
14. §. A nyugellátásra való igény megszűnik az özvegyre és 
a gyermekekre is, ha a munkás a házasságot mint nyugbéres 
kötötte vagy ha a halála előtti 3 hónapon belül súlyos betegség 
közben nősült meg. Az özvegyi nyugdíj felére száll alá, ha az 
özvegy 25 vagy ennél is több évvel fiatalabb, mint az elhunyt 
erdőmunkás. A gyermekek járulékára ez az utóbbi körülmény nem 
bír befolyással. 

15. §. Az özvegy és az árvák járandóságainak kifizetése a 
munkás halála után két hónappal veszi kezdetét. 

16. §. A német birodalom munkásbiztositási törvényei alapján 
élvezett járadékok a nyugbér, az özvegyi és az árvák nyugellátá
sának kiszabásánál figyelembe nem vétetnek. 

17. §. Az ezen szabályzat alapján meghatározott járandóságok 
a város önkéntes adományainak tekintendők, amelyekre az erdő
munkások jogigényt nem tarthatnak. 

18. §. Jelen szabályzat 1900. évi január hó l-ig terjedő visz-
szaható erővel bir. 

ú% e J * 

Adalékok a  vetés i varj ú (Corvu s frugilegus ) mező -
gazdasági jelentőségéhez . 

A Magyar Ornithologiai Központ vizsgálatai alapján ismerteti: Schenk Jakab 
a M. O. K- asszisztense. 

kulturális fejlődésnek szinte végtelen hosszú utján haladó 
ember birtokába vette a földet s mivelés alá fogta. Egy-egy 
darabon kiirtott minden más növényt, hogy minél jobban 

gyarapodhassanak azok, amelyekből ő, vagy igába hajtott állatjai 
táplálkoznak. S minél jobban szaporodott, s minél tovább haladt a 
fejlődés utján, annál több és több területet szakitott ki az ősi 
állapotból, ugy, hogy manapság már nagy részben átalakította a 
föld képét, s berendezte azt a saját kizárólagos használatára. Mint 
a létért való küzdelemre legerősebben fölfegyverzett lény vég
pusztulással, kiirtással fenyeget minden élő szervezetet, amely 
kárositja az ő érdekeit, amely vele együtt akar megélni az anya
föld termékeiből. 



Ebben a kemény és kíméletlen küzdelemben legnagyobb 
ellensége kétségtelenül a mérhetetlenül szapora rovarvilág, amely 
évenként milliárdokra menőt semmisít meg az emberi munka 
által termelt vagyonból. 

Addig, amig a nemzetek szaporodása az ebből folyó nagyobb 
szükséglet, fokozottabb verseny és termelési kényszer nem lépett 
tul bizonyos határon, addig a nemzeti vagyonnak erre az elveszett 
részére kevés ügyet vetettek, de amint elérkezett annak az ideje, 
hogy mind több és több, eladdig elhanyagolt területet kellett 
mivelés alá venni, ugy megjött az az idő is, hogy komolyan 
foglalkozzanak a rovarvilág által évenként elpusztított tetemes 
nemzeti vagyon minél nagyobb részének a megmentésével. Csak 
természetes dolog, hogy a termelésben első helyen álló s a leg
intenzívebb versenyt kifejtő országban — az északamerikai egyesült 
államokban — lépett föl először ennek a szükségletnek az érzete. 
A természettudományt szólították harczba a veszélyes ellenséggel 
szemben, s fölállítottak egy biológiai intézetet, melynek föladata 
megállapítani az állatok gazdasági hasznát vagy kárát, s ennek 
megfelelően foganatosítani a védelmet vagy irtást. És megint csak 
természetes dolog, hogy az amerikai példát első sorban Magyar
ország követte; gazdasági termelésünk szolgáltatja nálunk a nem
zeti vagyon túlnyomó részét, s azért minden oly intézkedés, amely 
alkalmas ennek fokozására, alkalmazásra talál. A m. k. földmivelés
ügyi minisztériumhoz tartozó M. O. K. végezi ezeket a vizsgá
latokat már évek óta. 

Elvben fölötte egyszerűek ezek. Gyűjtjük a különböző madarak 
gyomortartalmait, s megállapítjuk ezek alapján a táplálékot; ha 
ellenséget pusztít, ugy hasznos, ellenkező esetben káros. E meg
ismerés alapján részesítjük kíméletben, sőt egyenes védelemben 
ellenségeink ellenségeit, - - első sorban a madárvilágot, — hogy 
minél jobban elszaporodva minél többet pusztíthassanak belőlük. 
Ámde több ezer darabból álló gyomortartalom-gyűjteményünk 
daczára is még a kezdet stádiumában van a vizsgálat, mert igen 
bonyolult föladat kibetűzni valamely madárfajnak a szerepét a 
természet háztartásában, illetőleg a gazdaságban. Nem elég
séges ehhez a gyomortalom nyújtotta alap, tudnunk kell még 
amellett, hogy a különböző évszakokban honnan és hogyan szerzi 



meg az illető madárfaj táplálékát, milyen viszonyban áll a gazda
ság érdekeivel, szóval tényleg hasznos vagy káros munkát vég
zett-e. Ezt pedig csak kinn a természetben, a madár életmódjának 
a gazdasági ágak menetével kapcsolatos megfigyelésével érhetjük el. 
Ezért határozta el a M. O. K. azt, hogy fokozatosan halad s első 
sorban csak egyes madáralakokat tanulmányoz, olyanokat, amelyek 
ugy számuknál, mint életmódjuknál fogva is kiválóan fontosak a 
gazdaságra nézve. 

Ilyen madár első sorban a vetési varjú (Corvus frugilegus). 
Az alföld és alacsonyabb dombvidék az igazi hazája, az a terület, 
amelyen a mezőgazdaság leginkább dominál. Nagyobb facsoportok, 
ligetek, kisebb erdők vagy erdőszélek azok a helyek, ahol ezrével, 
sőt tízezrével tanyázik együtt a fekete sereg. Elsötétül az ég, ha 
fölzavarnak ilyen kolóniát, mely éktelen fülsiketítő károgással 
tiltakozik a háborgatás ellen, közbevegyül a fiókák siró szava, 
jelezik, hogy éhesek. Mennyi táplálék kell ennek az örökké éhes 
seregnek! 10,000 varjupár és 40,000 telhetetlen fiók! nem hordhat 
annyi táplálékot a szülő, hogy a rohamosan fejlődő varjufiók csak 
egyszer, egyetlenegyszer is jóllakjék. Óriási fogyasztó közönség 
ez, csak az a kérdés, hogy mit esznek? 

Mielőtt a tényleges vizsgálatba belevágott volna Hermán 
Ottó, a M. O. K. főnöke, előbb még 16 pontból álló kérdőivet 
küldött szét az országban, megkérdezve az érdekelt gazdaközön
séget, hogy milyen szerepet tulajdonit a vetési varjúnak, hasz
nosnak tartja-e azt, vagy károsnak. Ez az intézkedés a vizsgálat 
irányítása czéljából történt, hogy ezt éppen azokra a mozzana
tokra terjeszthessük ki első sorban, amelyekre az érdekelt gazda
közönség fősúlyt helyez. S habár ez az országos szavazás el is 
itélte a vetési varjut, sokkal többen mondták károsnak, mint 
hasznosnak*), azért annyiban mégis igen becses volt az, hogy 
megmutatta az utat, amelyen haladva legjobban szolgálhatjuk 
ránkbizott föladatunknak megfelelően a gazdaközönség érdekeit. 

E kérdőivek jó harmadrészét a magyar erdészeti tisztikar 
töltötte ki és küldte vissza, ismét tanújelét adva annak, hogy 

*) Megjegyezzük, hogy nem egy esetben tőszomszédos pontokról merőben 
ellentétes jelentést kaptunk. 



ilyen, a magyar kulturális fejlődés érdekeit szolgáló, s csak váll
vetett együttműködéssel megoldható kérdésekben lelkesedéssel 
és odaadó ügybuzgósággal szokott közreműködni; fogadja érette 
a M. O. K. őszinte köszönetét. Viszonzásul csak annyit tehetünk, 
hogy számot adunk az eddigi vizsgálatok eredményeiről, mert az 
a testület, amely ennyire fölkarolta ezt a kérdést, bizonyára érdek
lődik az eredmények iránt is. 

A tüzetes vizsgálatot Csörgey Titusz, a M. 0 . K. adjunktusa 
végezte; a magyar gazdaközönség közreműködésével gyűjtötte 
egyrészt a gyomortartalmakat, másrészt pedig Torontálmegyében, 
a varjú klasszikus hazájában huzamosabb ideig a helyszínén 
tanulmányozta a kérdést. Kiválasztotta erre a legfontosabb idő
szakokat: a tengerivetés és a fészkelés, továbbá az őszi vetés 
idejét, amikor legtöbb a panasz a varjú ellen. E mellett Hauer 
Béla, a M. O. K. levelező tagja, kishartai földbirtokos két éven át 
a legnagyobb odaadással és gondossággal figyelte a birtokán 
levő varjutelep lakóit a képzett gazda szemével. E vizsgálatok 
eredményei az „Aquila" 1904. évi XI . évfolyamában jelentek meg, 
s e munkák alapján ismertetem a vetési varjak mezőgazdasági 
jelentőségét az évnek négy szakában. 

A tél. Nagyon sanyarú és szomorú időszak, amikor ugyancsak 
szorgoskodnia kell a varjúnak, hogy valahogy éhen ne pusztuljon. 
Főtáplálék ilyenkor a különféle hulladék, a mezőn található gyom
magvak, a pelyvában és szalmában visszamaradt szem, amelyért 
sokszor megrongálják a kazlakat, továbbá földi giliszták, amelyek 
a kazlak aljában találhatók stb. stb. 

Előszeretettel keresi föl a trágyadombokat, vagy a földekre 
már kiterített trágyát, vagy turkál a gazdasági állatok ürülékében 
Talál benne búzát, zabot, tengerit stb., de ezek mellett sok egyebet 
is. A trágyában telel ki a káros lótetü, amelyből már februárban 
rengeteg mennyiségűt pusztít a varjú, még mielőtt szaporíthatott 
volna, s evvel megmenti a földet egy egész generáczió pusztítá
sától. Ebben a szük időben meglátogatja a kukoriczagórékat is 
és megdézsmálja a hozzáférhető részt, beljebb ugy se igen jut-
Való igaz, hogy ilyenkor sok kárt is szokott tenni. Csakhogy 
méltányosnak kell lenni! Miért szolgáltasson éppen a varjú egész 
ingyenes munkát, mikor egyéb működését még nagy pénz-



áldozatok árán se lehetne megközelítőleg is elvégezni vagy 
pótolni. 

A tavasz. Megenyhül a lég és vidul a határ a hónapok óta 
szűken élő, sokszor keservesen koplaló varjú számára is, amint 
belevág az első eke a földbe s ismét előkerül a zabos zsák. 
A varjú csőrénél mélyebben járó eke kiveti a földben kitelelt 
rovarvilágot: a rettegetett gabonafutrinka-álczákat, a különféle 
cserebogár-pajorokat, a tengeripusztitó drótférgeket, a bagolypille 
veszedelmes hernyóit, a czukorrépát pusztító bogarakat és ezek 
álczáit — mindegyikük sokszor ezernyi holdakra menő vetést 
tesz tönkre — és sok egyéb többé vagy kevésbbé káros rovart. 
És ilyenkor nincs kegyelem; a kiéhezett varjusereg fölszed minden 
megehető dolgot, ha hozzáférhet, hát vetőmagot is. Szóval itt se 
végez egészen ingyenes munkát, különösen kora tavaszszal, de oly 
minimális napszámért dolgozik és oly fontos, más senki által el 
nem végezhető munkát hajt végre a kártékony rovarok tulszapo-
rodásának a megakadályozásával, hogy lehetetlen őt emiatt elitélni. 
Hazai madárvilágunknak nincsen egyetlen egy olyan madáralakja, 
amely e munkára rátermettebb volna a vetési varjúnál. Aránylag 
hosszú, ékalaku erős csőre igen alkalmas arra, hogy a földből 
kiszedje a rovart és él is vele. 

A varjujárta vetés rostaszerüen van át- meg átlyuggatva. 
Működését teljesen jellemzi az, hogy már egy- vagy másféléves 
korában teljesen tar a pofája. Az a sürü és erős szőrforma tollazat 
a csőre tövén teljesen lekopik idővel, a földben való folytonos 
turkálása következtében. Nem hiába nevezte el a nép is „vetési 
varju"-nak. S beáll a költési időszak, s megnégyszeresedik a 
számuk éppen tengerivetés idején, mikor legjobban pusztít ennek 
legveszedelmesebb ellensége, a hosszuéletü sárga drótféreg. 
A fekete sereg ilyenkor napestig ott van a vetésen és kivág/a a 
fiatal, sárguló palántákat, amelyek tövében mindenütt ott találjuk 
a drótférget. Csörgey Titusz közvetlen megfigyelései bizonyítják, 
hogy sem a palánta, sem a már csírázott tenyészszem nem kell neki, 
otthagyja őket, az egészséges palántát nem is bántja, mert a drót
féreg után jár, — amint rovarokkal táplálkozhatik, inkább azokat 
keresi föl. Néha annyira megritkítja a vetést, hogy másodszor is 
kell vetni és ezt szokták legnagyobb bűnéül fölróni. Arra nem 



gondolnak azonban, hogy miért marad meg a második vetés, 
holott a varjú kivághatná ezt is; világos, hogy azért nem bántja, 
mert az első vetésből kiszedte már a drótférgeket, ugy, hogy a 
második vetésben már nem talál megfelelő táplálékot. 

Munkájának jellemzésére szolgáljon néhány gyomortar
talom.*) • 

1904 márczius eleje. Izsák (Pestm.). 10 lótetü, 2 orrmányos-
bogár, 2 sutabogár, árpa (vetőmag). 

1904 márczius 17. Nagyszentmiklós (Torontálm.). 40 vetési 
bagolypille-hernyó, 3 luczernabogár, 1 tücsök, 1 poszétabogár. 

1904 márczius 27. Nagykikinda (Torontálm.). 85 hamvas 
vinczellérbogár. 

1904 április 30. Hárossziget (Pestm.). 10 fakó cserebogár, 
8 cserebogár-pajor, 1 sutabogár, 13 hamvas vinczellérbogár, 
3 orrmányos, 1 olajbogár, 1 földi czinczér, 1 tücsök. 

1904 április 30. Nagybecskerek (Torontálm.). 71 földi czinczér, 
10 földi czinczérálcza, 3 bagolypille-hernyó, 7 répabogár, 1 bundás 
cserebogár, 1 fakó cserebogár, 3 tücsök, 1 poloska, 1 hangya; 
tengeriszemek és zab. 

1904 május 5. Németelemér (Torontálm.). 50 vetési bagoly
pille-hernyó, 1 földi czinczérálcza, 30 földi czinczér. 

1904 május 16. Kisharta (Pestm.). Sok sárga drótféreg. 
1904 május 24. Komárom. 27 cserebogár. 
1904 június 6. Kisharta. 7 drótféreg, 32 cserebogár-pajor, 

8 hamvas vinczellérbogár, 4 répabogár, 1 aranydarázs. 
A birtokunkban levő, közel ötszáz gyomortartalom tanúsága 

szerint tömegesen pusztítja mezőgazdaságunk legveszélyesebb 
ellenségeit. Elképzelhetetlen az a rovartömeg, amit egy népesebb 
kolónia egy tavaszon át fölemészt, ha meggondoljuk, hogy naponként 
legalább négyszer tölti meg ily módon a gyomrát, illetőleg 10-szer 
etet napjában 4 telhetetlen fiókát. Ha mindezek a rovarok aka
dálytalanul szaporodhatnának, ha tömeges pusztításával nem állana 
ennek útját a varjusereg, ugy már rövid néhány esztendő múlva 
valósággal sivataggá válnék aranykalászszal ékes rónaságunk. Még 

*) Több mással együtt ki voltak állítva a Pest és Torontál vármegyék 
gazdasági egyesületeiben Csörgey Titusz által tartott előadásokon. 



ilyen fokú pusztítás mellett is sokszor lép föl rovarkár kedvező 
időjárás esetében, mert annyira szaporák, hogy a varjú, a gazdának 
ez a legjobb barátja és leghívebb szövetségese minden étvágya 
mellett sem tudja számukat minden évben annyira csökkenteni, 
hogy csapásként ne lépjenek föl. Az a csekély vetőmag, amit a 
szük időben fölszed, voltaképpen olyan befektetett tőkéje a gazdának, 
amely — hogy csak valami számot mondjunk — 1000 vagy 
10.000 százalékot kamatozik. 

A nyár. A varjuélet legboldogabb korszaka. A fióknevelés 
nehéz, gondokkal terhes munkája be van fejezve, a még játszani 
szerető bohókás fiatalok együtt járnak már a szülőkkel, hogy 
tanulják az önfentartás nehéz mesterségét. A kolónia fölbomlik, 
legföljebb hálni járnak még együvé a régi tanyára. Gond nélkül, 
duskálódva a táplálékban járják a tarlót az elhullatott szemért, a 
frissen ugarolt földeket rovarért és egerekért, turkálnak a kiteritett 
trágyában lótetü és egyéb rovarok után, de főmulatságuk mégis 
csak a legelő, gulya, ménes, konda, nyáj és itt végzik egyszersmind 
a leghasznosabb munkát. A fiatal varjak valóságos élvezettel ker
getik a legelőpusztitó szöcskéket és tücsköket, júliusi gyomrokban 
óriási mennyiség van ebből a legelőellenségből, s a sáskajárta 
vidékeken mindenütt jelentkezik a varjú e rettegett ellenség pusz
títására. E mellett rendkívül hasznos tevékenységet fejtenek ki a 
gazdasági állatok körül. 

Seregélyek társaságában pusztítják a bögölyöket és más állat
kínzókat, az állati ürülékekből kiszedik az élősködőket, megaka
dályozván ilymódon ezek szaporodását. A juhok gyomrát és 
belét át meg átfúró szőrférgek, a ló végbelében élősködő rozs
férgek, a sertések nagy gilisztái és mindezek petéi jórészt a varju-
gyomorba jutnak. Oly munkát végeznek ezáltal, hogy döntő 
tényezőivé válnak az állattenyésztésnek. Nyáron sokszor látni 
őket a ménesnél, a mint a lovak kicsucsorodott végbeléből ki
szedik a rozsférgeket, s a birkákról leszedik a kullancsot. Elő
szeretettel követik a juhászkutyát, mert annak az ürülékében 
találják a veszedelmes galandférget, a melynek petéi a birkába 
jutva a kergeség nevü nyájpusztító betegséget idézik elő. Kárt 
ilyenkor nem tesznek, csak végtelenül sok hasznot. 

Az ősz. Az eleje még folytatása a gondtalan életnek. Kez-



detben rájárnak még az érő tengerire és kikezdik a csöveket, a 
mivel néha érzékeny károkat is okoznak egyeseknek s különösen 
a kisbirtokosnak. De itt se szabad elfeledni azt, hogy tavaszszal a 
sárga drótféreg pusztításával sokkal több tengerit ment meg, 
mint a mennyit őszszel a csövek kikezdésével elpusztít. A mint 
kezdődik azonban az őszi vetés ideje, akkor a szántóvetőhöz 
csatlakoznak, fölszedik a kiszántott rovarokat ugyanazokat a 
vetéspusztitókat mint tavaszszal, és nagy ügyességgel fogdossák 
a kártékony egereket és mezei poczkokat. Később azonban már 
mindinkább sanyarúbbá válik ismét az élet. A végtelen őszi esők 
következtében elbuvik a rovarélet, kicsírázik az elhullatott szem, 
a gazdasági állatok a tanyára kerülnek. 

Következik ismét a sovány időszak, a mikor kínzó éhségében 
fölszed mindent, kivált az elkésett vetésekről a vetőmagot. Ilyen
kor már védekezni kell ellene, őriztetni kell az elkésett vetéseket, 
mert különben alaposan megdézsmálja a vetőmagot a varjú. S a 
fődolog az, hogy lehet ellenük védekezni, igen egyszerűen és 
olcsón, mig hasznos munkájukat nem tudjuk mással elvégeztetni, 
vagy akár tetemes pénzáldozatok árán is helyettesíteni. 

Végső eredményképpen tehát az eddigi vizsgálat azt derítette 
ki, hogy a vetési varjú nélkülözhetetlen tényezője a mezőgazda
ságnak. Már többen győződtek meg arról a saját kárukon. Kiir
tották a birtokukon levő varjukoloniát az állítólagos károk miatt, 
s három-négy évvel utána mindent elkövettek, hogy ismét oda
szoktassák őket a nagy mértékben föllépő rovarkárok miatt. 
Angliában egy időben nagyon irtották őket, s manapság minden 
lehető módon rajta vannak, hogy ismét előálljon az a varjú
in ennyi ség, a mely a mezőgazdaság sikeres folytatásához múlha
tatlanul szükséges. Még nem tudjuk, hogy melyik az az optimális 
varjumennyiség, a melyet adott terület még elbir ugy, hogy 
tulszaporodásuk következtében még ne váljék károssá, de annyit 
mégis tudunk, hogy nálunk még kevés a kolóniák száma, külö
nösen az Alföldön, a hol kevés az erdő, liget stb. ugy, hogy 
voltaképpen a varjú az egyetlen nagyobb számban föllépő rovar-
pusztitó állat. A mezőgazdaságnak nagy érdeke volna bizonyos 
meghatározott nagyságú területeken ligeteket, apróbb erdőket stb. 
nevelni, hogy ilymódon a varjaknak alkalmat adjanak a megtelepe-



désre és fészkelésre. Egyenletesebben eloszolva végezhetnék ilyen 
módon azt a hasznos munkát, a melynek eredménye elsősorban e 
rovarok csapásszámba menő tulszaporodásának a megakadályozása, 
másrészt pedig az egyenlőtlen eloszlás következtében eleddig 
teljesen elveszett nemzeti vagyon egy részének a megmentése. 

„Adalékok"-nak czimeztem ezt az ismertetést, mert a fent
vázolt eredmények csak egy-két évre és az országnak csak egy 
kis területére — Torontál és Pestmegyék egyes területeire — 
vonatkoznak. A varjú mindig és mindenütt alkalmazkodik az adott 
viszonyokhoz, s ott, a hol lényegesen mások ezek, ott egészen 
más a haszon és kár viszonya is, ugy, hogy ezt voltaképpen 
vidékről-vidékre kellene megállapítani. Világos dolog, hogy az 
északi és hegyes vidékeken, a hol nem fészkel, s csak átvonuló, 
egészen másképen alakul a gazdasági jelentősége. 

Mármarosban egész más tevékenységet fejt ki, mint pl. Toron
tálban. 

Másrészt az egyes évek se egyformák, egyikben nagyobb 
mértékben lép föl a rovar, mint a másikban, ilyenkor tehát töb
bet pusztít, s hasznosabbnak fogjuk tartani, mint ha a kevesebb 
rovar miatt több oly táplálékra szorul, a mely gazdasági érde
keinket károsítja. 

Tiszta és helyes fogalmat tehát csak több éven át vezetett 
és az egész országra kiterjedő vizsgálat alapján nyerhetünk. 
Ennyire jutottunk az eddig legtüzetesebben megvizsgált fajra 
vonatkozólag. Hol vagyunk még attól, hogy a többi, szintén nagy 
számban előforduló, és a gazdaság érdekeibe nagyon mélyen 
belevágó madár jelentőségét megismerhessük, s ennek alapján 
azok szaporítására, illetőleg ritkítására a kellő intézkedéseket meg
tehessük ! 

Az erre vonatkozó vizsgálatokat egy intézet vezetheti, de nem 
végezheti azokat oly mértékben, mint ahogy azt a kérdés fontos
sága megkívánná. Oly kérdés ez is, amelyet csak vállvetett együttes 
munkával lehet sikeresen megoldani. E czél érdekében való közre
működésre kérjük a magyar erdészeti tisztikar ama tagjait, akik
nek hajlamuk, alkalmuk és módjuk van hozzá — küldjék hozzánk 



az elejtett madarak gyomortartalmait. Természetes dolog, hogy a 
M. O. K., mint a magyar madárvédelemnek már hivatalból is leg-
féltékenyebb őre, lehetne az utolsó, aki madárirtásra hívjon föl 
egy testületet. Itt elsősorban a vadászat tárgyát képező hasznos 
és a hivatalból üldözött káros madarakról van szó. Ide tartoznak 
tehát a különböző ragadozók, hamvas varjú, mátyás, csóka, szarka, 
részben a vetési varjú,*) gémek, kacsák, ludak, erdei szalonka, 
fogoly, fáczán, fajdfélék, stb. némileg a kakuk is, amelyet tévedés
ből nem egyszer lőnek le karvaly helyett. Rendkívül becses és 
eddig az egész világon páratlanul álló vizsgálati anyagot nyújtana 
az az ezer és ezer gyomortartalom, ami ilymódon elvész. Fölhívjuk 
a figyelmet ezek mellett a ragadozóktól széttépett, vagy más bal
eset következtében elpusztult madarakra, a varjutelepek alatt sok
szor nagyszámban található kidobott vagy kiesett fiókákra, azokra 
a különböző fiókákra, amelyek egy nagyobb vihar vagy jégeső 
alkalmával pusztulnak el stb. Ilyen esetek különösen oly madarak
nál fontosak, amelyekre vadásztilalom áll fönn az év egy részére, 
mert ezek szerepét éppen a költési időszak alatt bajos gyomor
tartalmak alapján, tehát pontosan megismerni. Nagyon sok madár 
pusztul el igy s igazán kár a sok föl nem használt gyomortarta
lomért. A tudomány czéljaira és a jövendő generáczió megmen
tésére azonban egyéb madarak is föláldozhatok, ha másképpen 
nem juthatunk hozzájuk, különösen az erdészeti vagy vadászati 
szempontból fontosak, vagy a még eddig kétesek, de természetesen 
csak módjával és czéltudatosan — havonként néhánv példány 
hogy az év körforgásában ismerjük meg a táplálkozást. 

A gyomortartalmak gyűjtése kétségtelenül sok bajlódással 
jár, egészen eltekintve attól, hogy a velejáró munka nem egészen 
tiszta és sokszor még kevésbbé illatos. Meglehetős pontos madár
ismeret**) is kell hozzá, mert értéktelen az a gyomortártalom, 

*) A vetési varjú fészektelepei alatt különösen tavaszszal nagy számban 
találhatók az u. n. köpetek, amelyeket kiöklendez a varjú; magukban foglalják 
a megevett táplálék emészthetetlen részeit és majdnem éppen olyan fontos föl
világosítást nyújtanak a táplálkozásról, mint a gyomortartalmak. Elég volna 
hetenként egyszer 20—30 darabot összeszedni és beküldeni. 

**) Ismeretlen madarakat legjobb hozzánk beküldeni; meghatározzuk 
azokat és értesítjük a beküldőt, ugy, hogy más alkalommal már ismeri. 



amelyről nem tudjuk pontosan, hogy melyik madáré volt. Azután 
minden gyomortartalmat el kell látni leló'hclylyel és dátummal. 

A fönt megadott varjuéletrajz azt hiszem eléggé bizonyítja, 
hogy vidékenként és évszakonként mennyire más és más vala
mely madárfaj szerepe és jelentősége s miért fontosak ezek az 
adatok. 

Legbájosabb azonban a kezelés. A kivett gyomor vagy esetleg 
begytartalmat arra alkalmas helyen, apró skatulyákban vagy papi
rosokon meg kell szárítani és azután ugyancsak ilyen skatulyákba, 
vagy papiros borítékba csomagolva, „minta érték nélkül" jelzéssel 
csomagolva elküldeni. Szóval, gondos munkát és időt igényel ez 
a dolog, s azért is intéztük kérésünket azokhoz, akiknek hajla
muk, alkalmuk és módjuk is van e munka elvégzésére. 

E körülményes eljárás helyett ujabban más módot is szok
tunk ajánlani gyűjtőinknek. Egyszerű befőttes vagy más szélesebb 
szájú üvegekbe borszeszt, közönséges bolti spirituszt kell önteni, 
s abba beletenni a madár zúzáját mindenestől, ahogy van. A madár 
nevét, a lelőhelyet és a dátumot czeruzával papirosra írjuk és 
összecsavarva, beletesszük a gyomorba. Ha igen kicsi a gyomor 
akkor evvel a papirossal körülcsavarjuk és czérnával átkötjük. Ha 
már megtelt az üveg, akkor leöntjük a borszeszt és egyszerű 
csomagban postára lehet adni a küldeményt — mi aztán elbá
nunk velük. 

A gyomortartalmak alapján szerzett tanúságokat lényegesen 
kiegészítik a természetben végzett közvetlen megfigyelések: hogyan 
és honnan szerzi a madár a táplálékát, vidékenként melyik táplálék 
hasznos vagy káros, a táplálék bősége vagy apadása, vagy a fész-
kelési alkalmatosságok gyarapodása vagy fogyása mennyiben idézi 
elő valamely madárfaj számbeli gyarapodását vagy ritkulását. Külö
nösen fontosak a nagyobb rovarkároknál végezhető megfigyelések, 
mely madarak végeztek számbavehető pusztításokat, nagyobb 
mennyiségben gyültek-e össze a kérdéses helyen, mint rendesen 
stb. Ilyen esetekben a kétségtelen bizonyítás érdekében le is lehet 
lőni néhányat, s a beküldött gyomortartalmon megjegyezni, hogy 
rovarkáros helyről való. Néhány sorban papirosra lehet vetni az 
ilynemű megfigyeléseket és a vonulási jelentéssel kapcsolatosan 
beküldeni; a vizsgálatok alkalmával kitűnő hasznukat lehet venni. 



Tán fölösleges külön hangsúlyoznunk, hogy bármikor kész 
örömmel adunk ezirányu fölvilágositásokat és útbaigazításokat az 
aziránt hozzánkfordulóknak. 

A beérkező anyag adhatná megbízható pontos vizsgálatokon 
alapuló „Erdészeti Madártan"-nak az alapját, amely e vizsgálatok 
végczéljaként lebeg előttünk. A hazai viszonyok számbavételével 
készülve, hasznos és megbízható útmutatója és tanácsadója volna 
az erdejét és vadját gondozó erdésznek. Bízunk benne, hogy 
meglesz! 

j£ ú% r3% 

IRODALOM. 

I. Lapszemle . 
Hogyan kel l fiatal  lűezfenyveseke t áterdőlni ? Erről a 

tárgyról értekezik Schwappach dr. a Zeitschrift für Forst und 
Jagdwesen f. é. január havi füzetében azon tapasztalatok alapján, 
amelyeket Ausztriában s nevezetesen Cseh- és Morvaországban 
szerzett egyik tanulmányútja alkalmával. 

A német birodalomban általánosan követett elv, hogy a lúcz-
fenyvesek oly sürün telepítendők, hogy mihamar záródjanak. Az 
áterdőlések, melyek körülbelül a 30—40. év körül kezdődnek, 
eleinte mérsékeltek, és csak a magasabb korban erősbödnek foko
zatosan. Ezt az eljárást annál is inkább helyesnek kellett tartani, 
mert azok a kísérletek, amelyek az áterdőlések fokozása által az 
össznövedéket emelni óhajtották, a porosz, bajor és württembergi 
kísérleti állomások egybehangzó eredményei alapján említésre 
méltó és határozott sikerrel nem jártak. Ennek következtében 
inkább arra törekedtek, hogy sürübb állás által lehetőleg ágtiszta, 
nyúlánk törzseket neveljenek. 

A németországi tapasztalatokkal ellentétben Schiffel Béla osztr. 
cs, erdőtanácsos a mariabrunni erdészeti kísérleti állomáson arra 
figyelmeztette Schwappach-ot, hogy a csehországi megfigyelések 
szerint igen korai áterdőlések mégis emelik az össznövedéket. 
Schwappach tehát felkereste a m. év folyamán azt a három ura
dalmat, amelyekben az erre vonatkozó adatok gyűjtettek, neveze
tesen herczeg dr. Schwarzenberg Frigyes worliki uradalmát, amely 


