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A madarak nemzetközi védelme. 
A párisi békekonferenciának szánt memorandum.*) 

Irta: C H E R N E L H Á Z I C H E R N É L ISTVÁN. 

A mikor 1902. március 19.-én P a r i s b a n Ausztria, Belgium, 
Franciaország, Görögország, Lichtenstein, Luxemburg, Magyarország, 
Monako, Németország, Svájc, Spanyolország, Svédország és Portugália 
meghatalmazottjai aláirtak és megpecsételték azt a nemzetközi szerződést, 
mely „ E g y e z m é n y a m e z ő g a z d a s á g r a h a s z n o s m a d a r a k 
v é d e l m é r ő l " (Convention pour la protection des oiseaux utiles a 
l'agriculture) cim alatt 16 cikkben szabályozta az európai madárvédelem 
ügyét, úgy hittük, hogy ezzel a több mint félszázad óta mind élénkebben 
lüktető mozgalom oly eredményben tetőzött, mely ha nem is jelentett 
teljes és végleges sikert, de a soká vajúdó ügyet mégis szilárd alapra 
fektette minden kulturnemzet megnyugvására. 

Az „ E g y e z m é n y " megalkotásával nemzetközileg és általánosan 
elismertetett a madarak védelmének kiváló jelentősége, az a sok-sok-
munka, amit érdekében érző, gondolkodó, számitó egyének és egyesületek 
tollal, szóval és cselekedettel lelkesen végeztek. 

Igaz ugyan, hogy e széleskörű munkálkodás nyomán már előzően 
is több állam törvényhozása vagy hatósága pártfogásba vette a madár
ságot ; ámde e jó szándéknak és mindeme rendelkezéseknek — bárminő 
messzemenők és kifogástalanok voltak is — csak helyi hatásuk lehetett, 
a mely nem terjedhetett az illető államok határain túl. Mert hiszen egy-
egy állam törvényes oltalomban csak a területén állandó vagy legfölebb 
kóborló madárfajokat részesitheti, ellenben a költözködőket, a melyek az 
év nagyobb részét másutt töltik, idegen területeken vendégeskedve, semmi
képpen nem oltalmazhatja meg. Már pedig Észak- és Középeurópa madár-
állománvának túlnvomó része költözködő, tehát interzonális életet élő. 
igazában tehát csak úgy védhető, ha mindenütt, a hol megfordul, békét 
és biztonságot élvezhet. Hiába védjük, tenyésztjük teszem pl. mi a mi 
fecskéinket, fülemiléinket teljesen megfelelő módon; ha a Földközitenger
rel határos országokban való tartózkodásuk idején szabad prédái az ott 

*) Ez az emlékirat a magyar kormány rendeletéből annak idején készült, a mikor 
még kilátásunk volt arra, hogy a béketárgyaláson szóhoz juthatunk és a győztes álla
mokkal szószerint tárgyalhatunk. Reményünk szétfoszlása után mégis legalább e helyen 
közre kivánjuk adni, annak emlékéül és igazolásául, hogy mi az uj világrend kialaku
lásában mint igazi kulturtényezők kívántunk volna meghallgatást. 
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lakó ornithophag népeknek s azok úgy mint eddig továbbra is valósággal 
hekatombáit pusztítják el a mi védenceinknek, törekvéseinknek nem lehet 
látszatja és eredménye. Az utóbbi években ugyan a délvidéki tömeges 
madárpusztitásoknak statistikája kisebb számokat mutat, annak ellenére, 
hogy a fogóeszközök furfangos tökéletesedése és sokfélesége mindinkább 
fejlődött; csalódnánk azonban, ha a mészárlás arányainak a megcsappa
nását jobb viszonyok előjelének tartanánk. Nem javulásnak hanem inkább 
ama szomorú ténynek bizonysága ez, hogy a madarak általános meg
fogyatkozása mind szembetűnőbb. Ha az északibb államok védelmi intéz
kedései e költözködő fajokat a szaporítás évadjában nem oltalmaznák, 
bizonyos, hogy nem egy közülök a kiveszés veszedelmében forogna 
már is. 

A mig a déli népeknek a vonuló madárság ellen folytatott, évről-
évre megismétlődő irtó hadjáratai végleg meg nem szűnnek s a XX-ik 
századnak ez a — kultúráján éktelenedö — szégyenfoltja el nem tüntet
hető, addig az általános emberi és közgazdasági érdekeket szolgáló 
madárvédelem kérdése megnyugtató megoldást nem találhat. 

Ép ez okból, sajnos, az 1902. évi „ E g y e z m é n y " sem javított a 
régebbi állapotokon, mert hiszen Olaszország és a Balkán-államok nem 
csatlakoztak hozzá; Spanyolország, Portugália és Görögország pedig a 
csatlakozás ellenére sem tudtak igazán foganatos védőintézkedéseket 
alkotni vagy végrehajtani. Nagy-Britania, Hollandia, Dánia és Orosz
ország nincsenek ugyan a signatárius hatalmak sorában, de — kivéve az 
utóbbit — országaik területére vonatkozóan a kor színvonalán álló s 
nagyjában megfelelő rendelkezésekkel oltalmazták madaraikat. 

Nagyon tanulságos az a történeti vázlat, melyben a madárvédelmi 
törekvéseknek, törvényes intézkedéseknek, nemzetközi tárgyalásoknak képét 
az „ E g y e z m é n y " megalkotásáig már 1907-ben tömören és mégis tüze
tesen megfestette H E R M Á N OTTÓ, a M. 0. K. akkori főnöke, a m. kir. 
földmivelésügyi Ministerium kiadásában megjelent: „Az 1902. évi p á r i s i 
n e m z e t k ö z i m a d á r v é d e l m i e g y e z m é n y é s M a g y a r o r s z á g " 
cimű müvében, mely tekintettel a külföldre, angol nyelven is napvilágot 
látott. De nem kevésbbé tanulságos a fejlődés folyamata az 1902. óta meg
nyilatkozó tevékenységnek is, mert tisztán tükröződik benne az „ E g y e z 
m é n y " hatása. Csak röviden kívánok itt kétségtelen eredményeire reá
mutatni. Elsősorban utalok azokra a törvényekre és rendeletekre, a melyekkel 
a különböző államok a madarak védelmét előmozdították vagy megjaví
tották, idézve az illető intézkedés keltét: 

Spanyolország 1902. május 12-én (Végreh. rend. 1903. febr. 3-án), 
Scájez 1904. jun. 24-én (Végreh. rend. 1905. ápr. 18-án), Belgium 1906. 
aug. 15-én, Karinthia 1908. ápr. 12-én és Krajna 1910. jul. 20-án, 
Svédország 1907. márc. 27-én, Németország 1908. máj. 30-án, (mely biro-
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daJmi törvényhez a szövetséges államok rendeletei járultak), Nagy-Britannia 
1902., 1904. és 1908-ban intézkedett; Románia 1906-ban szintén alkotott 
bizonyos védelmi intézkedéseket, bár egyelőre nem gyümölcsöznek; Norvégia 
1908. aug. 15-én; Franciaország 1903. jun. 30-án ratifikálta az „ E g y e z 
m é n y " - ^ de némely megyében eleddig alig volt foganatja. T E R N I E E L . 
szerint (Notice sur la protection internationale des oiseaux. Verh. d. 
V.-ten Intern. Ornith. Kongr. in Berlin 1910. p. 993—999.) azelőtt a 
vadászati törvény tartalmazott némely madárvédelmi intézkedést, melyek 
ellenőrzése a belügyminister hatáskörébe vágott, aki azonban decentrali
zálta az ügyet s a megyefőnökökre bizta végrehajtását. Csak 1897-ben 
került a földmivelésügyi minister ügykörébe s egyúttal központi elbánás 
alá. Az „ E g y e z m é n y " ratifikálása után azonban azok a megyék, a hol 
a pacsirták, rigók, kertisármányok fogdosása és vadászata régtől fogva 
divatozott, panaszszal járultak a minister elé és nem akarták a megszokott 
madárvadászataitat beszüntetni. Nagy erőlködéseik után sikerült is elérniök, 
hogy bizonyos tekintetben különös elbánásban részesültek, amennyiben a 
megyék főnökei az „ E g y e z m é n y é t ő l eltérő intézkedéseket tehettek. 
Belgiumban szintén találunk ilyen a nemzetközi megállapodásoktól elütő 
rendelkezéseket (pl. a hurkok használatát illetően). 

Mindeme törvényes intézkedések kifejezői és eredményei annak a 
lankadatlanul folyó munkának és élénk, széleskörű érdeklődésnek, mely 
a madárvédelem harcosait ugy az elmélet, mint a gyakorlat terén továbbra 
is sarkalta. Nagyon jelentős és gazdag az az anyag, mely az elmúlt 16 évi 
időszak nemzetközi-, madártani-, gazdasági-, vadászati- és állatvédelmi 
kongresszusainak tárgyalásaiból került ki. Az oly mély nyomokat rovott, 
Budapesten 1891-ben tartott Il-ik nemzetközi madártani kongresszushoz 
méltóan sorakoztak az 1900. évi III-ik Parisban, az 1905. évi IV-ik 
Londonban és az 1910. évi V-ik Berlinben, nemkülönben az utóbbi évben 
tartott Il-ik nemzetközi vadászati kongresszus Wienben és az 1911-ben 
Torinóban összeült nemzetközi állatvédő kongresszus és mások. Mindez 
alkalmakon számos nagy fontosságú előadás s ezeket nyomon követő 
eszmecsere hangzott el, a mikből leszürődö határozatok sok tekintetben 
rámutattak az 1902-i „ E g y e z m é n y " némely fogyatékosságára és meg
felelő módosítására vagy kiegészítésére. E tanácskozásokból és az ujabbkori 
madárvédö irodalomból kijegecesedett nézeteket, döntő jelentőségű uj 
szempontokat a következőkben kívánom egybefoglalni: 

1. Tarthatatlan az a felfogás, hogy a madárvédelem merőben a 
mezőgazdaság, erdőgazdaság vagy általában a gazdaság szempontjából 
rendeztessék, mert ez a nagyon szükkörü, egyoldalú, csupán bizonyos érdek
csoportokra tekintő eljárás csak bizonyos csoportját veszi figyelembe a 
madárfajoknak, holott a madárvilág jelentőségének megbirálásánál egyetemes 
szempontok nem mellőzhetők, mert a hasznossági, tehát merőben anyagi 
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kérdések mellett ép oly latbaesők, azzal egyenlő értékű tényezők, az 
ethikai, aestethikai és tudományos szempontok. 

A természetben „hasznos" és „káros" madár nincsen, mert ott 
mindegyik szükséges és nélkülözhetetlen. A haszon és kár fogalma mindig 
csak viszonylagos vagyis a sokféle különböző emberi érdekhez képest 
változó; sőt helyileg és időlegesen is. Bizonyos azonban, hogy emberi 
érdekeket általában kárositó faj nagyon kevés van, legtöbb közömbös vagy 
túlnyomóan hasznos. Ethikai, aeszthetikai és tudományos szempontokból 
azonban egyformán m i n d e n faj kivétel nélkül követelheti pártfogásunkat, 
amiből folyik, hogy a gazdaságilag esetleg alkalmi kártevők ellen is beér
hetjük a puszta védekezéssel, de óvakodnunk kell olyan szélsőségtől, mely 
kiirtásukra vezethetne. Hiszen még olyan ragadozó is, mint teszem a kar
v a l y (Accipiter nisus), bizonyos esetekben hasznot szerezhet más káros 
állatok pusztításával. 

2. A kultúra térfoglalása mellett legveszedelmesebb tényezője a 
madarak fogyásának és bizonyos fajok végveszedelembe jutásának: 

a) a divat hóbortjait szolgáló féktelen disztollkereskedelem és 
b) a költözködő madarak tömeges fogdosása, mészárlása, kivált a 

Földközitengerrel határos országokban. 
Eltiltandó volna tehát a tollkereskedelem, illetőleg a tollak világ

forgalma általában, kivéve azt az anyagot, mely a vadászat körébe tar
tozó, házi vagy tenyésztett szárnyasoktól ered. Valótlan a tollkereske-
dők állítása, hogy a kereskedésben szereplő toll jórésze „levedlett" 
anyagból kerül ki, tehát nem megölt madaraktól származik. Ellenkezően 
a toll vadászok sáfárkodása kivált az okból veszedelmes és némely fajokra 
végzetes, mert leginkább a telepesen fészkelő madarakból szedi anyagát 
s általában a párosodás idején, a mikor nászruhában pompáznak s a leg
könnyebben óriási tömegekben keríthetők meg. A madárszülők legyilko
lása miatt azonban a fiókák is éhen vesznek s így a jövendő ivadék is 
megsemmisül. Az az érvelésük pedig, hogy a dísztollazatú madarak 
védelmével s a kereskedelem meggátlásával ezernyi munkás vesztené 
keresetét, szintén nem helytálló, mert éppen a dísztollaikért üldözött 
fajok kipusztítása következtében állana be ez a körülmény mihamarább. 
A házi és tenyésztett szárnyasok tollainak felhasználásával a tollkeres
kedelem nemcsak biztosítva van, hanem még több munkást is foglalkoz
tathat, s a mi a fő: legékesebb madarainkat (kócsagok, paradicsommada
rak, stb.) nem sodorja a kihalás veszedelmébe. 

A költözködő madarak fogása jórészben fogyasztás céljából dívik, 
de a zsákmány nem fogható szükséges néptáplálék sorába, hanem csak 
afféle általános ínyencségnek számít. 

Mindenféle tömegfogás tehát mindenütt végleg eltiltandó, legfölebb 
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alkalmilag, időlegesen károsító fajok ellen való védekezés engedhető 
meg csupán kézi lőfegyverrel. 

3. Nemzetközi megállapodások csak a főbb elvek tekintetében állít
hatók fel, a részletes intézkedések az egyes államok viszonyaihoz 
simulnak. 

4. Nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy minden állam végeztessen 
tudományos kutatásokat a madarak táplálkozása és életmódja dolgában, 
hogy jelentőségük positiv alapon tisztáztassék, mert tudásunk e részben 
még hézagos. Csak az Amerikai Egyesült Államokban, Németországban. 
Magyarországban végeztek eddig idevágó számbavehető vizsgálatokat. 

5. A törvényes intézkedések végrehajtása mindig kétséges és meddő, 
a míg a nép körében a szükséges előismeretek hiányoznak. Ez okból 
kötelezővé kell tenni azokat ugy, hogy az iskolában s nevelő-oktatóintéz
mények révén a nép minden rétege a szükséges ismereteket megszerez
hesse. Általánosan elrendelendő volna kivált a „Madarak és fák napja'', 
valamint „Az ifjúsági madárvédő liga" intézménye, még pedig kötelezően, 
törvény útján. A svájci madárvédőtörvény már példát is adott erre nézve: 
az Amerikai Egyesült Államokban, nálunk, Nagy-Britanniában szintén hiva
talosan elrendelte a kormány az elsőnek említett intézményt; az „Ifjúsági 
Liga" pedig már Olaszországban is virágzik évek óta. 

6. Bezervációk, azaz védett területek létesítendők, kivált érdekesebb, 
telepesen költő, veszélyeztetett fajok biztosítására, melyeken absolut 
védelmet élveznek az ott tanyázó állatok és növények. A természet ősi 
mivoltát megőrzendő, ilyen védett területek már is kihasíttattak több 
országban, így az Egyesült Államokban, Németországban, Angolországban. 
Svédországban és egyebütt. Ezek mellett ritkuló, érdekes madárfajok fész
kelő helyei külön védelemre tarthatnának számot. 

7. Az 1902. évi párisi „Egyezmény", mint alap megtartandó, de a 
kor színvonalához alkalmazva kiegészítendő és módosítandó. A hozzá 
még nem csatlakozott államok csatlakozása feltétlenül szükséges. 

8. Az 1910-ben Berlinben megtartott V-ik nemzetközi madártani 
kongresszuson megalakított „Állandó nemzetközi madárvédelmi bizottság u . 
melyben Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia. 
Olaszország, Hollandia, Norvégia, Svédország, Ausztria, Bománia, Orosz
ország, Magyarország, Svájc és az Amerikai Egyesült Államoknak kép
viselői foglalnak helyet, mint a madárvédelmi ügyek központi szerve fen-
tartandó, megfelelően kiegészítendő és szervezendő, ugy, hogy a megalakuló 
„Népek szövetségében' - a madárvédelmi ügy intéző hivatala lehessen. 

Most a mikor a Parisban folyó tanácskozások a végleges béke 
érdekében folyamatban vannak s a melyek állítólag az igazságosság és jog 
nevében az egész világ rendjét új alapokra kívánják helyezni s a mikor az 
Amerikai Egyesült Államok elnökének. WiL-soN-nak. fenséges eszméje: 
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a „Népek Szövetsége" már is testet öltött, akkor a nemzetközi madár
védelem gyökeres rendezése a szövetkezett népek közös érdeke és java 
szerint el nem mellőzhető. És mi magyarok már csak az okból is illeté
keseknek tartjuk magunkat e rendezés kérelmének előterjesztésére, mert 
Amerika Egyesült Államai mellett Magyarország volt az az állam, mely 
a madarak védelmét úgy társadalmi, mint állami tevékenységgel, támoga
tással, tehát magán úton, mint hivatalosan egyaránt, teljes következetes
séggel, mindenképen megfelelő irányban és módon fejlesztette, intézmé
nyekkel és törvényekkel rendezte és állandóan biztosította. 

Tiszta bizonyos és vitathatatlan, hogy az új világrendben az a régi 
felfogás, mely a szárnyaszabadjában élő és mozgó madarat „res nullius"-
nak tekintette, meg nem állhat többé. Mi a madárságot egészében k ö z 
t u l a j d o n n a k tekintjük úgy, hogy az állandó fajok amaz államok 
közvagyonához számítanak, a hol élnek, a költözködök ellenben a szövet
kezett népek közös vagyonát alkotják. 

Az itt előadott főszempontok és elvek alapján módosulhatna az 
1902. évi párisi nemzetközi madárvédelmi „Egyezmény", még pedig úgy, 
hogy az új szerződés megszövegezését a „Népek Szövetsége" rábízná az 
„Állandó nemzetközi madárvédelmi bizottság''-ra. Nagyon fontos volna, ha 
a megszületendő békeokmány kifejezetten megemlítené a nemzetközi 
madárvédelem rendezésének elvi megállapodását s mielőbb intézkedne, 
hogy az említett bizottság munkáját elvégezze. 

Tervezet 
az 1902. évi párisi „Egyezmény a mezőgazdaságra hasznos 
madarak védelméről" határozmányainak módosítása és újra 

szövegezése tárgyában : 
Első cikk. 

A vadon élő madarakat nem tekinthetjük „ r e s n u l l i u s " - n a k , 
hanem az emberiség k ö z t u l a j d o n á n a k . E vagyonból a bizonyos 
területekről soha nem távozó, á l l a n d ó fajok az illető államok tulajdo
nát alkotják, az időszakosan más területeket felkereső k ö l t ö z k ö d ö k 
ellenben nemzetközi tulajdonát a népek összességének. 

Második cikk. 
Minthogy ethikai, aeszthetikai és tudományos szempontból v a l a 

m e n n y i m a d á r kíméletet érdemel, csak azok ellen van védekezésnek 
helye, azok ritkíthatok, a melyek akár közvetve vagy közvetlenül károsít
ják az ember gazdasági érdekeit. Gazdasági jelentőség szerint sem lévén 
absolut „hasznos" és „káros" madár, a régi beosztás idejét múlta. Leg-
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fölebb k ö z ö m b ö s , t ú l n y o m ó a n h a s z n o s vagy t ú l n y o m ó a n 
káros fajokról beszélhetünk. 

Harmadik cikk. 
1. A „túlnyomóan káros'' madarak névsorát a csatolt „Jegyzék" 

tartalmazza. Az ott említett fajok a megjelölt csoportosítás szerint lövő-
fegyverrel mindenkor, vagy a költés időszakán túl mindig, mindenütt 
elejthetök, kivéve a 6-ik cikkben említett „Védett területeken". Túlságos 
helyi elszaporodásuk esetén azonban az illető állam hatóságai, a 7-ik 
cikkben említett „Állandó nemzetközi madárvédelmi bizottság" országos 
tagjának javaslatára, az ellenük való védekezést más eszközökkel is enge
délyezheti meghatározott időn belül. 

2. A többi madarat sehol és semmiféle eszközzel megölni, fészkei
ket, tojásaikat, fiókáikat elszedni vagy elpusztítani, ezeket valamint bőrü
ket, tollaikat vagy egyéb részeiket eladni, megvenni, bármi célból for
galomba hozni tilos. Nincs tehát megengedve mindezek szállítása, ki- és 
bevitele, áthozatala. 

3. Kivétetnek azonban a vadászat körébe tartozó szárnyasok, melyek
ről minden állam ..Vadászati törvényei" intézkednek, szintúgy a tenyész
tett és házi szárnyasok s a tőlük eredő anyagok. 

4. Az egyes államok „Vadászati törvényei" valamint „Madárvédelmi 
törvényei" és rendefetei ez egyezmény megállapodásaihoz képest módosí-
tandók. Előbbiek csak ama szárnyasokról intézkedhetnek, melyek húsa 
konyhára kerül s melyek szorosan . .vad" számba foghatók. Tömeges 
fogdosása a vadaknak azonban szintén tilos. 

5. Belső telkeken és házakon a tulajdonos vagy bérlő jogosítva van 
arra, hogy kellemetlen és útbanlevő fészkeket eltávolíthasson és a íész-
kelést megakadályozza. Szintúgy feljogosít tatnak arra is, hogy az ott elő
forduló madarakat engedély alapján megfoghassák, de kizáróan csak saját 
céljukra, ha azokat kedvtelésből kalitkában óhajtanák tartani. 

6. Az illetékes hatóságok kivételképen időhöz kötött engedélyt adhat
nak arra, hogy szőlőkben, gyümölcsösökben, kertekben, faiskolákban, 
beültetett vagy bevetett földeken kárt okozó madarakat a tulajdonos, 
bérlő vagy ezek megbízottai lelőhessek. Az igy elejtett madarak árusítása 
azonban szintén tilos. 

7. Mind e határozmányok megfelelően módosíthatók azon államok 
ama területeire nézve, a hol „madárhegyek" vagy ..madárszigetek" van
nak. Itt ezek okszerű gazdasági kihasználhatósága érdekében a külön 
szabályozás indokolt. 

Negyedik cikk. 
Addig is, a míg a szerződő államok ez intézkedéseket valóra vált

hatják, kötelezik magukat arra, hogy a foganatos előmunkálatokat nyom-
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ban megteszik vagy törvényhozásaiknál javasolják úgy, hogy a szerződés, 
aláírásától számított három év múltával, teljesen érvénybe léphessen. 

Ötödik cikk. 
Tudományos érdekből vagy a madarak felszaporítása céljából bár

hol és bármikor az illetékes hatóságok ezen egyezmény határozványai 
alól kivételes engedélyt adhatnak, az „Állandó nemzetközi madárvédelmi 
bizottság" illető tagjának javaslatára, de megfelelő igazolvány és a szük
séges óvóintézkedések mellett, nehogy visszaélések forduljanak elő. Ugyan
csak engedélyt adhatnak az említett hatóságok arra is, hogy meghatáro
zott időben és a kellő óvóintézkedések és előfeltételek betartásával, kor
látolt számban madarakat kalitkában való tartás céljából a vadászterüle
tek tulajdonosai, bérlői vagy ezek megbízottai foghassanak, eladhassanak. 
Továbbá ez egyezmény határozványaitól eltérően megengedtetik, hogy a 
vadászatra, halászatra s egyéb érdekekre alkalmilag káros madárfajok 
bizonyos meghatározott időben lelövethessenek. 

Hatodik cikk. 
Bizonyos területek, a hol érdekesebb, ritkuló madárfajok nagyobb 

számban költenek, mint „Védett területek" fentartandók, rajtuk az állat-
és növényélet ősi mivoltában meghagyandó. Ilyen absolut védelmet élvező, 
jellemző területek kiválasztása, valamint természeti emlékként oltalma
zandó oly kisebb területek kijelölése, a hol bizonyos érdekes madárfaj 
fészkel, az „Állandó nemzetközi madárvédelmi bizottság" illető tagjának 
feladata. Az ő javaslatára azonban tudományos célból az oltalom alól 
kivétel tehető. 

Hetedik cikk. 
A szerződő államok kötelezik magukat arra, hogy népoktatásuk 

keretében a madarak jelentőségének és védelmének ismeretét hathatósan 
előmozdítják s az olyan intézményeket, minők az „Ifjúsági madárvédö 
liga", „A madarak és fák napja" kötelezően elrendelik. 

Nyolcadik cikk. 
Az 1910. évi V-ik nemzetközi madártani kongresszuson megalakult 

„Állandó nemzetközi madárvédelmi bizottság" a „Népek Szövetsége" 
kebelében az egész madárvédelmi ügy intéző bizottsága leend. E bizott
ságban a szövetkezett államok arányosan egy vagy több taggal képvisel
tetik magukat. • Ez a bizottság szükség szerint értekezleteket tart, az 
„Egyezmény" végrehajtása körül felmerült kérdéseket megvitatja, esetleges 
módosítása vagy teljes ^megváltoztatása iránt megokolt javaslatokat tehet. 

Kilencedik cikk. 
A szerződő államok az „Egyezmény" aláírásától számítva három 

éven belül minden intézkedést megtesznek arra nézve, hogy érvényben 
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levő törvényeiket összhangzásba hozzák ez egyezmény határozványaival, 
a meg nem felelőket érvénytelenítve, a hiányzókat pótolva. 

Tizedik cikk. 
A „Népek Szövetségéhez" tartozó minden állam köteles ez egyez

ményhez csatlakozni. 

Tizenegyedik cikk. 
Jelen egyezmény a „Népek Szövetsége" végleges megalakulása és 

a megerősítés után nyomban érvénybe lép. Egyik szerződő állam sincs 
feljogosítva a szerződés felmondására addig, a míg a „Népek Szövetségé
hez" tartozik. 

Tizenkettedik cikk. 
Jelen egyezmény meg fog erősíttetni s a megerősítő okiratok a 

béketanácskozások helyén legrövidebb idő alatt kicseréltetnek. 

Jegyzék: 

Mindenkor szabadon lőhető madarak: 
Héja (Astur palumbarius). Szarka (Pica rustica). 
Karvaly (Accipiter nisus). 
Dolmányos varjú (Corvus cornix). 
Fekete varjú (Corvus corone). 

Házi veréb (Passer domesticus). 
Mezei veréb (Passer montanus). 

A költés szakában védett, egyébkor szabadon lőhető madarak: 
Nemes sólymok (Falco minden faja, kivéve a vércséket [Cerchneis] melyek 

mindenkor védve vannak). 
Rétihéjak (Circus). 
Búvárok (Colymbus). 
Nagy vöcsök (Podiceps eristatus). 
Ezüstös sirály (Larus argentatus) 
Dolmányos sirály (Larus marinus). 
Kárókatonák (Phalacrocorax). 
Szula (Sula bassana). 
Gödények (Pelecanus). 

Kőszeg, 1919. február 20-án. 

Bukók (Mergus). 
Szárcsa (Fulica atra). 
Kanalas gém (Platalea leucorodia). 
Szürke gém (Ardea cinerea). 
Vörös gém (Ardea purpurea). 
Buhu (Bubo ignavus). 
Szajkó (Garrulus glandarius). 
Vetési varjú (Corvus frugilegus). 
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Internationaler Vogelschutz. 
Für die Friedensverhandlungen in Paris bestimmte Denkschrift.*) 

Von S T E F A N C H E R N É L VON C H E R N E L H Á Z A . 

Als am 19. März 1902 in Paris jener internationale Vertrag, betitelt: 
„Konvention über den Schutz der für die Landwirtschaft nützlichen 
Vögel" (Convention pour la protection des oiseaux utiles a Tagriculture) 
durch die Vertreter von Oesterreich, Belgien, Frankreich, Griechenland, 
Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein, Monako, Deutschland, Schweden, 
Spanien, Ungarn und Portugal unterzeichnet und besiegelt wurde, durften 
wir uns getrost in dem Glauben bestärken, dass nunmehr die seit mehr 
als einem halben Jahrhundert mit steigender Lebhaftigkeit pulsierende 
Aktion im Interesse des Vogelschutzes den Kulminationspunkt erreichte 
und wenn auch das Resultat vielleicht noch nicht den vollen und ganzen 
Erfolg bedeutete, so kam diese lange Zeit schwebende Frage sicherlich 
auf einen Ruhepunkt, die Sache bekam eine feste Basis, eine ernste 
Regelung zur Beruhigung aller Kulturnationen Europas. 

Mit der Schaffung dieser Konvention wurde also die hervorragende 
Bedeutung des Vogelschutzes allgemein und international anerkannt, all 
die viele Arbeit gewürdigt, welche diesbezüglich fühlende, denkende und 
berechnende Personen und Vereine in Wort, Schrift und Tat begeistert 
vollbrachten. 

Auf Grund dieser ausgiebigen Bemühungen haben zwar früher 
schon einige Staaten durch ihre Gesetzgebung und durch ihre Behörden 
die Vogelwelt in Schutz genommen, doch konnte diesen Verfügungen 
und Verordnungen, wenn sie scheinbar noch so tadellos und fürsorgend 
waren, immerhin nur einer lokaler Wert beigemessen werden, der über 
die Grenzen des betreffenden Landes kaum eine Wirkung hatte. Schliess
lich kann ja ein einzelner Staat auf seinem Gebiet einzig allein nur die 
Stand-, höchstens noch die Strichvögel wirkungsvoll schützen, keinesfalls 
jedoch die Zugvögel, welche den grössten Teil des Jahres in fremden 
Ländern und nicht in der Heimat verbringen. 

Nun gehört aber der überwiegende Teil der nord- und mittel
europäischen Vogelwelt zu den Zugvögeln, die also eine interzonale 

*) Diese Denkschrift wurde im Auftrage der ung. Regierung zu jener Zeit ver-
fasst, als wir noch sicher darauf rechneten, bei den Friedensverhandlungen in Paris 
mitreden zu dürfen, also wörtlich genommen um zu verhandeln. Nachdem sich unsere 
Hoffnung nicht erfüllte, wollen wir wenigstens an dieser Stelle dieselbe veröffentlichen, 
als Zeichen dessen, dass wir in der Schaffung einer neuen Weltordnung als ein Kultur
faktor angehört werden wollten. 
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Lebensweise führen, mithin ausgiebig nur in solcher Weise geschützt 
werden können, wenn es ihnen an der nötigen Sicherheit nirgends 
mangelt und ihr Schutz ein allgemeiner ist. Die Hege, Pflege und alle 
Schutzmassregeln z. B. für unsere Schwalben, Nachtigallen sind vergeblich, 
wenn sie während ihres Aufenthaltes in den Mittelmeerländern eine freie 
Beute der dort ansässigen ornithophagen Bevölkerung bleiben und diese 
auch fernerhin ganze Hekatomben unserer Schützlinge vernichten dürfen. 

In den letzten Jahren weist zwar die Statistik der südeuropäischen 
Vogelvernichtungen kleinere Zahlen auf als früher, obwohl die Entwicke-
lung der raffiniertesten Fanggeräte und Fangarten an Vielseitigkeit immer
mehr zugenommen hat. Es wäre aber eine Täuschung, wollte man die 
Abnahme der Zahlen in den statistischen Ausweisen als Vorzeichen einer 
Besserung der Zustände beurteilen; es ist dies eher eine Bestätigung 
jenes traurigen Faktums, dass die Verminderung der Vogelwelt stets eine 
allgemeinere ist, daher die schlechten Fangergebnisse. Würden die nörd
licheren Staaten ihren heimatlichen Zugvögeln nicht den gerechten Schutz 
angedeihen lassen, besonders während der Brutzeit, wäre sicherlich schon 
so manche Art dem Aussterben nahe, oder bereits ausgestorben. 

So lange der schonungslose, sich jährlich wiederholende Massenfang 
der Vögel im Süden nicht endgültig abgeschafft und dieser wahre Schand
fleck der Zivilisation des XX-ten Jahrhunderts nicht beseitigt wird, kann 
die allgemein menschliche und volkswirtschaftliche Interessen berührende 
Vogelschutzfrage eine endgültig beruhigende Regelung nicht erfahren. 

Aus diesem Grunde konnte leider auch die Konvention v. J. 1 9 0 2 
keine Resserung schaffen, weil ja die Ralkanländer und Italien sich davon 
fernehielten, Spanien, Portugal und Griechenland aber trotz ihres Beitrittes 
wirklich durchgreifende Schutzmassregeln kaum schaffen, noch weniger 
solche durchzuführen vermochten. England, Holland, Dänemark und Russ
land fehlen zwar aus der Reihe der Signatarmächte, sie schufen aber 
— mit Ausnahme Russlands •— bezüglich ihrer Ländergebiete ganz ausrei
chende Vogelschutzgesetze und Verordnungen. 

Sehr lehrreich ist jene historische Skizze der Vogelschutzbestrebun
gen und der Vogelschutzgesetzgebung nebst den diesbezüglichen inter
nationalen Verhandlungen bis zur Schaffung der K o n v e n t i o n v. J. 
1 9 0 2 , welche bündig doch alles umfassend OTTO H E R M A N , der gewesene 
Leiter des kön. ung. Institutes für Vogelkunde, im Auftrage des kön. ung. 
Ackerbauministeriums in seinem 1 9 0 7 erschienenen Werk, betitelt: „Die 
P a r i s e r V o g e l s c h u t z - K o n v e n t i o n v. J. 1 9 0 2 u n d U n g a r n " in 
ungarischer Sprache entwarf, welches später auch in englischer Übersetzung 
herausgegeben wurde. Und nicht weniger lehrreich ist der Entwicklungs
gang der Vogelschutztätigkeit seitdem Jahre 1902 , weil sich ja darin die 
Wirkung der Konvention getreu wiederspiegelt. 

Aquila. 2 
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Es sei mir gestattet ganz kurz auf die sich daraus ergebenden 
wichtigsten Resultate hinzuweisen, in erster Reihe auf jene gesetzlichen 
Massnahmen, welche den Schutz der Vögel in den verschiedenen Staaten 
förderten und verbesserten. Diese sind, mit Angabe des Datums der 
betreifenden Verordnung oder des Gesetzes., wie folgt: Spanien 12. Mai 
1902 (Vollstr. Ver. 3. Febr. 1903); Schweiz 24. Juni 1904 (Vollstr. Ver. 
18. Apr. 1905); Belgien 15. Aug. 1906; Kämthen 12. April 1908; Krain 
20. Juli 1910; Schweden 27. März 1907; Deutschland 30. Mai 1908, welches 
Reichsgesetz durch die verschiedenen Verordnungen der Bundesstaaten 
eine Ergänzung erfuhr; Gross-Britannien 1902, 1904, 1908; Norwegen 
15. August 1908. In Frankreich wurde die K o n v e n t i o n am 30. Juni 1903 
ratifiziert, die Verfügungen derselben jedoch in den einzelnen Departements 
nicht beachtet. Laut T E B N I E B (Notice sur la protection internationale des 
oiseaux — Verh. d. V-ten Int. Orn. Kongr. in Berlin 1910 p. 993—999.) 
enthielt früher schon das Jagdgesetz manche den Vogelschutz betreffende 
Verfügungen, deren Kontrolle zu den Agenden des Ministers für innere 
Angelegenheiten zugewiesen war, der jedoch die Sache decentralisierend 
mit deren Vollstreckung die Präfekten betraute. Erst i . J. 1897 wurde 
die Jagd dem Ackerbauministerium zugewiesen und gleichzeitig cen-
tralisiert Nach Ratifizierung der Konvention haben sich aber diejenigen 
Departements, in welchen die Jagd und der Fang von Lerchen, Drosseln 
und Ortolanen von jeher in Mode war, beim Minister beschwert und 
wollten ihren gewohnten Vogeljagden nicht entsagen. Nach grossen 
Anstrengungen gelang es ihnen zu erreichen, dass für sie in mancher 
Beziehung Sonderverfügungen erlassen und die Präfekten ermächtigt 
wurden, einige von den Artikeln der Konvention abweichende Massnah
men zu treffen. In Belgien wurden auch solche mit der Konvention 
nicht übereinstimmende Verfügungen erlaubt, so z. B. betreffs der Ver
wendung von Schlingen. 

Alle diese gesetzliche Bestimmungen sind ausgeprägte Beweise und 
Resultate jener nicht erlahmenden Arbeit und jenes regen, weite Kreise 
beschäftigenden Interesses, welches die Vogelschützer auf dem Gebiete 
der Teorie und Praxis fortwährend anspornte. Ein reiches, bedeutsames 
Material zeitigten aber auch die Verhandlungen der in den letzten 16 
Jahren gehaltenen internationalen Kongresse für Ornithologie, Landwirt
schaft, Forstwirtschaft, Jagd und Tierschutz. Dem in Budapest i . J. 1891 
zusammengetretenen so denkwürdigen II. intern. Ornith. Kongress folgten 
jene in Paris (1900), London (1905), Berlin (1910), dann der II. intern. 
Jagd-Kongress in Wien (1910), der intern. Tierschutz-Kongress in Torino 
(1911) und andere mehr, an welchen viele sehr wertvolle und lehrreiche 
Vorträge gehalten und diseutiert, verschiedene wichtige Resolutionen 
angenommen wurden, welche so manche nicht unbedeutende Mängel der 
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Konvention v. J. 1902 aufdeckten und uns gleichzeitig Fingerzeige 
über die nötigen Modifikationen derselben gaben. 

Die aus den internationalen Verhandlungen und aus der neueren Vogel
schutzliteratur hervorspringenden Gesichtspunkte und Momente von ent
scheidender Bedeutung möchte ich wie folgt zusammenfassen: 

1. Es ist eine nicht mehr haltbahre Ansicht bei der Regelung des 
Vogelschutzes nur allein wirtschaftliche Interessen zu berücksichtigen, 
weil das den Stempel der Einseitigkeit an sich trägt, nur gewisse Inte
ressenkreise bevorzugt, bloss einige Vogelgruppen beschirmen will, also 
nicht die Allgemeinheit ins Auge fasst. Denn bei der Wertschätzung der 
Vogelwelt sind universelle Gesichtspunkte ausschlaggebend, weil dabei 
ausser den Fragen der Nützlichkeit auch die ethischen, aesthetischen 
und wissenschaftlichen als gleich wichtige Faktoren in die Waagschale 
fallen. 

In der Natur gibt es weder „schädliche" noch „nützliche", sondern 
nur notwendige, unentbehrliche Vögel. Der Regriflf von Nutzen und Schaden 
ist immer relativ, d. i . nach den verschiedenen menschlichen Interessen 
zu bemessen, dabei auch zeitlich und lokal verschieden. Sicher ist aber 
auch, dass es nur ganz wenige Vogelarten gibt welche den menschlichen 
Interessen im allgemeinen unbedingt schädlich sind, die meisten sind indifferent, 
oder nützlich. Aus ethischen, aesthetischen und wissenschaftlichen Gründen 
aber beansprucht eine jede Art ohne Ausnahme unseren Schutz, woraus 
folgt, dass es genügt, wenn wir uns gegen die wirtschaftlich eventuel 
schädlichen Arten verteidigen, ihren Stand bis auf ein gewisses Mass 
reduzieren, sie aber nicht der gänzlichen Ausrottung preisgeben. Stiftet 
ja selbst ein Raubvogel, wie z. R. der Sperber (Accipiter nisus) in vielen 
Fällen — durch Vertilgen von schädlichen Tieren — Nutzen an. 

2. Neben der sich stetig verbreitenden Kultur ist der gefährlichste 
Faktor für die Vermehrung der Vogelwelt und trägt zur Verminderung 
ihres Restandes am meisten bei: 

a) der dem Modewahn dienende unbeschränkte Schmuckfeder
handel, und 

b) der Massenfang und Massenmord der Zugvögel besonders in den 
Mittelmeerländern. 

Es wäre daher der Federhandel allgemein zu verbieten, mit Aus
nahme jenes Materials, das vom Jagd- und Hausgeflügel stammt. Die 
Behauptung der Federhändler, dass ein grosser Teil der Schmuckfedern 
nicht von erlegten und gefangenen, sondern von sich mausernden Vögeln 
gewonnen wird, also abgeworfene Federn darstellt, ist einfach unwahr. 
Im Gegenteil bilden die Vogeljäger und mittelbar die Federhändler schon 
aus dem Grunde eine grosse Gefahr für die Vogelwelt und ist ihre Tätigkeit 
für manche Arten deshalb vernichtend, weil sie ihr Material hauptsächlich aus 



20 S T E F A N C H E R N É L V O N C H E R N E L H Á Z A 

den kolonienweise brütenden Vogelarten beschaffen, noch dazu in erster 
Reihe in der Paarungs- und Brutzeit, wo die Vögel im Hochzeitkleid 
prangen und massenhaft am leichtesten zu erlangen sind. Mit dem Hin-
sclachten der Alten gehen aber auch die Eier oder Jungen zu Grunde, 
wodurch auch die künftige Generation vernichtet wird. Auch die Einwen
dung der Federhändler, dass durch den Schutz der Schmuckvögel und 
durch das Verbieten des Federhandels Tausende von Arbeitern um ihren 
Erwerb kommen würden, ist falsch und unrichtig, weil gerade das sinn
lose, freie Schalten und Walten der Federjäger die gesuchtesten Arten 
der Vernichtung preisgibt und somit durch das Aussterben derselben auch 
die Arbeiterschaft brotlos macht. Durch die Freigabe und Nutzung der 
Federn des Jagd- und Hausgeflügels ist dieser Handelszweig nicht nur 
gesichert, sondern er kann noch gesteigert werden und noch mehr 
Arbeiterhände beschäftigen, dabei bleiben aber die schönsten prächtigsten 
Schmuckvögel, (Edelreiher, Paradiesvögel und a. w.) verschont und in ihrer 
Existens gesichert. 

Der Fang der Zugvögel wird vorwiegend für Nahrungszwecke 
betrieben, doch kann kaum ernstlich behauptet werden, dass das Fleisch 
von unseren kleinsten Vögeln eine wirklich ausgiebige Volksnahrung 
bilde, eher ist es eine Delikatesse, ein Braten für Feinschmecker. Es 
wäre daher ein jeder Massenfang überall und zu jeder Zeit zu verbieten, 
höchstens sollte ein zeitweises, gelegentliches die Einschränkung oder 
Abwehr gegen gewisse schädigende Arten bezweckendes Einschreiten, 
aber bloss mit der Schusswaffe erlaubt werden. 

3. Internationale Vereinbarungen müssten nur prinzipielle, die 
hauptsächlichsten Richtlinien verfolgende Satzungen enthalten. Die Detail
verfügungen wären den einzelnen vertragschliesenden Staaten zu überlassen, 
weil ja die eigentümlichen Verhältnisse derselben von einander recht 
verschieden sind. 

4. Höchst erwünschenswert und notwendig wäre es, wenn ein jeder 
Staat in seinem Ländergebiete wissenschaftliche Untersuchungen betreffs 
der Lebensweise und Nahrung der Vögel durchführen lassen würde, 
damit die positive Wertschätzung der lokalen Vogelwelt möglichst geklärt 
und sichergestellt werde, weil ja unsere diesbezüglichen Kenntnisse noch sehr 
lückenhaft und ungenügend sind. Bisher hat man ja derlei Untersuchungen 
hauptsächlich nur in den Vereinigten Staaten N.-Amerikas, in Ungarn 
und in Deutschland in grösseren Umfange systematisch betrieben. 

5. So lange die Volksaufklärung der nötigen Vorkenntnisse entbehrt, 
bleibt die Vollstreckung und die Wirkung von den mannigfachen gesetz
lichen Verordnungen zweifelhaft und aussichtslos. Aus diesem Grunde 
müsste in den Schulen, in Unterricht- und Erziehungsinstitutionen für die 
erforderliche Belehrung gesorgt werden, damit alles Wissenswerte in alle 
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Schichten des Volkes eindringe. Allgemein einzuführen wären der „Baum
und Vogeltag" sowie der „Jugendverband für Vogelschutz". Die Gesetz
gebung in der Schweiz gab uns dafür schon ein gutes Beispiel, wie ja 
auch der „Baum- und Vogeltag" in den Vereinigten Staaten N.-Amerikas, 
in Ungarn, Gross-Britannien officiell eingeführt wurde und letztere Insti
tution selbst in Italien schon starke Wurzeln geschlagen hat. 

6. Es sollen eigene Schutzgebiete geschaffen werden zur Sicherung 
für besonders gefährdete, interessante, kolonienweise brütende Vögel, 
woselbst die dortgedeihende Pflanzen- und Tierwelt überhaupt absoluten 
Schutz erfahre. Solche Schutzgebiete bestehen bereits in den Vereinigten 
Staaten N.-Amerikas, in der Schweiz, in Deuschland, in Schweden, 
England und in anderen Staaten. Neben diesen Schutzgebieten müssten 
aber auch kleinere Schutzplätze für Brutpaare einzelner interessanteren 
Vogelarten geschaffen werden. 

7. Die Pariser-Konvention v. J. 1902 müsste als Basis behalten, 
jedoch zeitgemäss erweitert und verändert werden. Der Anschluss jener 
Staaten, welche ihren Beitritt dazu bisher verweigerten, wäre zu ver
pflichten. 

8. Das auf dem V-ten Intern. Ornith. Kongress in Berlin i . J. 1910 
geschaffene „Permanente Internationale Komitee für Vogelschutz", worin 
die Staaten Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Gross-Britannien. 
Italien, Holland, Norwegen, Schweden, Oesterreich, Rumänien, Russland, 
Ungarn, Schweiz, Vereinigte Staaten von N.-Amerika bereits durch Fach
leute vertreten sind, wäre zeitgemäss ausgebildet, organisiert, ergänzt, als 
leitende Stelle für Vogelschutz dem erstehenden „Völkerbund" anzugliedern. 

Jetzt wo die Verhandlungen in Paris betreffs eines endgültigen 
Friedens bereits im Zuge sind und angeblich eine neue Weltordnung im 
Sinne der Gerechtigkeit und des Rechtes begründen wollen und auch die 
hehre Idee Wilson's von einem „Völkerbund" sich zu verkörpern scheint, 
kann auch der internationale Vogelschutz, als Gemeininteresse der darin 
vertretenen Staaten, nicht ausser acht gelassen werden. Und wir Ungarn 
fühlen uns schon aus dem Grunde bewogen die Bitte dieser Regelung 
unterbreiten zu dürfen, weil ja ausser den Vereinigten Staaten N.-Amerikas 
gerade Ungarn derjenige Staat war, welcher den Vogelschutz nicht bloss 
durch gesellschaftliche Mitwirkung, sondern auch durch hervorragende 
staatliche Unterstützung und Betätigung, also auf privaten sowie officiellen 
Wegen gleich konsequent nach allen Richtungen und mit allen zweck
dienlichen Mitteln, Institutionen, Gesetzen, Verordnungen nicht nur zu 
regeln trachtete, vielmehr endgültig ordnete. 

Es ist fraglos und unzweifelhaft, dass in der neu zu schaffenden 
Weltordnung die alte Auffassung, dass das freizügigste Geschöpf, der 
Vogel, eine „res nullius" darstelle, nicht bestehen bleiben kann. Wir 
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erblicken in der Vogelwelt ein Gemeingut der Völker, u. zw. so, dass die 
Standvögel als Eigentum jener Länder zu betrachten wären, wo sie leben, 
die Wandervögel hingegen ein internationeles Vermögen der im „Völker
bund" stehenden Staaten bilden. 

Nach den hier erörterten Hauptgesichtspunkten müsste die Pariser-
Konvention v. J. 1902 erweitert und umgeändert werden u. zw. müsste 
durch den „Völkerbund" mit der Neuverfassung das „Permanente Inter
nationale Komitee für Vogelschutz" betraut werden. Auch wäre es äusserst 
wichtig, wenn schon im Texte der Friedensurkunde ausdrücklich die 
principielle Annahme einer Neuregelung des internationalen Vogelschutzes 
Erwähnung fände mit der Verfügung, dass das erwähnte Komitee bald
möglichst an seine Arbeit gehen und selbe beendigen möge. 

Entwurf 
für eine Neuverfassung der Pariser-Vogelschutz-Konvention 

v. J. 1902. 

Artikel I. 
Die wild lebenden Vögel sind nicht als „res nullius" zu betrachten, 

sondern als Gemeingut der Menscheit. Von diesem Vermögen bilden jene, 
welche als Standvögel ein gewisses Gebiet nicht verlassen, Staatsgut der 
betreffender Länder, jene aber, welche zeitweise fremde Gebiete aufsuchen, 
das internationale Gut der Allgemeinheit der Völker. 

Artikel II. 
Da aus ethnisch-aesthetischen und wissenschaftlichen Gründen alle 

Vögel Schonung verdienen, ist eine Abwehr nur gegen solche geboten und 
dürfen nur solche an Zahl verringert werden, welche die menschlichen 
Interessen schädigen. Weil es aber weder absolut schädliche, noch 
absolut nützliche Vögel gibt, muss die althergebrachte Einteilung ihrer 
Wertschätzung fallen gelassen werden. Mann kann höchstens von „indif
f e r e n t e n " „ v o r w i e g e n d n ü t z l i c h e n " und „ v o r w i e g e n d 
s c h ä d l i c h e n " Vögeln reden. 

Artikel III. 
1. Die Namensliste der „vorwiegend schädlichen" Vögel enthält das 

beigefügte „Verzeichniss". Die dort aufgezählten Arten dürfen gemäss 
ihrer Gruppierung mit der Schusswaffe jederzeit oder ausser der Brutzeit 
überall erlegt werden, mit Ausnahme in den im Art. VI. erwähnten 
„Schutzgebieten". Im Falle einer übermässigen Vermehrung können aber 
die Behörden der betreffenden Staaten laut Gutachten des im Art. V i ! . 
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bezeichneten Landesvertreters des „Permanenten Internationalen Komitees 
für Vogelschutz", die Abwehr gegen dieselben auch mit anderen Mitteln 
für eine bestimmte Zeit gestatten. 

2. Verboten ist der Fang und das Vernichten aller übrigen Vögel 
jederzeit und mit jeglichen Mitteln, das Zerstören und Wegnehmen ihrer 
Nester, Eier und Jungen, der Handel und das Feilbieten von Vögeln, 
Nestern und Eiern, Vogelbälgen und Federn, so auch der Transport, Ein-
und Ausfuhr derselben. 

3. Eine Ausnahme bilden jedoch das jagdbare Federwild über das 
jeder Staat in seinem Jagdgesetz verfügt, ferner die gezüchteten Vögel, 
das Hausgeflügel und das von diesen stammende Material. 

4. Die Jagd- sowie Vogelschutzgesetze und die diesbezüglichen 
Verordnungen der einzelnen Staaten sind mit den Satzungen dieses Überein
kommens in Einklang zu bringen. Die erstgenannten sollen jedoch nur 
über solche Vögel verfügen, deren Wildpret in der Küche Verwendung 
findet und welche in engerem Sinne zum Federwild gerechnet werden. 
Der Massenfang des Federwildes ist ebenfalls verboten. 

5. Eigentümer, Pächter und Nutzniesser sind ermächtigt die eventuell 
lästigen, unerwünschten Vogelnester im Haus und Hof und in der engeren 
Umgebung ihrer Wohnstätten zu entfernen oder das Brüten von Vögeln 
zu verhindern. Auch sind sie befugt dort vorkommende Vögel mit behörd
licher Bewilligung zu fangen, und dieselben, jedoch ausschliesslich für 
eigene Verwendung, aus Liebhaberei als Stubenvögel zu halten. 

6. Die betreffenden Behörden sind ermächtigt ausnahmsweise für 
eine begrenzte Zeit zu erlauben, dass in Wein-, Obst- und Ziergärten, 
Baumschulen, Anpflanzungen die Vogelschädlinge durch den Eigentümer, 
Pächter und Nutzniesser oder deren Vertreter abgeschossen, unschädlich 
gemacht werden können. Der Handel aber mit den so erlegten Vögeln 
ist nicht gestattet. 

7. Alle diese Verfügungen können entsprechend abgeändert werden 
lür Gebiete jener Staaten, wo sich „Vogelberge" oder „Vogelinseln" vor
finden. Hier ist im Interesse einer zielbewusten wirtschaftlichen Aus
nützung die spezielle Regelung vollbegründet. 

Artikel IV. 

Die vertragschliessenden Staaten verpflichten sich sogleich — schon 
bevor die hier angeführten Verfügungen verwirklicht werden können — 
die zweckentsprechenden Vorarbeiten dazu einzuleiten und bei ihrer Legis
lation in Vorschlag zu bringen, damit in 3 Monaten nach Unterfertigung 
dieses Übereinkommens dieselben gesetzliche Kraft erhalten können. 
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Artikel V. 
Für wissenschaftliche Zwecke oder behufs Vermehrung der Vögel 

können auf Antrag des betreffenden Landesvertreters des „Permanenten 
Internationalen Komitees für Vogelschutz " die Behörden ermächtigt werden 
von diesen Bestimmungen Ausnahmen zu gestatten, jedoch nur in 
begründetem Fällen und unter Berücksichtigung der notwendigen Vor
sichtsmassregeln, damit kein Missbrauch getrieben werde. Den erwähnten 
Behörden wird ferner gestattet, dass sie für eine begrenzte Zeit und unter 
Beachtung der Vorbedingungen den Eigentümern, Pächtern, Nutzniessern 
oder den Vertretern der Jagdgebiete die Erlaubniss erteilen können, um in 
beschränkter Zahl Vögel für Käfighaltung zu fangen und zu verkaufen. 
Auch ist es den genannten erlaubt — abweichend von den Bestimmungen 
dieses Vertrages —- die zeitweise der Jagd- und Fischerei und anderen 
Interessen schädlichen Vögel in einem begrenzten Zeitraum abzuschiessen. 

Artikel VI. 
Gewisse Gebiete, wo interessante, gefährdete, selten gewordene Vogel

arten in grösserer Zahl brüten, sollen als „Schutzgebiete" ausgeschieden 
^werden um die dort lebende Tier- und Pflanzenwelt im Urzustand zu 
erhalten. Die Auswahl solcher absolut zu schützender, charakteristischen 
Gebiete, sowie auch solcher kleineren Grundstücke, wo eine gewisse 
interessante Vogelart brütet und welches als Naturdenkmal den Schutz 
verdient, ist die Aufgabe des betreffenden Vertreters des „Permanenten 
Internationalen Komitees für Vogelschutz". Auf seinen Vorschlag können 
aber für wissenschaftliche Zwecke Ausnahmen gestattet werden. 

Artikel VII. 
Die vertragschliessenden Staaten verpflichten sich dazu, dass sie im 

Rahmen ihrer Volksbildung die Kenntnisse der Bedeutung des Vogelschutzes 
wirksam fördern werden und Institutionen wie der „Baum- und Vogeltag" 
.,Jugendverband für Vogelschutz" offiziell einführen. 

Artikel VIII. 
Das gelegentlich des V-ten Internationalen Ornithologen Kongresses 

i . J . 1910 in Berlin enstandene „Permanente Internationale Komitee für 
Vogelschutz" wird im Schosse des „Völkerbundes" das leitende Organ 
für den Vogelschutz. In diesem Komitee sollen die verbündeten Staaten 
durch ein oder zwei Persönlichkeiten von Fach vertreten sein. Dieses 
Komitee hält nach Bedarf Konferenzen, diskutiert die bei der Anwendung 
des Vertrages auftauchenden Fragen, macht eventuell begründete Anträge 
zur Modifikation desselben. 
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Artikel IX. 
Die vertragschliessenden Staaten werden alle geeigneten Massnahmen 

binnen 3 Jahren — vom Tage der Unterzeichnung dieses Übereinkommens 
gerechnet — treffen, um ihre bestehenden Gesetze mit den Satzungen 
dieses Vertrages in Einklang zu bringen, die nicht entsprechenden für 
nichtig zu erklären, das Fehlende zu ergänzen. 

Artikel X. 
Ein jeder dem „Völkerbund" angehörige Staat ist verpflichtet diesem 

Übereinkommen beizutreten. 

Artikel XI. 
Dieses Übereinkommen tritt nach erfolgter Bildung des „Völker

bundes" sofort in Kraft. Keiner der vertragschliessenden Staaten ist befugt 
zur Kündigung desselben so lange er dem „Völkerbund" angehört. 

Artikel XII. 
Dieses Übereinkommen wird ratifiziert und werden die Ratifikationen 

am Orte der Friedensverhandlungen in kürzester Zeit ausgetauscht. 

Verzeichniss. 

Mit der Schusswaffe jederzeit erlegbare Vögel: 
Habicht (Astur palumbarius). Elster (Pica rustica). 
Sperber (Accipiter nisus). Haussperling (Passer domesticus). 
Nebelkrähe (Corvus cornix). Feldsperling (Passer montanus). 
Rabenkrähe (Corvus corone). 

Während der Brutzeit geschützte, 
erlcgbare Vogelarten : 
Edelfalken (jede Art Falco mit Ausna 

jederzeit unter Schutz stehen) 
Weihen (Circus). 
Seetaucher (Colymbus). 
Lappentaucher (Podiceps eristatus). 
Silbermöve (Larus argentatus). 
Mantelmöve (Larus marinus). 
Kormorane (Phalacrocorax). 
Tölpel (Sula bassana). 
Pelikane (Pelecanus). 

Kőszeg, 1919. am 20. Feber. 

sonst mit der Schusswaffe jederzeit 

hme der Cerchneis-Arten, welche 

Säger (Mergus). 
Blässhuhn (Fulica atra). 
Löffelreiher (Platalea leueorodia). 
Fischreiher (Ardea cinerea). 
Purpurreiher (Ardea purpurea). 
Uhu (Bubo ignavus). 
Eichelhäher (Garrulus glandarius). 
Saatkrähe (Corvus frugilegus). 


