, az csak kevésnek adatott meg. 
A legtöbb ember látva a nagy nehézségeket, már félúton megáll, 
ha nincs ami állandóan ingerelje buzdítsa a további munkára. 
Éppen ez a nagy városnak, illetve a tudományos központnak az 
előnye, hogy a tudományos munkás könnyen feltalálhatja a tudo
mány színvonalán álló elsőrendű tanárokat, laboratóriumokat, 
gyűjteményeket, könyvtárakat, melyek munkáját megkönnyítik és 
benne él abban a különleges körben, mely a tudós munkakedvét 
oly hihetetlen módon fokozza és állandóan munkára ösztönzi és 
az eredmény nehéz elérése mellett is állandó kitartásra buzdítja. 

Éppen ezért, hogy ugy a tanároknak, mint a hallgatóknak meg 
legyen az a kedvező helyzete, mely tanulási és dolgozási munka
kedvüket állandóan megkönnyíti és fokozza, tartom én is elenged
hetetlenül szükségesnek, hogy főiskolánk minél előbb Budapestre 
helyeztessék, hogy vagy mint önálló főiskola szerepeljen, vagy a 
mielőbb felállítandó „Földmivelési egyetem"-nek képezze egyik 
fakultását. 

ó% ú% ú£ 

Madárvédelem.*) 

Bár meglehetősen a köztudatba ment már át, s különösen az 
erdő- és mezőgazda előtt ismeretes, hogy a madárvilág 
mily fontos szerepet játszik a természet háztartásában, s 

hogy különösen énekes madaraink mily megbecsülést érdemlő 
szövetségestársaink a mező, a gyümölcsös és az erdő rovar-ellen
ségeivel való küzdelmünkben, mégis aránylag keveset törődünk e 
szárnyas barátainkkal, melyek hasznos tevékenységükön kivül 
még dalukkal, fürge viselkedésükkel is megörvendeztetnek bennün
ket. A gyümölcsfáinkat minden mesterséges eljárásnál jobban 
tisztogató madarakat tehát tisztán czélszerüségi okokból is nagyobb 
védelemben kellene készesiteni, mert számuk, sajnos, rohamosan 
fogy, aminek oka részben a vándormadaraknak Olaszországban, 

*) A közölt képek kliséit az Országos Állatvédő Egyesület engedte át, 
amiért e helyen őszinte köszönetet nyilvánítunk. 



Görögországban és Afrikában szokásos, s ott egész néprétegek 
foglalkozását képező gyilkolásában kereshető, részben pedig abban, 
hogy a kultúra előrehaladásával itthon is mind kevesebb a nyugodt 
fészkelőhely, s hogy a zord tél sok áttelelő madárra végzetessé 
válik a természetes tápláléknak hosszabb időre való elzárása által. 

Magában véve a modern értelemben vett erdőgazdaság sem 
kedvez a madarak fészkelésének. Hajdan sokkal több volt az 
odvas vén fa az erdőben, mint a mostani egykorú s többnyire 
egy fanemből álló erdőkben, amelyek 80—100 évnél magasabb 
kort ritkán érnek el. Azok a cserjések száma is folyton fogy, 
amelyek a madarak fészkelőhelyéül szolgálnak, hiszen az ember 
minden talpalatnyi földet a maga részére igyekszik lefoglalni és 
hasznosítani. 

A madárvédelemnek kettős a czélja: mesterséges fészkelő-
oduk kiakasztásával és cserjések létesítésével a hasznos madarak 
szaporodását elősegíteni, másfelől pedig az áttelelő madarak téli 
etetésével azok elpusztulásának elejét venni. A téli etetés nem 
kevésbé fontos, mint a fészkelőhelyekről való gondoskodás, mert 
éppen leghasznosabb, egész éven át érdekünkben fáradozó mada
rainkat óvjuk ezáltal a zord időjárás okozta, gyakran igen nagy 
pusztítástól.' 

A madárvédelem gyakorlati hasznán kivül nem kicsinyelhető 
annak erkölcsi haszna sem. Ez a szó szoros értelmében vett nemes 
foglalkozás nem maradhat hatás nélkül azokra, akik azt gyakorolják 
és látják s különösen a fiatalság lelkületére volna jó befolyással, 
ha az iskolában arra tanítanák, hogy télen hogyan etessék az 
éhező madarakat. Aki ezt az oktatást megfogadva, megkönyörül a 
dermesztő hidegben éhező szárnyasokon, az nyáron sem fogja 
kedvtelését lelni a fészkek kiszedésében. 

Az iskolának ezt a közreműködését a madárvédelem terén 
remélhetőleg valóra váltja gróf Apponyi Albert vallás- és köz
oktatásügyi miniszternek a „madarak és fák napja" ügyében 
Hermán Ottónak, a magyar ornithologia úttörőjének és az Országos 
Állatvédő Egyesületnek kezdeményezésére kiadott rendelete, 
amelylyel lapunk más helyén bővebben foglalkozunk. 

A madárvédelemnek hazánkban már van irodalma is. Ide 
számithatjuk Chernél  Istvánnak dr. Darányi  Ignácz földmivelés-



ügyi miniszter megbízásából irt nagyszabású művét, amely 
„Magyarország madarai, különös tekintettel gazdasági jelentő
ségükre" czimen jelent meg, továbbá Hermán  Ottónak 1901-ben 
megjelent művét a „Madarak hasznáról és káráról", dr. Darányi 
Ignácz 1901. évi körrendeletét „A mezőgazdaságra hasznos madarak 
és emlős állatok oltalmazása érdekében" (1. Erd. Lapok 1901. 
628. old.), az Országos Állatvédő Egyesület és kőszegi fiókegye
sületének évkönyveit, valamint néhány régebben megjelent munkát. 

A legújabb időben is két ide vágó mű hagyta el a sajtót: 
Kukuljevic József m. k. állatorvosnak az Országos Állatvédő Egye
sület által kiadott összefoglaló müve: „Magyarország madárvédel
mének története, fejlődése és jelenlegi állapota" és Csörgey 
Titusznak „Útmutató a mesterséges fészekodvak alkalmazásához és 
egyéb madárvédelmi intézkedésekhez" czimü munkája, amely 
mint a földmivelésügyi minisztérium kiadványa jelent meg. 

Az erdőgazda sokat tehet a madárvédelem érdekében, nem 
vélünk tehát fölösleges munkát végezni, ha az Erdészeti Lapok 
hasábjain is röviden összefoglaljuk azokat a teendőket, amelyek 
ezt a nemes és hasznos czélt szolgálják. 

A madárvédelem egyik feladata, amint már fennebb emiitettük, 
a fészkelőhelyek szaporítása. Ezt elérhetjük megfelelő mesterséges 
fészekodvak kiakasztása által. Régebben erre a czélra mindenféle 
czifra házikót alkalmaztak, amelyek azonban a czélnak kevésbbé 
feleltek meg. Lehet cserepekből is készíteni fészekodvakat, amelyek, 
ha szilárdan odaerősittetnek a fához, jól megfelelnek a czélnak 
(18. és 19. kép), legczélszerűbb azonban erre a czélra a Magyar 
Ornithologiai Központ előírása szerint készült faodukat használni, 
amelyeket ifj. Kühnel Márton állami támogatással létesült első 
magyar fészekodugyára Baranya-Kárászon (u. p. Szászvár) hoz 
forgalomba. Ezek a fészekoduk, amelyeket a 20 és 21. sz. képek 
mutatnak be, háromféle nagyságban készülnek. A legkisebb 
A minta a czinkék, a csuszka, fakusz, nyaktekercs, kormos légy
kapó, kerti rozsdafarkú és a kis fakopáncs számára nyújtanak 
fészkelőhelyet. A valamivel nagyobb, de szintén szüknyilásu 
B minta szintén az előbbieknek, különösen azonban a szénczin-
kének való. Legczélszerűbb 2 / 3 részben A  és 1 /s részben B  mintát 
alkalmazni. A C-jegyü, tágnyilásu odvak, amelyek kisebb számban 



jöhetnek alkalmazásba, a szürke légykapónak, a házi rozsdafarkú
nak és a fehér barázdabillegetőnek nyújtanak otthont. 

Agyagból készítenek a földön, bokrok alján elhelyezhető fész
kelő odúkat is (22 és 23. kép). 

A fészkelőoduk kertekben, erdőkben egyaránt elhelyezhetők. 
Az erdő szélén, de nem a legszélső fasoron, tisztások közelében, 
utak szélén, remizekben, fasorokban, gyümölcsösökben sok alkalmas 
hely kínálkozik erre a ezélra. Egyik odu a másiktól 20—30 m-
nyire legyen, hogy 'a czinkék otthonuk körül megfelelő vadász

területet leljenek. Seregélyek, amelyek távolabbról is beszerzik 
élelmüket, sűrűbben rakott fészekodvakban is megférnek. A fészek-
odvakat vastag fákra egyszerűen reászegezzük olyképpen, hogy 
azok a szél által megingathatok ne legyenek és függőlegesen 
vagy kissé előredűlve lógjanak. Erősen dűlt vagy ferde helyzetben 
nem szabad az odúnak lennie. Az odu nyilasa legczélszerübben 
kelet vagy délkelet felé irányul. 

Fiatal gyümölcsösökben a fa mellé állított karóra erősítjük 
az odút. 

Az odu legyen a lombozat által elfedve, de mégsem annyira, 
hogy a madár onnan át ne tekinthesse a környezetet. 

Ujabban az odvaknak 1/% és V/i m  közötti magasságban való 

18. kép. Virágcserepekből 
készült fészekodu. 

19. kép. Spárgaborítóból és virág cserépből 
készült fészekodu. 



elhelyezését ajánlják, mert ily alacsonyan a házi verebek nem 
lepik el a fészkeket. Ahol mezei veréb is van, ott az odúk 2 /3 -á t 

ily alacsonyan, a többit magasabban helyezzük el, ezáltal a 
verebeket ezekbe a magasan függő odúkba csalva. A hegységek 
oly zárt völgyeiben, ahol nincs veréb, vagy állandó fegyveres 
felügyelet alatt álló kertekben az odvakat 3—4 m  magasságban 
helyezhetjük el. Csörgey szerint: „a verebek kiirthatlanul nagy 

20. kép. Fészekodu kerek bejárással. 21. kép. Fészekodu tág bejárással. 
(A és B  minta.) (C minta.) 

száma a fészekodvak alkalmazását hazánk nagy részében jelen
tékenyen korlátozza, minthogy a sétatereken és nyilvános parkok
ban 1 /t—lí/i m  magasságban alig helyezhetünk el odút." 

Az odúkat legczélszerübb novemberben elhelyezni. A czinkék 
télen ezeket az odúkat hálóhelynek használják és beléjük szoknak. 
Ha áprilisig a czinkék minden odút elfoglaltak volna, akkor a 
többi madár részére áprilisban még néhány odút akasztunk ki, 
úgyszintén májusban a szénczinke második költéséhez, mert ez a 
madár nem költ ugyanabban az odúban egy évben kétszer. 

A nagynyílású fészekodukat kerti házak falára, a szőlő vagy 
borostyán lombja közé, ereszek alá stb. helyezzük lVa m-től  felfelé. 

Igen alkalmas fészkelőhelyet nyújtunk azáltal, ha a falból egy-



egy téglát kivéve, az ekként keletkezett rést deszkával borítjuk, 
amelyen fenn, egy másik kisebb deszka által ereszszerüen védve, 
nyílás van. Ez utóbbi a kerti rozsdafarkú és a szénczinke részére 
4 cm  átmérőjű, a szürke légykapó, házi rozsdafarkú és fakúsz 
számára pedig 10 cm  szélességben és 5 cm  magasan készül. 

A fészekodvakba felakasztás előtt jó, gyönge félmaroknyi 
fürészport tenni. Némely madárfaj erre rakja, minden további 
előkészület nélkül tojásait. 

Csörgey művéből veszszük még a következő tanácsokat: Ahol 
macskától kell félnünk, ott tanácsos az odvakat 3—4 cm-es  szö
gekkel kiverni és pedig egy sort félkörben a nyilas körül, egy 

sort pedig a fészkelőodu alsó szélén verünk be, ugy hogy a 
szegek félig lefelé irányuljanak. A szegek fejét lecsípjük. 

Az odvak tisztogatását őszszel végezzük. Leemeljük a fedeleket 
s ahol sok a szemét vagy a fészekanyag, azt eltávolítjuk. A költési 
idő alatt csak azokat az odvakat bontsuk ki, amelyekbe darazsak 
vagy verebek tolakodtak. (Denevérek, mint hasznos állatok meg-
türendők.) A darazsakat ugy öljük ki az odúból, hogy este égő 
kénszalagdarabot dobunk belé s az odu száját hamar betömjük 
rongydarabbal. Reggelre kitisztítható az odu. 

A verebektől lakott odút nem elég gazdáitól megszabadítani, 
hanem a fészekanyagot is ki kell belőle szórnunk, mert a veréb 
majdnem szinig tölti az odút szalmával stb. A verebek irtása 
legsikeresebben télen történik, amikor csapatokban járnak és 

22. kép. 
Cserépből készült fészkelő odu. 

23 . kép. Cserépből készült fészkelő 
odu áttnetszete. 



tömegesen lőhetők. Az elfoglalt odu mellől is ellőhetők, de ez 
már bajosabb. A magasra helyezett csalogató odúk segélyével jól 
lehet korlátozni a verebek szaporodását, amennyiben kéthetenkint 
leemeljük a veréblakta odvak fedelét és a tojásokat, fiókákat 
elpusztítjuk. Az öreg verebeket az odu szája elé tartott lepkehálóval 
lehet megfogni. 

A hasznos madarak elszaporitásának másik lényeges feltétele 
számos bokros hely létesítése. Ezek a bokros területek az odu-
lakóknak menedéket s részben táplálékot is nyújtanak, a szabadon 
fészkelőknek pedig, amilyen a fülemüle, a poszátafélék, a rigók, 
sármányok, kenderikék stb. fészkelőhelyül szolgálnak. 

Gazdaságilag nem művelt területek, régi kőbányák, agyag
gödrök, homokvermek, meredek partoldalak stb. mind alkalmasak 
bokrokkal való beültetésre s az ily irányú tevékenységnek a 
vadászat is nagy hasznát veszi. A bokrok között jó apró tisztá
sokat hagyni. 

Legjobb főleg galagonyát és gyertyánt ültetni, ezenkívül 
azonban kökényt, somot, bangitát (viburnum), bodzát, egrest, 
borókát, vadrózsát, közben pedig nagyobb távolságra egymástól 
gömbákáczot és vörös berkenyét, esetleg tölgyet és egy-két lucz
fenyőt is ültethetünk. 

Jó, ha ezeket a bokros területeket egymással és az erdővel 
vagy a kertekkel fasorok vagy élősövények kötik össze, mert a 
legtöbb éneklő madár nem szeret nagyobb szabad téren átrepülni. 
Igen jó fészkelőhelyek az élősövények, amelyeket csak kora 
tavaszkor és őszszel szabad nyesni. Nyáron nyesve igen sok 
második fészkelést zavarunk meg. 

A bokrok alatti almot sem a kertekben, sem a szabadban ne 
távolítsuk el. Sok táplálékot nyújt a madaraknak. 

A bokrokon a rügycsomók középső rügyet letörve a hajtá
soknak oly elvillásodását érjük el, amely a fészekrakásra kiválóan 
alkalmas. Szintúgy tanácsos több ágat összekötözni. Ilyen helyeken 
is szívesen fészkelnek a madarak. 

Kertekben egy sarokban eltűrhetjük az összehordott rőzsét, 
tuskókat, gyökereket, mert ezeket is több madárfaj keresi fel fész
kelő czéljából (ökörszem, vörösbegy stb.). Ugyanez okból lehetőleg 



az e dőből se hordassuk ki a rőzsét, tuskófát fészkelés idején. 
Száraz alföldi kertekben a madarak ivóvizéről is jó gondoskodni. 

Az erdőben fontos az aljnövényzet kímélése, különösen az 
erdő szélén, utak, tisztások mentén bizonyos szélességben. 

Macskák, apró ragadozók, szürke varjak, szarkák természetesen 
távol tartandók a fészkelőhelyektől és erélyesen üldözendők. A 
vetési varjú kíméletet érdemel. 

24. kép. 25._kép. Napraforgóból 
Rekeszes etető. " készült etető. 

A téli  etetés  igen fontos kiegészítő része az eddig leirt madár
védelmi intézkedéseknek. Az éhező madarak ugyanis ezrivel pusz
tulnak el nagy havazások, hóviharok, zúzmara vagy ólmos eső 
idején, amidőn táplálékukat a csapadék teljesen elzárja előlük. 

Bár körülbelül újévig a madarak a fák és bokrok, különösen 
a vörösberkenye és a bodza gyümölcseiben elegendő táplálékot 
találnak, mégis ajánlatos az etetőket már novemberben felállítani 



és^mérsékelten eledellel ellátni, hogy a madarak figyelmessé legye
nek reájuk. 

Az etető készülék főkelléke az, hogy az eleség benne az el-
fuvás és behavazás ellen meg legyen védve, amely esetben ter
mészetesen az ott étkező madár is védve van. Nyilt erdőkben is 
van erre alkalom az erdei kunyhók eresze alatt stb., de sokat 
érünk el már azáltal is, ha minden 3—400 holdon hus- vagy 
zsiradékdarabokat, pl. lenyúzott, nem mérgezett rókákat, üregi 
nyulakat akasztunk a fákra s azokat fölül és oldalt fenyőgalyakkal 
védjük. 

Kertekben számtalan etető készülék használható. Kerti házak 
verandái berendezhetők ily ezélra, alkalmazhatunk az ablakok előtt 
etetőládikákat, a fák déli  oldalára akasztott rekeszes etetőt (24. kép), 
a napraforgóból készült etetőt (25. kép), amelyre, ha a napraforgó 
mag belőle elfogyott, más magot, pl. kendert szórhatunk s még 
néhány más egyszerű szerkezetet. 

Nagyon csekély fáradsággal és költséggel alkalmazhatjuk 
azonban a tökéletesebb hesszeni  etetőkunyhót  és a Berlepsch-féle 
etetőharangot, az etetőszekrényt  vagy a Chernel-féle, fatörzsre 
alkalmazott etető harangot. A mintegy 2 m  magas hesszeni etető 
kunyhót Kukuljeviő könyve nyomán a 26. képben mutatjuk be. 
Egymás fölött alkalmazott két etetőasztalból áll ez, amelyeket 
tetőzet és oldalt a felső etetőasztal széléig érő egyszerű üvegezés 
véd. A felső asztal szolgál tulajdonképpen etetésre, az alsó csak 
csalogató asztal, amelyre szintén szórunk némi táplálékot. Ha pedig 
az etető kunyhót úgy helyezzük el, hogy három oldalról sürü 
bokrok vagy fenyők védik s csak dél felől szabad, akkor a felső 
lapon pl. a rovarevőknek, az alsón a magevőknek terithetünk s a 
földön is elhinthetünk eledelt, mert a búbos pacsirták, sármányok 
pintyfélék legszívesebben innen szedik fel a táplálékot. 

Az etetőkunyhóhoz hasonló szerkezetű, de kisebb és fel
akasztható alakban készül az etetőszekrény, amelynél a csalogató 
ételt (diót stb.) az asztalra aggatjuk. Az Első Magyar Fészek-
odugyár ugy az etetőkunyhót, mint az 'etetőszekrényt gyártja. 
Megrendelhetők a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetében is (Buda
pest, V., Alkotmány-utcza 31.). 

A 27—30. sz. képekben bemutatott Berlepsch és Chernel-féle 



etetőharangoknak az az előnye, hogy csak nagyobb időközökben 
(hetenkint egyszer) kell megtölteni. A Chernel-féle változatot, 
kevésbbé idegenszerű alakja miatt, különösen hamar megszokják 
a madarak, de szívesen felkeresik az eredeti alakot is, amelyet 
főleg kendermaggal töltünk meg. (Ára Scheid gyárosnál, Büren, 
Westfalia, 5 márka.) 

26. kép. Hesseni etető-kunyhó. 27. kép. Berlepsch-féle etető-harang. 

Mivel pedig egyes igen félénk madarak nem szállnak az etető 
készülékekre (őszapó, királyka, harkályok), ezek részére a hus-
vagdalékol, hangyatojást, zsemlyemorzsát, zúzott és épszemü ken
dermagot, mákot, szárított bodzabogyót ugyanoly sulyu faggyúval 
keverve, forró állapotban öntjük erre a czélra a kertbe ásott 
fenyőfácskák gályáira. Élő fenyők ágait a forró zsiradék megöli. 
Ezt a zsiros ételt a hó sem borítja el, mert lepereg róla. (31. kép.) 

Az etetők nagyon eldugott helyen ne legyenek. Apró tisztások 
a legalkalmasabbak felállításukra, de védő bokrok vagy sövények 
legyenek a közelben. 



Jó az etetők közelébe fészkelőodukat akasztani, amelyekben 
a czinkék az éjjelt szokták tölteni. 

Az etetésre kenyérmorzsa (vizbe vagy tejbe mártva) nem hasz-

28. kép. Berlepsch-féle etető-harang metszetben. 29. kép. Chernel-féle etető-harang. 



30. kép. Chernel-féle etető-harang metszetben. 



nálható, mert hamar megsavanyodik és árt a madaraknak. Hő-
fejlesztő zsiradékokat kell nekik adni, tehát főleg olajos magvakat 
és zsiradékot. Husvagdalék, háj, főtt rizs már jó szolgálatot tehet. 
Kendermagot, napraforgómagot, tökmagot, mákot, husvagdalékot, 
berkenyebogyót, kölest, zabot összekeverve czélszerü egyenlő 
sulyu olvasztott faggyúval elegyíteni, nehogy a szél elsodorja a 
magvakat. A faggyú e mellett maga is táplálék. Az ilyen madár
kalács készen is kapható a fészekodugyárban. 

A magevőknek a földön berendezett etetőkben bármily 
gabona- és más maghulladék adható. 

Ezek volnának főbb vonásokban a madárvédelem teendői. 
Kiegészitésükre még csak azt jegyezzük meg, hogy ha az eresz 
alatti fecskefészkek alkalmatlanná válnának az okozott piszok 
következtében, ez még nem lehet ok azok elpusztítására. A fészkek 
alá szegezett deszkák által ezen alkalmatlanság ellen megvédhetjük 
magunkat. 

Végül még néhány szót érdemelnek a karók stb. végébe 
helyezett fogóvasak. Ezek alkalmazása általában nem ajánlatos, 
mert igen gyakran több hasznos ragadozó madár pusztul el általuk, 
mint káros. De ha mégis alkalmazzuk, akkor lehetőleg csak 
nappal legyen a vas fogásra állítva s ne szegezzük azt a karóra, 
ugy hogy az összecsapódása után a földre essék és csavarjunk a 
fogó-részek körül kóczot vagy rongyot, hogy a megfogott állatok 
a levegőben való csüngés és a lábak szétzúzása által felesleges 
kínokat ne szenvedjenek s hogy a megfogott hasznos állatokat 
(baglyok, ölyvek, vércsék) ismét szabadon bocsáthassuk. 

r > ? <j£ 

IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

Étető mészpor alkalmazása a csemetekertekben kárt okozó 
cserebogár-pajodok ellen a Deutsche Forstzeitung idei márcziusi 
21-ik száma szerint feltétlenül biztos szer. Ott, hol a csemetekerteknek 
vizzel hígított karbolineummal, szappanvizzel való bepermetezése, 
marhasóval való behintése, a szénkéneggel való eljárás, tüzelés a 
cserebogarak rajzása idején stb. nem segített, a csemetekerteknek 
maró mészporral való behintése kitűnő eredményt mutatott fel. 


