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Betonból készült fészekodu. 
Irta : CSÖBGEY T I T U S . 

A faárak és szállítási költségek további növekedése, amely a karászi 
fészekodugyár üzembehelyezését lehetetlenné tette, most már a fészek-
odvaknak deszkából való házi előállítását is végleg megakadályozta. Ujabb, 
olcsóbb anyagok után kutatva, immár elérkeztünk az anyaföldig. Először 
agyagból égetett mintákkal kísérleteztünk, néhai C H E E N E L ISTVÁN k ő s z e g i 
odumintái alapján, ámde a kiégetés költségei itt is gátul állottak. Végül 
is a betonhoz kellett folyamodnunk, amely hidegen állitható elő. R A D E T Z K Y 

DEZSŐ t á r n o k i megfigyelőnk, akinek a leemelhető fedelű deszkaodu leg
jobb mintáját is köszönhetjük, borjuszőrből és cementből készülő, tehát 
szőrbeton odút ajánlott és egy homlokbetétes minta tervét is előadta, 
sajnos azonban, e minta kivitele oly technikai nehézségekkel járt volna, 
amelyeket a házi előállítás keretében nem tudtunk volna leküzdeni. 
Könnyebben kezelhető anyagot keresve, S Z E M E B E LÁSZLÓ, akit e munká
latokkal megbíztam, végül a cement-salak-homokbeton V3-0S keverékében 
állapodott meg. Egyidejűleg a legcélszerűbbnek látszó odumintát is meg
terveztük. De hátra volt még a feladat legnehezebb része : a lehető leg
nagyobb mértékben egyszerűsített öntőminta szerkesztése és oly könnyű 
öntési mód kitapasztalása, amely lehetővé teszi, hogy az öntőmintákat 
vidékre másolásra kiadva, a betonodu készítés minden különösebb szak
ismeret nélkül is egyidejűleg sok helyen megindulhasson s ezzel a szállítás 
költségei is megtakarithatók legyenek. 

S Z E M E B E ezt a feladatot is kiváló sikerrel oldotta meg, amennyiben 
az öntőminta külső köpenyét ruganyosan szétnyíló bádoghengerből alkotta, 
a szintén bádogból készült belső magot pedig kéregpapirral burkolta és 
sodronnyal kötötte körül. Ez a papirburkolat egyrészt lehetővé tette, hogy 
a mintát az öntés után azonnal szét lehet nyitni és újból felhasználni, 
másrészt az ily módon papírral bélelt odu a hőszigetelés szempontjából 
is előnyösebb a csupán betonból készült odúnál. 

Az eljárás részletes ismertetését helyszűke miatt másutt fogom közre
adni és majdan különlenyomat alakjában terjeszteni. Itt csak az odu 
szerkezetét és az öntőminta néhány részét mutathatom be. 

Mint a mellékelt ábrán látható, az uj oduminta, amely egészben a 
BEBLEPscH-féle B-odu méreteiben készült, két darabból áll. Sapkamódra 
leemelhető felső része biztonságból egy kampóra is rá van akasztva és 
e sapkán van a különböző méretekben készült röplyuk is. A röplyuk kissé 
oldalt nyilik, hogy az odu előredőlése esetén ne legyen az esőcsurgás 
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vonalában. A z alsó részt egy bördarabbal védett csavar szorítja a tartó
léchez, amelyhez biztonságból külső sodronykötéssel is rögzítve van. 
A fészeküreg tágassága már magában is lehetőségig csökkenti a szüküregü 
betonodvaknál észlelt nyirkosságot. De ennél is fontosabbnak tartom azt 
a felső ventilációt, amely egyrészt a sapka érintkezési vonalának apró 
rései, másrészt a röplyuk és a kampórés közt lehetséges. Ez a körül
mény, valamint a papirbélés jelenléte remélnünk engedi, hogy ez a beton-

6. ábra. Cement-fészekodu és öntőminta. 

Abb. 6. Darstellung der Zement-Nistböhle und deren Guss-Form. 

odu ugy a téli szállás, mint a fészkelés szempontjából ép annyira be fog 
válni, mint intézetünknek háborús pótlékul szerkesztett deszkaodumintája. 
Kipróbálása folyamatban van. A télen kihelyezett próbaodut éjjeli szállásra 
azonnal elfoglalták a cinegék. Egy napsütötte, délnek néző falon elhelye
zett két odu egyikében széncinege család van, kb. 10 napos fiakkal, melyek 
az odu belsejében mért 44 C°-ot még ezideig jól birják — míg a másikba 
parlagi veréb hordja a fészekanyagot folyóiratunk lezárásakor. 

Ez a néhány odu szándékosan lett kedvezőtlen körülményeknek 
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kitéve, ha itt is beválik, akkor félárnyékba, fatörzsre helyezve még inkább 
meg fog felelni. 

Minthogy pedig a betonodu kiöntése, S Z E M E B E módszere szerint, 
sokkal kevesebb időbe és munkába kerül, mint a deszkaodu előállítása, 
a költség pedig szintén minimális, talán megvalósul az a reményünk, hogy 
e minták házi- vagy kisipari előállitása az ország számos gócpontján egy
idejűleg megindul, leghasznosabb madaraink megtelepítése és szaporítása 
újból megkezdhető lesz s igy a „Madárvédelmi tanulmányok" megszakadt 
fonalát is újból felvehetjük. 

Nisthöhlen aus Beton. 
Von T I T U S CSÖBGEY. 

Das stetige Emporschwellen der Holzpreise und Versandkosten, 
welche auch den Neubetrieb der Nisthöhlen-Fabrik in K á r á s z ver
hinderte, macht nunmehr auch die häusliche Herstellung der künstlichen 
Bretter-Nisthöhlen zur Unmöglichkeit. In der stetigen Suche nach wohl
feilerem Materiale gelangten wir nunmehr als letzte Station zur Mutter
erde. Zuerst versuchten wir nach dem Muster der Nisturne S T E P H A N von 
C H E E N E L S aus K ő s z e g solche aus Ton herzustellen, doch stellten dieser 
Methode die hohen Feuerungspreise ebenfalls eine Schranke. Endlich 
wählten wir Beton, welcher auch im kalten Zustande verarbeitet werden 
kann. D E S I D E B I U S R A D E T Z K Y , unser Beobachter in T á r n o k , dem wir 
auch die mit abhebbaren Dache versehene Bretternisthöhle t verdanken 
empfahl eine Nisthöhle, welche aus Rindshaar und Zement, also aus 
Haarbeton hergestellt werde. Sein Muster hätte einen herausnehmbaren 
Stirneinsatz enthalten, doch erwies sich die technische Herstellung dieser 
Nisthöhle als viel zu compliciert um dieselbe im häuslichen Wege herstellen zu 
können. Nach einem leichter herstellbaren Muster suchend, fand L A D I S L A U S 

SZEMÉBE endlich ein Material, welches sich als entsprechend erwies. 
Dasselbe besteht zu je einem Drittel Zement-Schlack- und Sand. Gleich
zeitig wurde auch das am zweckmässigsten erscheinende Nisthöhlen-
Muster hergestellt. Nur der schwerste Teil der Arbeit war noch übrig, 
nämlich das Herstellen des allereinfachsten Gussform und die Erfindung 
einer solch einfachen Gussarbeit mit deren Hilfe jedermann auch ohne 
Fachkentnisse solche Nisthöhlen herstellen könne, wodurch dann die sehr 
kostspielige Versendung derselben vermieden werden könnte. 

SZEMÉBE löste auch diese Aufgabe mit vollem Erfolge, indem er 
den äusseren sich elastisch öffnenden Mantel der Gussform aus Blech 
formte, den inneren massiven ebenfalls aus Blech hergestellten Zylinder 
aber mit Karton umwickelte und mit Draht auf diesen befestigte. Infolge 
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dieser Papirhülle kann die Form sofort nach dem Gusse geöffnet und 
zu weiteren Güssen verwendet werden, anderseits ist eine solche mit 
Karton gefütterte Nisthöhle auch in Bezug der Wärmeleitung viel vor
teilhafter, als die aus reinem Beton verfertigte Nisthöhle. 

Infolge Raummangel wird die ausführliche Darstellung der Her
stellungsverfahren an anderen Orte erscheinen, hier möchte ich nur die 
Nisthöhle selbst und einige Teile der Gussform vorzeigen. Die Abbildun
gen befinden sich im ungarischen Texte p. 157. 

Wie aus der Abbildung ersichtlich, besteht die neue Nisthöhle, welche, 
die Dimensionen der 5-Nisthöhle von B E R L E P S C H leiht, aus zwei Teilen. 
Der obere Teil kann kappenartig herabgenommen werden. Aus Sicherheits
gründen ist derselbe an einem Hackennagel befestigt. Hier befindet sich 
auch das in verschiedenen Dimensionen gehaltene Flugloch, welches etwas 
seitlich angebracht ist, damit es sich nicht in der Linie des herabsickern
den Begenwassers befinde im Falle die Nisthöhle nach vorne neigen 
sollte. Der untere Teil wird durch eine mit Leder geschützte Schraube 
an der Aufhängsleiste befestigt und ausserdem auch noch mit Draht 
an dieselbe gebunden. 

Die Geräumigkeit der Nisthöhle schützt dieselbe schon an und für 
sich vor Feuchtigket, doch erscheint mir diesbezüglich die obere Ventila
tionsfähigkeit desselben noch wichtiger zu sein. Diese Ventilation wird 
einerseits durch kleine Unebenheiten zwischen den Berührungsflächen des 
oberen und unteren Teiles, anderseits durch das Flugloch und kleine 
Lücken an der Befestigungsstelle des Hakennagels ermöglicht. Dieser' 
Umstand und auch das Papierfutter der Nishöhle lässt uns erhoffen, dass 
sich diese Nisthöhle als Winterschlafstelle und Bruthöhle ebenso bewähren 
wird, als die ebenfalls als Kriegssurogat hergestellte Bretternisthöhle. 
Die Versuche über die Brauchbarket sind im Gange. Vorläufig wissen 
wir so viel, dass dieselbe als Winterschlafstelle von den Meisen sofort 
angenommen wurde. Die versuchsweise, ausgehängten Höhlen wurden als 
Winterherberge von den Kohlmeisen sofort angenommen. In einer Nist
höhle, welche sich an einer nach Süden gelegenen, der Sonnenhitze stark 
ausgesetzten Wand befindet, brütet derzeit ein Kohlmeisen-Paar. Die Jungen 
sind etwa 10 Tage alt und vertragen die 44 C° Hitze sehr gut. In einer 
anderen ähnlich situierten Nisthöhle trägt Passer montanus Nestmaterial. 
Diese Nisthöhlen wurden absichtlich an ungeeignete Stellen ausgehängt, 
wenn sich dieselben auch hier bewähren, so müssen sich dieselben an 
günstigeren Stellen noch vielmehr bewähren. 

Indem die Herstellung der Nisthöhle nach S Z E M E B E ' S Methode viel 
weniger Zeit und Kosten verursacht, als die Bretternisthöhle, so dürfen 
wir wohl die Hotinung hegen, dass die Anwendung derselben an ver
schiedenen Teilen des Landes beginnen wird, so dass mit dem prakti-
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sehen Vogelschutze, mit der Ansiedelung und Vermehrung unserer nütz
lichsten Vögel wieder begonnen werden kann und auch die unterbrochenen 
„Studien über den Vogelschutz" wieder aufgenommen werden können. 

A madárfényképezésre alkalmas 
fényképezőgépekről. 

Irta : S Z E M E R E LÁSZLÓ. 

Mivel a madárfényképezést nálunk is sokan óhajtanák kultiválni, 
kedvükért — a kezdők kedvéért — röviden vázolom a szükségeseket. 

Általános az a nézet, hogy a tükörreflexes gép a madárfotografáló 
gép non plus ultrája. Lehetséges, azonban hátrányait is tapasztaltam, miért 
is másféle megoldások után néztem. A lényeg az, hogy mi a homályos 
üvegen pontosan ugyanazt a képet lássuk, mint amit majd az objektív 
a lemezre vetit. Közben pedig a kazetta jól védett helyen, kihúzott fedéllel 
várja a felvételt, amely igy a beállítás után azonnal megtörténhet. E célt 
többféle szerkezettel is elérhetjük. Előrebocsájtom, hogy az objektívtől 
független u. n. képkeresök számításba nem jöhetnek, mivel a nagyobb 
gyútávú lencsék, főleg ha fényerejük is nagy, igen pontos beállítást igényel
nek, mert hiszen rendesen a végtelenen innen való távolságokra felvételezünk. 

Ezideig még csak kétféle szerkezetet próbáltam ki , t. i . a tükörreflexes 
gépen kivül. Ezek pótolják a tükörreflexes gépet, s addig is, mig a tervezett 
további megoldásokat szerencsém lesz ismertetni, ismertetem e kettőt. 

A z egyik a kétobjektíves gép. Azaz hogy maga a gép is dupla, úgy 
néz ki , mint egy sztereoszkópos gép. A közös alapdeszkán van a két identikus 
objektív, ezek egy beállító csavarral igazíthatók. Az egyik, a csak képkere
sésre szánt objektív elméletileg lehetne csak kongruens, nem egyszersmint 
identikus is. Azaz csak egyforma gyútávú, de esetleg gyengébb fényerejű, 
ami az objektív ára és súlya miatt lenne célszerűbb. A gyakorlat azonban 
arra tanított, hogy éppen olyan fényerejű legyen a kereső objektív is, mint 
a felvevő — vagy még fényerősebb! Ugyanis a kevésbbé fényerős lencse 
a beállítás határállomásain már élesen mutathat, a mikor még a fény
erősebb, tehát gyengébb mélységbeli élességü lencse még az élesség 
határát el nem érte. E szerkezethez nem kell tovább valami sok leírás. 
A két kihúzat külön is fénymentes legyen, hogy az egyikben kihúzott 
kazettafedővel lehessen a lemezzel megtöltött kazetta. A z ehhez szolgáló 
lencse pillanatzáros legyen, vagy a kazetta előtt legyen redönyzár. A másik 
lencse megett, ugyanolyan távolságra van a homályos üveg, megette szilárd 
fényellenzö, hogy az egész szerkezetet a homlokunkra támaszthassuk. 


