
sokkal későbbre jön végvágás alá, s közönségesen hosszabb időszak után, 
mint a hogy azt az erdőmivelés szabályai rendelik. Ha a letarolandó erdő 
történetesen gyérebb s kétszeri vágásra nem adná ki a kivánt famennyi
séget, ugy az kevés kivétellel már az első vágásnál végkép letaroltatik, 
fönhagyva egyes fiatal fákat a jövő korra magí'ákul. 

Fenyves erdőknél ez eljárás alkalmazható nem lévén, azok mind
járt az első vágásnál végkép letaroltattnak az isméit mód szerint. 

Miután a havasokon vágásokat télen át a nagy hó miatt folytattni 
nem lehet ott e czélra a nyarat vagyunk kenteiének fölhasználni. Erre 
nézve itt is gazdasági szempontból kell kiindulnunk, fölhasználva a kora 
tavasztól késő őszig azon időt, midőn több s olcsóbb munkások fölött 
rendelkezhetünk. — 

A hasznos madarak oltalmazása és helyhez szoktatása.*) 

Kern ismeretlen olvasóink előtt ama körülmény, mily nagy fontos
sággal bir a kártékony rovarok pusztítására az apróbb ragadozó (?) ma
darak mennyisége. Gyakrabban keltek már ki a rovarokkal élő, apróbb 
madarak észnélküli kiirtogatása ellen; Észak-Némethonban annyira 
nagy fontosságot tulajdonítanak e tárgynak, hogy a nemzetgyűlés tör
vényhozása által készül megakadályozni az emiitett madarak végkipusz-
titását. 

Az „Illustr. landw. Ztg." ez okból felkarolván az eszmét, igen 
czélszerű útmutatásokkal jelölé ki a módot, mely szerint kevés költség
gel és fáradsággal, miként lehet útját állani a hasznos madarak folytonos 
kevesbülésének. Közöljük azt olvasóinkkal, figyelembe vétel végett. 

Mindenekelőtt az erdő-, mező-és kert-tulajdonosoknak kellene gon
doskodni arról, hogy a kicsinyeiket odvakban kiköltő és ápoló madarak 
(mint czinkék, fakúszók, seregélyek, billegények, harkályok és baglyok) 
fészkek rakására alkalmas helyet találhassanak. Ez okból kímélendők a 
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vén, odvas és görcsükbein üregekkel bővelkedő fák; ezenkívül az ezeken 
létező odúk és üregek tisztán tartandók; sőt némileg az eső behatásától 
is megvédendők, egy a nyilas fölé oly formán alkalmazott darab fa vagy 
deszka által, hogy a lyuk csak mintegy i'/i—2 hüvelyknyi nagyságú 
legyen. 

Ha pedig ily odvas fák épen nem lennének, akkor készíteni kell 
fészkek rakhatására alkalmas szekrénykéket odvas faág-, deszka- vagy 
virágcscrépböl, melyek nyilasukkal kelet felé a föld színétől 10—20 láb
nyi magasságban a fákra erősítendők. 

Ha rigó, húros madár, pinty s több más madár egy s ugyanazon 
fán fészkelnek; akkor a fészkeket megvédelmezhetjük a fa törzse körül 
rakott tövis által. 

A fecskék köztudomás szerint az épületek ereszei alatt szeretnek 
fészkelni, s hogy a helyet még inkább megkedveljék, az eresz alatt mint
egy 3—4 ujnyira egy széles lécz alkalmazandó. Az elvitázhatlanul hasz
nossá elismert czinkék bizonyos helyre való édesgetésére elegendő nyá
ron át egy fogoly czinkét valamely fára függeszteni, mely csevegésévej 
szabad társait untalan körébe csalogatja, Öszszel a már leveletlen gyü
mölcsfákra zöld fenyőág teendő, mely körül a czinkék tanyázván , a fá
kat minden kártékony rovartól megtisztogatják, 

Valószínű, hogy minden helységben létezik egy-egy parlagon ha
gyott földdarab, ha ezt a madarak kedvencz tartózkodási kelyévé ala*-
kitjuk, nemcsak dalaikat élvezhetjük, hanem egy nagy horderejű ténye
zőt nyerünk gyümölcs-, kert-, és mezőgazdaságunk felvirágoztathatására, 

Nem valami sisiphusi munka pedig az említett földet alkalmas 
berkekké változtatni, csupán tövisesbokrokkal (minő a csereggalagonya, 
kökény, vadrózsa és szeder) kell azt sűrűen beültetni. Ezek közé ültet
hetek vörös berkenye-, cseresznye-, kőris-, fenyő és gyertyánfák, s hogy 
a macskák bejuthatása elkerültessék, körülhintendő ezen hely tenyérnyi 
vastagságban szétvagdalt tüskével. 

Ha azonban minden kifogás nélkül, s a madaraknak minden ellen
ség elleni biztos menhelyet akarnánk létrehozni, akkor az előbbenieken 
kivül még szulák vagy búbos loncz (Lonicera periclymcnum L. tar-



tarica), bajnócza (Spirea filipendula), mogyoró (Cbrylus avelana), gyepű 
bozda (Sambucus nigra és S. racemosa), fagyai (Ligustrum vulgare), 
bangita (Viburnum), tövisbcnge (Rhamnus frangula) és bérese (Cle-
matis vitaiba) is ültendők. Az ily növényzettel bebokrositott 4—6 láb
nyi szélességű 20—30 láb hosszúságú, tehát épen nem nagy terjedelmű 
tér, nekünk igen nagy hasznot, a madaraknak pedig valódi kedvet szerez. 
Rövid időn benépesítik az ily tüskés bokrozatot, a biztonságot igen 
kedvelő madarak ezen berkeket s éreztetik az egész vidékkel áldásthozó 
pusztításaikat. 

Nem fog ártani, ha az ily bokrozatra, az ifjúság figyelmét és védel
mét, egy alkalmas helyen felfüggesztett tábla által felhívjuk; mivel, 
kivált jelen tárgynak csak érintése is felébresztvén az ifjúságnak ter
mészetében rejlő gyöngédségét, óvni fogja bármely bántalmazástól. Ezen
kívül ismerje kötelességének minden tanitó, minden lehetőt megtenni e 
tárgy érdekében, buzdítsa és lelkesítse tanítványait, hogy akár valamely 
lakatlan szoba ablakában, akár más kellőleg (például hó és széltől, ki
nyúló háztető vagy oldalfalak által) védett és magányos helyen etető 
deszkákat alkalmazzon, melyre télen át kenyérmozsát, vagy bodza, vad 
berkenye és galagonya bogyót, vagy zabot, árpát, kender- és répa magot 
hintsen. Egy ily nyiit vendéglő a kedves zajongó madárkák részéről tö
meges látogatásnak örvend. Mily egyszerű és könnyű módja ez a kivált 
huzamos fagy és hó esetén igen éhező madarak magunkhoz való édesge
tésének és táplálásának; s mily nagy kamattal fizetik vissza tavaszszal 
az ily könyöradományt énekük s a kártékony férgek serény pusztí
tása által. 

Végre megemlítjük még a parkok és nagyobb kertek tulajdonosaí
nak igen hasznos úgynevezett „madár-tornyokat." Ez egy terjedelmes 
lehetőleg vén s helylyel-közzel száraz águfa, melyre a fészkek rakhatására 
alkalmas szekrénykék vagy mesterséges odvak erősítendők, s hogy a 
macskák és görények feljuthatása megakadályoztassák, a fa dereka tö
vissel beburkolandó. A fa törzse, a rigók által igen kedvelt fészkelő hely 
nyerése végett, száraz galyazattal rakatik körül 6—7 lábnyi magasságig 
olyformán, hogy a földbe vert s azokkal keresztbe erősített czölöpök ál-



tal — vagy más módon — miud az összeesés általi összesürüdéstól, mind 
a netaláni túlságos szétbomlástól megóvassék. Ezen galyazat sűrűn kö
rül ültettetvén bokrozattal, melynek alja szintén behintendő tüskékkel, 
bekerítetik tövises áthatlau sövénynyel. Csakhamar tapasztalni fogjuk, 
hogy a fa és körülete ellepetik a legkülönfélébb madarakkal, mint sereg-
gély, harkály, vadgalamb, rigó, czinke, billegény, gébics, pinty és 
a többi. 

A városi kertekben is igen helyén volna ily féle intézkedések tétele, 
melyeknek költsége csakhamar kárpátolva lenne azon haszonból, mely 
tisztán a „madár-torony"-nak lenne köszönhető. Mindenütt tömegesülhet
nének továbbá az illető korú ifjak a „madár-védegylet" (madár-puszti-
tás elleni egylet) alakítására, melynek feladata lenne a tavasz kedves 
énekesei érdekében ezen czikben emiitett irányban működni. (R—r.) 

A melegnek befolyásáról az erdei növényzetre, 
A minő jótékony hatású a meleg a növényzetre, ha mellette a ta

laj nedvességben hiányt nem szenved; ép oly kártékony annak hatása 
ellenkező esetben; mert a mellett hogy a növényeket nedveik túlságos 
elpárologtatósára ingerli, egyúttal a talajt is felszárítja. 

Leginkább szenvednek a hőség által azon fanemek melyek már 
lombozatuk szerkezete által nedveik elpárologtatására hajlandók úgy
mint: a bükk, lúcz- és jegenyefenyő, kivált ifjúkorukban, midőn győkér-
zetük a talajba eléggé mélyen be nem hatolhatott. 

A levegőnek árnyékbani magasabb hőfoka korántsem oly kártékony 
hatású; mint a napsugarainak közvetten befolyása; mert, a hőség melyet 
ezek egy tárgyat érintvén előidéznek, sokkal nagyobb annál; melyet a 
lég felvenni képes. 

Minél függélyesebben eshetnek a napsugarak egy testre; annál 
több meleget képesek annak átadni; azért szenvednek, a dél, délkelet, 
és délnyugati lejtőköni növények legtöbbet a hőségtől. 

Legkártékonyabb hatásúak a fanövényzetre, a napsugarai akkor; 


