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A gyakorlati természetvédelem megindítása 
Magyarországon. 

Irta S C H E N K J A K A B . 

Java virágzásukban lesorvadt remények avarja, eltemetett álmok 
sírhantjai jelezték a magyar természetvédelmi törekvések eddigi útját, 
a közeli föltámadás minden reménye nélkül. A lelkiismeretes tisztviselő 
kötelességtudásával, de teljes rezignáltsággal folytattuk az idevágó munká
latok további elméleti megalapozását, amióta azok befejezését, a magyar 
természetvédelemnek a törvényhozás utján való szabályozását — melyet 
az alábbi memorandum szerint dr. DARÁNYI IGNÁC volt m. kir. földmiv. 
Minister megbízásából KAÁN KÁROLY már teljesen előkészített — a világ
háborúnak ránk nézve oly végzetes kimenetele megakasztotta. 

A világháború folyamán megjelent kócsaglanulmányomban (Melléklet 
az Aquila X X V . 1918. évi kötetéhez) szót emeltem ugyan utolsó kócsag-
telepeinknek természeti emlékekké való avatása érdekében, de csak abban 
a kétes reményben, hogy talán majd az elkövetkező béke idején sikerül 
megszervezni a Magyar Természetvédelmi Szövetséget, s ennek segítségével 
megindítani a gyakorlati természetvédelmet. Amikor aztán a politikai 
fölfordulás idején a földbirtokreform legsürgősebb megalkotása földara
bolással és megsemmisítéssel fenyegette utolsó természeti emlékeinket, 
memorandummal fordultam az akkori Földmivelésügyi Kormányhoz, hogy 
azt ha lehet föltartóztathassam, vagy megakadályozhassam. 

A trianoni békediktátum következtében beállott általános elszegényedés 
azután véglegesen útját vágta minden további erre vonatkozó működésnek. 

A teljes reménytelenségbe és lemondásba azután belevilágított az első 
fénysugár: a Hollandi Madárvédő Egyesület a „Nederlandsche Vereeniging 
tot Bescherming van Vogels* segélyakciója, amelyről már az Aquila mult 
évi kötetében (p. 155.) megemlékeztem. Az első adományt ujabbak és 
ujabbak követték, úgyhogy 1923. március végén a holland adományok 
összege 755 hollandi forintra rúgott. Ez az összeg 1921. november és 
1923. március hava között . folyt be és különböző időkben más és más 
árfolyamon való beváltása által 471.095 magyar koronát eredményezett. 
Ehhez járul még a belföldi gyűjtés 36.682 koronával, tehát olyan összeg 
áll rendelkezésre, amely még a jelen viszonyok között is tekintélyesnek 
mondható és megfelelő alapot nyújt arra, hogy egyes területeken gyakorlati 
intézkedések révén, vagyis közvetlen őrzésekkel biztosithassuk az ott lakó 
madárvilágot az üldözések és pusztítások ellen. 
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Ennek a hazai természetvédelem szempontjából eléggé nem méltat
ható fontosságú mozgalomnak a szervezője D R I J V E B J . ur, az említett 
madárvédelmi egyesület titkára, intézetünk levelező tagja, aki egyesülete 
körében gyűjtést indított meg, propaganda előadásokat tartott, szóval oly 
lelkes odaadással pártolta a pusztuló magyar madárvilágot, hogy ezért 
minden magyar ember szívből fakadó el nem muló hálája illeti meg. 

A gyakorlati szervezésnél mindenesetre tekintetbe kell venni azt 
a követelményt, hogy tartalékok maradjanak arra az időre is, amire 
a külföldi támogatás elmarad. Az intézet a maga részéről ugyan mindent 
meg fog tenni, hogy az állami támogatást is megnyerje, de ez előre
láthatólag nem lesz könnyű dolog és főleg nem érhető el rövid idő alatt. 
Ezek a megfontolások késztettek arra, hogy 1922-ben csak a legsürgősebb 
teendőt, a kisbalatoni kócsagtelep őriztetésének kérdését rendezzem. Utolsó 
kócsagtelepünk most állandó kócsagör felügyelete alatt áll. Ez az első lépés, 
amellyel a magyar természetvédelem ügyében a tervezgetések teréről az 
intézkedésekhez jutottunk. Hangsúlyozni akarom ennek a nagy fontosságát 
abban a reményben, hogy ezzel uj és termékeny korszaka kezdődik 
a magyar természetvédelemnek. Az alkalmazott kócsagör mint volt halász
mester teljesen otthonos a területen, különösen abból a szempotból is, 
hogy ismeri azokat, akiktől leginkább kell félteni a kócsagot. A tavasz 
folyamán lesznek kitéve a figyelmeztető táblák, amelyeken védelmet kérünk 
az utolsó kócsagtelep számára, a kócsagpusztitók följelentőinek pedig 
megfelelő jutalmat ígérünk. Egyúttal fölhívtuk a telep környékén levő 
csendőrörsparancsnokságok figyelmét arra, hogy a kócsag vadászata törvénybe 
ütközik és kérésünkre az országos csendőrfelügyelőség hivatalból is utasí
totta ezeket a kócsagpusztitók kinyomozására és följelentésére. 

Mindezeknek az intézkedéseknek az előtanulmányozása és foganato
sítása terén tanácsokkal és tettekkel támogattak BÁLVÁNYOSI LÁSZLÓ, 

Dr. K E L L E K OSZKÁR, PTJRGLY P Á L és ZERGÉNYI ANDRÁS urak, akiknek 
ezen a helyen is tolmácsolom az intézet köszönetét. 

Habár utolsó kócsagtelepünk fönmaradása a vázolt intézkedések 
árán egyelőre biztosítottnak tekinthető, változatlanul fönnáll a Kisbalaton 
lecsapoltatásának a terve. Itt csak egy vigasztaló mozzanatról számolhatok 
be, hogy t. i . ez a lecsapoltatás még közvetlenül nem fenyeget — és 
„qui habet tempus, habet vitám". 

Még ugyancsak az 1922. év folyamán intézkedett kérésünkre az 
országos csendörfelügyelőség abban is, hogy az Ü r b ő p u s z t á n és 
környékén, továbbá a B o c s a község vidékén müködö csendőrőrsparancs
nokságok kisérjék figyelemmel a tavaszi bibic tojásszedőket és jelentsék föl 
a tetteseket. Ezeken a területeken a tojásszedők mérhetetlen pusztításokat 
okoznak a vízimadarakban, amire nézve jellemző az az adat, hogy 1922 
tavaszán egyetlen egy ilyen tojásszedő Ü r b ő p u s z t á n kb. 15.000 darab 
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vizi madártojást szedett. Az illetőt természetesen följelentettük, de a tettest 
nem lehetett elitélni, mert nem volt tanu. 

A viszonyoknak a helyszínén való tanulmányozása céljából az 1922. 
tavaszán jártam Ü r b ő és B o c s a pusztákon. Előbbi helyen aggasztóan 
kevés madarat találtam. Még a közönséges fajok mint pl . a bibic, rörö's-
lábu és pajzsos cankó, goda, széki lile, kormos szerkő nagyon gyéren voltak 
képviselve, ritkább fajokat meg egyáltalában nem láttam. A nagy tojás-
pusztitás elzavarta innen a madarakat s az ittmaradottak költését is 
állandóan veszélyeztették a pusztai lakók, főleg pedig ezek kutyái, amelyek 
közül egyik másik valóságos tojásrablóvá fejlődött. Ezek rendszeresen 
keresik a fészkeket és minden tojást, ami eléjük kerül, fölfalnak. 

Ezen a területen volna legégetőbb szükség a beavatkozásra, mielőtt 
végleg kipusztulna érdekes madárvilága. Amióta az utolsó nagy természet
védelmi adományok megjöttek Hollandiából, azóta az előkészítő munkálatok 
itt is folyamatban vannak, s reméljük, hogy az idei tavasszal az ürbői 
madárvilág már nem lesz teljesen védtelenül kiszolgáltatva a tojásszedők 
lelkiismeretlen hadának. 

B o c s a p u s z t á n még elég jelentékeny számban fészkel a. gólyatöcs 
és a gulipán, bár a terület elég sürün lakott. A helyi viszonyok 
tanulmányozása azt az örvendetes tényt eredményezte, hogy a terület 
vadászbérlője F O N T J A K A B ur maga is lelkes madárvédő. akit erről a tulaj
donságáról és a tojásszedőkkel szemben alkalmazott szigoráról a tojásszedők 
igen jól ismernek, úgyhogy itt közvetlen veszély még nem fenyeget. 

Mindössze ennyi az, amit a gyakorlati természetvédelem megindulá
sáról jelenthetek. Még nem sok, de hiszen a nagy összeomlás után még 
legmerészebb álmainkban se vártunk volna még ennyit se. 

A magyar politikai horizonton még mindig sötét felhők tornyosulnak, 
a mostani idő nem biztat arra, hogy a messzebb jövendőre is kiterjedő 
tervezetekkel álljunk elő, amikor soha se tudhatjuk mit hoz a holnap. 
De meg különben is meg van a természetvédelmi programinunk a már 
fentebb emiitett memorandumban, amelyet mint Nagymagyarország kultur-
törekvésének egyik tán nem érdektelen emlékét, az uj erőre kapott 
mozgalommal kapcsolatosan utólagos közlésre is érdemesnek tartok. Hogy 
mit tud belőle megvalósítani Csonkamagyarország — ki tudja! De nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy a teljes reménytelenségből kiindult első 
és döntő fontosságú lépést már megtettük. A többi tán könnyebb lesz már. 

Az 1919. /ehr. 19-én benyújtott memorandum szövege 
némi változásokkal a következő: 

A megvalósítás küszöbén álló földbirtokreform s a rendezett viszonyok-
bekövetkezése után föltétlen életszükségletként jelentkező többtermelési 
kényszer előreláthatólag nagyarányú talajjavatási munkálatokat tesz majd 
szükségessé. A termelés számára követelik majd azokat a területeket is. 
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amelyeken jelenleg még romjaiban megmaradt az ősi szabad természet 
a maga jellegzetes, ritka és érdekes állat- és növényvilágával. Elpusztulnak 
majd utolsó kócsag és gém telepeink, melyek annak idején belevitték 
Magyarország madártani viszonyainak ismertetését a világirodalomba, 
elveszítik megélhetési területeiket a tavi cankók, törpe vízicsibék és egyél) 
ritkaságok. Elveszítik azonban ősi tanyáikat nemcsak ezek a ritkaságok, 
hanem sok közönségesen ismert madarunk és állatunk is, ugy hogy 
teljesen megváltozik majd a magyar Alföld, a magyarság ősi jellegzetes 
földjének az arculata. Eltűnnek nádas ösmocsaraink. vizi erekkel átszelt, 
tavaszon át részben viz alá kerülő füves, szikes pusztáink, pedig ezek 
mindegyike egy-egy emléke a régi Magyarországnak s mindegyikből legalább 
egyiknek a fönnmaradása éppen olyan érdeke a jövő Magyarországnak, 
mint a történeti emlékek megmentése. A béke után ujjáalkotandó Magyar
országba nemcsak annak történeti, hanem természeti emlékeit is át kell 
vinni, annál is inkább, mert hiszen előreláthatólag hatalmasan tért hódit 
majd az eddigi klasszikus műveltség rovására á természettudományi 
műveltség, mely az arra hivatott szakemberek s kormányzati tényezők 
menthetetlen mulasztásának, hozzá nem értésének fogja megbélyegezni azt, 
hogy kellő időben nem gondoskodtak a természeti emlékeknek az utókor 
számára való megmentéséről. 

A természeti emlékek védelmét és megmentését szolgáló társadalmi 
mozgalmaknak, főleg pedig kormányintézkedéseknek a világ legnagyobb és 
legműveltebb nemzeteinél, igy főleg A m e r i k á b a n és N é m e t o r s z á g b a n 
már igen jelentékeny eredményekre vezettek, de nálunk Magyarországon is 
megindult már ez a mozgalom. A mozgalomhoz a külfödi példák mellett 
az első lökést 1899-ben az ..Erzsébet királyné emlékfái" adták, amelyek 
a M. K. Földmivelésügyi Ministerium gondozására lettek bizva. 1905-ben 
SAJÓ KÁROLT irta meg az első nagyobb magyar tanulmányt erről a fontos 
kérdésről a Természettudományi Közlöny 1905. évi kötetének 705—739. 
lapjain, majd Dr. DARÁNYI IGNÁC magyar földmivelésügyi minister meg-
bizásából KAÁN KÁROLY 1909-ben kiadott egy propaganda iratot „A természeti 
emlékek féntartása" cimén. Ezt megküldték az összes törvényhatóságoknak, 
egyesületeknek, magánosoknak stb. hozzászólás és a tekintetbe jöhető 
objektumnak kijelölése végett. Az ily módon begyült adatok alapján 
1914-ben megjelent KAÁN KÁROLY második közleménye. „A természet
védelem és természeti emlékek fentartásának kérdéséhez", amely bevezetője 
volt annak az ankétnak, amelyet a ni. kir. Földmivelésügyi Ministerium 
a kérdés megvitatására főleg a végrehajtás módszerének megállapítására 
1914. október havára összehívott, amely azonban a bekövetkezett világ
háború miatt sajnos elmaradt. 

Most újra aktuális a dolog. Az az esemény azonban, amely a ter
mészetvédelmi mozgalom meginditását a legnagyobb mértékben szükségessé 
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és sürgőssé teszi: t. i . a földbirtokreform, egyúttal kedvező előfeltételeket 
is szolgáltat annak megvalósításához. A megalkotandó természeti emlékek 
java része ugyanis nagybirtokok alkatrészét képezi, tehát mellőzhető 
a kisbirtokok sokszor végtelenül hosszadalmas, drága és gyakran rossz 
hatást keltő kisajátitása. A nagybirtokok tulajdonosai ezzel szemben több 
megértést tanúsítanak éppen ilyen kérdésekkel szemben s a kirovandó 
egyszeri vagyonadó fejében tán legszívesebben válnak meg éppen ezektől 
a területektől. 

Meg kell említenem még azt a szempontot is, hogy egyes nagyobb 
kiterjedésű puszták — pl. a H o r t o b á g y — átalakulásával nemcsak azok 
jellegzetes állat- és növényvilága, hanem azok jellegzetes embertípusai, 
speciálisan magyar ösfoglalkozási ágak és jellemző háziállatfajok — 
magyar pusztai marha, mokányló, szalontai sertés, racka birka is elfognak 
tűnni. A csikós, gulyás, juhász a maga ősi mivoltában csak az ősi állapotban 
maradó pusztán tud fönmaradni s igy a természeti emlékekkel kapcsolatosan, 
ott ahol lehetséges, egyúttal ethnographiai emlékeket is kell létesíteni. 

A természeti és ethnographiai emlékek létesítése azonban csak az 
első fontos lépés, amelynek csak abban az esetben lehet meg a kívánatos 
eredménye, ha egyidejűleg gondoskodás történik ezek állandó fönmara-
dásáról. Reménykedünk annak a kornak az eljövetelében, amikor magyar 
hazánknak módjában lesz tisztára csak eszmei célokért is nagy áldozatokat hozni, 
de jelenleg a természeti emlékeket — főleg a nagyobbakat — csakis ugy 
vélem föntarthatóknak, ha azokat tulajdonképpeni céljuk érintése nélkül köz
szükségleti cikkek termelésére is berendezzük, vagy más módon, pl. tenyész
állatok nevelése által hasznosítjuk. Ha létesítendő természeti emlékeinket, 
hogy ugy mondjam, nemcsak parádénak tartjuk, hanem belekapcsoljuk 
azokat az életbe, akkor azok fönmaradását biztosítottnak tekinthetjük, 
tehát teljes bizalommal foghatunk hozzá azok létesítéséhez. 

Minthogy jelenleg még számos természeti emlékeket alkotó terület 
egyszerűen csak az őrzés megszervezésével is fentartható mai állapotában, 
azért a természetvédelmet egyelőre csak a leginkább veszélyeztetett 
területeken kellene sürgősen megszervezni. A többire nézve egyelőre 
elegendő, azonban föltétlenül szükséges volna az a kormányintézkedés, 
hogy mindennemű talajjavitási munkálat terve a ministeriumban esetleg 
létesítendő Természetvédelmi Osztálynak és az Omithologiai Központnak is 
véleményadás céljából bemutatandó. Ne történhessék meg az az eset, hogy 
hozzánemértés miatt esetleg értékes természeti emlékek elpusztuljanak. 

Az általános rész letárgyalása után most már áttérhetek a részletekre, 
nevezetesen azoknak a területeknek a fölsorolására, melyek természeti 
emlékként kezelendők, úgyszintén azoknak a berendezéseknek vázlatos 
ismertetésére, melyek segélyével azok egyrészt jövedelmezőkké tehetők, 
másrészt pedig a pusztulástól megóvhatok. 

Aquila 3 



3 4 S C H E N K J A K A B 

1. A Hortobágy puszta első sorban néprajzi emlék, egyúttal 
azonban számos ritka madárfaj tanyája — pusztai ölyv. röridujju pacsirta, 
a széki csérnek valószínűleg már egyetlen utolsó főlelőhelye Magyarországon — 
továbbá a világnak tán legnagyobb vadlúd gyülekező helye. A régtől fogva 
nagyhírű H o r t o b á g y a magyar puszták legjellegzetesebb képviselője, 
annak minden érdekes sajátosságaival, tipikus pásztoréletével, ugy hogy 
természeti és néprajzi emlékként való föntartása elsősorban számbaveendő. 

Földje átlagosan silány, nehezen mivelhető szikes, melynek a néphumor 
szerint állandóan két jó Istenre volna szüksége, hogy termő legyen: egyik, 
aki folytonosan locsolgassa, másik, aki folytonosan szárítgassa. A vizet át 
nem eresztő szikes talaj csak nagyarányú és ennek megfelelő költséggel 
járó javítási munkálatok árán lenne termőfölddé átalakítható s kérdéses, 
vájjon az ilymódon előálló jövedelemtöbblet fedezné-e a befektetett tőke 
kamatait. Ezzel szemben a H o r t o b á g y mai jövedelmezősége, mint 
tenyészállatok nevelőtelepe, a jövőben előreláthatólag mindig fokozódik, 
már csak azért is, mert a szabadban nevelkedő állat mindig életerősebb, 
ellentállóbb s igy a kultúra folytonos előrehaladásával mindinkább élénkülő 
kereslet mutatkozik majd a szabad pusztán nevelkedett tenyészállatok 
iránt. Ez a körülmény természetesen az ország állatállományának illetve 
állattenyésztésének jövendőjét illetőleg is döntő szerepet játszik. A jöve
delmezőséget a mesterséges haltenyésztés fokozza, mert ez a berendezés 
eddig sem érintette a puszta eredeti jellegét, csak még nagyobb számban 
vonzotta oda a madarakat, különösen a sasokat. Egy eddig még kellően 
ki nem használt jövedelmi forrás volna a vadászat is. Nagyon híresek 
a h o r t o b á g y i vadludvadászatok, melyek a külföldön jóformán ismeretlenek, 
pedig jó vadászat biztosításával nem kerülne nagyobb fáradságba külföldi 
uri vadászokat állandóan ide csábítani az őszi vadászatokra, ha némi 
kényelem mellett legalább egy idegen nyelvtudással bíró vadászatrendezőt 
találunk itt. 

A jövedelem fokozásához hozzátartoznának még a legelőjavitásra 
vonatkozó intézkedések és berendezések, mint a műtrágyázás és főként 
a madárköltés védelmének figyelembevételével keresztülviendő rétöntözés, 
amely egyrészt megóvná a legelőt a gyakran előforduló kiégéstől, másrészt 
pedig a sáskajárások ellen is. 

2. A kiskunsági természeti emlék. Ennek a területnek a magvát 
alkotnák A p a j - , Ürbő-, Szúnyog- , P e s z ér adá c s- és K i s k u n 
k e r e k e g y h á z a-puszták kiegészítve B u g y i , Sár i , K ú n s z e n t m i k 1 ó s 
és G y ó n községek alkalmas területével, közelitőleg 80.000 katasztrális 
hold összterülettel. 

Ez a terület csupa rét, legelő, kaszáló, hosszan elhúzódó erek, 
nyílt vizek, túrjányok, nádas mocsarak, csak imitt-amott látszik egy 
szántóföldszigetke a réttengerben. Két oldalán egy-egy vasútvonal — a 
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bpest-zimonyi és a bpest-lajosniizsei — szegi, de se hosszában, st> 
széltében nincs egyetlenegy közlekedési utja se. Igazi ősállapotban levő 
pusztaság még ez a terület, csak éppen a ritka állatvilága szenvedett 
már igen sokat, mert ez a terület szállítja emberemlékezet óta Budapest 
bibictojásszükségletét. Már BÉL MÁTYÁS kiváló tudósunk azt irja róla 
a XVIII . század közepéről, hogy myriádra megy az a vizimadártojás, 
melyet innen a 40 napos böjt idején Budára hoznak. Még két-három 
éviizeddel ezelőtt nagyszámban fészkelt itt a tavi cankó, Európa egyik 
legritkább madara. Itt fészkelnek a szintén igen ritka törpe vízicsibe, a 
gólyatöcs, a kócsag, a nádi tücsökmadár, a fülemülesitke, azonkivül számos 
közönségesebb madár, mint a bibic, cankó, goda, pajzsos cankó, sárszalonka, 
szerkök, dankasirály, récefajok és radlud, továbbá a széki madarak: széki 
csér és széki lile. a nádasokban vöcskök, bölömbika, végül a magasabb 
területeken a mindinkább pusztuló tusok. Itt a hazája egy ritka bogárfajnak 
— Dorcadion Cervae. — mely csakis ezen a vidéken fordul elő, a peszéri 
erdőben pedig ritka lepkék élnek, melyekért az angol lepkegyüjtök épp 
olyan buzgón látogatnak el ide, mint az angol ornithologusok a ritka, 
másutt föl nem lelhető madarakért. A növényvilágnak is vannak jellegzetes 
képviselői a szikes növényekben, továbbá a peszéri erdőben a félig kötött 
bomokterületek jellegzetes növényei. Az egész terület rendkívül érdekes 
és változatos állat- és növényélete valósággal predestinálja ezt a vidéket 
arra, hogy hazánk egyik legszebb természeti emlékévé váljék, dacára 
annak, hogy hajdani gazdagságának már csak a romjai vannak meg. 
Az évtizedek óta valóságos szenvedéllyel űzött „tikmonyázás'' = tavaszi 
bibictojásszedés, továbbá a vadászati viszonyok rendezetlensége, neveze
tesen az orvvadászok ellenőrzésének lehetetlensége erősen megtizedelték 
ennek a területnek hajdan oly gazdag állatvilágát s valóban elérkezett 
az utolsó óra, amikor megfelelő rendezés által a terület ősi jellege még 
megóvható. Ez a rendezés abból állana, hogy az egész terület mint 
természeti emlék kb. decembertől július l - ig teljesen elzárassék a forgalom 
és közlekedés elöl s hogy külön erre a célra tartott állandó őrség 
vigyázzon ennek a rendelkezésnek legszigorúbb betartására. 

Jelenlegi állapotában ez a terület csakis állattenyésztésre alkalmas, 
de mint ilyen se lesz kellően kiaknázva a kezdetleges gazdálkodási mód 
miatt. Termőfölddé való átalakítása hosszadalmas és költséges eljárás 
volna, melyet nézetem szerint véglegesen mellőzni lehetne azzal, ha ezt 
a területet Bitdopest állandó és zavartalan tejellátását célzó tejtermelés) ^ 
rendezné be az állam, esetleg a fővárossal együtt. Hogy a terület mekkora 
állatállományt tudna eltartani s hogy a tejtermelést mennyire lehetne 
fokozni műtrágyázással, mesterséges öntözéssel, nevezetesen az itt átveze
tendő Duna-Tisza csatorna fölhasz-nálásával, továbbá a jobbminősénü 
földeken való takarmánytermeléssel, azt csak az arra hivatott hozzáértő 

3* 
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gazdasági szakértők tudnák hozzávetőlegesen kiszámüani. Ebben a keretben 
csak az üzemtervezetet tárgyalhatom a természeti emlékként való föntartás 
követelményeinek figyelembevételével. Ennek leglényegesebb követelménye 
az, hogy a terület belsejéből az összes lakosság kitelepítendő — mert ősidők 
óta ez szolgáltatja a legveszedelmesebb orvvadászokat és tojásszedőket — 
s kb. december 1-től július l - ig nem járhatna benne senki más, mint 
csakis a teljesen megbízható felügyelő, ellenőrző és gazdasági tiszti 
személyzet, de ez is csak minél ritkábban. Julius 1-én kezdődnék a kaszálás, 
majd a behordás. esetleg helyenként a legeltetés; általában ettől az időtől 
fogva a telep személyzete korlátlanul mozoghatna a területen a gazdasági 
munkák elvégzése céljából, természetesen kellően kioktatva arról, hogy 
az esetleges utóköltéseknek, továbbá az abból származó madárfiókáknak 
büntetés terhe alatt békét hagyjon. A terület teljes zavartalanságát 
alkalmas pontokon felállított fegyveres és lovasőrségek biztosítanák. 

A területen mindennemű vadászat elvileg tilos. Csak igen kivételes 
és a tudományos felügyelőség által javasolt esetekben volna szabad 
vadászni. Ezenkívül csakis a tudományos felügyelőség gyüjthetne az 
esetleg létesítendő telepi múzeum és laboratórium részére, de ez is csak 
kellő ellenőrzés mellett, mert a természetrajzi objektumok folytonos 
ritkulása még itt is üzletekre és visszaélésekre vezethet. 

A mesterséges öntözés a jövedelmezőség fokozása i l l . a takarmány 
biztosítása érdekében, de egyúttal a madárvilág életfeltételeinek megóvása 
szempontjából is föltétlenül szükséges. A Duna-Tisza csatorna kiépítéséig 
ezt az öntözést a jelenlegi vizek fölhasználásával lehetne végezni, oly 
módon, hogy lefolyásukat alkalmas helyen épített zsilip szabályozná. 
A vizszabályozással kapcsolatosan esetleg haltenyésztőtelepet is lehetne 
berendezni, azzal a korlátozással azonban, bogy a lehalászást csakis 
a júliustól decemberig terjedő időben volna szabad elvégezni. 

A telep központja a Dömsöd vasúti állomástól 1 kilométernyi 
távolságban fekvő A p a j i m a j o r volna. Ennek a helyén épülne az uj falu, 
melynek lakói — részben hadirokkantak — a létesítendő üzemterv alapján 
vagy mint állami alkalmazottak, vagy pedig mjnt kisbirtokosok vagy bérlök 
szolgáltatnák a tejtermeléshez és tenyészállatok neveléséhez szükséges 
munkaerőt. 

A berendezés minden részletére ebben a memorandumban nem 
tudok kiterjeszkedni, csak arra kivánom még felhívni a figyelmet, hogy 
ez a telep nagy szociális érdekeket is szolgálna. A z itt termelt tejből 
kellene ellátni elsősorban Budapest szegényebb sorsú családainak betegeit 
és gyermekeit, utóbbiakat bizonyos korig és pedig részben ingyen, részben 
mérsékelt áron. Kétségtelen dolog, hogy ilymódon a főváros gyermek
halandóságát csökkenteni lehetne. A telepet ezirányu céljainak minél 
tökéletesebb elérése céljából a hova-tovább mindinkább szükségessé váló 
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gyermekfej előállítására is be kellene rendezni. A fönmaradó tejet, mint 
elismerten elsőrangú és tiszta kezelésű terméket a jobbmóduak a napi 
áron felül is szívesen megvennék, ugy hogy a telep jövedelmezősége 
nein szenvedne lényeges csökkenést az ingyenes és mérsékelt áru tej
kiosztás által. 

Amennyiben a gazdasági, vízrajzi és agrogeologiai szakértők a terve
zetet megvalósíthatónak minősitik, akkor ezt a telepet alkalmas területekkel 
ki lehetne bővíteni egészen le a K e c s k e m é t város tulajdonát alkotó 
B u g a c-M o n o s t o r-pusztáig s lehetne itt oly természeti s néprajzi 
emléket s ezzel kapcsolatban tejtermelő- és állattenyésztőtelepet alkotni, 
amely páratlan volna az egész világon. 

3. A kisbalatoni kóesaatelep. A Balaton délnyugati csücskének 
kiöblösödése; a Zala folyó torkolatánál terül el ez a világhírű mocsárterület, 
melyet nádasok, rekettyések, feneketlen iszaplápok borítanak s nagykiterjedésű 
rétek vesznek körül. Hajdanában itt volt hazánk legnépesebb kócsagtanyája 
s jelenleg is az, de míg ezelőtt legalább 100 fészkelő párnak adott 
megélhetést ez, az ideális madártanya, addig manapság már csak 5—10 
kócsagpár szokott itt fészkelni. S nem a kultúra pusztította ki innen a kócsagot, 
hanem a vadász, az orvvadász, a tanszerkészitők üzérkedő hada stb. 
Maga a terület még nagyjában az ősi állapotban van. még alkalmas arra, 
hogy itt a múltéhoz hasonló nagyságú kócsagtanya létesüljön, éppen csak 
meg kellene védeni a fosztogatóktól s biztosítani a kócsag háborítatlan 
költését, a fiókák fölnevelését s megakadályozni a fiatal generáció kipusz
títását. A telepet figyelemmel kisérő szakemberek megállapításai szerint 
ritka eset, hogy az itt kiköltött kócsagfiak közül egy is megmaradjon. 
A szárnyrakelés után a fiatal tapasztalatlan madarak egyhamar áldozatul 
esnek a mindenünnen rájuk leselkedő puskásoknak. Ilymódon nem csoda, 
hogy 1895. óta nem tud megnövekedni a telep lakosságának létszáma, 
dacára annak, hogy a szomszédos fonyódi berek kiszárítása következtében 
az ottani kócsaglakosság is valószínűleg ideköltözött. A kócsagon kivül 
azonban számottevő gémtelep is van a területen, amelynek lakói közüi 
különösen a batla és a kanalasgém említendők, mert a Délvidék esetleges 
elvesztése után ez lesz a megmaradó Magyarországban az utolsó ilyen telep. 

A terület mindenképpen megérdemli természeti emlékként való 
fönmaradását s ez nem is ütközik nagyobb nehézségekbe, sem pedig 
tetemesebb költséget nem igényel; legyen rajta egy tudományos felügyelő 
és egy-két, esetleg lovas fegyveres őr. Számolni lehet itt azzal a lehető
séggel is, hogy mesterséges kócsagtenyésztés céljából kócsagmajort lehet 
majd berendezni. Az errevonatkozó kísérleteket a tudományos felügyelő 
végezné a helyszínén. 

4. A velencei tó hazánk egyik legjelentékenyebb vízimadár tanyája. 
Itt van a legnagyobb telepe a dankasirálynak, ennek a mezőgazdasági 
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szempontból oly hasznos madárnak, továbbá itt van a legnagyobb klasszikus 
tanyája a szárcsá-nak és vöcsök-fajoknak. Ritka apró nádi madarak, barkós 
cinegék, kékbegyek, vízicsibék, sokféle récék és vadludak tömegei népesitik 
be ezt az érdekes területet és csábítják ide messze vidékek vadászait. 
Természetesen a szomszédos községek orvvadászai is kiveszik részüket 
a madárpusztitásból, de a legnagyobb károkat mégis a tavaszi tojásszedök 
okozzák. 

Ez a gyönyörű tó a maga jellegzetes vízimadár világával szintén egyik 
értékes természeti emléke lehetne az országnak. A z első teendő itt az volna, 
hogy a tó halászati és vadászati viszonyai egységesen szabályoztassanak. 
Meg lehetne tartani az eddig szokásban volt nagy tavaszi vadászatokat április 
elején, esetleg az őszi vadréce és vadlúd vadászatokat és az őszi esetleg 
téli és kora tavaszi halászatokat, de azontúl tilos volna akár vadásznak, 
akár halásznak bemenni a tóba. Jelenleg az a szokás divik itt, hogy egyes 
községek napi vadászjegyeket adnak k i , vadászhat mindenki ellenőrzés 
nélkül tetszése szerint; összelőnek tehát válogatás nélkül vadászható és 
hasznos állatot egyaránt, mindenikből minél többet. Hogy ez a gazdálkodás 
mire fog vezetni, azt nem nehéz megjósolni. 

A terület föjövedelmét jelenleg a nádkitermelés és a halászat szolgál
tatják. Ha az előbbit a madárvilág érdekében némileg csökkenteni is kellene, 
annál jobban lehetne fejleszteni a halászatot. A tó erősen szikes vizében 
pompás húsú ponty tenyészik, amelyet a közeli budapesti piacon igen jól 
lehetne értékesíteni. 

Az ellenőrzést itt is egy tudományos felügyelőség és fegyveres csónakos 
örségek alkotnák. Az ellenőrzés nagyfokú megkönnyebbítését szolgálná az 
a kormányrendelet, hogy csónakot csakis csónakjegy ellenében lehet tartani, 
éppen úgy, mint a hogyan vadászfegyvert is csak az tarthat, aki erre 
engedélyt vált. Az orvvadászat, orvhalászat és általában a madárpusztitás 
minél gyökeresebb meggátlására a csónakjegy váltásának kötelezettsége 
az egész ország területén igen üdvös és hatásos rendelkezésnek bizonyulna. 

5. A Fertő tó keleti partja Pátfalutól a, Neudegg szigetig. 
A védett területet nemcsak közvetlenül a Fertőpart, hanem az azt szegélyező 
tósorozat majd legelő és kaszáló terület is alkotná. Különösen három madárfajt 
kellene itt védeni: a gulipánt, kócsagot és kacagó csért. A gulipán a védendő 
terület északi részén a szikes Fertőparton és azt övező szikes tavakon — 
Zicklacke, Stinker tavak — tanyázik a legnagyobb számban. Ember
emlékezet óta itt fészkelnek s jelenleg ez a hely tán az utolsó fészkelő 
tanyájuk Magyarországon. A terület a tavaszi idényre a közlekedés elöl 
teljesen elzárandó s csak július 1. után lehet kaszálni vagy legeltetés 
alá adni. 

A kócsagtelep az illmici kis erdővel szemben levő nádasban van, 
vagy legalább is ott volt. A teendő itt néhány holdas avar nádparcellának 
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a íentartása, mert a kócsag csak ezekben fészkel szívesen és idejében, 
míg a nád learatása által elveszíti fészektanyáit. 

A kacagócsér sehol másutt az országban nem fészkel, itt is csak 
időszakosan és fészkelő helye nincs is teljesen kikutatva. Többször fészkelt 
a Zicklackén. 

De ezeken a föltűnő ritkaságokon kivül nagyszámú egyéb érdekes 
és ma már ritka állatfaj tanyázik ezen a területen, igy tömérdek vadréce, 
sok vadlúd, továbbá kékbegy, barkós cinege, fülemiles itke, nádi tücsök
madár, gólyatöcs, széki lile, gémek stb. stb. amelyek a területnek természeti 
emlékké avatása esetén valamennyien kedvezőbb életföltételekhez jutnának. 
Ezenkívül különösen az őszi átvonuláskor rengeteg madár látogatja a területet, 
köztük sok ritkaság, de különösen tömérdek vadlúd. 

• A legfontosabb teendő itt is a területnek a közlekedés elől való 
elzárása volna. Meg kellene tiltani a vadászatot, a legeltetést, kaszálást, 
halászatot'a fészkelés időtartama alatt s az egész tó területén engedélyhez 
kötni a csónaktartást. A madarak fészkelését t. i . nemcsak a parti lakosság 
veszélyezteti, hanem még sokkal inkább a túlsó parti hírhedt orvvadász 
és orvhalász lakosság, amely csónakon átjön, kifosztja a fészkeket, lelövi 
az anyamadarakat s aztán csónakján elmenekül, mielőtt a terület őrző 
személyzete utolérhetné. 

A terület jövedelmét eddig a legeltetés, kaszálás, nádkitermelés és 
halászat alkották. A két község — I l m i c és Mosón bán f a l u — azonkívül 
jelentékeny összegeket kaptak a vadászbérletekből. A terület kihasználására 
nagyjában és egészében a jelenlegi módszert lehetne felhasználni, de meg-
böviteni tenyészállatok nevelésével. Minél több ilyen tenyészállat telepünk 
van, annál inkább kiküszöbölhetők a beltenyésztés káros hatásai. Az itt 
termelt tejet ha Budapestnek arra szüksége nem volna — a közeli Bécsben 
igen jól lehetne értékesíteni s ugyancsak ez a metropolis volna a tó szikes 
vizében tenyésző pompás húsú pontynak is a fogyasztója. 

A telep tudományos és gazdasági kirendeltségének székhelye Mexikó 
majo r lenne, amelynek már jelenleg is van iparvágánya a györ-sopron-
ebenfurti vasútvonalon lévő E s z t e r h á z a állomása felé, igy tehát ugy 
Budapestre, mint Bécsre egyenes összeköttetése van. A nádtermés szállítására 
pedig keskenyvágányú vasútvonal szeli a telepet. Szóval megvan minden 
előföltétel a telep termékeinek minél elönyösebb értékesítésére minimális 
befektetési költségek nélkül. 

6 . A Tájba vize Bodrogszerdahely mellett. Csekély kiterjedésű, 
de mély lápos viz, melyen jelentékenyebb dankasirály telep van, azonkívül 
számos egyéb vízimadár is fészkel a területen. A dankasirály egyik leg
hasznosabb madarunk, amely különösen a gabonát pusztító rovarvilág, főleg 
a gabonaszipolyok pusztítója. 

A terület jövedelmezősége eddigelé úgyszólván semmi, tehát valószínűleg 
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minimális áron birtokba vehető. Természeti emlékként való adminisztrálása 
is minimális költséggel járna, mert elegendő volna valamelyik már meglevő 
csendőrőrsparancsnokságot B o d r o g s z e r d a h e l y r e áthelyezni és a költés 
idejére két ideiglenesen ide vezényelt tagját az állandó őrzéssel megbízni. 
(A terület, sajnos, a trianoni vonalon tul van!) 

7. A reznek túzok fészkelőit elt/e Bagota pusztáit. A reznek 
túzok hazánk egyik legritkább fészkelő madara. Régebben gyakoribb volt, de 
jelenleg csakis az egri fökáptalan birtokát képező B a g o t a pusztáról ismerjük, 
mint fészkelő madarat. Minthogy itt a nagy túzok is még elég jelentékeny 
számban tanyázik, a kettőre együttes természeti emléket lehetne itt létesíteni. 
Bizonyos meghatározott területen, ahol a legtöbb túzok szokott előfordulni, 
föltétlenül tiltva volna a vadászat egész éven át, azonkívül pár holdnyi silány 
minőségű földet ugarnak kellene meghagyni, hogy állandóan zavartalan fész
kelő helyük legyen. Az állományt természetesen megfelelő őrzés alatt kellene 
tartani, hogy ugy a vadászok, mint az esetleges ragadozó állatok garázdálko
dásai ellen is védve legyenek. A felügyelet kérdése a helyszínen rendezendő. 

8. A tiszakisfaliidi sziget. A terület szintén az egri főkáptalanság 
birtoka. Körülbelül 100 hold terjedelmű Tiszasziget, ligetes kaszáló, gém
teleppel és az A l f ö l d jellegzetes apró madaraival. Kívánatos volna, hogy 
legalább egy ilyen terület maradna hírmondónak az utókorra. A vadászatot 
itt kb. február hó 1-től október hó l - ig kellene betiltani, egyébként pedig 
a jövedelmezőség fokozására és kibővítésére fácántenyészetet lehetne 
berendezni. Az erdő vágása tiltva volna legalább egyelőre s a tilalmat 
csak olyan esetekben volna szabad föloldani, amikor annak elmulasztása 
a sziget jellegét s állatvilágának létfeltételeit fenyegetné. 

A fölsoroltakon kivül volna még a megszállott területeken lévő 
9. belltjei uradalom, 

10. újvidéki gémtelep, 
11. lukács falvi Fehértó kócsagtelepe és Carska bura, az ellen

séges megszállás következtében egyelőre nem aktuálisak, úgyszintén az északi 
és keleti hegyvidéken a keselyük és egyéb madarak védelmére tervezett 
berendezkedések, amelyet a természeti emlékekként fentartott őserdőkkel 
stb. kapcsolatosan kellett volna megszervezni. 

Volnának azonkívül egyes objektumok, mint pl az A l f ö l d ö n mind 
ritkábbá váló holló egyes fészekfái, sas- és so7?/ow?-fészkelő tanyák, a gólya 
védelme stb., de ezek mind már oly részletkérdések, melyekre csak akkor 
kerülhet a sor, ha az egész mozgalom már nemcsak elvi alapon lesz 
elfogadva, hanem ha már annak gyakorlati kivitelére is sor kerül. 

A cél különben is nem az; hogy minél több természeti emlékünk 
legyen, hanem hogy a meglévőket minél jobban meg tudjuk tartani annak az 
utókornak a számára, amely majd egykoron számon kéri az elődöktől, 
ha Magyarország természeti emlékeit pusztulni engedi. 
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A szervezésre vonatkozólag általánosságban a következő szempontok 
lennének irányadók : 

Minden nagyobb természeti emlék gondozására egy tudományos és 
gazdasági kirendeltség volna hivatva. A tudományos kirendeltség föladatai: 
az állat- és növényvilág mindenkori állományának számbavétele, tanul
mányozása azoknak a föltételeknek, melyek mellett a védendő szervezetek 
a legjobban fejlődhetnek és szaporodhatnak, ellenségek irtása, káros 
befolyások megszüntetése. Mindezekről évi jelentés előterjesztése. Ritka 
vagy jövedelmező állatfajok mesterséges tenyésztése, ha szükséges, hogy 
ily módon is fentartható legyen, — vagy ha forgalomba hozatalával 
a telep jövedelmezősége fokozható volna. Minthogy ez a munka valószínűleg 
nem töltené ki a munkaidőt, azért ezek a tudományos kirendeltségek a káros 
vagy nagyszámban előforduló állatfajokból, továbbá egyes növényfajokból 
iskolai gyűjteményeket tartoznának összeállítani. Hazai nép-, polgári és 
középiskoláink évenként tetemes összegeket költenek szemléltető természet
rajzi gyűjtemények beszerzésére. Ezeket többnyire méregdrágán és silány, 
szakszerűtlen kivitelben a tanszerkészitő üzletektől szokták beszerezni. Ezek 
a tudományos kirendeltségek az őszi és téli munkaidő alatt ily szemléltető, 
a természetrajzi oktatás célját szolgáló szakszerű iskolai gyűjteményeket 
szerelnének föl. Ezeken kivül laboratóriumi, mikroszkópiai vizsgálatokhoz 
szükséges preparátumokat is készítenének. Mind a kettőből számottevő 
exportra is lehetne számítani. 

Az itt alkalmazott szakemberek, gyűjtök és preparátorok semmiféle 
magánrendeléseket nem fogadhatnának el. Ez a berendezés jelentékenyen 
befolyásolhatná a természettudományi közoktatást, mert nagy megtakarítást 
jelentene a közoktatási intézetek számára s biztos vagyok benne, hogy 
megfelelő vezetés mellett virágzó kivitelre is számíthatunk, különösen ha 
a ritka állatfajok mesterséges tenyésztése is beválna. 

Mindenesetre nagyon megfontolandó a természeti emlékeket ily 
természetű jövedelmezőségre is berendezni, de viszont megokolatlan dolog 
volna, pusztulni hagyni oly értékeket, amelyeket ugyancsak az ország 
állatállományából mások értékesítenének s nem ily közhasznú intézmény 
keretében, hanem tisztára csak üzleti érdekből. Meggyőződésem szerint 
némi részesedés biztosításával, továbbá a megfelelő ellenőrzéssel, az elő
fordulható visszaélései* kérlelhetetlen megbüntetésével, főleg pedig arravaló 
tisztviselők kinevezésével az esetleges visszaéléseknek gátat lehetne emelni. 

A tudományos kirendeltséghez tartozó tisztviselők csakis a meg
állapítandó tudományos fórum meghallgatása, esetleg jelölése mellett 
nevezhetők ki . Ilynemű intézménynél ez végtelenül fontos, mert nem 
arravaló egyének helyrehozhatatlan erkölcsi károkat okozhatnak. 

A természetvédelmi emlékek legfelsőbb fóruma és birtokosa a Magyar-
Királyi Földmivelésügyi Ministerium. Ennek keretében alkotandó meg a 
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Természetvédelmi Ügyosztály esetleg egy Természetvédelmi Tanács, melybe 
kiváló szakemberek is kinevezhetök. A Természetvédelmi Ügyosztály alá 
tartoznának első sorban a gazdasági kirendeltségek, mig tudományos szak
közege az Állami Madártani Intézet volna, amely egyúttal a tudományos ellen
őrzést is gyakorolja. A természetvédelemre vonatkozó bármilyen ügydarab 
véleményezés végett ennek az intézetnek kiadandó. Személyzete és dotációja 
az uj ügykörnek megfelelően bővítendő, különös tekintettel arra is, hogy 
ez az intézet volna hivatva a természetvédelmi folyóirat kiadására. 
Ez a folyóirat tartalmazná a természetvédelmi emlékekről szóló évi jelen
téseket és propagálná a Magyar Természetvédelmi Egyesület eszméjét, 
hogy igy a nagyközönségnek is módjában volna adományaival hozzájárulni 
a magyar természeti emlékek fentartásához. 

A döntő lépés már most az volna: összehívni az 1914-ben tervezett 
ankétot, ezen megtárgyalni a KAÁN KÁROLY által szerkesztett javaslatot 
a jelen memorandummal^ az együttesen megállapítandó végleges javaslatot 
törvényerőre emelni, hogy azt a gyakorlatban minél sürgősebben meg 
lehessen valósítani. 

Der Beginn des praktischen Naturschutzes 
in Ungarn. 

Von J A K O B S C H E N K . 

Das vertrocknete Laub von Hoffnungen, welche in ihrer Blüte erstarben 
and die Grabhügel längst begrabener Träume kennzeichneten den bisherigen 
Weg der ungarischen Naturschutzbestrebungen — ohne die tröstende 
Hoffnung einer baldigen Auferstehung. Mit dem Pflichtbewusstsein des 
gewissenhaften Beamten, doch mit völliger Resignation hatte ich an dem 
theoretischen Ausbaue der Naturschutzfrage weitergearbeitet, seitdem der 
unglückliche Ausgang des Weltkrieges alle Hoffnungen bezüglich einer 
allgemeinen gesetzlichen Regelung des Naturschutzes vernichtete, obwohl 
diese Regelung infolge der Vorarbeiten, welche K A R L K A A N im Auftrage 
von D R . I. DARÁNYI ausführte, im Jahre 1 9 1 4 schon unmittelbar bevorstand. 

In meiner Abhandlung über die ungarischen Edelreiherkolonien 
(Beilage zur Aquila Bd. 25. 1 9 1 8 . ) habe ich zwar das Wort für die 
Erhaltung unserer letzten Edelreiherkolonien erhoben, jedoch nur in der 
nur wenig begründeten Hoffnung, dass vielleicht in den kommenden Friedens
zeiten der langgeplante „Ungarische Bund für Naturschutz" ins Leben 
gerufen werden könne, welcher dann mit der praktischen Durchführung 
unserer Naturschutzbestrebungen beginnen sollte. Als dann zur Zeit des 
Umsturzes die mit einem Schlage als dringende Notwendigkeit in den 
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Vordergrund getretene Bodenreform unsere letzten Naturschutzgebiete mit 
gänzlicher Vernichtung bedrohte, wandte ich ' mich mit der weiter unten 
veröffentlichten Denkschrift an das Ackerbauministerium, um dies womöglich 
zu verhindern oder wenigstens zu verzögern. 

Die durch das Diktat von Trianon geschaffte Situation, die dadurch 
hervorgerufene allgemeine Verarmung hat dann allen Hoffnungen ein jähes 
Ende bereitet. 

In diese völlige Hoffnungslosigkeit fiel nun die Hilfsaktion der „Neder
landsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels" wie ein erster Licht
strahl hinein. Über diese hochherzige und erfolgreiche Aktion habe 
ich schon im vorigen Bande der Aquila (p. 155.) berichtet. Den ersten Gaben 
folgten spätere, so dass Ende März 1923 der Gesammtbetrag sich auf 
755 Holl . Gulden erhöht hat. Die eingelaufenen Beträge wurden in der 
Zeit von Nov. 1921 bis März 1923 zu verschiedenen Kursen eingelöst und 
ergaben 471.095 Kronen, wozu noch die inländische Sammelaktion mit 
36.682 K hinzukommt. Diese Summe ist auch bei den jetzigen Verhältnissen 
noch immer so bedeutend, dass mit Hilfe derselben die gefährdete Vogelwelt 
so mancher Gebiete in Schutz genommen werden kann. 

Der Organisator dieser Sammelaktion ist J . D R I J V E B , 2. Sekretär der 
Ned. Ver. tot Besch, v. Vogels, korresp. Mitglied unseres Institutes, der 
die ganze Aktion in Bewegung gesetzt, über die ungarische Vogelwelt 
Vorträge gehalten und unsere Sache mit grössten Hingebung unterstützt 
hat, wofür ihm der tiefgefühlte Dank aller Ungarn gebührt. 

Bei der praktischen Organisierung müssten wir allerdings darauf 
achten, dass uns immer ein gewisser Reservefond verbleibe für jene 
Zeit, zu welcher die auswärtige Unterstützung ausbleiben wird. Das Institut 
wird natürlich alle Hebel in Bewegung setzen, um für seine Aktion die 
staatliche Unterstützung zu sichern, doch ist dies heute naturgemäss nicht 
leicht zu erreichen und erfordert auch im günstigen Falle längere Zeit. 
Diese Bedenken veranlassten mich dazu, im J . 1922 nur die dringendste 
Frage, nämlich die effektive Bewachung der Edelreiherkolonie im K i s-
b a l a t o n z u erledigen. Nun sind unsere letzten Edelreiher unter ständiger 
Aufsicht eines zuverlässigen Hüters, welcher als gewesener Fischermeister 
den See gründlicht kennt und ist somit der erste entscheidende Schritt getan, 
um aus dem Gebiete der Theorie allmählich in dasjenige der praktischen 
Durchführungen zu übergehen. Im Frühjahr werden entsprechende Warnungs
tafel aufgestellt. Die Gendarmeriepostenkommandos wurden darauf auf
merksam gemacht, dass die Jagd der Edelreiher gesetzlieh zu verfolgen 
ist und auf unser Ansuchen wurden diese auch seitens ihrer Obrigkeit mit 
tntsprechenden Instruktionen versehen. 

Ebenfalls im Laufe des Jahres 1922 hat das Oberinspektorat der 
Landes-Gendarmarie auf unser Ansuchen darüber verfügt, dass die Posten-
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kommandós der Gegend Ürbő und B o c s a den Unfug des Kiebitzeier-
Sammelns in diesem Frühjahr mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen 
haben. Die Eiersammler richten hier nämlich jedes Jahr schreckliche 
Verwüstungen an, was die einzige Angabe schon genügend beweist, dass 
ein einziger Eiersammler auf Ü r b ö p u s z t a 15.000 Eier gesammelt hat. 
Der Täter wurde natürlich angezeigt; das Verfahren ist noch im Gange. 

Um die Verhältnisse an Ort und Stelle zu studieren, besuchte ich 
die Gegend von Ü r b ő und B o c s a im Frühjahr 1922. Auf Ürböpuszta 
sah ich überaus wenige Vögel. Auch die gewöhnlicheren Arten, wie 
Kiebitz, Botschenkel, Kampfläufer, Seeregenpfeifer und Trauerseeschwalbe 
waren nur sehr spärlich vertreten, seltenere Arten sah ich überhaupt 
nicht. Die grossen Baubzüge der Eiersammler haben die charakteristischen 
Vögel dieser Gegend fast gänzlich vertrieben. Das wenige, was hier verblieb 
war in der Brut auf das äusserste gefährdet durch die hiesigen Bewohner, 
in erster Beihe auch durch ihre Hunde. Manche dieser Tiere haben sich 
zu passionierten Eierräubern ausgebildet und suchen die Nester syste
matisch auf. um alles Vorgefundene zu fressen. Hier ist eine energische 
Intervention unerlässlich, sonst wird die interessante Vogelfauna endgültig 
aus der Gegend verschwinden. Seitdem wir die letzten bedeutenden hol
ländischen Spenden erhalten haben, sind die einleitenden Arbeiten auch 
hier im Gange und wir hoffen, dass im nächsten Frühjahr die Vogelwelt 
der Ürböpusz ta nicht mehr ganz schutzlos den Nestplünderern aus
geliefert sein wird. 

Was B ö c s a p u s z t a betrifft, nisteten hier Säbelschnabler und Stelzen
läufer noch in befriedigender Anzahl, obwohl das Gebiet ziemlich dicht
bewohnt ist. Glücklicherweise ist der Jagdpächter des Gebietes Herr J A K O B 

F O N T ein begeisterter Vogelfreund, der gegen die Nestplünderer stets 
strengstens und mit Erfolg vorgegangen ist, so dass hier das Fortbestehen 
der Vogelwelt glücklicherweise noch nicht gefährdet erscheint. 

Auf dem ungarischen Horizont türmen sich noch immer dunkle 
Wolken; die jetzige Zeit ist noch nicht günstig genug um weitgehende 
Pläne zu entwerfen. Es ist dies auch durchaus nicht nötig, da das ganze 
Programm im weiter unten folgenden Memorandum, sowie im KAÁVschen 
Elaboratum niedergelegt ist. Behufs Bekanntgabe unserer vorkriegszeitlichen 
Naturschutzbestrebungen veröffentliche ich hier noch nachträglich die oben 
erwähnte Denkschrift, wenn auch die darin enthaltenen Pläne in ihrem vollen 
Umfange kaum in der nächster Zukunft durchgeführt werden können. 

Das am 19. Febet* 1919 eingereichte 31emorandum lautet 
im Auszage tvie folgt. 

Die sich im Stadium der Verwirklichung befindliche Bodenreform und 
das durch die schwierige Wirtschaftlage bedingte Streben nach Mehrproduktion 
wird voraussichtlich grosszügige Bodenmeliorationsarbeiten zur Folge haben. 
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Man wird dann auch diejenigen • Gebiete zu landwirtschaftlichen Zwecken 
beanpsruchen, welche sich noch als Relikte der freien urwüchsigen Natur, 
wenn auch nur in ihren Trümmern bis auf unsere Tage erhalten konnte. 
Es würde dies jedoch die Vernichtung unserer letzten Reiherkolonien 
bedeuten, welche die ungarischen Vogelfauna jin die Weltlitteratur der 
Ornithologie einführten, es würden Egretta alba, Totanus stagnatilis, 
Ortygometra pusüla, Gelochelidon anglica, Plegadis faleinellus, Recurvirostra 
arosetta und noch so manche Seltenheiten unserer Vogelwelt ihre letzten 
Brutstellen verlieren, und auch die gewöhnlicheren Arten würden einen 
grossen Verlust ihrer Bestände erleiden. Und Hand in Hand mit dem 
Verschwinden der Vogelwelt wird auch die gesammte Konfiguration der 
ungarischen Tiefebene, der typischen Wohnstätte des Ungartums eine 
gründliche Umbildung erfahren. Die ausgedehnten, rohrwaldbestandenen 
Ursümpfe, die von Wasseradern durchzogenen, alljärlich überschwemm
ten Gras- und Salz-Puszten, welche uns derzeit noch einen, wenn auch 
nur viel zu blassen Begriff über das alte Ungarn geben können, werden 
ausnahmslos dem Pfluge und damit der alles uniformisierenden modernen 
Kultur zum Opfer fallen. Es möge aber in unseren Tagen das Bedürfnis 
nach neuen Anbauflächen noch so lebhaft und dringend sein, wir sind 
noch immer der festen Überzeugung, dass die Erhaltung der Naturdenk
mäler ebenso eine Pflicht der jetzigen Generation ist, wie Erhaltung, 
Schutz und Erneuerung der historischen Denkmäler, und dass diese 
Pflicht desto grösser wird, je mehr diese Inseln der Urnatur durch die 
Kultur bedroht werden. 

Die Naturschutzbewegungen haben im Ausland, ganz besonders in 
den Vereinigten Staaten v. N o r d a m e r i k a und in D e u t s c h l a n d , 
sowohl durch gesellschaftliche Tätigkeit, als auch durch das Einschreiten 
der Behörden schöne Erfolge gezeitigt; in Ungarn ist der Gedanke in 
seinem vollen Umfange erst kürzlich ins Leben gerufen worden. Den ersten 
Anlass dazu gaben 1899. die „Gedenkbäume der Königin Elisabeth", 
deren Pflege und Erhaltung dem Kgl . Ung. Ackerbauministerium oblag. 
In der Litteratur wurde die Frage erst 1905. durch K A R L SAJÓ eingehender 
behandelt (Természettud. Közlöny, 1905., p. 702.), sodann gab. K A R L K A A N 

1909. im Auftrage des damaligen Ackerbauministers, IGNÁC DARÁNYI, eine 
Propagandaschrift über „Erhaltung der Naturdenkmäler" heraus, welche 
behufs Besprechung und Mitteilung einschlägiger Daten sämmtlichen 
Munizipalbehörden, Gesellschaften und auch vielen Privatpersonen zuge
sandt wurde. Auf Grund des eingelaufenen reichen Materials konnte von 
demselben Verfasser 1914 eine zweite Schrift über „die Frage des 
Naturschutzes und Erhaltung der Naturdenkmäler" herausgegeben werden, 
welche als Ausgangspunkt und Grundlage für die im Ackerbauministerium 
für den Oktober 1914 geplanten Naturschutz-Enquete dienen sollten. Der 
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inzwischen ausgebrochene Weltkrieg hat leider die ganze vielversprechende 
Bewegung vollständig stillgelegt. 

Nun kann und muss der verlorene Faden — wenn auch unter durchaus 
veränderten Verhältnissen — wieder aufgenommen werden, wobei uns 
die jetzt ins Stadium der Verwirklichung gelangte Bodenreform günstige 
Aussichten bietet. 

Eingehends soll noch bemerkt werden dass bei der Auswahl der 
Naturschutzgebiete auch noch der Umstand in Betracht gezogen werden 
muss, dass unsere grossen H e i d e n - P u s z t e n mit ihrem originellen, 
primitiven Hirtenleben auch ethnographische Denkmäler darstellen, deren 
möglichste Schonung umsomehr geboten ist, als mit der Erhaltung der
selben auch die Existenz der ebenfalls dem völligen Aussterben entgegen
sehenden ungarischen Haustierassen gesichert werden könnte. 

Die Auswahl und Errichtung von Naturdenkmälern ist aber nur der 
erste Schritt. Es muss auch die fernere Existenz derselben gesichert werden. 
W i r hoffen, dass die Zeit auch noch für uns kommen wird, in welcher 
es unsere wirtschaftliche Lage gestatten wird für die Erhaltung der Natur
schutzgebiete nur aus rein idealen Gesichtspunkten Opfer bringen zu 
können, heutzutage sind wir leider noch gezwungen neben vollwertiger 
Beachtung der Anforderungen eines idealen Naturschutzes, die betreffenden 
Gebiete auch wirtschaftlich produktiv zu gestalten. Nur nach Sicherung 
der wirtschaftlichen Produktivität können die Bedenken der Realoekonomisten 
und der massgebenden Kreise beseitigt werden. 

In der Vergangenheit wurden unsere schönsten Naturdenkmäler ver
nichtet, ohne dass die Fachkreise zu der Frage Stellung hätten nehmen 
können. Um dies in der Zukunft vermeiden zu können, wird der Vorschlag 
gemacht, dass jede geplante Bodenmelioration vor der Ausführung dem 
Ornith. Institute, eventuell dem zu errichtenden staatlichen Organisation 
für Naturdenkmalpiiege vorgelegt werden muss. 

Nach dem allgemeinen Teile folgen nun die konkreten Vorschläge. 
Vom ornithologischen Standpunkt aus betrachtet, wären folgende 

Gebiete als Naturdenkmäler womöglich im staatlichen Besitz zu nehmen 
und entsprechend einzurichten: 

1. Die Hortobáf/y-Puszta bei Debrecen, als typischester 
Repräsentant der vielbesungenen ungarischen Puszta mit ihrem freien 
an das Nomadentum erinnernden Hirtenleben in erster Reihe ein ethnog
raphisches Denkmal, ist aber gleichzeitig Aufenthaltsort mehrerer, recht 
seltener Vogelarten — Buteo ferox, Calandrella brachydactyla —, ferner 
die einzige grössere heimische Brutstätte von Glareola pratincola, und 
schliesslich eine der grössten Sammelstellen der Welt für allerlei Wild
gänse namentlich auch Branta rnfieollis und Ansei- neglectus. Haupt
sächlich aus minderwertigem Natron-Boden bestehend, bietet diese Fläche 
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für künftige Bodenmeliorationsversuche keine günstigen'Aussichten, während 
dieselbe als durch eine — eventuell durch Kunstdüngung und Berieseiungs-
einrichtungen gebesserte — Weidefläche für Zuchtvieh voraussichtlich 
immer mehr an Bedeutung zunehmen dürfte. Die hier, auf der weiten, 
offenen Puszta gezüchteten Tiere, würden sich als lebenskräftigeres, 
widerstandsfähigeres Material zweifellos einer fortwährend wachsender 
Nachfrage erfreuen. Die Herstellung der künstlichen Fischzucht-Teichen 
hat der Urwüchsigkeit der Puszta nichts geschadet, im Gegenteil, sie 
hat noch neue Vogelarten der Pusztenfauna zugeführt, wie den Heeadlpr. 

2. Das Naturschutzgebiet „Kiskunság". In der Nähe der 
Hauptstadt gelegen und die Puszten A p a j , Ürbő , S z ú n y o g , sowie die 
Gemeinden P e s z é r a d á c s . K i s k u n k e re k e g y h á z a, B u g y i . Sár i , 
K u n s z e n t m i k l ó s und G y ó n umfassend, breitet sich eine ausgedehnte 
Weidenfläche von ungefähr 40.000 Hektar Gesammtareal aus, ein reizendes 
Stück Urnatur mit allen fesselnden Erscheinungen derselben. Dasselbe 
besteht überwiegend aus Weiden und Heuwiesen, durchzogen von Wasser
adern und von rohrumkränzten freien Wasserflächen bestanden. Hie und 
da fallen einige kleine Ackerfelder ins Auge welche sich jedoch stets 
vermehren. Seit altersher als eine unvergleichlich reichbevölkerte Brut
stätte berühmt, wird darüber in der Mitte des XVIII . Jahrh. durch M A T T H I A S 

BÉL berichtet, dass zur Fastenzeit die Kiebitzeier zu Millionen nach 
der Hauptstadt B u d a geliefert wurden. Noch vor einigen Jahrzehnten 
brütete hier Totanus stagnatilis, eine der seltensten Arten Europas, in 
ziemlicher Anzahl, wie auch Ortygometra pusilla, Himantopus Candidus, 
Platalea leucorodia, Egretta alba (wenigstens 1919). Locustella lusc'mioides 
und grosse Mengen der gewöhnlicheren Arten, wie Vaiiellus, Totanm-
Arten, Limosa aegoeephala, Gallinago gaüinaria, alle drei Hydrochelidon-
Arten, Laras ridibundus, mehrere Eiden- und 6r«wse-Arten. Glareola 
pratincola, Charadrius alexandrinus, Podiceps-Arien, Botaurus stellaris und 
die immer mehr im Verschwinden begriffene Otis tarda. Ausserdem ist 
dies die Fundstätte mehrerer endemischer Insektenarten und auch die 
Pflanzenwelt zeigt typische Associationen der Salzsteppen- und Sandvege
tation. Die erste Massnahme wäre hier zur Abwehr gegen das himmel
schreiende Treiben der Eiersammler das ganze Gebiet vom Dezember bis 
Juli vom Verkehre gänzlich abzuschliessen — was freilich eine heute nicht 
durchführbare staatliche Besitznahme des ganzen Gebietskomplexes not
wendig machen würde. Die Amortisationskosten einer solcher Besitznahme 
wären durch Einrichtung einer grossartigen Molkerei aufzubringen. Es wäre 
dies für die Volkshygienie der Hauptstadt eine Einrichtung von unberechen
barer Tragweite, da dadurch die ständige und ungestörte Milchversorgung 
gesichert wäre. 

3. Die Silberreiherkolonie im „Kisbalatou". Das Gebiet, eine 
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Ausbuchtung des Südwestwinkels des Balatonsees, ist ein ausgedehnter 
Ursumpf, bedeckt mit weiten Rohrwäldern und tiefen Schlammmooren, 
umgeben von Wiesen. Hier befand sich einst die volkreichste und befindet 
sich heute die einzige sicher festgestellte Silberreiherkolonie Ungarns.1) 
Auch Plegadis falcinellus und Platalea leucorodia haben hier ebenfalls 
ihre — wie es scheint — letzte ungarische Brutstätte. 

Behufs wirksamerer Durchführung der Schutzmassregeln und ständiger 
ornithologischer Beobachtung des Sumpfgebietes wäre hier womöglich eine 
wissenschaftliche Expositur des Ornith. Institutes zu organisieren, welche 
auch Versuche über die Domestikation des Silberreihers anstellen könnte. 

4. Der Velenceer See ist einer der bedeutendsten Brutplätze für 
Wassergeflügel in Ungarn. Hier befindet sich die grösste Lachmöven-Kolonie, 
sowie die reichsten Brutplätze von Fulica atra und Podiceps-Arien. Aus
serdem ist dieses interessante Gebiet, dessen ornithologische Erforschung 
wir in erster Reihe der unermüdlichen Tätigkeit St. v. C H E R N E L ' S verdanken, 
noch durch allerlei seltenere Arten, wie Lusciniola melanopogon, Locus-
tdla luscinioides, Panurus biarmicus russicus, Erithacus suecica cyanecula, 
Ortygometra-Arten, ferner durch verschiedene Enten- und träwse-Arten 
bevölkert, welche besonders für die Jäger eine besondere Anziehungskraft 
besitzen. Das Fortbestehen dieser Vogelwelt wird aber durch die zahl
reichen Wilderer und Fischer der am Ufer liegenden Ortschaften und in 
erster Reihe durch die Eiersammler ernstlich bedroht. Diesem Unfug muss 
unbedingt gesteuert werden in der Weise dass das ganze Gebiet mit 
Ausnahme der üblichen Frühjahrs- und Herbstjagden, welche im Bestände 
des Wassergeflügels niemals wesentliche Veränderungen herbeigeführt 
haben2) unter allgemeines Jagd und Fischlang-Verbot gesetzt und das 
Halten von Wasserfahrzeugen für die Bevölkerung der umgebenden 
Ortschaften nur nach Einholung der behördlichen Bewilligung gestatten 
werde. Der bisher geübte alljährliche Bohrschnitt müsste ebenfalls so 
geregelt werden, dass immer einige überständige Parzellen vorhanden bleiben. 

5. Das Ostufer des Fertő-Sees von Pátfalu bis zur Insel 
Neudegg.3) Zum Schutzgebiet sollen nich mir der See und der Uferstreifen 
im engeren Sinne, sondern auch die das Ufer begleitende Seenreihe und die 

') Nähere Daten über die Geschichte der Kolonie s. S C H E N K , Die einstigen und 
gegenwärtigen Brutkolonien der Edelreiher i n Ungarn, p. 34. Bei l . zur Aqui la , 1918. 
Im Sommer 1922 konnte das Gebiet — Dank den holländischen Spenden — unter
ständige Aufsicht gesetzt werden. 

2) Siehe darüber C H E R N É L , On variations in the colouring of Colymbus cristatus, 
C. griseigena and C. nigricollis, observed at the Lake of Velencze in Hungary. Proceed. 
IV. Intern. Orn. Congr. London. 1905. p. 524. 

3) Eine nähere Beschreibung des Gebietes, eine Aufzählung d. Vogelarten u . eine 
Kartenskizze s. S C H E N K , Ornith. Fragmente vom Fertő-See. Aqui la , 1917. p. 66. 
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angrenzenden Wiesen nnd Weiden gezählt werden. Geschützt sollen hier 
vor allem die Brutorte folgender drei Vogelarten: Recurvirostra avosetta, 
Egretta alba und Gelochelidon anglica. Der Brutplatz von Recurrirostra 
befindet sich seit altersher am Nordende des Gebietes, teils am Ufer 
selbst, teils auf den das Ufer begleitenden Salzseen—Zicklacke, Stinker— 
Seen. Die Silberreiherkolonie befindet sich — oder wenigstens befand 
sich — im Rohrdickicht dem kleinen Wäldchen von I l l m i c z gegenüber. 
Die Lachseeschwalbe wurde öfters auf der Zicklacke beobachtet, doch der 
eigentliche Brutplatz ist noch nich einwandfrei festgestellt; allerdings ist 
dies auch der einzige in Ungarn. Ausser diesen Seltenheiten birgt dieses 
äusserst interessante Gebiet noch eine Anzahl seltenerer Vogelarten, wie 
Panurus biarmicus russicus, Lusciniola melanopogon, Locustella luscinioid.es, 
Himantopus Candidus, Charadrius alexandrinus, wie auch verschiedene 
Reiher-, Gänse- und Enten-Arten: während des Herbstzuges erscheinen hier 
noch dazu alljährlich ungeheure Massen der verschiedensten und seltensten 
Vogelarten. 

Zum Schutze dieser Vogelwelt wäre das Gebiet für die ganze Brut
dauer vom Verkehr gänzlich abzuschliessen und der Rohrschnitt in der 
Umgebung der Silberreiherkolonie einzustellen. 

Behufs wirtschaftlicher Ausnützung des Gebietes könnten die bisherigen 
Betriebsarten — Weidewirtschaft, Heugewinn, Fischerei — im grossen und 
ganzen beibehalten werden, doch mit Einhaltung der nötigen Schonzeiten. 
Ähnlich, wie im H o r t o b á g y und Kiskunság , kann die Produktivität 
des Gebietes noch durch Zuchtvieh-Wirtschaft und Fischzucht bedeutend 
erweitert werden; für die Produkte derselben — besonders Milch und 
Karpfen — ist "im nahegelegenen W i e n eine überaus günstige Absatzstelle 
vorhanden. 

6. Das Tajba- Wasser bei Bodrogszerdahely. Ein nicht ausge
dehnter, jedoch tiefer Sumpf mit einer bedeutenden Lachmöven- und 
kleineren Seeschwalben-Kolome. Da das Gebiet in wirtschaftlicher Hinsicht 
fast ganz wertlos ist, würde dessen Erhaltung als Naturdenkmal keine 
grössere Schwierigkeiten bereiten. Leider liegt es ausserhalb der gegen
wärtigen Landesgrenzen. 

7. Brutort der Zwergtrappe (Otis tetrax L.) auf der 
Bagotapuszta. Vielleicht der einzige ungarische Brutplatz dieser Art, wo 
übrigens auch die grosse Trappe noch in ziemlicher Anzahl nistet, so dass 
hier ein gemeinsames Schutzgebiet für beide Arten geschafft werden kann. 
Die Frage wTäre einfach durch gänzliches Jagdverbot, durch Nichtbebauung 
einiger Hektar minderwertigen Ackerfeldes und durch Organisierung ent
sprechender Aufsicht zu lösen. 

8. Die Insel bei Tiszakisfalud. Eine wald- und wiesenbestandene 
Insel des Tisza-Flusses von ungefähr 50 Hektar Flächenausdehnung, 
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welche ausser einer Reiherkolonie noch die typische Kleinvogelwelt der 
grossen Ungarischen Tiefebene aufweist. Es erscheint als sehr wünschens
wert, von den auch sonst nicht mehr zahlreichen und auch immer mehr 
im Verschwinden begriffenen Oasen ungestörten Vogellebens wenigstens 
diese in die Zukunft hinüberzuretten, wofür hier die Jagd vom 1. Februar 
bis zum 1. Oktober einzustellen und der Holzschlag womöglich zu ver
meiden wäre. 

Weitere, als Naturschutzgebiete in Betracht kommende Gebiete liegen 
zurzeit jenseits der gegenwärtigen Landesgrenze. Es sind dies die Herr
schaft B e l l y e , die Reiherkolonie bei Ú j v i d é k , der W e i s s e S e e bei 
L u k á c s f a l v a (Brutort des Silberreihers) und die daran anschliessende 
C a r s k a B a r a , sowie noch auszusuchende Partien von Urwäldern Ober
ungarns und Siebenbürgens, als :Brutplätze einzelner seltener Vogelarten 
(z. B . Gypaetns, Vultur, Aquila, Emberiza cirhis etc). 

Ausserdem wären noch einzelne, auch bei uns schon recht spärlich 
vertretene Arten, wie Kolkrabe, Adler und Falken, bzw. deren Horstbäume zu 
schützen. Es sind dies jedoch Einzelheiten welche erst später und gelegentlich 
der allgemeinen Durchführung des Naturschutzes geregelt werden können. 

Über die Organisation der gesammten Naturdenkmalpflege wären 
folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

Zur Durchführung der nötigen Schutzmassregeln, sowie zur wirt
schaftlichen Administration der oben erwähnten grösseren Naturschutz
gebieten wäre an günstigen Punkten derselben je eine wissenschaftliche 
und oekonomische Expositur zu errichten. Erstere soll sich zur Aufgabe 
stellen, Tier- und Pflanzenwelt des Gebietes, sowie ihre Existenzbedingungen 
zu studieren, ihre Feinde und Schädlinge zu bekämpfen, eventuell auch 
Versuche über die Domestikation der selteneren, oder nutzbringenden 
Arten zu veranstalten. Dieselben könnten von den häufig vorkommenden, 
nicht gefährdeten Arten, sowie auch durch Züchtung dem Schulunterrichte 
dienende kleine Sammlungen ausführen, eventuell auch mikroskopische 
Präparate herstellen. Natürlich dürften die hier angestellten Fachmänner, 
Sammler und Präparatoren keine Privatbestellungen annehmen. Sicherlich 
würde diese Einrichtung den heimischen naturwissenschaftlichen Unterricht 
nur günstig beeinflussen und für die Schulen bei der Einrichtung ihrer 
Naturalienkabinette auch in materieller Hinsicht von Nutzen sein. 

Obwohl es immer bedenklich erscheinen kann, Naturschutzgebiete 
auf diese Weise auszunützen, so erscheint es ebenso unbegründet, die 
günstigen Gelegenheiten zu deren wirtschaftlichen Einrichtung unausgenützt 
zu lassen, nicht nur weil dies ohne Beschädigung der ursprünglichen 
Tier- und Pflanzenwelt vor sich gehen kann, sondern weil dadurch auch 
den rücksichtslosen Baubzügen allerlei Sammlern und Händlern gebürende 
Schranken gesetzt werden können. 
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Der nunmehr noch ausstehende entscheidende Schritt wäre die 
Einberufung aller berufenen Faktoren zu einer gemeinsamen Besprechung 
der Naturschutzfrage — wie dies schon für Oktober 1914. geplant war — 
die Vereinbarung der hier enthaltenen Vorschläge mit den KAÁN-schen 
Anträgen und schliesslich die Weiterführung des Gesetzentwurfes vor das 
Parlament und nach Verabschiedung desselben die praktische Durchführung 
— für heute alles noch in nebelhafter Ferne stehend. 

A z 1920—22. évi magyar madár jelölések.*) 
Irta: S C H E N K J A K A B . 

Uj célkitűzések helyett csak arra igyekezünk elsősorban, hogy a magyar 
madárjelölések lehetőleg elérhessék megint a háború előtti szinvonalat. 
A mindnyájunk által túlontúl ismert súlyos viszonyok, sajnos, nagyon is 
akadályoznak ennek a törekvésnek az elérésében. Egy ponton azonban 
máris örvendetes haladás mutatkozik, t. i . külső munkatársaink újra foko
zott mértékben vesznek részt a jelölési munkálatokban. 

Főleg maga az intézet az, amely a régebben nagy mértékben folyta
tott gyürüzésekkel adós maradt, mert hiányzanak azok az anyagi eszközök, 
amelyek a huzamos utazásokhoz szükségesek. De már ezen a téren is 
haladunk. Igy az idei tavasszal megint megkezdhettem a dankasirályok 
jelölését a v e l e n c e i t a v o n , a</ít,s7d-madarakét Ürbő pusztán és S Z E M E R E 

LÁSZLÓ az intézet kiküldöttjeként a K i s b a l a t o n gémtelepét látogathatta 
meg. A számbeli eredmény ugyan egyik esetben se volt jelentékeny, de 
mindenütt egyengetve van az ut. ugy hogy a jövőben már jóval kedvezőbb 
viszonyok között indulhat meg a munka. 

Amig minálunk csak lassan-lassan és igen nagy nehézségekkel tudunk 
tovább haladni, addig a külföldön, igy különösen Angliában és Amerikában 
igen nagy arányokban folyik a madárjelölés. Angliában 1921-ben 9.000 
madarat jelöltek, Amerikában pedig P R E N T I S S B A L D W I N kezdeményezése 
után a Földmivelésügyi Kormány alá tartozó „Biological Survey' mindjárt 
működése első évében 300 munkatárssal kezdte meg a madárgyürüzést. 
A legnevezetesebb eltérés az amerikai és európai jelölési kísérletek között 
abban áll, hogy Amerikában főleg öreg madarakat jelölnek, melyeket alkal
mas helyeken felállított hálókkal fognak el. Ezen a réven már igen jelentős 
eredményeket értek el, kimutatván azt, hogy egyes vonuló madarak évről-
évre pontosan ugyanazon a kerten vonulnak keresztül a téli szállás vagy 
az otthon felé. 

*) Az előző közleményt !. Aquila X X V I . köt. 1919. évf. pag. 26—41. 
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