
Madárvédelmi tanulmányok 1915— 16-bòl.

Irta: Csörqev Titus.

Az elmúlt két esztend gyakorlati madárvédelmünk terén is súlyos

nyomokat hagyott. A fészekodúgyár egykor békés madárhajlékokat készít

gépein hadiszekerek kerékag3^ait fúrják a foglyaink. Megszntek az ellen-

rz tanulmányi utazások, elmaradtak a gyümölcsészeti tanfolyamok ma-
dárvédelmi eladásai, megakadt tehát intézetünknek vándortanítói mkö-
dése is. Az országszerte létesült számos kisebb-nagyobb madárvédelmi

teleppel már csak levelezéssel tarthattuk fenn a kapcsolatot; ez volt az

egyedüli módja, hogy további kísérleteinket az ország több pontján egy-

idejleg végezhessük.

Az odugyártás megsznése annál is érzékenyebben hatott, mert a

kincstári erdkben 10 évvel ezeltt kihelyezett modvak ezrei ép most

indultak korhadásnak, tehát most kellene azokat fokozatosan kicserélni.

Egy részük meg az ellenséges betörésnek esett áldozatul s így egyes

telepeket teljesen újból kell felszerelni. Minthogy továbbá a papok, tanítók

és jegyzk közt sem lehetett többé propagativ célokra modvakat s

etetket kiosztani s a magántulajdonú berendezések fejlesztése is meg-
akadt, alapos volt az aggodalom, hogy ez az örvendetesen nekilendült,

úgy gazdasági, mint népnevelési szempontból oly fontos mozgalom meg-
áll vagy vissza is hanyatlik.

Ezek a körülmények arra késztettek, hogy a madárvédelem legfon-

tosabb eszközének, a fészekodunak házilag való elállításával kísérletez-

zek, célszer és bárki által könnyen készíthet mintát szerkesszek, mely-

lyel a hiányokat ideiglenesen pótolhatjuk.

Ennek egyik módja az volna, hogy a Berlepsch-rendszerú fatörzs-

odut két hosszában egybeill részbl vájjuk ki s azután bádogszalagokkal

egyesítjük — úgy, amint azt az «Útmutató» 111. kiadásában leírtam. Ehhez
sem gép, sem különösebb ügyesség nem kell. Minthogy azonban a hozzá-

való anyag, a szükséges méret és minség fatörzsdarab bárhol be nem
szerezhet, kénytelen voltam a modu si típusát, a deszkából készült

«seregély házikót» venni alapul.

Az ilymódon keletkezett s 1. számú ábrán látható szerkezeten csak az

a lényeges újítás, hogy nem a fedelén nyílik, hanem a homlokzatán, kis
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forgópánt körül mozgó ajtócskával, melyet két oldalról — kifúrt nyílás-
ban — lazán betolt szegek rögzítenek. Felülrl — a fedél alatt vagy
fölött — kátrányos fedlemezbl való sapkával van borítva, nyolc sarka
vetemedés ellen csavarokkal egybefogva. A kapaszkodó barázdák frész-
szel vannak a mells odufal belsejébe karcolva. Az 11/2—2 cm. vastag,
gyalulatlan deszkalapokból készült odu szürkére vagy barnára van
pácolva, vasgálic vagy hypermangánsavas kálium vizes oldatával.

I. ábra. Az elülnyíló deszkaodu 2 mintája.

Felersítésére léc vagy pedig három nyilás fémlemez — vas, bronz
vagy cink ~ szolgál, i

Ezzel jóformán mindent elértem, amit deszkaodutól várhatunk. Ürege
a ß-odunak megfelelen tágas és mély; fedele feltétlenül vízálló, szilárd,
szélben le nem billen; belseje kézzel is könnyen tisztítható s a bele
épített fészket s lakóit is elég jól láthatjuk, kivált, ha zsebtükröt tartunk
a nyilasa fölé. Tartóssága az els mintán látható kátránypapir-köpennyel
számos évre fokozható. A cinegék szívesen települnek bele; egy héten
belül ott is eltoglalták, hol eddig modu soha sem volt.

Hszigetelés tekintetében természetesen mögötte marad a fatörzsbe
vájt odúnak, tehát nyáron melegebb, télen hidegebb a levegje. Forró
nyári napon a deszkaoduban 29, a fatörzs-odúban csak 24^ fokot mutatott

1 Részletesebb leírását I. az «Állatvédelem» 1915. IX. X. XI. havi számában.
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a hmér. A magasabb nyári hfokot még ellensúlyozza az, hogy leveg-

tere nagyobb, mint a fatörzs-odué és levegje feltétlenül száraz. Ponto-

sabb ennél, hogy a tél hidegével szemben sem adja meg azt a védelmet,

melyet madaraink éjjelenként a fatörzs-odúban találnak. Ajánlatos tehát,

hogy legalább néhányában benne hagyjuk tavaszig a használt fészkek

meleg szövedékét. De még jobb, ha néhány Berlepsch-rendszer odu is

van köztük, mert a tapasztalat szerint a cinegék még ezek közül is a

szkebb üreg /1-mintába bújnak éjjelre, ha nagyon hideg a tél.

A modu ideiglenes pótlásával egyidejleg eddigi «ablak-etetnk»

helyettesítése is szükségesnek mutatkozott. E kis készülék, melyet az

2. ábra. Alulnyíló ablaktet. Aiisbachi minta. 3. ábra. Alulnyíló etet lebeg mintája.

Aquila XIV. kötetében (p. 299.) mutattam be, kétoldalt nyitott s ez ok-

ból csak madárkalács etetésére való, mert a keresztüljáró szél a szabadon

odaszórt magvakat kisöpri belle. A Németországban használatos számos

hasonló készülék közt az alulnyíló úgyn. «ansbachi» ablaketett találtam

céljainknak leginkább megfelelnek, melyet Haenel Károly pompás kézi-

könyve ismertet. 1

Csak a vályúk oldalait kellett magasabbra emelnem, hogy a magvak

elszóródását meggátoljam s készen volt az egyszersége mellett is igen

alkalmas, hótól és széltl feltétlenül megvédett készülék, melyet a mel-

lékelt ábra szerint néhány deszkadarabból és egyetlen üveglapból bárki

könnyen egyberóhat. A 3. ábra szerint kétoldalasra is készíthet és csinos

lebeg kalitka módjára az ablak elé függeszthet, fák vagy karók közé.

Eddigi háztáji etetink között ez a minta a legalkalmasabb arra,

hogy téli vendégeinket a szobából megfigyelhessük. A madár oly szive-

' K. Haenel : Unsere heimischen Vögel und ihr Schutz. 1913. p. 167.
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sen idzik benne s oly jól látható a magas üveglapok között, mintha

csak kalitkában tartanok, anélkül, hogy rabságra kellene kényszerítenünk.

Ha a függ ülkéket elhagyjuk e készülék melll, a verebek is kevéssé

háborgatják, helyenként teljesen elkerülik.

További kisérletképen arra törekedtem, hogy a házak közelében,

kivált a városi kertekben lév apró téli etetket a házi verebek tolako-

dásától megóvjam. Még pedig lehetleg egyszerbb, kevésbbé mesterkélt

módon, mint ahogy azt a hamburgi «Antispatz» készüléken látjuk, mely-

nek az is a hiányossága, hogy csakis kendermaggal tölthet.

E kísérletekben lelkes támogatóm akadt dr. Fényes DEZS-ben és

nejében, úgy hogy a próbák 1914-tl kezdve Rákosszentmihályon és az

intézet budapesti kertjében egyidejleg folyhattak.

Elre kell bocsájtanom, hogy e kísérletek nem érintik a Berlepsch-

rendszer, tehát a nagybani etetésnél pótolhatatlan készülékeket, hanem
csakis a kedvtelésbl kicsinyben végzett cinege-etetés biztosítását tzték

ki célul. Ez nagyon fontos, mert ezeknek az apró készülékeknek az ezrei

hivatottak arra, hogy hasznos madaraink iránt társadalmunk minden réte-

gében megértést és szeretetet ébresszenek. Madárvédelmi törekvéseinknek is

nem annyira vagy nem csupán a néhány nagy telep, hanem inkább a sok

ezer, eleinte csak kedvtelésbl folyó apró kísérlet lesz a legbiztosabb alapja.

Bár a próbák egész sorából mindössze egy járt végül oly sikerrel,

mely tartósnak Ígérkezik, a kudarcoknak is meg volt a haszna. A házi

veréb elé állított mesterséges akadályok u. i. e kis élsdinek oly meg-

lep képességeit tárták elénk, melyek e madár természetes életkörülmé-

nyei közt a megfigyel ell rejtve maradtak.

Azzal már kezdetben számot vetettünk, hogy a téli etetkön riasztó

szerkezettel nem érünk tartósan célt, mert a baj nélkül ki- s bejáró cine-

gék példája végül a gyanakvóbb verebet is felbátorítja. E tekintetben

feltn volt a különbség a városi és a falusi verebek viselkedése közt,

nyilván azért, mert a falun, istállók és baromfiudvarok környékén kevésbbé

vannak az etetre szorulva. Ám lássuk a példákat.

4. ábra. Dr. Fényes Dezsné fonalas verébhárítója.



60 CSORGEY TITUS

1914 szén dr. Fényes Dezsné Rákosszentmihályon a mellékelt

ábrához hasonló verébhárítót szerkesztett. Lényege abban van, hogy^ a

láda nyilasa elé, a perem aljától számítva 2 cm., majd 7—7 cm magas-

ságban haladó vízszintes fonalakat feszített. Abból a feltevésbl indult ki,

hogy a házi veréb nem lesz képes röptébl a vékony fonálon pillanatra

megülni, enélkül pedig nem juthat az etetbe. A ferdén keresztbe húzott

fonalak a zavar növelésére voltak szánva. A házi verebek nem is hábor-

gatták ezt az etett, noha egész télen ott éltek; csak a bejáró cinegéktl

elhullatott magvakat lestek.

Ugyanezen a télen én is készítettem ilyen etetládát a 4. ábra szerint,

tehát a fonalakat lenyitható keretre feszítve. E télen intézetünknek ez az

etetje is teljesen mentes maradt a verébtl, bár csalogatóul a kender-

,, és napraforgómag mellé köles is

volt beleszórva. A látszat teljesen

az volt, hogy a fonalszerkezet nem
riasztó, hanem csakugyan a hárító-

módjára mködik, tehát oly aka-

dálya a verébnek, melyet ügyes-

séggel nem bir legyzni.

E tél folyamán az ábrán

látható billeg ládával is kísér-

leteztünk. Dr. Fényes Dezs
finom léckeretre feszített, áttetsz

szövetbl készítette a fonálon

függ és a madár súlyától ersen

megingó etetjét. Magam a rajz

szerint, igen vékony deszkából,

20/15 cm-es alapméretben. Az

eredményben itt már eleve is nagy volt az eltérés. Míg u. i. a szentmihályi

etetbe máig, két év óta sem szállt be veréb, intézetünk etetje csak pár

hétre, az els hó leestéig vált be. Az éjjel esett hó súlyától megnehezült

etetre reggel felkapaszkodott az els veréb s példáján a többiek fel-

bátorodva, pár nap múlva már valósággal laktak benne, noha hó sem

volt rajta és ersen billegett. Erre kifeszítettem a rajzon fehérrel jelzett

hárítófonalat.

A hatás nagy volt és igen érdekes látvánnyal szolgált. Az oda-

szokott verébsereg vagy egy óra hosszat dühösen ostromolta az etett,

de a fonalig érve, mindig lehullott. Másnaptól kezdve nem is próbálkoz-

tak többé, bár egész télen alatta tanyáztak.

Az els tél próbáit tehát abban a hitben fejezhettük be, hogy az

említett fonálszerkezet nemcsak a falusi, hanem a példátlanul tolakodó

fvárosi verébtl is megvédi az etett. A következ év már meghozta

5. ábra. Billeg etetláda.
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a csalódást. Az intézetünk ablaka eltt függ billeg ládába már novem-

berben beszálltak a házi verebek, mit sem tördve a fonalakkal. Eleinte

azt hittem, hogy a környez faágak megnövekedése, tehát a repülve

megtett út rövidülése könnyítette meg a bejutást. Teljesen kopár helyre

akasztottam tehát az etett, vagy három méter magasra. A verebek mezei

pacsirta módjára ide is fellebegtek s átereszkedtek a fonálon. A fedélnek

lefelé való megnyújtása, tehát az etet teljes besötítése sem használt. Pár

nap múlva azután a 4. ábrán jelzett fonálszerkezeten is áthatoltak. A cine-

géket, melyek nagy sebességgel vágódnak oda s a résen behúzott szárny-

nyal surrannak be, itt sem tudták ugyan utánozni. Ehelyett azonban ismét

a pacsirtaszer repüléshez folyamodtak s az akadály eltt egy ideig

helyben lebegve, fogództak meg a fonálon. Ezzel szemben a szentmihályi

hasonló készülék még ma, a harmadik évben is mentes a verébtl. Ki-

derült tehát, hogy ez a szerkezet is csak riasztóképen szerepelt s így csak

a gyanakvóbb, kevésbbé megszorult falusi verebekkel szemben válik be.

Ugyanekkor a Berlepsch-rendszer, üvegkeretes dúcetetvel is meg-

próbálkoztam. Az asztal pereme fölé kifelé hajló hármas fonálsort feszí-

tettem, hogy az üvegkeret alá beszálló madarakat oly ersen görbült

kigyóvonal megtevésére kényszerítsem, aminre a házi veréb nem képes,

így nem is jutott be a veréb. Ehelyett azonban az etet alá ülve, az

említett pacsirtaszer lebegéssel emelkedett a fonalkeret fölé, úgy eresz-

kedett az asztalra.

Hasonló furfanggal gyzött le ennél is nehezebb akadályt. A fák

közé akasztott alulnyiló etetnek (3. ábra) amúgy is szk bejárójába két

párhuzamos fonalat feszítettem, a nyilast három egyenl részre osztva.

Ezzel az oldalról, ívben való beszállást annyira megnehezítettem, hogy

elsre a cinege is zavarba jött s csak másodszorra repült be remek

kigyóvonalban. A háziveréb ezt nem tudta utánozni ; de nem is szorult

reá. A földön kissé oldalt megállva, hosszúra nyújtott nyakkal jól meg-

célozta a nyilas közepét s azután ferde síkon fellebegve átsiklott a résen.

Ezt látva, újabban a két fonalat nem párhuzamosan, hanem a négy sarok-

ból keresztezdve feszítettem ki. Azóta csak cinege járt be, bár a magas

hó és tartós hideg miatt a házi és mezei verebek állandóan ott tartóz-

kodtak.

Mint láttuk, az eddig felsorolt akadályokat mind a lebeg repü-

léssel gyzte le a házi veréb. Talán ennek tulajdonítható, hogy végül a

mellékelt 6. ábrán bemutatott készülék, a «süveges etet» máig, tehát a

harmadik évben is megállja a helyét. Ez ugyanis félméteres fonalán inga-

módra leng, a süveg s a pohár köze pedig oly szk, hogy benne a madár

szárnyverdesve lebegni alig vagy épen nem képes s a cinegék is csak

ers lendülettel, behúzott szárnynyal tudnak a pohár pereméhez felsik-

lani. Ezt eddig egy veréb sem utánozta, már akár azért, mert nem képes
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erre, akár mert a kísérlet sikerében nem bizik. Lehet, hogy akadni fog

köztük egy-egy kivételes ügyesség és vállalkozó szellem, amely ezt a

készüléket is megostromolja. Nagyobb mérték háborítástól azonban — a

harmadéves tapasztalat után — nem kell tartanunk.

6. ábra. Süveges etet. Két év óta a fvárosi verebektl is mentes.

Ezt a kis készüléket már azért is ajánlhatom, mert nemcsak ken-

der — hanem más olajos maggal is tölthet s emellett elállítása is igen

egyszer. Nem kell hozzá egyéb, mint egy 10/7 cm. méret vizespohár,

a rajz szerint hajlított rozsdamentes sodrony és a süveghez való kátrá-

nyos fedlemez vagy horganybádog. A süveget a rajzon láthatónál hosz-

szabbra is vehetjük, hogy a pohár talpával legyen egy vonalban. Ha
széljárta helyen nagyon is kilengene, aljára kötött fonállal le is horgo-

nyozhatjuk. De jobb, ha a ház védettebb oldalán függesztjük fel. A dió-

füzért nem kell rajta megújítanunk, utóbb már az üres héjak is ele-

gendk csalogatónak.

Az eddigi eredményt tehát abban állapíthatom meg, hogy a 3-ik

ábrán látható alulnyiló etet (függ ülke nélkül és keresztfonállal ellátva),

még inkább pedig a süveges etet eléggé meg van védve a házi veréb

tolakodásától. Hangsúlyoznom kell, hogy csakis a házi verébrl van szó,

nem pedig a nálánál sokkalta ügyesebb mezei verébrl, mely a fent-

említett akadályokat bizonyára mind te tudná gyzni. E téren még érde-

kes tapasztalatokra van kilátásunk, tekintettel arra is, amit az egyidej-

leg a fészekodvakra szerelt verébhárítóknál észleltünk. Utóbbiakkal még
folynak a kísérletek.
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A verébkérdés mellett a macskahárító ügye is felmerült. Az ala-

csony törzs nemes gyümölcsfák közt ugyanis a fészekodvakat szabadon

álló cölöpökre kell ersítenünk. Az ily odvakba a hernyók is ritkábban

húzódnak be, továbbá az az elnyük is van, hogy a cölöpükre szegezett

sima bádogövvel az egereken, peléken kívül a macskák felhatolását is

meggátolhatjuk, ha a bádogot kell magasságban alkalmazzuk. Az volt

tehát a kérdés, mily magasra tud a macska helybl felugrani ?

Ennek megállapítására— megfelel intézeti helyiség híjján — két kiváló

munkatársunkat, Fernbach Károlyné úrnt (Babapuszta) és ifj. Thobiás

Gyulát (Felsláncz) kértem fel. A kísérletet úgy terveztem, hogy a cölö-

pöt valamely zárt helyen, kamrában állíttatom fel, tetejére holt verebet

akasztatok s a kamrába éheztetett macskát záratok. A bádogövnek foko-

7. ábra. Önmködlég táguló bádogöv.

zatosan magasabbra helyezésével megkapni reméltem azt a legnagyobb

magasságot, mely fölé a macska nekiugrással nem juthat, tehát mászni

kényszerül, amiben a sikos bádog már megakadályozza.

Az eredmény meglep volt. Míg ugyanis a felslánczi macskát már

a földtl 67 cm-re kezdd, 30 cm széles bádogöv is visszariasztotta

attól, hogy a sikertelen kapaszkodást megismételje, addig a babapusztai

kísérleti macska egy méternél kezdd és 80 cm. széles öv fölé ersített,

tehát 180 cm-nél magasabban lév verebet is levette a 'cölöprl. A le-

vétel — sajnos — éjjel történt s így a feljutás módjának nem volt tanuja.

Megfigyelnk ugyan gyakran látott macskát 2 m.-nél magasabb sima fal

tetejére is könnyedén felugrani. Ez esetben azonban még nem tudhatjuk,

vájjon a macska most is egyetlen óriási ugrással jutott-e a verébig, vagy

nem sikerült-e mégis a bádogon felkúsznia, az ugrás lendületétl és még
egy körülménytl is támogatva. A cölöp u. i. mindössze 11— 12 cm.

átmérj, tehát oly vékony volt, hogy azt a macska teljesen átkarolhatta.

Az eddigi észleletek mégis arra intenek, hogy a macskahárítót

2 méteres magasságba kell helyeznünk, legyen az tövises galyak kötege^

laza hurkokban körülcsavart tövises sodrony, gyárilag készült tövises örv

vagy az említett sima bádogöv.
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Utóbbit szabadon álló élfákon is alkalmazhatjuk egerek, pelék,

mókusok és macskák visszatartására. Természetesen csakis úgy, hogy a

bádogöv a fa vastagodásával önmködlég tágulhasson. Ezt pedig a Man-
DELLO ÜYULA DR. által a budai Zergclépcsuél alkalmazott ügyes és e mel-

lett egyszer szerkezettel érhetjük el.

Mint a 7. ábrából megérthetjük, a bádogöv bvebb, mint a fa kerü-

lete és átfödött fölös részén keskeny vízszintes kivágások vannak, hogy
a két lemezt összefogó anyás csavarok nyaka fokozatosan tovább csúsz-

hasson bennük. Ha ilyen bádogöv 2 m. magasban van, legalább is 25 cm.

széles és a fa átmérje is legalább 20 cm., tehát a macska által át nem
karolható, biztosra vehetjük a sikert.

A fentemlített háztáji kísérleteken kívül az ismeretterjesztés esz-

közeinek gyarapításában is történt egy és más. A szöveges levelezlapok

alakjában terjesztett madárképek sora a poszátákkal bvült. Ezekbl 4 fajt

mutatunk be a színes mellékleten.

Gyarapodott továbbá a vetítésre szánt fényképsorozat is, eredeti fel-

vételekkel és rajzokkal. Utóbbiak egyike, melyet az idecsatolt ábrán

látunk, a fészektartó ágcsomók nevelését magyarázza.

A.
S. ábra.

A baloldali rajz (A) a jól gondozott, idejében visszametszett s ez-

által a lombozattól teljesen elfödött ágcsomót mutatja. A jobboldali pedig

(B) a visszametszés elmulasztásának a következményét, tehát a védlom-
bozat oly mérték kiritkulását, amely az ágcsomót használhatatlanná teszi,

mert a belerakott fészek már messzirl szembe tnne.
A két év további történetét a beérkezett madárvédelmi kérdivek

anyagából merítem. Az összesen 98 jelentés és a levélbeli közlések sora
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Tiem elég ugyan ahhoz, hogy belle országos következtetést vonhassunk,

de ahhoz elég, hogy megfigyelinknek ily nehéz idkben sem lankadó

buzgalmáról tanúskodjék s emellett nem egy értékes adattal is szolgáljon.

Tekintsünk például annak a fiatal széncinegének az esetét, amelyet

1914 május 7-én Tavarnán jelölt meg id. Szeöts Béla s amely 1915 márc.

11-én — nyilván már visszavonulása közben — budai lakásom szomszéd-

ságában került meg.i Egyrészt azt látjuk belle, hogy átéli etetést nem-

zetközileg vagy legalább is országosan kell végeznünk, mert hiszen a

Kárpátokban felneveldött cinegefiatalság az Alföld madárbarátainak etetin

keres védelmet. Másrészt meg azt bizonyítja, hogy a síkvidék kertjeiben

lév fészekodvak ily módon népesülnek be a visszamaradok egy részével.

Két becses nidologiai adattal is találkozunk. Egyik a szürke légy-

kapóról (Muscicapa grisola L.) szól, mely a kismartoni katonai freál-

iskola parkjában már az els évtl kezdve olynagy számban települt a szk-

szájú B-odvakba, hogy a figyelk egyike valósággal megütközött azon^

hogy a szakkönyvek e madarat szabadon fészkelnek mondják. E légy-

kapónak a szukszájú odvakban való fészkelése különben országszerte el-

fordult, ha nem is oly feltn számban .

A másik eset a molnárfecske (Chelidonaria urbica L.) fészkelése az

algyógyi szanatórium egyik félig nyitott C-jel fészekodvában. A fény-

kép szerint a fecskefészek egészen úgy van az odúba építve, amint azt

az ökörszem mohafészkénél láttam 1910-ben, Berlepsch J. báró seebachi

mintatelepén.

Figyelemre méltó továbbá Székely Sándor, járási számvevnek szi-

bériai fogságából, Nowonikolaevszkból írt levele, melyet Reich Oszkár

fszolgabíró küldött meg Tamásiból. Eszerint «a madárvédelem itt job-

ban el van terjedve, mint nálunk. A falvakban sok mesterséges fészek-

odut lehet találni. Ezek lakóinak 800/o-a seregély».

Talán nem csalódom, ha ezeknek a fészekodvaknak az eredetét is

Németországban keresem. Német telepesekkel kerülhettek az európai

Oroszországba és a számzöttek tömegével juthattak messze Szibériába.

Madárvédelmi eredmények 1915-ben.

68 kérdív anyagából feldolgozva.

Az 56 kincstári és 12 magántulajdonbeli teleprl szóló jelentések

beküldi: M. kir. Erdigazgatóság Besztercebánya, Kolozsvár, Lúgos és

Máramarossziget ; m. kir. Ferdhivatal Lippa, Liptóújvár és Ungvár
;

m. kir. Erdhivatal Bustyaháza, Orsova, Tótsóvár és Szászsebes. Bajcsi

Gyula, Felsr ; Borbély Lajosné, Budapest ; Fernbach Károlyné, Baba-

Aquila 1915 p. 265—66. .
••

Aquila. ^
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puszta; DR. FiLBERQER Gyula, Miava ; Gellért József, Perecseny; dr.

KÁDÁR Jenné, Újpest; Köröstarcsa község; M. kir. áll. tanítón-

képz, Losonc; Sándorházy Lajos, Nyitra; M. kir. javítóintézet. Sza-

mosújvár; iFj. Thobiás Gyula, Felsláncz.

A vizsgálat 2118 fészzkodura terjedt ki. Ebbl elfoglalt:

Hasznos madár ... 837 odút. (39-50/o

Veréb 210 «

Denevér ... 9 «

Pele ... 10 «

Egér -. 7 «

Darázs ... 13 «

A hasznos madarak ftömege (530 család) cinege volt; továbbá

csuszka (26), fakúsz (24), nyaktekercs (122), kerti rozsdafarkú (51), házi

rozsdafarkú (11), örvös légykapó (20), szürke légykapó (2), barázdabil-

leget (2), sarlósfecske (1), füles kuvik (1).

A fiókaszaporulatot az óhegyi, lippai, hátszegi erdgondnokság,

továbbá DR. KÁDÁR Jenné és ifj. Thobiás Gyula részletezi.

Széncinege
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gyermeket, csak azért is megteszi. Ez által nemcsak kapzsiságra szokik

az, hanem a mi legfbb, jelleme eldurvul, kegyetlenné, semmit sem be-

csülvé fejldik.»

À téli etetés tanulságai.

Ifj. Thübiás Gyula felslánci ducetetjére, mely két évig üvegkeret

nélkül állott, annyira rászoktak a vetési varjak, hogy most már az ujab-

ban alkalmazott üvegkeret alá is beszálltak. St még az asztalka s a keret

közé keresztül-kasul húzott zsinegektl sem riadtak vissza. A laza zsineg-

huzalokat félre tolva, pár pillanat alatt felszedték a kitett vagdalt húsfélét

és nyúlhájat. Csupán a 6/6 cm. lyukbség háló kifeszítésével lehetett

végül a varjakat távoltartani.

KosTKA LÁszLÓ-t pedig az etetjére srn járó karvaly késztette

ügyes védelmi berendezés kieszelésére. Izsáki szlbirtokán telenként

nemcsak 40—50 cinegét, hanem vagy 800 mezei verebet (Passer mon-
tanus L.) is etet, mert az ottani sajátos viszonyok közt ez utóbbiak is

nagy hasznú rovarirtó munkát végeznek s így nyáron pótolni tudják a

cinegéket. 1 Az etet mellé 5— 6 kocsirakományra való fagalyat halmozott

fel. Ebbe vágódnak a verebek, mihelyt az elrsök, a környéken elszó-

ródott cinegék a karvaly közeledtét jelz vészhangot hallatják. Ezenkívül

a karvaly szokott érkezésének irányában 3 m. magasan 25 m. hosszú

virágsodrony-huzalokat feszített 10 cm-es közökben. A sebesen suhanó

rabló ezekbe úgy belevágódik, hogy gyakran hármat is fordul s ezalatt

ideje van az apró madárnak elrejtznie. Ezen az etetn nem is fogott

madarat, bár száznál többször odacsapott ; a fákról azonban két ízben

kapott le cinegét.

Jellemz az izsáki etethöz látogató karvalyok nagy számára, hogy

az utóbb vett értesülés szerint 1916 szén már karácsonyig 8 került

lövésre, noha elejtésük igen nehéz feladat, mert mindig meglepetésszeren

érkeznek s pillanatok alatt eltnnek.

Az odukezelés tapasztalatai.

A fészekodvak egy része még a Q-ik évben is jó karban van, na-

gyobb része azonban ez idtl, st a 7-ik vagy 6-ik évtl kezdve is

korhadni kezd. A tartósságbeli eltérések egyik oka a felhasznált faanyag-

ban keresend. A nyirfa u. i. sokkal elbb korhad, mint a nyár-, fz-

' Hasonló a helyzet Kecskemét városa szlterületén is, hol a verebek nagy száma

folytán a cinegéknek modvakba való telepítése nem sikerült. Az odutelepet ez okból a

közeli szentlrinci erdben rendeztük be, a szlkben pedig a téli etetk felállítását java-

soltam, hogy ily módon biztosítsuk a cinegéknek épen tél idején leghathatósabb rovar-

irtó munkáját a szlterületen is. L. Aquila 1909. p. 180-181. Cs" T.

5*
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vagy a nagyon tartós egeria. Ez okból ujabban nyírfából már nem készül

odu. Emellett azonban az ellenálló képességet más körülmény is be-

folyásolja. Mert nyilván nem mindegy, vájjon az odvak száraz talajon és

napsütötte helyen, vagy pedig nyirkos területen és ersen beárnyékolt

srségben vannak-e? Ez is eggyel több ok tehát arra, hogy az odvakat

a madarakra nézve is mindenképen elnyösebb, száraz és napjárta he-

lyekre szegezzük fel.

A korhadt odvakat okvetlenül ki kell cserélnünk, már azért

is, mert ezeket szokták a harkályok felkopácsolni; ez pedig az esetleg

bennük lév fészekaljaknak pusztulását okozhatja.

A többnyire már az els években mutatkozó hasadozás már gyár-

tási hiba, a tökéletlen szárítás következménye. Szerencsére, a meghasadt

odút — ha fája különben egészséges — hosszú idre megmenthetjük

oly módon, hogy a résekre horganybádogot vagy kátrányos fedéllemezt

szegecselünk. Utóbbi anyag azért jobb, mert légmentesen tapad a rés

széleihez és bánni is könnyebb vele.

A korhadáson és a hasadozáson kívül a tisztogatás elmulasztása is

lakatlanná teheti az odvakat. Így a kossói erdgondnokság területén is

üresen maradtak, a jelentés szerint «valószínleg azért, mert kihelyezésük

óta nem voltak tisztogatva s így mindenféle élsdi lepte el azokat».

Ifj. Thobiás Gyula észleletei szerint pedig: «a meglazult odúba

csak végszükségbl települ madár; a nyaktekercs abba az odúba sem

költözik, melyben valamelyik elbbi évben költött; a nyaktekercs lakta

odúba a széncinege szintén csak akkor települ, ha azt a benne lév
élsdiektl kikéneztük és egyébként is alaposan kitisztítottuk».

Káros állatok viselkedése.

A legtöbb helyrl jelzett szajkón, macskán, mókuson és menyéten

kívül Felslánczon egy nyiiszt (Mustela martes L.) családja lépett fel

pusztítóan. Megölt 2 kotló széncinegét, 1 nyaktekercset, 17 széncinege

fiókát, kiivott 16 tojást. A fészekoduról a fedelet leszorító fél téglát le-

dobta és rizetlen pillanatokban fényes nappal is fosztogatta a fészkeket

Az utóbb leszegezett fedel fészekbl is kizte a tojásain ül cinegét.

A hím nyusztot sikerült lelni, a nstény és 4 fia azonban elmenekült.

A verebek okozta károkról, a cinegéknek az odvakból való kiszo-

rításáról is van két jellemz adatunk. Egyik Babapusztáról, hol a tanyai

épületek közelsége miatt a park fészekodvait csak a legerélyesebb veréb-

irtással lehet megrizni. 1914-ben elmaradt az irtás. Ennek következtében

lQ15-ben a parkban alig lehetett meglenni tlük. Ez évi VI. 15-ig 800

verebet kellett kiirtani, részint lövéssel, részint a fészekaljak megsemmi-
sítésével.
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A másik adat a háborúokozta változásokkal van kapcsolatban.

Gellért József máv. fmérnök közlése szerint a harcvonal közelé-

ben lév Perecseny községbl a felvonuló embertömegek lármája a

cinegéket javarészben elzte az etetk környékérl.

A magev madarak, fképpen a verebek, annál tömegesebben cso-

portosultak s az utakon és az elhagyott fogattáborhelyeken. Menetközben

a rövidebb pihen alatt való zaboltatások, táborhelyeken a lovak etetése,

J<iöntött ételhulladék, a lyukas zsákokból az utón végigfolyt zab, dara

és késbb tengeri a verebek mindig nagyobb és nagyobb tömegét vonzot-

ták a faluba, ügy hogy már sszel hatalmas csapatokban lepték el az élel-

met nyújtó területeket. Télen át a verebek közé jeles számban sármányok

keveredtek és együtt teleltek ki.

A tavasz beálltával els dolguk volt a verebeknek, hogy ellepték a

cinegék fészekodvait s erre megindult a küzdelem. Ha a verebek költését

sikerült is megakadályozni az elriasztott cinegék nem jöttek többé

vissza. Innen van, hogy ez évben a fmérnök kertjének 10 fészekodvá-

ban mindössze két pár cinege költött. : .

.

A madárvédelem anyagi sikere.

A máramarosszigeti m. kir. kincst. erdg. bels illetménykertjei, hol

a téli etetk s nyilván a fészekodvak is vannak, nem szenvedtek kárt a

hernyórágástól, míg a küls kertek sokhelyt kopaszra vannak rágva.

Felsláncon, Thobiás Gyula kertjében a Porthesia chrysorrhaea L.

hernyója az elmúlt télen a gyümölcsfákat annyira telecsomózta, hogy

alig volt galy hernyófészek nélkül. Bár a hernyózást közbejött akadályok

miatt csak április közepén s ez okból csak nagyon tökéletlenül végez-

hették s az sszel temérdek pete is maradt a fákon, a hernyó mégis

ritkaságszámba ment. A kertben aránylag kis területen 6 pár széncinege

fészkelt. A jelentés szerint: «Az Aporia craiaegí L. (galagonyapillangó)

hernyójából is nagyon sok elfogyott. A cinege az els költés fiókáit

ezzel etette a legbvebben, amint sikerült biztosan megállapítanom. Az

odu közelében elrejtzve, távcsvel, st szabad szemmel is világosan fel-

ismertem a sötétbarna hernyót; egyszer pedig csrébl ki is ejtette elt-

tem s ezzel megfigyelésem helyességét igazolva láttam».

«A pókhálós körtedarázshoz (Neurotoma flaviventris Rtz.) ellenben

hozzá sem nyúltak a cinegék, pedig ebbl ugyancsak lett volna mit pusztítani.»

Ez az észlelet nemhogy leszállítaná egyes rovarev madarak értékét,

hanem ellenkezleg épen a munkásságuk hathatós voltát ersíti. Azt lát-

juk u. i. belle, hogy a madaraktól népes gyümölcsösben csak azok a

rovarfajok tudnak túlszaporodni, melyek az ott lév madarakkal szemben

is részben vagy teljesen meg vannak védve — akár undorító izük által



70 CSORGEY TITUS

akár pedig azáltal, hogy fejldésük nagyon rohamos és a fák kilombo-

sodásának idejére esik, amikor a madár már nehezebben talál az álcáikra-

Nyilván ez az oka, hogy gyümölcsöseinknek nem annyira a madaraktól

az év egész folyamán fogyasztott lepkék, ill. azok álcái, mint inkább a

tavasz végén — nyár elején fellép levéldarazsak a legveszedelmesebb

ellenségei, melyekkel szemben emberi ervel is alig védekezhetünk.

E körülmény arra is int, hogy túlnyomólag hernyókat, bábokat»

petéket pusztító cinegéken kívül a repül rovarokra vadászó madarakat,

légykapókat, rozsdafarkú fülemüléket is iparkodjunk a gyümölcsösökbe

telepíteni. Ez utóbbiakkal szemben u. i. a fulánktalan levéldarazsak nincsenek

megvédve s a peterakás eltt elfogott levéldarázszsal az ivadékok egész sora

pusztul el.

A madárvédelem mint neveleszköz.

E téren Uhliarik Albintól, a szamosujvári fegyintézet igazgatójától

vettük biztató kezdet hirét. Mint írja:

«A szamosujvári fegyintézetet 1913-ik évben javítóintézetté ala-

kították át. Tömegesen és rohamosan szállították be a növendékeket,

ezek a bárdolatlan fiúk a madárvédelem terén nemhogy elnyö-

sen közremködtek volna, hanem, röviden szólva, kárt tettek, azon-

ban talán épen jól van így a dolog, mert ez adta meg az eszmét arra,

hogy a növendékeket a madarak hasznos voltára és a madárvédelem

szükségességére behatóan oktassuk. Erre az intézeti családvezet tanfér-

fiakat is fölkértem, remény van rá, hogy a fogékony fiatal lelkekben a ma-

dárvédelem iránti érdekldést sikerülni fog felkölteni. Ezt annál is inkább

remélem, mert sikerült Szamosujvár szab. kir, várostól az intézet részére

nagyobb földterületnek, nevezetesen a Szamos és a Szamos árka közötti

mintegy 12 holdat kitev kies félszigetnek az átengedését kieszközölni.

Ezen a félszigeten évszázados hatalmas fák is vannak, de az elmúlt

sz és tél folyamán több mint 1000 drb több éves gyümölcsfát föld-

tömbbel rendszeresen átültettünk. Legnagyobb része meg is fogamzott

Szóval ezen a félszigeten nagy jövj gyümölcsös létesült. Nagy örö-

mömre szolgálna, ha a következ télen a madárvédelem terén elérend

dús eredményrl lennék szerencsés jelentést tenni.»

Madárvédelmi eredmények 1916-ban.

30 kérdív anyagából feldolgozva.

Az ívek beküldi : M. kir. Erdigazgatóság, Besztercebánya ; M. kir.

Ferdhivatal, Liptóújvár és Ungvár; M. kir. Erdhivatal, Orsova; tovább,

Selymessy Ferenc m. kir. erdtanácsos, Budapest; dr. Mauks Károly

Algyógy; ifj. Thobiás Gyula, Felsláncz.
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A vizsgálat 886 fészekodura terjedt ki. Ezek közül :

Hasznos
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gátat vetni és segítségül kellett venni az egész baromfiállományt és na-

ponta több ízben a fák és bokrok rázásával s a hernyók pusztításával

küzdeni a nagymérvnek ígérkez csapás ellen.

Mire a fiókák kikeltek, az araszolójárásnak még nem volt vége,

bár már apadófélben volt. Ekkor a cinegék már segítségünk nélkül is

gyorsan és alaposan végeztek a még meglév araszoló haddal.

Feltn, hogy a kékcinege fészekaljai nem voltak nagyobb számúak

az elz évekénél, pedig reá nézve is ugyanoly táplálkozási viszonyok

állottak fenn, mint a széncinegére».

Káros állatok viselkedése.

Felslánczon a nyuszi (Mustela martes L.) ez'évben is elpusztított a

cinegék költésébl 22 tojást, mivel azt a két odút elfeledték a fióka-

nevelés idejére beszögezni,

BoHRANDT Lajos harctérrl kelt levele pedig a kóbor macskák kár-

tevésérl emlékszik meg :

«Az eperjesi temetkön létesített madárvédelmi telep ezidén úgy
szólván teljesen lakatlan volt a madaraktól. E változást annak kell tulaj-

donítanom, hogy e télen nem volt ott etetés, valamint hogy a kóbor

macskák a felügyelet hiánya miatt igen elszaporodtak. A saját kertemben

elért eredményt talán elssorban foxterrier kutyámnak, derék macska-

pusztítómnak tulajdoníthatom».

A különösen az ország keleti felén károsan fellép pele-félékrl

(Myoxus) csupán az algyógyi telep értesít: «Pelék a hasznos madarak

költését ez évben mindössze egy esetben zavarták, hol a széncinege

fiókáit szétrágva találtam az odúban : az odufedélen lév peleürülék nem

hagy kétséget afell, hogy tényleg pele volt a fészekpusztító. Egy közeli

odúban egy héttel késbben egy egész család Myoxus nitedulát találtunk.

A petéknek az odvakba való költözködése ez évben csak jóval a

fiókák kiröpülése után következett be s fleg a szeptembervégi hideg

idben öltött nagyobb méretet, ami azonban madárállományunkra már

nem volt káros befolyással».

Az alkalmi kártevk sorában a nagy fakopáncsról (Dendrocopus

major L.) ugyancsak Algyógyról érkezett oly tünet hire, mint amint
ID. SzEÖTS BÉLA Tavarnáról jelez. i Algyógyon is: «több odút — melyek

nagy része már korhadásnak indul — a fakopáncs lyukasztott ki. Három

esetben fiókák voltak a cinegefészkekben, melyek közül csak egyet sike-

rült idejekorán megmenteni ; kettbl a fiókák eltntek, a fészek pedig a

kopácsolt nyilason át majdnem teljesen ki volt húzva és a földön elszórva».

> Aquila 1916. p. 343.
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«Valószínleg nagy fakopáncs volt a kártev, mert ezt több izben

láttam a kérdéses odvak közvetlen közelében, bár rablás közben soha sem

tudtam meglepni.

E bajon csakis a korhadt odvaknak újakkal való pótlásával, esetleg

a fészekrablóvá vedlett madár elpusztításával lehetne segíteni. A korhadt

odvaknak kátránypapirral való bevonása nem akadályozta a fakopáncsot

munkájában ; egyszeren átlyukasztotta a kátránypapirt is és úgy férkzött

a kiszemelt fészekaljhoz».

Volna a fakopáncsról egy harmadik adat is, mely azonban való-

színleg tévedésen alapul. A cserpataki erdgondnokság egyik alkalma-

zottja szerint u. i. «az ersen hideg napok egyikén a tarka harkály egy

cinegét elfogott és megölt». Úgy gyanítom, hogy ez esetben a nálunk

telel nagy rgébics (Lanius excubitor L.) volt a tettes. E madár vérengz

természete ismeretes. Fehérfoltos fekete szárnya pedig röptében nagyon

emlékeztet a fakopáncsok hasonló foltozatú szárnyára; az összetévesztés

tehát nagyon is lehetséges.

A madárvédelem anyagi sikere,
»

Hátmegen Maukovich Rezs szerint a madárvédelemnek a kertben

szemmellátható, örvendetes eredménye volt. «Ugyanis a télen az etetk

körül tartózkodó cinkék a gyümölcsfákat oly szépen tisztogatták, hogy

tavasszal már nagyobbrészt csak üres hernyófészkek kerültek leszedés

alá és a szilvatermés, melybl különben az egész környéken a két évi

hernyórágás után semmi termés sincs — feltn b».
Hasonló értelemben ír Thobiás Gyula Felslánczról : Az Aporia

crataegi L. hernyójától hemzsegtek már kora tavasszal a kertek — a gon-

dos kés szi hernyózás dacára is. A mi négy cinegecsaládunk derekasan

dolgozott s ami gyümölcs maradt, illetve fejldött, azt az érdemük-

ként kell elkönyvelni.

A mintaszerleg gondozott madárvédelmi telep hatása mutatkozott

végül Algyógyon is, hol az lQ17-ik évben is nagyon értékes észleletekre

van kilátásunk. A jelentés szerjnt : «A környez községekben a káposzta-

pillangó-hernyó százezrei is pusztítottak és fleg a szilvafákat a szó szoros

értelmében kopaszra rágták. Szanatóriumunk területén káposztapillangó

hernyójától ered kár egyáltalában nem volt észlelhet. A szél a lepkék

ezreit és százezreit hozta területünkre s így inost nagy érdekldéssel

várjuk, hogy az 1917. évi tavasz, illetve nyár folyamán nálunk is be-

köszönt-e a hernyók ezernyi hada vagy megtudnak-e madaraink a betolako-

dókkal birkózni».


